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PROJECTOS DE CONVERSÃO E DE LOTEAMENTO DA REFINARIA DE SINES 

 
 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
 
 
 
 

CAPÍTULO I 
INTRODUÇÃO GERAL 

 
 
 
 
 
1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO E ENQUADRAMENTO 

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) que agora se apresenta é relativo aos Projectos de 
Conversão e Loteamento da Refinaria do Sines, a implementar no interior dos limites da 
Refinaria e na sua área de expansão, localizadas no concelho de Sines.  
 
Atendendo à especificidade do referido Projecto de loteamento, cujo lote único por este 
constituído abrange apenas a zona já consolidada da Refinaria e a área de expansão da 
mesma, incluindo a prevista no Projecto de Conversão, o mesmo loteamento não prevê a 
execução de quaisquer obras de urbanização, uma vez que as infra-estruturas já se 
encontram desta forma asseguradas através da unidade já existente. 
 
Na verdade, o novo lote resultará de um reparcelamento da estrutura fundiária existente, 
cujo resultado final já se encontra infraestruturado, sendo que a única intervenção 
efectuar-se -á numa parcela do mesmo loteamento e que surge por via do Projecto de 
Conversão da Refinaria de Sines. Assim, considerando as características particulares 
destes dois projectos, os mesmos são objecto de um Estudo de Impacte Ambiental 
conjunto. 
 
O presente Estudo de Impacte Ambiental foi desenvolvido nos termos da legislação em 
vigor sobre a Avaliação de Impacte Ambiental nomeadamente do Decreto-Lei  
n.º 69/2000, de 3 de Maio, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de 
Novembro, a Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril e demais legislação aplicável. 
 
Relativamente ao enquadramento legal, o Projecto de Conversão da Refinaria de Sines 
encontra-se abrangido pelo ponto 21 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de 
Novembro, referente a “Qualquer alteração ou ampliação de projectos incluídos no 
presente anexo, se tal alteração ou ampliação, em si mesma, corresponde aos limiares 
estabelecidos no presente anexo”. 
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De referir que “As refinarias de petróleo bruto (excluindo as empresas que produzem 
unicamente lubrificantes a partir do petróleo bruto)” constituem projectos incluídos na 
alínea a) do ponto 1 do Anexo I do referido decreto-lei. 
 
Por outro lado, o facto do loteamento em causa abranger uma área superior a 10 ha 
determina que o mesmo seja abrangido também pelo Decreto-Lei n.º 69/2000 (alínea 
10.a) do Anexo II deste diploma). 
 
 
 
 
2. FASE DE PROJECTO 

De acordo com a legislação em vigor, os estudos técnicos que suportam o presente 
Estudo de Impacte Ambiental têm um desenvolvimento de Projecto de Execução. 
 
 
 
 
3. PROPONENTE 

O proponente do “Projecto de Conversão da Refinaria de Sines” é a Petrogal, SA, 
empresa do Grupo Galp Energia, holding portuguesa que agrupa negócios na área dos 
petróleos, do gás natural e electricidade.  

 
No que diz respeito ao Projecto de Loteamento, o proponente é a aicep Global Parques, 
a entidade gestora da Zona Industrial e Logística de Sines (ZILS), onde se insere a 
Refinaria de Sines e a sua área de expansão. 

 
 
 
 
4. ENTIDADE LICENCIADORA 

A entidade licenciadora do projecto de Conversão é a Direcção-Geral de Energia e 
Geologia (DGEG), e, no que respeita ao loteamento, é a aicep Global Parques, a 
entidade gestora da Zona Industrial e Logística de Sines (ZILS). 
 
De acordo com o novo regime jurídico da Urbanização e Edificação, Lei n.º 60/2007, de 4 
de Setembro, nomeadamente na sua alínea f) do ponto 1 do artigo 7º, estão isentas de 
licença, as operações urbanísticas (onde se incluem os projectos de loteamento) 
promovidas por empresas públicas relativamente a parques empresariais e similares, 
nomeadamente áreas de localização empresarial, zonas industriais e de logística, ficando 
sujeita a operação a parecer prévio não vinculativo da Câmara Municipal, que deve ser 
emitido no prazo de 20 dias a contar da data da recepção do respectivo pedido. 
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5. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO EIA E PERÍODO DE ELABORAÇÃO 

5.1 Equipa Técnica Responsável pelo EIA 

O Estudo de Impacte Ambiental dos Projectos de Conversão e Loteamento da Refinaria 
de Sines está a cargo da AGRI-PRO AMBIENTE, Consultores S.A., que para o presente 
projecto reuniu uma equipa multidisciplinar e com experiência relevante nos diversos 
domínios em análise. 
 
No Quadro I. 1 identificam-se os coordenadores gerais do estudo, assim como os 
técnicos responsáveis pelas diferentes áreas temáticas. 
 

Quadro I. 1 – Composição da Equipa Técnica 

Nome Formação Área de Intervenção  

Rui COELHO Engenheiro Químico especialista em 
Ambiente  Direcção Técnica 

Maria Helena FERREIRA Engenheira Química  
Coordenação Geral 

Análise de Risco 
Projecto 

Derek HOLLAND Engenheiro Electrotécnico  Análise de Risco 

Jorge INÁCIO Geógrafo  Geologia e 
Hidrogeologia 

Cátia SILVA Engenheira do Ambiente  Qualidade do Ar 

Paula MARINHEIRO Engenheira do Ambiente Qualidade da Água 

Rui FERREIRA Engenheiro Mecânico com mestrado 
em acústica Ambiente Sonoro 

Margarida Collaço Engenheira Química Contaminação de Solos 
e Gestão Ambiental 

Filipa ANTUNES Engenheira do Ambiente Resíduos e Qualidade 
da Água 

Ana Sofia COSTA Engenheira Biofísica  Flora 

Susana BAPTISTA Bióloga Fauna 

Fátima TEIXEIRA Geógrafa  Socioeconomia 

Margarida Sousa SILVA Licenciada em Arquitectura, 
Geografia e Planeamento Regional 

Ordenamento e 
Condicionantes 

Nuno Cruz de CARVALHO 
Arquitecto especializado em 
avaliações de impactes paisagísticos 
em EIA 

Paisagem 

João ALBERGARIA Arqueólogo  Património 

Ernesto MORGADO Geógrafo SIG 

Ricardo RODRIGUES Licenciado em Design de 
Comunicação Cartografia 

 
 
 
5.2 Período de Elaboração do EIA 

O presente EIA começou a ser elaborado em Agosto de 2007, tendo sido concluído em 
Julho de 2008. 
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6. METODOLOGIA GERAL DO ESTUDO 

A metodologia geral adoptada no EIA envolveu as seguintes etapas: 
 

a) Reuniões com o proponente, reuniões gerais da equipa do EIA e reuniões parciais 
entre os elementos da equipa do EIA em função das complementaridades 
temáticas; 

 
b) Análise dos elementos de projecto disponíveis; 

 
c) Recolha da informação base; 

 
d) Caracterização da situação actual do ambiente na área do projecto; 

 
e) Determinação e avaliação dos impactes por áreas temáticas; 

 
f) Formulação de medidas de minimização dos impactes negativos e potenciação 

dos impactes positivos; 
 

g) Desenvolvimento da análise de risco; 
 

h) Estruturação dos programas de monitorização e gestão ambiental; 
 

i) Avaliação global de impactes; 
 

j) Elaboração e edição do relatório. 
 
 
Em seguida descreve-se de uma forma sintética os objectivos, actividades e métodos 
associados a algumas das etapas acima referidas, apresentando-se ao longo do estudo 
uma descrição pormenorizada das metodologias específicas adoptadas. 
 
 

⇒ Recolha de Informação Base 
 
No âmbito do presente estudo foram consultados vários organismos e entidades públicas 
e privadas com vista à obtenção de informação específica em relação a situações sob a 
sua tutela ou concessão (Anexo 1). Foram assim consultados formalmente os seguintes 
organismos e entidades: 
 

� Administração do Porto de Sines; 

� Agência Portuguesa do Ambiente; 

� ANA – Aeroportos de Portugal 

� ARTENIUS PTA, S.A.; 

� Câmara Municipal de Sines; 
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� CCDR-A – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo; 

� Carbogal, Carbonos de Portugal, S.A.; 

� EDP Produções – Central Termoeléctrica de Sines; 

� IGESPAR, I.P. – Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico; 

� Instituto de Meteorologia; 

� Laboratório Santo André - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Alentejo; 

� Metalsines – Companhia de Vagões de Sines, S.A.; 

� REPSOL – Central Petroquímico da Repsol. 

 
Adicionalmente, com vista à recolha de informação de base foram ainda  
efectuados detalhados levantamentos de campo pelas diferentes especialidades 
envolvidas no EIA. 
 
 
 

⇒ Caracterização da Situação Actual do Ambiente 
 
A caracterização da situação actual envolvente foi fundamentada no levantamento, 
análise e interpretação de informações disponíveis relativamente aos aspectos biofísicos, 
de qualidade do ambiente e humanos. 
 
O objectivo principal desta etapa foi estabelecer um quadro de referência das condições 
ambientais da região e do local do projecto, em particular nos aspectos mais relevantes 
do projecto em assunto. 
 
Foi ainda feita uma avaliação da provável evolução da zona envolvente, sem a 
concretização do projecto. 
 
 
 

⇒ Identificação e Avaliação dos Impactes Ambientais 
 
A avaliação de impactes visou a identificação dos principais impactes ambientais 
associados ao projecto para as fases de construção, exploração e desactivação. Na 
análise de impactes foram determinados, sempre que possível, de modo quantitativo e 
qualitativo os efeitos do projecto nas diferentes áreas temáticas. 
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⇒ Análise de Riscos 
 
A análise de risco realizada envolveu a análise do projecto com vista à identificação das 
fontes de risco internas e externas e à definição dos cenários de acidente possíveis de 
ocorrer associados ao projecto em estudo seguida da avaliação das potenciais 
consequências. 
 
 
 

⇒ Formulação de Medidas de Minimização 
 
Os impactes considerados significativos foram alvo de análise visando a definição de 
mecanismos e/ou acções, que possam ser implementadas para evitar, reduzir ou 
compensar os seus efeitos negativos ou que permitam potenciar, valorizar ou reforçar os 
aspectos positivos do projecto, maximizando os seus benefícios. 
 
 
 

⇒ Avaliação Global de Impactes 
 
Foi feita uma avaliação global de impactes, integrando as conclusões das diferentes 
áreas temáticas e da Análise de Risco e analisada a Alternativa Zero e os potenciais 
efeitos cumulativos. 
 
 
 

⇒ Monitorização e Gestão Ambiental 
 
Em função dos impactes potenciais identificados foi proposto um Programa de 
Monitorização adequado à avaliação da evolução do projecto. 
 
 
 
 
7. ESTRUTURA DO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

O Estudo de Impacte Ambiental é composto por três volumes, correspondendo: 
 
 

� Primeiro volume corresponde ao Resumo Não Técnico que sintetiza e traduz, 
em linguagem não técnica o conteúdo do EIA; 

 
 

� Segundo volume corresponde ao Relatório Síntese, subdividido nos seguintes 
capítulos: 

 

• Capítulo I corresponde à Introdução Geral, onde se identifica os 
projectos, as entidades promotoras e a estrutura do EIA; 



 

Estudo de Impacte Ambiental dos Projectos de Conversão e Loteamento da Refinaria de Sines 
Volume II – Relatório Síntese  CAPÍTULO I 

7 

 
 

• Capítulo II corresponde aos Objectivos e Justificação dos Projectos, onde 
se descreve os objectivos do projecto e se faz a respectiva justificação; 

 
• Capítulo III corresponde à Descrição dos Projectos onde se descreve a 

Refinaria de Sines na situação actual e os projectos de conversão e 
Loteamento em estudo. Apresenta-se ainda a descrição das fases de 
construção, exploração e desactivação, o planeamento de execução do 
projecto de Conversão e a sua localização; 

 
• Capítulo IV que caracteriza a Situação Actual do Ambiente nas suas 

várias componentes: factores físicos, factores de qualidade do ambiente, 
factores biológicos e ecológicos, factores humanos e de ordenamento e 
apresenta a Evolução da Situação Actual Sem Projecto; 

 
• Capítulo V corresponde aos Impactes Ambientais e Medidas de 

Mitigação, que engloba a avaliação de impactes por áreas temáticas, a 
Análise de Risco e a Avaliação Global de Impactes; 

 
• Capítulo VI onde se apresentam o Programa de Monitorização e as 

Medidas de Gestão Ambiental; 
 
• Capítulo VII com as Lacunas de Conhecimento e as Conclusões do EIA. 

 
 

� Terceiro volume corresponde aos Anexos Técnicos do Estudo. 
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CAPÍTULO II 
OBJECTIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO 

 
 
 
 
 
1. OBJECTIVOS 

A Petrogal. SA, empresa do Grupo Galp Energia, propõe-se promover a implementação 
de um Projecto de Conversão da Refinaria de Sines, no interior dos seus limites e numa 
área adjacente à instalação. 
 
Por outro lado, pretende igualmente a aicep Global Parques executar um Projecto de 
Loteamento, por forma a incluir a área de expansão e a área consolidada da Refinaria 
num lote único. 
 
A principal actividade industrial da Refinaria de Sines está classificada segundo o 
Decreto-Lei nº 381/07, de 14 de Novembro (Revisão 3) com a CAE n.º C19201 
(Fabricação de produtos petrolíferos refinados) e tem ainda como actividades 
secundárias a produção de Electricidade em Cogeração com Turbinas a Gás (D35112) e 
Produção de Vapor em Cogeração com Turbinas a Gás (D35301). 
 
Esta Refinaria, inaugurada em 1978, localiza-se no concelho de Sines e possui uma área 
aproximada de 330 hectares, sendo hoje uma das maiores da Europa em capacidade de 
destilação (10 milhões de t/ano). Dispõe de uma capacidade de armazenagem de 3 Mt, 
dos quais 1,5 milhões são de petróleo bruto e o restante de produtos intermédios e 
produtos finais. Esta instalação compreende 27 unidades processuais e tem vindo, desde 
o início da sua laboração, a apetrechar-se com a mais sofisticada tecnologia da indústria 
petrolífera, quer em termos operacionais, quer no que concerne à protecção das 
pessoas, bens e meio ambiente. 
 
A Refinaria de Sines abastece actualmente dois terços do mercado nacional e exporta 
ainda produtos refinados para o estrangeiro, constituindo uma unidade industrial 
estratégica para o país. Apresenta uma localização privilegiada, próxima do porto de 
Sines, colocando-a numa das mais movimentadas rotas mundiais de petroleiros, e está 
ligada à região de Lisboa por um oleoduto. 
 
O projecto de conversão tem por objectivo dotar o complexo refinador com novas 
unidades de conversão de crude pesado através da associação de processos de 
craqueamento térmico e de hidrocraqueamento para obtenção de “clean motor fuels”, 
designadamente gasóleo e petróleo com elevada qualidade ambiental e excelente 
aptidão para uso em motores de combustão interna.  
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A melhoria da qualidade dos combustíveis terá repercussões significativas ao nível do 
sector dos transportes, particularmente, a redução do teor de carbono induzirá a 
diminuição das emissões de CO2. No projecto de conversão das novas unidades serão 
aplicadas as Melhores Técnicas Disponíveis (MTD`s). 
 
Com o aumento da capacidade de conversão do seu aparelho refinador, a Galp Energia 
vai procurar restabelecer o nivelamento na oferta – procura, reajustando o perfil da 
produção às necessidades do mercado nacional. A produção de gasóleo vai aumentar 
significativamente, à custa de uma redução significativa da produção de fuel óleo. 
 
A Refinaria de Sines, como já referido, remonta aos anos 70, tendo toda a sua instalação 
e correspondentes licenciamentos sido feitos ao abrigo da legislação então em vigor, 
nomeadamente através do Gabinete da Área de Sines, organismo criado especificamente 
para gerir e planear toda esta área e a quem competia licenciar as operações na ZILS. 
Fruto de cartografias obsoletas, escalas desadequadas e/ou tecnologias já 
ultrapassadas, identificaram-se há vários anos alguns desfasamentos nos limites da 
unidade industrial, que agora se pretendem corrigir, assimilar e prover de coerência 
urbanística. 
 
Assim, e de modo a dar resposta à intenção da Galp Energia em expandir a sua unidade 
industrial, o lote que se pretende constituir integrará uma zona industrial não consolidada 
(área de expansão), sobre a qual se estabelecerão regras, nomeadamente parâmetros 
urbanísticos, e quando aplicáveis os definidos no âmbito do Plano de Urbanização da 
ZILS, para além de englobar, num lote único, a área já consolidada da Refinaria. 
 
A solução urbanística encontrada, criação de um lote único, responde desta forma a 
vários objectivos: 
 

i. O reparcelamento alterará a alteração da formatação das parcelas, adaptando-as 
às exigências do planeamento municipal, nomeadamente ao zonamento previsto 
no Plano de Urbanização; 

 
ii. O lote permitirá regularizar algumas lacunas existentes na definição dos limites da 

unidade industrial da GALP e que se vinha a protelar há vários anos; 
 

iii. Às zonas não consolidadas aplicar-se-ão as regras definidas no âmbito do Plano 
de Urbanização garantido que o planeamento previsto a nível municipal é 
cumprido. 
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2. JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO 

2.1 Enquadramento Geral 

O mercado mundial de matérias-primas e de produtos derivados do petróleo regista 
vários desequilíbrios regionais ao nível da oferta – procura, cuja compensação envolve 
numerosos fluxos de importação – exportação de produtos, conforme se ilustra na figura 
seguinte. 
 
 

 
FIG. II. 1 – Fluxos de Produtos entre Regiões 

 
 
Grande parte destes desequilíbrios na oferta – procura de combustíveis são gerados 
pelos EUA que, por não disporem de capacidade de refinação suficiente, são obrigados a 
recorrer a importações para satisfazerem as necessidades dos seus mercados. 
 
No que respeita a combustíveis rodoviários, a UE exporta regularmente gasolinas para os 
EUA, escoando desta forma os seus excedentes de produção; em contrapartida, importa 
grandes quantidades de gasóleo comercial ou com alto teor de enxofre, nomeadamente 
da Rússia, para suprir o elevado défice de produção deste combustível. 
 
Relativamente aos mercados português e espanhol, constata-se que em Espanha os 
excedentes de gasolina atingem os 2,5 Mt/a sendo regularmente exportados para os EUA 
e que o défice de gasóleo atinge cerca de 12 Mt/a, cuja compensação se faz através de 
importações; em Portugal a situação repete-se, registando-se um excedente de gasolinas 
exportadas para os EUA, e um défice de cerca de 0,7 Mt/a de gasóleo compensado 
através de importações. 
 
O mercado mundial de matérias primas, continua a registar uma elevada procura, 
sustentada pelo expressivo crescimento das economias da China e da Índia, países que, 
para fazerem face às suas crescentes necessidades energéticas, importam grandes 
quantidades de crude, provocando o aumento dos preços do petróleo bruto. 
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Prevê-se que a procura de combustíveis, a nível mundial, vá continuar a crescer a uma 
taxa anual estimada em 2%, especialmente nos mercados dos EUA e da Ásia. Admite-se 
ainda que o consumo de fuel óleo continue a diminuir lentamente, devido à sua 
substituição por Gás Natural (GN) nas suas diversas aplicações. 
 
Na UE, irá manter-se a dieselização do parque automóvel, particularmente estimulada 
pela observância de alguns imperativos ambientais, designadamente, a emissão limite de 
120 g de CO2/km percorrido, fazendo aumentar o consumo de gasóleo e agravar o défice 
de produção deste combustível no espaço europeu. 
 
Dado que o acréscimo da procura de derivados do petróleo na UE incide 
fundamentalmente nos destilados médios, não se justificam ajustamentos de capacidade 
ao nível da destilação primária instalada; em contrapartida, os refinadores europeus 
sentem-se obrigados a modernizar os seus aparelhos refinadores dotando-os com novas 
infraestruturas tecnológicas para conversão das fracções mais pesadas dos crudes em 
petróleo e gasóleo, levando o perfil da produção a ajustar-se às necessidades do 
mercado (FIG. II. 2). 
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FIG. II. 2 – Capacidade Refinação Europeia vs. Procura 

 
 
Nesta linha estratégica de desenvolvimento processual, a Petrogal, à semelhança de 
outros refinadores europeus, decidiu reequipar o seu aparelho refinador com unidades de 
conversão vocacionadas para produção de gasóleo a partir das fracções mais  
pesadas dos crudes, até agora usadas como fuel óleo industrial, cujo valor comercial é 
baixo. 
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FIG. II. 3 – Aumentos de Capacidade 

 
 
O projectado upgrading tecnológico envolve a associação de unidades de craqueamento 
térmico e de hidrocraqueamento para obtenção de “clean motor fuels”, designadamente 
gasóleo de alta qualidade; este tipo de arranjo processual favorece igualmente o 
tratamento de crudes mais pesados, mais abundantes e mais baratos, nas Refinarias de 
Sines e do Porto.  
 
De acordo com estudos de mercado, é previsível que o consumo de gasóleo em Portugal 
continue a crescer significativamente, agravando o défice da oferta se, entretanto, nada 
for feito para obstar a esta situação. Por outro lado, estima-se que prossiga a diminuição 
do consumo de gasolinas, aumentando progressivamente o excesso da oferta. A  
FIG. II. 4 ilustra a evolução previsível dos desequilíbrios entre oferta – procura para 
alguns produtos petrolíferos. 
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FIG. II. 4 – Evolução da Oferta - Procura em Portugal 
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O aumento da procura do gasóleo, pode explicar-se, em parte, pelo crescimento natural 
do parque automóvel e, fundamentalmente, pela renovação da frota existente, com uma 
clara opção por veículos a diesel. 
 
Com o aumento da capacidade de conversão do seu aparelho refinador, a Petrogal vai 
procurar restabelecer o nivelamento na oferta – procura, reajustando o perfil da produção 
às necessidades do mercado nacional. A produção do gasóleo vai aumentar 
significativamente, à custa duma redução significativa da produção de fuel óleo. 
 
Na FIG. II. 5 apresenta-se a evolução previsível do perfil da produção do aparelho 
refinador da Petrogal, dando conta do impacto que a reconversão processual exerce na 
resposta às necessidades de gasóleo e de fuel óleo. 
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FIG. II. 5 – Impacto da Reconversão nos Desequilíbrios Oferta - Procura 

 
 
 
A produção total de gasóleo (inclui o gasóleo da destilação primária) em 2011 passará de 
4,9 Mt/a para cerca de 7,4 Mt/a igualando praticamente as necessidades previstas do 
mercado nacional naquela data, à custa duma diminuição da produção de fuel óleo em 
cerca de 1Mt/a. 
 
O desenvolvimento das novas unidades na Refinaria de Sines exigirá a expansão da 
mesma relativamente à área actualmente ocupada. Assim, paralelamente, a aicep Global 
Parques pretende proceder a uma operação de loteamento, integrando num lote único as 
áreas já consolidadas da Refinaria e as áreas dedicadas à sua expansão.  
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Como já referido, constatou-se que os limites da unidade industrial da Refinaria 
apresentavam alguns desfasamentos, razão pela qual se pretende corrigir, assimilar e 
prover de coerência urbanística esta área industrial. Por conseguinte, aliando este facto 
às intenções de expansão, pretende-se constituir um lote único que integre uma zona 
industrial não consolidada (sobre a qual se estabelecerão regras, nomeadamente 
parâmetros urbanísticos, e quando aplicáveis os definidos no âmbito do Plano de 
Urbanização da ZILS) e a área já consolidada da Refinaria. 
 
Por uma questão de lógica no ordenamento e planeamento desta expansão e de toda a 
Zona Industrial, verificou-se ser desejável executar a organização do espaço loteável tal 
como proposto. Aliás, importa mencionar que a recente elaboração do Plano de 
Urbanização da ZILS verificou esta mesma lógica, razão pela qual definiu no seu 
zonamento uma nova área industrial adjacente aos terrenos da Refinaria de Sines de 
modo a que a necessidade de expansão daquela indústria, ocorresse de forma ordenada 
e planeada. 
 
O Plano de Urbanização da ZILS procede a uma redefinição do zonamento na ZILS e 
“(…)procurou dar continuidade aos traçados e prescrições do PDM em vigor, mas 
actualizando e reorganizando a zona industrial gerida pela aicep Global Parques. 
Apoiado neste objectivo o PU reorganizou a Zona de modo a reacertar os traçados das 
áreas industriais face aos crescimentos de algumas unidades e face às suas 
necessidades de expansão e modernização”. 
 
Nesta transcrição fica bem explanada a intenção do PU em reordenar várias zonas 
industriais cujos contornos não estavam bem definidos e permitir eventuais expansões. 
Aliás na própria proposta do plano é feita referência explícita à Galp Energia:  
 

“No plano propomos o reacertar dos traçados das áreas industriais face ao 
crescimento que já se verificou, por exemplo, para Sul da Galp e face às suas 
necessidades de expansão e modernização. Neste caso, procura-se, no entanto, 
não ampliar demasiadamente a frente da Galp a oeste, o que aumentaria a frente 
sobre a cidade, mas sim reforçar desse lado a faixa verde tampão. Estes acertos 
levam a suprimir o grande canal previsto no PDM (…) compensada a ausência 
desse canal pela proposta do espaço canal Paralelo 38”. 

 
 
Desta leitura depreende-se claramente a intenção do Município em dirimir algumas 
questões de acerto dos contornos das indústrias, que por razões várias se estenderam 
ao longo do tempo, bem como permitir a expansão da unidade industrial da Galp Energia. 
 
Assim, baseado nas ideias de ordenamento e planeamento expressas no Plano de 
Urbanização, o projecto de loteamento dará continuidade às pretensões expressas 
naquele documento dando-se por este meio forma e conteúdo à expansão da unidade 
através de um único loteamento. 
 
Resumindo, a área de intervenção do loteamento encontra-se abrangida pelo Plano de 
Urbanização da ZILS e pertence à classe de “Solo Urbanizado – Industrial e de Produção 
Energética”, estando em plena consonância com as pretensões da Galp Energia de 
expansão e de constituição de um lote único.  
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3. CONFORMIDADE DO PROJECTO COM INSTRUMENTOS DE GESTÃO 

TERRITORIAL 

Tal como já referido, a área de implementação do projecto de conversão da Refinaria de 
Sines localiza-se no interior dos limites desta e numa pequena área adjacente à 
Refinaria, no seu limite Sudeste, vindo as áreas consolidada e de expansão da Refinaria 
a constituir um lote único, no que respeita ao processo de loteamento. 
 
A área do projecto é considerada no Plano Regional de Ordenamento do Território e do 
Alentejo Litoral (PROTALI) no qual a Refinaria está integrada na Plataforma Portuária-
Industrial de Sines. 
 
A Refinaria de Sines, inserida numa zona industrial, está implementada numa área 
classificada no PDM de Sines como “área industrial existente exterior aos aglomerados”. 
Algumas das infraestruturas que serão implementadas no âmbito do projecto em estudo 
ficarão inseridas dentro dos limites da Refinaria ocupando terrenos com esta 
classificação. 
 
Existem alguns elementos integrantes no projecto que serão implantados numa pequena 
área a Sul da Refinaria, fora dos limites actuais desta que estão consideradas no Plano 
de Urbanização da Zona Industrial e Logística de Sines (PUZILS), aprovado em reunião 
publica da Câmara Municipal de Sines, em 15 de Maio de 2008, como área de expansão 
da Refinaria de Sines. 
 
O projecto em estudo está, assim, em conformidade com o definido nos planos de 
ordenamento locais e regionais para a área. 
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CAPÍTULO III 
DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

 
 
 
 
 
1. LOCALIZAÇÃO 

1.1 Enquadramento Geral e Administrativo 

Os Projectos de Conversão e Loteamento da Refinaria de Sines localizam-se na 
freguesia e concelho de Sines e distrito de Setúbal. 
 
As áreas a utilizar para a instalação das novas unidades processuais a implementar no 
âmbito do projecto em estudo situam-se em zonas adjacentes aos limites actuais da 
Refinaria de Sines, a qual é parte integrante do Complexo Industrial de Sines.  
 
A Refinaria de Sines situa-se a cerca de 3 quilómetros a Este da cidade de Sines, 
encontrando-se enquadrada a Oeste e a Norte, pelas vias rápidas de acesso a Sines, 
passando também a Norte da zona da refinaria, a linha de Caminho de Ferro. 
 
Na FIG. III. 1 apresenta-se o enquadramento nacional, regional e local do projecto, 
localizando-se a zona de intervenção do Projecto de Conversão da Refinaria de Sines, 
com base na Carta Militar à escala 1: 25 000, bem como a definição da área do lote que 
se pretende constituir. 
 
 
 
 
1.2 Áreas Sensíveis na Área do Projecto 

Na acepção da alínea b) do Artigo 2º do Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, 
são consideradas como áreas sensíveis: 
 

− Áreas Protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 19/93, de 23 de 
Janeiro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 227/98, de 17 de 
Julho; 

− Sítios da Rede Natura 2000, zonas especiais de conservação e zonas de 
protecção especial, classificadas nos termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de 
Abril, considerando as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 
24 de Fevereiro; 

− Áreas de protecção de monumentos nacionais e dos imóveis de interesse 
público definidos nos termos do Decreto-Lei n.º 13/85, de 6 de Julho. 
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Na envolvente da área do projecto existem as seguintes áreas protegidas: 
 

- Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina com uma área de  
74 563 hectares criado pelo Decreto-Lei n.º 241/88, de 7 de Julho, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 26/95, de 21 de Setembro; 

 
- Zona de Protecção Especial da Lagoa de Santo André com 2 164 hectares 

(Decreto-Lei n.º 384-B/99, de 23 de Setembro); 
 

- Zona de Protecção Especial da Lagoa de Sancha com 408 hectares  
(Decreto-Lei n.º 384-B/99, de 23 de Setembro); 

 
- Zonas de Protecção Especial para a Avifauna da Lagoa de Santo André e 

Lagoa da Sancha (Decreto-Lei n.º 384-B/99, de 23 de Setembro). 
 
 
Relativamente a Sítios da Rede Natura, que foram recentemente classificados como 
Sítios de Interesse Comunitário pela Portaria n.º 829/2007, de 1 de Agosto, existem na 
área envolvente à Refinaria de Sines dois sítios classificados: “Costa Sudoeste” e 
“Comporta / Galé”. 
 

- O Sítio da Rede Natura 2000 “Costa Sudoeste” (Decreto-Lei n.º 226/97, de 27 
de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 140/99 e Decreto-Lei n.º 384-B/99) tem 
uma área de 118 267 hectares e está incluído na Lista Nacional de Sítios  
(1ª fase); 

 
- O Sítio da Rede Natura 2000 “Comporta / Galé” (Decreto Lei n.º 226/97, de 27 

de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 140/99 e Decreto-Lei n.º 384-B/99) tem 
uma área de 32 051 hectares e pertence também à Lista Nacional de Sítios  
(1ª fase). 

 
 
É, no entanto, de salientar que os Projectos de Conversão e Loteamento da Refinaria de 
Sines não interferem directamente com nenhuma das áreas protegidas ou Sítios de 
Interesse Comunitário. 
 
No âmbito do património existem algumas incidências patrimoniais na envolvente à 
Refinaria de Sines, sendo no entanto de referir, que não ocorrerá a afectação de nenhum 
valor patrimonial pelo projecto em estudo. 
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FIG. III. 1 – Localização dos Projectos 

 
 





 

Estudo de Impacte Ambiental dos Projectos de Conversão e Loteamento da Refinaria de Sines 
Volume II – Relatório Síntese  CAPÍTULO III 

5 

 
 
1.3 Planos de Ordenamento do Território em Vigor na Área do Projecto 

Na área do projecto estão em vigor os seguintes Planos de Ordenamento: 
 

- Plano de Bacia Hidrográfica do Sado aprovado pelo Decreto – Regulamentar  
n.º 6/2002, de 12 de Fevereiro; 

 
- Plano de Ordenamento da Orla Costeira Sado – Sines aprovado na Resolução 

do Concelho de Ministros n.º 136/99, de 29 de Outubro; 
 

- Plano de Ordenamento da Orla Costeira Sines – Burgau aprovado na 
Resolução de Concelho de Ministros n.º 152/99, de 30 de Dezembro; 

 
- Plano Regional do Ordenamento do Território do Alentejo Litoral (PROTAL) 

aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 26/93, de 27 de Agosto; 
 

- Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo Litoral (PROFAL) 
aprovado pelo Decreto – Regulamentar n.º 39/2007, de 5 de Abril; 

 
- Plano de Ordenamento de Áreas Protegidas do Parque Natural do Sudoeste 

Alentejano e Costa Vicentina aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 33/95, 
de 11 de Dezembro, alterado pelo Decreto Regulamentar n.º 9/99; 

 
- Plano Municipal de Ordenamento do Território (PMOT) que compreende três 

figuras: 
 

• O Plano Director Municipal (PDM) ratificado pela Portaria n.º 623/90, de 4 
de Agosto; 

• Os Planos de Urbanização dos quais se destaca o Plano de Urbanização 
da Zona Industrial e Logística de Sines (PUZILS), cuja Proposta de Plano 
do novo PUZILS foi aprovada em reunião de Câmara Pública em 15 de 
Maio de 2008; 

• Os Planos de Pormenor (PP) que incidem sobre áreas urbanas e 
urbanizáveis. 
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2. DESCRIÇÃO DA REFINARIA DE SINES 

2.1 Introdução 

A Refinaria de Sines ocupa actualmente uma área de aproximadamente 320 hectares 
(FIG. III. 2) e apresenta uma capacidade anual instalada de processamento de petróleo 
bruto de cerca de 10 milhões de toneladas.  
 
De referir que, a Refinaria de Sines está adaptada para tratar outras matérias primas 
além do petróleo bruto, tais como gasóleo componente, gasóleo de vácuo e resíduo 
atmosférico. Além disso, na composição dos produtos finais podem ser incorporados 
directamente, componentes intermédios provenientes do exterior. 
 
 

 
FIG. III. 2 – Vista Geral da Refinaria de Sines 

 
 
A configuração da Refinaria de Sines permite a produção de uma gama diversificada de 
produtos comerciais refinados, nomeadamente gases de petróleo liquefeitos, 
combustíveis líquidos e betumes. 
 
O petróleo bruto e outras matérias-primas importadas são transportadas por navio até ao 
Porto de Sines, ao qual a Refinaria de Sines está interligada por uma rede de pipelines. 
 
A refinaria tem uma capacidade de armazenagem de aproximadamente 3 milhões de 
metros cúbicos, dos quais 1,5 milhões são de petróleo bruto e o restante de produtos 
intermédios e produtos finais. 
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Os produtos produzidos na Refinaria são expedidos por navio-tanque, veículo-cisterna, 
vagão-cisterna e oleoduto para a Companhia Logística de Combustíveis (CLC) situada 
em Aveiras de Cima e para o Complexo Petroquímico da Repsol em Sines. 
 
A Refinaria de Sines iniciou a sua laboração em 1978, tendo posteriormente sido sujeita a 
várias alterações, de modo a responder às evoluções tecnológicas e às alterações de 
mercado. Destas alterações destacam-se as seguintes: 
 

• 1978: Arranque das Unidades Processuais da Refinaria; 

• 1979: Início da operação normal da Refinaria (tipo Hidroskimming); 

• 1994: Início da laboração das Unidades de Conversão (Complexos de Cracking e 
de Gasolinas); 

• 1996: Construção da Unidade de Dessulfuração de Gasóleo; 

• 1997: Entrada em funcionamento do oleoduto de ligação da refinaria ao parque da 
CLC em Aveiras; 

• 2001: Revamping das Unidades de Dessulfuração de Gasóleo (HG e HD); 

• 2002: Arranque da Unidade de Dessulfuração de Gasolina de Cracking (HT); 

• 2003: Arranque da caldeira n.º 4 e conclusão da construção da Unidade de 
Produção de Hidrogénio (HI) e 4ª cadeia de desmineralização; 

• 2004: Início da produção de gasóleo de muito baixo teor de enxofre e início do 
consumo de gás natural. 

 
 
No âmbito do processo de melhoria contínua da performance ambiental e processual da 
Refinaria de Sines está previsto o início do funcionamento de uma Central de Cogeração 
a Gás Natural em finais de 2008. 
 
A Central de Cogeração constitui um investimento que se enquadra no objectivo de 
redução de emissões estabelecido no âmbito do Plano Nacional de Redução de 
Emissões (PNRE) das Grandes Instalações de Combustão (GIC), para as instalações 
licenciadas antes de 1 de Julho de 1987 (instalações existentes), de acordo com o  
Artigo 4º (3b) e Artigo 4º (6) da Directiva 2001/80/CE, transposta para o direito interno 
pelo Decreto-Lei n.º 178/2003, de 5 de Agosto. 
 
A Central de Cogeração localiza-se no interior da Refinaria de Sines, em frente à Central 
de Utilidades, e permitirá satisfazer uma parte significativa das necessidades de vapor da 
refinaria e simultaneamente reduzir as emissões atmosféricas produzidas no actual 
sistema de produção de energia. 
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A Central de Cogeração é composta basicamente pelos seguintes elementos funcionais: 
 

• Dois turbogeradores, constituídos pela associação de duas turbinas funcionando a 
gás natural, debitando uma potência unitária em funcionamento contínuo de  
41 MWe, acopladas a dois alternadores trifásicos síncronos, 11 500 V, 50 Hz; 

 
• Duas caldeiras de recuperação de energia contida nos gases de exaustão das 

turbinas, equipadas com sistema de queima suplementar utilizando gás natural 
para a produção de vapor sobreaquecido, à pressão de 84 bar(a) e temperatura 
de 525ºC, com uma capacidade máxima unitária em regime contínuo (MCR) de 
125 t/h e com uma capacidade nominal unitária de 110 t/h. 

 
 
A Central de Cogeração permitirá assim a introdução das alterações processuais 
previstas neste projecto, atingindo-se desta forma o objectivo de minimização dos 
impactes ambientais, especialmente no que concerne às emissões atmosféricas. 
 
Todos estes investimentos que a Refinaria tem vindo a realizar inserem-se no seu 
objectivo de melhoria contínua da sua performance processual e ambiental. 
 
 
 
 
2.2 Constituição da Refinaria 

Para o desenvolvimento das actividades necessárias à obtenção dos produtos comerciais 
refinados, a Refinaria de Sines é constituída por várias unidades, as quais se encontram 
distribuídas por duas áreas processuais principais designadas por Fabricação I e 
Fabricação II, as quais se descrevem em seguida. 
 
Na FIG. III. 3 apresenta-se a localização das principais áreas que constituem a Refinaria: 
 
 
 
2.2.1 Fabricação I 

A Fabricação I produz gases, gasolinas, petróleos, gasóleos, gasóleo de vácuo, fuel-óleo 
e asfalto sendo constituída pelas seguintes unidades processuais principais: 
 

• Unidade de Destilação Atmosférica e Fraccionamento, onde ocorre a 
primeira separação nas fracções gases e gasolinas, petróleo, gasóleo ligeiro, 
gasóleo pesado e resíduo atmosférico; 
 

• Unidade de Destilação Sob Vácuo e Oxidação de Asfalto, que visa a 
obtenção de gasóleo de vácuo e de resíduo utilizado na produção de asfaltos 
ou de fuel-óleo de queima. Parte do resíduo da Unidade de Destilação de 
Vácuo é oxidado na Unidade de Oxidação de Asfalto, obtendo-se 
características distintas para fins específicos; 
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FIG. III. 3 – Localização das Principais Áreas da Refinaria de Sines 
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• Unidade de Recuperação de Enxofre em que todo o gás proveniente do 
tratamento de gases por amina é conduzido a esta unidade, onde se processa, 
na presença de um catalisador, a sua conversão em enxofre; 
 

• Unidades de Merox’s (LPG, isopentano, gasolina ligeira e petróleo SR) que 
promovem a extracção de mercaptanos ou a sua conversão em dissulfuretos; 
 

• Duas Unidades de Dessulfuração de Gasóleo, nas quais se reduz o teor de 
enxofre do gasóleo, de modo a cumprir as especificações comerciais para este 
combustível. Estas unidades estão preparadas para produzir gasóleo com  
10 ppm de enxofre; 
 

• Unidade Platforming e CCR onde se obtêm uma gasolina de elevado índice 
de octano, hidrogénio (utilizado posteriormente nas Unidades de Dessulfuração 
e de Isomax), propano e butano; 
 

• Unidades Hydrobons, que promovem o tratamento de compostos sulfurados, 
azotados e oxigenados presentes na nafta, gasóleo SR e gasóleo de vácuo 
através do uso de catalisador e em atmosfera de hidrogénio; 
 

• Unidade de Produção de Hidrogénio necessário para dessulfurar os 
gasóleos e gasolinas produzindo produtos de baixo teor de enxofre; 
 

• Unidade Isomax em que a nafta é convertida em propano e butano através de 
reacções de hidrocracking, que têm lugar em atmosfera de hidrogénio e na 
presença de um catalisador. Nesta unidade é ainda produzida uma pequena 
quantidade de gasolina de isomax, que serve como componente de gasolinas 
acabadas. 

 
 
 
 
2.2.2 Fabricação II 

A Fabricação II tem como função o reaproveitamento do resíduo atmosférico da Unidade 
de Destilação Atmosférica da Fabricação I, transformando-o em gases, gasolinas e 
gasóleos. Para tal dispõe das seguintes unidades processuais: 
 
 

• Unidade de Destilação Sob Vácuo II, em que a partir do resíduo atmosférico 
proveniente da Destilação Atmosférica se obtém destilado, gasóleo de vácuo e 
resíduo de vácuo. O destilado depois de dessulfurado é enviado para a pool de 
gasóleo, o gasóleo de vácuo constitui a alimentação ao FCC (craqueamento 
catalítico em leito fluidizado) e o resíduo de vácuo alimenta a Unidade de 
Visbreaker; 
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• Unidade de Visbreaker cuja função principal é reduzir a viscosidade do 

resíduo de vácuo proveniente das Unidades de Vácuo I e Vácuo II, através de 
um processo de craqueamento térmico, obtendo-se resíduo de visbreaker, 
gasóleo, nafta e off-gás. 
 
O resíduo de visbreaker é enviado para componente de fuel-óleo, o gasóleo 
depois de dessulfurado é enviado para a pool de gasóleo, a nafta é alimentada 
ao FCC e o off-gás é enviado para a unidade de concentração de gases GC do 
FCC. 

 
 

• Unidade de FCC (Fluid Catalytic Cracking) em que o gasóleo de vácuo 
produzido nas Unidades de Vácuo I e Vácuo II é transformado através de um 
processo de cracking catalítico em LPG, gasolina, swing-cut (componente de 
gasóleo), LCO (Light Cycle Oil) e slurry (componente de fuel-óleo); 

 
O gás de petróleo liquefeito depois de tratado é separado em propileno e 
butileno. O primeiro é utilizado na indústria petroquímica e, o segundo como 
carga à Unidade de Alquilação. A gasolina que é o principal produto desta 
unidade, depois de dessulfurada na Unidade HT é enviada para a pool de 
gasolinas. O swing-cut e, por vezes o LCO, depois de dessulfurados são 
enviados para a pool de gasóleos. O slurry é enviado para componente de fuel-
óleo. Obtém-se também uma corrente de fuel-gás, que depois de tratada é 
consumida nos sistemas de queima da Refinaria. 

 
 

• Unidade de Alquilação cujo objectivo é produzir, através de um processo 
catalítico, alquilado que é utilizado como componente de gasolinas. A carga 
desta unidade é constituída por butileno proveniente da Unidade FCC e 
isobutano produzido nas Unidades de Destilação Atmosférica e Isomax 
pertencentes à Fabricação I. O butileno depois de previamente tratado na 
Unidade Hydrisom, mistura-se com o isobutano, os quais reagem na presença 
de uma catalisador dando origem ao alquilado; 

 
 

• Unidade de Enxofre onde se processa o tratamento da corrente gasosa 
gerada na Unidade de Amina, que é constituída essencialmente por sulfureto 
de hidrogénio, que é convertido em enxofre líquido e posteriormente 
transformado em pequenas pastilhas sólidas. 

A conversão do sulfureto de hidrogénio em enxofre é feita em 2 fases. A 
primeira por oxidação parcial num forno e, a segunda através de uma reacção 
química entre o sulfureto de hidrogénio e o dióxido de enxofre produzido no 
forno, chamada Unidade Claus. Esta reacção dá-se em 3 reactores com 
catalisador sólido; 
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• Unidade de Splitter e Hidrotratamento de Gasolina de Cracking que tem 
como objectivo dessulfurar (na presença de catalisadores sólidos adequados) a 
gasolina produzida na Unidade de FCC. 

A gasolina é inicialmente tratada num reactor onde através de uma reacção 
com hidrogénio, os dienos são convertidos em olefinas. A gasolina depois 
deste reactor é separada em dois produtos: a LCN (fracção leve) que é enviada 
directamente para a pool de gasolinas e, a HCN (fracção pesada) que é 
enviada para a secção de dessulfuração, onde na presença de hidrogénio é 
removido o enxofre, sendo depois enviada também para a pool de gasolinas. A 
existência desta unidade deve-se à necessidade de reduzir o teor em enxofre 
nas gasolinas, tendo como objectivo a redução de emissões poluentes. 

 
 
 
 
2.2.3 Outras instalações e Infra-estruturas 

Além das fábricas acima referidas, a Refinaria de Sines dispõe ainda das seguintes 
instalações e infraestruturas principais: 
 
 
a)  Tratamento de Efluentes Líquidos  
 
Tratamento de Águas Ácidas  
 
As águas ácidas produzidas no processo são tratadas em três “Strippers” que incorporam 
uma câmara de decantação que permite a remoção da fracção de óleo livre antes da 
coluna de “stripping”, onde é introduzido vapor para extracção de amónia, sulfureto de 
hidrogénio e compostos voláteis. 
 
 
Sistema de Pré-Tratamento de Efluentes Líquidos  
 
Neste sistema é efectuado o pré-tratamento das águas residuais geradas na refinaria 
(com excepção das águas limpas e salinas) antes do respectivo envio para a Estação de 
Tratamento de Águas Residuais (ETAR) da Ribeira de Moinhos, que trata os efluentes 
das várias indústrias da área de Sines. 
 
Este sistema é constituído pelas seguintes unidades: 
 

• Separadores API e CPI para a separação gravítica de óleos; 

• Flotação; 

• Oxidação; 

• Bacia de armazenagem de águas pré-tratadas.  
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b) Parque de Armazenagem 
 
O parque de armazenagem de petróleo bruto e produtos intermédios e finais dispõe de 
153 tanques e apresenta uma capacidade total de armazenagem de 2 950 564 m3. 
 
 
 
c) Sistema de Produção e Distribuição de Vapor 
 
A instalação está equipada com quatro caldeiras do tipo aquatubular com capacidade de 
150 t/h cada, que produzem vapor de 82 bar a 520ºC. Com o pleno funcionamento da 
Central de Cogeração em 2009, serão desmanteladas duas caldeiras. 
 
A rede de distribuição de vapor funciona com os seguintes níveis de pressão: 82, 42, 24, 
10,5 e 3,5 bar. Possui também quatro turbogeradores de 20 MVA cada, com extracção 
(vapor de 25 e 5 bar) e condensação. 
 
 
 
d) Sistemas de Produção e Distribuição de Energia Eléctrica 
 
A subestação de interligação à EDP dispõe de três transformadores de 60/10 kV e de  
20 MVA. A rede de distribuição eléctrica é composta por cerca de vinte postos de 
transformação com os seguintes níveis de tensão: 10 000, 3 000, 380 e 220 V. 
 
Adicionalmente, a Central de Cogeração produzirá electricidade. 
 
 
 
e) Sistemas de Água Bruta, Água Potável e Água de Refrigeração 
 
A água industrial consumida na Refinaria de Sines tem origem em quatro captações de 
águas subterrâneas e na rede pública. Da rede pública provém ainda a água potável para 
consumo humano. 
 
A água bruta é consumida na Fabricação I, na Fabricação II, na produção de água 
desmineralizada, no sistema de refrigeração (água de compensação das torres de 
refrigeração), na produção de vapor, na armazenagem intermédia e noutros gastos gerais 
industriais. 
 
 
 
f) Unidade de Tratamento de Águas (Produção de Água Desmineralizada) 
 
Esta unidade tem como função a produção de água desmineralizada e possui quatro 
cadeias compostas por permutador catiónico, desgaseificador, permutador aniónico e 
leito misto. 
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g) Unidade de Ar Comprimido 
 
Nesta unidade é produzido o ar comprimido necessário para a rede de ar geral e ar de 
instrumentos. Esta unidade é constituída por nove compressores e três secadores de ar. 
 
 
 
h) Tratamento e Distribuição de Combustíveis Líquidos 
 
Assegura o tratamento e distribuição de combustíveis líquidos (fuel-óleo e gasóleo) 
consumidos pela Refinaria de Sines através de redes dedicadas. A rede de distribuição 
de combustíveis líquidos dispõe de sistemas de bombagem e de aquecimento, que 
asseguram uma pressão de serviço constante no circuito e ajustam a viscosidade do 
combustível para os valores especificados para os queimadores das caldeiras e 
fornalhas. 
 
 
i) Duas Flares para queima dos hidrocarbonetos gasosos não recuperáveis. 
 
 
j) Rede de Drenagem do Tipo Separativo 
 
A Refinaria dispõe de uma rede de drenagem do tipo separativo para águas pluviais 
(águas limpas), efluentes salinos e efluentes industriais. Estes últimos sofrem um pré-
tratamento na refinaria antes de serem conduzidos à ETAR da Ribeira de Moinhos. 
 
 
Adicionalmente, a Refinaria de Sines integra nas suas instalações uma Área 
Administrativa, Social e Oficinal, que inclui diversos equipamentos de apoio, 
nomeadamente escritórios, laboratórios, oficinas gerais de manutenção e cantina. 
 
 
 
 
2.3 Movimentação de Matérias-Primas e Expedição de Produtos  

A área de logística da Refinaria é composta pela armazenagem, “blending” e expedição 
de produtos. O movimento interno de produtos envolve as seguintes operações:  
 

• Operações de recepção de petróleo bruto e de outras matérias-primas;  

• Operações de alimentação de unidades processuais;  

• Operações de recepção dos diferentes produtos componentes;  

• Operações de mistura dos diferentes componentes - blending - com vista a 
produzir o produto acabado dentro das especificações aplicáveis;  

• Operações de expedição por navio-tanque; veículo-cisterna; vagão-cisterna e 
pipeline (CLC e Repsol).  
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Na área de expedição, desenvolvem-se as seguintes actividades:  
 

• Enchimento e expedição de veículos cisterna de todos os produtos;  

• Enchimento e expedição de vagões cisterna de Resíduo de Alta e Baixa 
Viscosidade e de Jet A-1; 

• Enchimento e expedição de garrafas de propano e butano;  

• Expedição de enxofre a granel e por veículo-cisterna; 

• Abastecimento de bancas a navios;  

• Assistência junto do Terminal Portuário às cargas e descargas de navios 
providenciando toda a documentação inerente;  

• Controlo das quebras oceânicas.  

 
 
No Quadro III. 1 apresenta-se o tráfego marítimo, rodoviário e ferroviário associado ao 
transporte de matérias-primas e produtos na Refinaria de Sines em 2006. 
 
 

Quadro III. 1 – Transporte de Matérias-Primas e Produtos em 2006 

Tipo de Transporte Quantidade de Matérias-Primas e 
Produtos Movimentados (t/ano) 

Tráfego Anual  
(n.º /ano) 

Marítimo 15 882 469 527 

Rodoviário 841 850 35 349 

Ferroviário 254 922 6 872(1) 

(1) – Valor respeitante ao número de vagões-tanque. Cada comboio é constituído em média por 18 a 20 vagões-tanque 

 
 
 
Constata-se que em 2006 o tráfego marítimo foi de 527 navios e o tráfego de carros-
tanque foi de 35 349. Adicionalmente, o tráfego ferroviário associado à expedição de 
produtos (RAV, RBV e Jet A1) foi da ordem de 345 comboios. 
 
Relativamente à expedição e recepção de produtos por tubagem, verificou-se em 2006 a 
entrada de 108 243 t de produtos (gás natural e gasóleo) e a saída de 3 470 379 t de 
produtos (GPL, naftas, gasolinas, jet, gasóleos e fuel). 
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2.4 Consumo de Recursos e Matérias-Primas 

2.4.1 Consumos 

a) Matérias-Primas 
 
As principais matérias-primas e componentes consumidos na Refinaria de Sines em 2006 
foram petróleo bruto e MTBE. 
 
 
 
b) Água 
 
A Refinaria de Sines consumiu em 2006 um total de 5 475 000 m3 de água, dos quais  
4 310 000 m3 foram provenientes da rede pública (Águas de Santo André) e  
1 165 000 m3 foram provenientes dos 4 furos situados no interior da Refinaria, na zona 
Nordeste. 
 
A água bruta é consumida na Fabricação I, Fabricação II, na produção de água 
desmineralizada, no sistema de refrigeração (água de compensação das torres de 
refrigeração), na produção de vapor, na armazenagem intermédia e noutros gastos gerais 
industriais, incluindo o sistema de rega e o sistema de incêndio. 
 
 
As águas captadas são sujeitas a tratamento. Este tratamento consiste em misturar a 
água bruta num tanque, percorrendo de seguida circuitos de tratamento diferentes, 
consoante a utilização a que se destina (filtração por filtros de areia, desmineralização 
por permuta iónica e adição de anticorrosivos / biocidas na refrigeração). 
 
Verifica-se que, para o mesmo ano, a Refinaria de Sines consumiu 0,56 m3 de água por 
tonelada de petróleo bruto processado, correspondendo a um valor inferior ao valor 
médio de referência definido na BREF sobre refinação (2,3 m3 de água bruta/t de carga 
processada), correspondente à média alcançada pelas Refinarias Europeias. 
 
 
 
c) Electricidade 
 
No que respeita à electricidade, o consumo médio anual é da ordem de 400 000 MWh, 
para uma potência instalada de 45 MW. A Refinaria tem implementadas medidas de 
racionalização energética destinadas à optimização dos consumos. 
 
A Refinaria de Sines tem, desde 1990, o compromisso de cumprir o Plano de 
Racionalização de Energia, estabelecido através do Decreto-lei n.º 58/82. Deste modo, 
têm ocorrido planos que contemplam acções e projectos de investimento com o objectivo 
de reduzir em média 1% ao ano a energia consumida, o que tem sido cumprido. 
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2.5 Efluentes Gasosos, Líquidos e Resíduos 

2.5.1 Efluentes Gasosos 

As emissões gasosas das fontes fixas da Refinaria de Sines têm origem na Fabricação I 
e II, na Central Eléctrica de Produção de Vapor e Electricidade e na Central de 
Cogeração a Gás Natural. Estas emissões resultam essencialmente da queima de 
combustível nas fornalhas existentes nas unidades e nas caldeiras utilizadas para a 
produção de vapor e electricidade. 
 
Presentemente existem na Refinaria de Sines 15 chaminés, quatro das quais associadas 
à nova Central de Cogeração a Gás Natural, que entrará em funcionamento em finais de 
2008. 
 
A caracterização das emissões gasosas em termos de dióxido de enxofre, óxidos de 
azoto, partículas, monóxido de carbono e sulfureto de hidrogénio de cada uma das 
chaminés referidas é apresentada no Quadro IV. 18 do Capítulo IV. 
 
Para além das fontes fixas de emissão existem também emissões difusas de poluentes 
atmosféricos. As emissões difusas de compostos orgânicos voláteis (COV’s) têm origem 
em várias fontes, nomeadamente válvulas, bombas, compressores, flanges, etc.  
 
De salientar, que a Refinaria possui já implementadas algumas medidas de redução 
deste tipo de emissões, das quais se salientam: 
 

− Selagens duplas em bombas; 

− Sistemas de amostragem em circuito fechado; 

− Pintura de tanques que garantem um índice de reflectância superior a 70%; 

− Selagens duplas, tecto flutuantes internos e externos e cobertura de azoto em 
alguns tanques; 

− Existência de drenos fechados (recuperação de purgas em circuito fechado que 
retornam ao processo); 

− Enchimento por baixo de veículos cisterna com ligação à Unidade de 
Recuperação de Gases (VRU); 

− Descarga de válvulas de segurança em circuito fechado (processo) e flares; 

− Monitorização de emissões fugitivas e reparação de equipamentos com fugas 
(programa LDAR).  
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2.5.2 Efluentes Líquidos 

As águas residuais produzidas na Refinaria de Sines possuem diferentes origens e 
características distintas, sendo a sua drenagem efectuada nos seguintes colectores, de 
acordo com as suas proveniências: dreno de efluentes salinos, dreno de efluentes 
industriais e dreno de águas limpas (águas pluviais). 
 
Os efluentes industriais são enviados para a ETAR da Ribeira de Moinhos após 
tratamento prévio no Sistema de Pré-tratamento da Refinaria. 
 
 
 
 
2.5.3 Resíduos 

A Refinaria de Sines é responsável pela produção de diversos tipos de resíduos 
classificados como perigosos e não perigosos. No Quadro III. 2 e no Quadro III. 3 
apresenta-se, respectivamente, os principais resíduos perigosos e não perigosos / 
recicláveis  produzidos em 2006. 
 
É de referir que a Refinaria de Sines integra na sua gestão, procedimentos e boas 
práticas, tais como a minimização da produção de resíduo, de forma a administrar 
convenientemente os resíduos mais críticos. 
 
A par das medidas de redução da produção de resíduos, a Refinaria de Sines tem 
implementado soluções de valorização de determinadas tipos de resíduos, tais como 
papel e cartão, plásticos, embalagens, vidro e madeiras e de fluxos especiais de resíduos 
como é o caso de pneus, pilhas e acumuladores, lâmpadas e óleos usados e resíduos de 
equipamentos eléctricos e electrónicos fora de uso. 
 
A contratação de operadores de resíduos é efectuada a empresas que constem da Lista 
de Operadores devidamente licenciados para o efeito. 
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Quadro III. 2 – Identificação dos Resíduos Perigosos Produzidos em 2006 

Resíduo 

Código LER Designação 
Classificação Quantidade 

(t/ano) 

05 01 03 Lamas oleosas (betumes) Perigoso 440,4 

05 01 05 Gravilha contaminada Perigoso 50,9 

16 05 06 Resíduos de laboratório (sem mercúrio) Perigoso 1,0 

15 01 10 Embalagens contaminadas Perigoso 43,5 

15 02 02 Materiais absorventes contaminados Perigoso 48,8 

17 05 03 Terras contaminadas com hidrocarbonetos Perigoso 1654,4 

08 01 11 Terras contaminadas com tintas Perigoso 189,6 

05 01 16 Enxofre/Enxofre off-spec. Perigoso 424,1 

17 01 06 Betão, tijolos, telhas e materiais cerâmicos 
contaminados com substâncias perigosas 

Perigoso 321,3 

05 01 06 Lamas oleosas Perigoso 53,2 

16 08 07 Catalisador exausto/Catalisador não exausto Perigoso 1307,5 

13 02 08 Outros óleos de motores, transmissões e 
lubrificação 

Perigoso e 
Reciclável 

29,9 

13 03 08 Óleos sintéticos isolantes e de transmissão de 
calor 

Perigoso 0,5 

08 03 17 
Resíduos de toner de impressão contendo 

substâncias perigosas Perigoso 1,0 

16 05 07 
Produtos químicos inorgânicos de laboratório, 

contendo ou compostos por substâncias 
perigosas 

Perigoso 25,1 

19 03 04 Lamas oleosas estabilizadas Perigoso 2186,4 

16 06 01 Baterias usadas Perigoso e 
Reciclável 6,0 

18 01 03 
Resíduos cuja recolha e eliminação está sujeita 

a requisitos específicos tendo em vista a 
prevenção de infecções 

Perigoso 5,5 
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Quadro III. 3 – Identificação dos Resíduos Não Perigosos e Recicláveis Produzidos em 2006 

Resíduo 

Código LER Designação 
Classificação Quantidade 

(t/ano) 

20 01 36 Componentes electrónicos Não perigoso 2,2 

16 03 04 Cimento Não Perigoso 29,9 

17 06 04 Lã de vidro Não Perigoso 59,8 

16 08 04 Alumina não perigosa Não perigoso e 
Reciclável 

763,5 

05 01 15 Argilas de filtração usadas Não Perigoso 105,3 

17 01 07 Betão, tijolos, telhas e materiais cerâmicos Não Perigoso 513,0 

20 01 21 Lâmpadas fluorescentes Reciclável 0,6 

15 01 02 Plástico em fardos Reciclável 0,8 

16 01 03 Pneus vários Reciclável 4,4 

16 06 01 Baterias usadas Reciclável 6,0 

15 01 01 Embalagens de papel/cartão fardos Reciclável 15,1 

15 01 03 Embalagens de madeira Reciclável 40,9 

05 01 17 Betumes Não Perigoso 17,8 

05 01 99 Resíduos de refinação de petróleo não 
especificados 

Não Perigoso 0,5 

17 01 01 Betão Reciclável 954,0 

17 02 01 Madeira Reciclável 82,1 

20 01 01 Papel e cartão Reciclável 8,8 

20 01 33 Pilhas e acumuladores Reciclável 0,1 

20 01 08 Resíduos biodegradáveis de cozinhas e 
cantinas 

RSU 38,5 

20 01 38 Madeira não contaminada Reciclável 15,7 

20 03 01 Resíduos sólidos equiparados urbanos RSU 40,5 

20 01 25 Óleos e gorduras alimentares Reciclável 0,7 

17 09 04 Mistura de resíduos de construção e demolição, 
não contendo substâncias perigosas Reciclável 49,1 

20 01 39 Plásticos Reciclável 1,5 

17 06 05 Materiais de construção Não Perigoso 12,4 

18 01 01 Objectos cortantes e perfurantes Não Perigoso 0,2 

17 04 05 Ferro e aço Reciclável 189,1 
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2.5.4 Ruído 

A laboração da Refinaria de Sines origina a emissão de ruído a partir de uma 
multiplicidade de fontes.  
 
No entanto, é de salientar que foram adoptadas medidas preventivas de redução de ruído 
para o exterior, nomeadamente, actualmente todos os equipamentos adquiridos 
satisfazem os requisitos acústicos impostos pelo Decreto-Lei n.º 76/2002, de 26 de 
Março, que aprova o Regulamento das Emissões Sonoras para o Ambiente dos 
Equipamentos para Utilização no Exterior. Existem fontes encapsuladas, planos de 
manutenção, entre outros. 
 
 
 
2.5.5 Período de Funcionamento e Número de Trabalhadores 

A Refinaria de Sines funciona 24 horas por dia e 365 dias por ano, com excepção dos 
anos em que é realizada uma paragem para manutenção geral das instalações. 
 
O horário normal de expedição de produtos por via rodoviária é das 6 h às 20 h de 
segunda a sexta-feira e aos sábados das 6 h às 13 h. 
 
Em 2006, a Refinaria de Sines empregava um total de 492 trabalhadores directos e cerca 
de 430 trabalhadores indirectos associados a actividades de inspecção e manutenção, 
distribuição de combustíveis, etc. 
 
Globalmente, constata-se que o funcionamento da Refinaria de Sines é responsável por 
cerca de 922 postos de trabalho directos e indirectos. 
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3. DESCRIÇÃO GERAL DOS PROJECTOS DE CONVERSÃO E LOTEAMENTO DA 

REFINARIA DE SINES  

3.1 Introdução 

O projecto de conversão tem por objectivo dotar o complexo refinador com novas 
unidades de conversão de crude pesado através da associação de processos de 
craqueamento térmico e de hidrocraqueamento para obtenção de “clean motor fuels”, 
designadamente gasóleo e petróleo com elevada qualidade ambiental e excelente 
aptidão para uso em motores de combustão interna. 
 
No projecto de conversão das novas unidades serão aplicadas as Melhores Técnicas 
Disponíveis (MTD`s). 
 
Com o aumento da capacidade de conversão do seu aparelho refinador, a Galp Energia 
vai procurar restabelecer o nivelamento na oferta – procura, reajustando o perfil da 
produção às necessidades do mercado nacional. A produção de gasóleo vai aumentar 
significativamente, à custa da redução da produção de fuel-óleo. 
 
O desenvolvimento das novas unidades exigirá a expansão da Refinaria relativamente à 
área actualmente ocupada. Assim, aliando as intenções de expansão da Galp Energia à 
necessidade de reconfigurar e redefinir as áreas industriais da ZILS (de acordo com o 
Plano de Urbanização da mesma), paralelamente, vai proceder-se ao loteamento das 
áreas consagradas à expansão da Refinaria, integrando-as na actual área consolidada. 
 
A Conversão da Refinaria de Sines envolverá a introdução de seis novas unidades 
processuais e a reconversão (melhoria) de duas unidades existentes, designadamente: 
 
 

• Novas Unidades Processuais: Unidade de Hidrocraqueamento (Hydrocracker), 
Unidade de Produção de Hidrogénio (Steam Reformer), Unidade de 
Fraccionamento de Gás de Petróleo Liquefeito (LPG Splitter), Unidade de 
Fraccionamento n-C4 / i-C4 (Desisobutanizador), Unidade de Recuperação de 
Enxofre (Sulphur Recovery Unit) e Unidade de Stripper de Águas Ácidas (Sour 
Water Stripper); 

 
 
• Reconversão de Unidades Existentes: Unidade de Destilação Atmosférica e 

Unidade de Destilação de Vácuo II / Visbreaker. 
 
 
O Projecto de Conversão da Refinaria de Sines envolverá ainda a instalação de sete 
novos tanques de armazenagem, um para resíduo atmosférico LS (OP-T517), um para 
resíduo atmosférico (OP-T516), dois para gasóleo de vácuo (OP-T424 / 425), dois para 
gasóleo e kerosene (OP-T426 / 427) e um para nafta pesada (OP-T266), de modo a dotar 
a refinaria de capacidade de armazenagem adequada. 
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Adicionalmente, será ainda implementada uma nova Unidade de Pastilhação de Enxofre, 
de modo a tratar o aumento do enxofre líquido resultante do funcionamento das novas 
unidades e da nova Unidade de Recuperação de Enxofre, uma nova flare (Flare III), uma 
nova Torre de Arrefecimento de Água, um posto de redução de pressão e medição de 
gás natural e uma nova Unidade de Produção de Azoto. 
 
Na FIG. III. 4 localiza-se cada um dos projecto incluídos no Projecto de Conversão da 
Refinaria de Sines e no Anexo 2.1 apresenta-se o respectivo Plot-Plan. 
 
Nos projectos das novas unidades, assim como na reconversão das unidades existentes 
foi considerado, sempre que possível, o recurso às melhores técnicas disponíveis 
(MTD’s) e foram introduzidas tecnologias conducentes à racionalização dos consumos e 
a uma correcta logística de produtos e matérias-primas como forma de reduzir o impacte 
das novas unidades, nomeadamente ao nível da emissão de poluentes e consumos 
energéticos. 
 
Ao nível da implementação das MTD’s nas novas unidades foram tidos em consideração 
os seguintes aspectos chave: 
 

• O potencial tecnológico para redução de emissões gasosas para a atmosfera e 
efluentes líquidos; 

• O alcance dos objectivos ambientais, segundo critérios de eficiência económica; 

• As restrições ambientais locais. 

 
 
A concepção do Projecto de Conversão da Refinaria foi baseado nas Melhores Técnicas 
Disponíveis (MTD’s) das BREF´s(�), aplicáveis a refinarias de petróleo, constituindo-se 
uma instalação mais moderna e menos poluente, de acordo com os seguintes 
documentos: 
 

• “Reference Document on Best Available Techniques for Mineral Oil and Gas 
Refineries”, de Fevereiro de 2003; 

•  “Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage”, 
de Outubro de 2006; 

• “Reference Document on Best Available Techniques in Common Waste Water and 
Waste Gas Treatment / Management Systems in the Chemical Sector”, de Janeiro 
de 2002. 

 
Aquando da descrição de cada uma das unidades envolvidas no projecto de conversão 
da refinaria identificam-se as MTD’s que foram aplicadas especificamente àquela unidade 
e no Anexo 2.2 apresenta-se a listagem de todas as MTD’s aplicadas no Projecto de 
Conversão em estudo. 

                                                
 
(1) – Reference document on best available techniques, European Commission. 
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FIG. III. 4 – Localização dos Projectos de Conversão a Implementar na Refinaria de Sines 
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A aplicação das Melhores Técnicas Disponíveis implicou a adopção de várias opções ao 
nível do projecto, designadamente:  
 

• A utilização de fornalhas com elevado rendimento térmico e equipadas com 
queimadores de baixo teor de óxidos de azoto; 

• A utilização de combustíveis menos poluentes (gás natural); 

• A correcta integração energética dos equipamentos e a implementação  
de medidas minimizadoras das emissões fugitivas de compostos orgânicos 
voláteis.  

 
No que diz respeito ao loteamento subjacente à necessária expansão da Refinaria, não 
será necessário desenvolver projecto de obras de urbanização. Com efeito, uma vez que 
o lote irá abranger a zona já consolidada e a zona consagrada à expansão, e será 
inteiramente dedicado à unidade da Galp Energia, todas as infraestruturas já se 
encontram asseguradas. 
 
Efectivamente, no âmbito da expansão das suas unidades a própria extensão das várias 
infra-estruturas dotará toda a área da rede indispensável de utilidades. Não obstante este 
facto, e por meio da operação urbanística a desenvolver no âmbito da operação de 
loteamento, ao se estabelecer um único lote para todas as áreas (consolidadas e 
expansão) todo o lote terá o devido acesso às mencionadas utilidades pois estas já estão 
construídas e ligadas à zona consolidada. Em linhas gerais não serão executadas 
quaisquer obras de urbanização pois o novo lote resultante do reparcelamento já se 
encontra infraestruturado.  
 
 
 
 
3.2 Descrição das Unidades Processuais Relativas ao Projecto de Conversão 

3.2.1 Enquadramento Geral 

A conversão da Refinaria de Sines tem como objectivo processual prioritário aumentar a 
produção de gasóleo, por conversão do gasóleo pesado de vácuo produzido na Refinaria 
do Porto após implementação do Projecto de Conversão previsto para esta instalação e 
gasóleo pesado de visbreaking produzido nas Refinarias do Porto e Sines, dando assim 
utilização plena à capacidade de processamento do aparelho refinador nacional. 
 
Esta conversão será obtida por via catalítica, em atmosfera hidrogenante 
(Hydrocracking), processo que proporciona a obtenção de produtos com elevada 
qualidade ambiental e excelente aptidão para o uso em motores de combustão interna. 
 
Os elevados consumos de hidrogénio envolvidos no processo de hidrocraqueamento 
serão assegurados pela nova Unidade de Produção de Hidrogénio usando gás natural ou 
nafta como alimentação. 
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Para maximizar a obtenção dos produtos destinados a hidrocraqueamento serão 
introduzidas modificações processuais que permitirão a recuperação do gasóleo de 
vácuo pesado contido no produto de reacção do craqueamento térmico suave do resíduo 
de vácuo (viscorredução – visbreaking). 
 
Na FIG. III. 5 apresenta-se o Diagrama de Blocos da Refinaria de Sines após 
implementação do projecto de conversão, identificando as novas unidades processuais a 
instalar e as unidades existentes a reconverter. 
 
Em seguida apresenta-se uma descrição detalhada de cada uma das novas unidades a 
instalar, assim como das reconversões a realizar nas unidades existentes 
 
 
3.2.2 Unidade de Hydrocracker 

A nova Unidade de Hydrocracker ficará localizada a Sul do Complexo de Cracking 
existente. A nova unidade irá operar em modo contínuo a uma pressão de cerca de 170 
bar, será do tipo conversão total e terá capacidade para processar 6 500 t/dia de gasóleo 
pesado, o qual será proveniente da destilação de vácuo. Esta unidade poderá também 
processar gasóleo produzido no Visbreaker, óleo produzido na Unidade de Fluid Catalytic 
Cracking (FCC) e extractos de compostos aromáticos. 
 
Os produtos produzidos nesta unidade são: fuel-gás, GPL (propano e butano), nafta leve 
estabilizada, nafta pesada, kerosene / jet, gasóleo e óleo não convertido. 
 
A Unidade de Hydrocracker utiliza um processo químico que consiste no craqueamento 
catalítico na presença de hidrogénio. Nesta unidade, as moléculas de hidrocarbonetos de 
alimentação (gasóleo pesado) são craqueadas, dando origem a produtos mais leves. 
 
Nesta unidade ocorrem ainda reacções de hidrogenação em que, por um lado, o 
hidrogénio é adicionado às moléculas insaturadas (geradas no craqueamento) saturando 
estas moléculas e por outro o hidrogénio liga-se a elementos existentes nas moléculas de 
hidrocarbonetos (enxofre, azoto e metais), originando a formação de hidretos destes 
elementos. 
 
O projecto da nova Unidade de Hydrocracker incorpora várias Melhores Técnicas 
Disponíveis (MTD’s) recomendadas no respectivo documento BREF (“Reference 
Document on Best Available Techiniques for Mineral Oil and Gas Refineries”) das quais 
se destacam: 
 

• As fornalhas estão equipadas com queimadores de baixo NOx; 
 

• As fornalhas possuem um sistema de pré-aquecimento de ar, que assegura uma 
eficiência de 90,5%, onde os gases quentes de combustão trocam calor com o ar 
de combustão; 
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FIG. III. 5 – Diagrama de Blocos da Refinaria Após Implementação do Projecto de Conversão 
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• As fornalhas irão utilizar combustíveis gasosos, os quais geram emissões de 
partículas e SO2 inferiores às observadas na queima de combustíveis mais 
pesados. A menor concentração de SO2 nos gases de combustão permite reduzir 
a temperatura dos gases de combustão para 150ºC aumentando a eficiência e 
reduzindo as emissões de CO2. 

 
• Monitorização contínua da temperatura e da concentração de O2 e CO nos gases 

de combustão e optimização das condições de combustão; 
 

• Maximização da integração energética e recuperação de calor, através de: 
 

− Uma corrente de gás frio reciclado é introduzida entre os leitos do reactor 
para arrefecer e controlar o aumento de temperatura no reactor e a 
velocidade de reacção, 

− As correntes de saída dos reactores são arrefecidas por troca de calor com 
correntes de processo e são utilizadas na produção de vapor; 

− A pressão da corrente líquida proveniente do separador quente de alta 
pressão é reduzida através de uma turbina; 

− A corrente de fundo do separador (HC-V02) é pré-aquecida por troca de 
calor com o efluente dos reactores. 

 
• Os gases ácidos produzidos são enviados para a Unidade de Tratamento de Gás 

Ácido e a água ácida é enviada para o “stripper” de águas ácidas. 
 
 
No Anexo 2.3 apresentam-se os Diagramas de Processo associados à nova Unidade de 
Hydrocracker, a qual é constituída por cinco secções: 
 

• Secção de reacção; 

• Secção de fraccionamento; 

• Secção de recuperação de gases e naftas; 

• Secção de regeneração de amina; 

• Secção de compressão de hidrogénio de make-up. 

 
 
a) Secção de Reacção 
 
A secção de reacção inclui dois estágios, cada um deles com um único reactor (HC-R-01 
e HC-R-02). 
 
No reactor do primeiro estágio (HC-R-01), a corrente de alimentação sofre um 
hidrotratamento sendo parcialmente convertida em produtos. A pressão de entrada no 
reactor é cerca de 170 barg. As reacções exotérmicas de saturação libertam calor 
conduzindo a um aumento da temperatura dos reagentes e consequentemente ao 
aumento da velocidade de reacção.  
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De forma a controlar o aumento da temperatura no reactor, o catalisador é separado em 
seis leitos. Uma corrente de gás frio reciclado é introduzido entre os leitos para arrefecer 
os reagentes e controlar o aumento de temperatura e a velocidade de reacção. 
 
No primeiro estágio é convertida cerca de 50% da corrente de alimentação em destilados 
médios e produtos mais leves. Neste estágio ocorre ainda a remoção do enxofre e do 
azoto e reduz-se o teor de compostos aromáticos. 
 
A maior parte da corrente de alimentação não convertida junta-se à corrente de saída do 
reactor do segundo estágio e é enviada para o reactor do segundo estágio (HC-R-02) 
onde é convertida em produtos leves. 
 
À corrente de alimentação do segundo estágio é adicionada uma mistura de hidrogénio 
de make-up (hidrogénio fresco) e gás rico em hidrogénio. Esta corrente é aquecida no 
permutador de calor do reactor do segundo estágio e na fornalha do segundo estágio. 
 
No segundo estágio, o óleo (corrente de alimentação) é craqueado e convertido em 
produtos mais leves. A corrente quente constituída por óleo e gás flúi no interior do 
reactor (HC-R-02) através dos quatro leitos de catalisador. Uma corrente de gás frio 
reciclado é introduzida entre os leitos para controlar a temperatura.  
 
As reacções do segundo estágio são semelhantes às do primeiro estágio mas, como 
neste já foram removidos os compostos de enxofre e de hidrogénio, a temperatura do 
catalisador no segundo estágio é inferior à do primeiro estágio. 
 
A secção de reacção inclui ainda equipamento para a separação do gás rico em 
hidrogénio existente na corrente de saída do reactor, sendo este gás comprimido e 
reciclado para o reactor. 
 
O efluente dos dois reactores segue para o separador quente de alta pressão  
HHPS (HC-V-22) onde são separadas as fases líquida e de vapor. A fase de vapor é 
então arrefecida numa sequência de permutadores de calor e depois é introduzida no 
separador frio de alta pressão CHPS (HC-V-24), onde se separa o gás rico em 
hidrogénio, o qual é reciclado para os reactores. A fase líquida do HHPS (HC-V-22) é 
enviada para a secção de fraccionamento para recuperação de produtos. 
 
 
 
b) Secção de Fraccionamento 
 
Na secção de fraccionamento é efectuada a separação dos produtos da reacção em gás 
ácido, nafta leve não estabilizada, nafta pesada, kerosene, gasóleo e óleo não 
convertido. O gás ácido, a nafta leve não estabilizada e a nafta pesada são enviados para 
a secção de recuperação para produção de fuel gás, GPL, nafta leve e nafta pesada. 
 
As correntes de hidrocarbonetos provenientes dos separadores HLPS (HC-V-23) e CLPS 
(HC-V-25) são enviadas para o stripper (HC-V-02) onde o sulfureto de hidrogénio, o GPL 
e alguma nafta são removidos dos óleos mais pesados. O vapor, obtido neste separador, 
é parcialmente condensado (HC-E-03) e enviado para o reservatório de refluxo  
(HC-V-32).  
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O vapor do reservatório de refluxo e parte do líquido condensado são enviados para a 
secção de recuperação de gases e naftas. O restante líquido retorna ao separador de 
produto como refluxo. As águas ácidas do reservatório de refluxo do separador são 
enviadas para o reservatório HC-V-29 (na secção de reacção). 
 
A corrente de fundo do separador é inicialmente pré-aquecida, entrando em seguida no 
fraccionador (HC-V-03), sendo a corrente de vapor obtida condensada e enviada para o 
reservatório de refluxo do fraccionador (HC-V-33). Parte do líquido deste reservatório 
(nafta leve) é enviada para a secção de recuperação de gases e naftas. O restante 
líquido do reservatório de refluxo retorna ao fraccionador. 
 
A nafta pesada obtida no fraccionador (HC-V-03) é enviada para o stripper de nafta 
pesada (HC-V-04). O vapor que sai no topo deste equipamento retorna ao fraccionador. 
A corrente de fundo do stripper é bombeada para a secção de recuperação de gases e 
naftas, onde se junta à nafta recuperada nesta secção. 
 
O kerosene obtido no fraccionador (HC-V-03) segue para o stripper HC-V-05. O vapor 
que sai no topo deste equipamento retorna ao fraccionador. A corrente de fundo do 
stripper é bombeada e arrefecida. 
 
No fraccionador (HC-V-03) é também obtida uma corrente de gasóleo, que é dividida, 
sendo uma parte enviada para o stripper (HC-V-06) e outra líquido de circulação. O 
gasóleo é arrefecido e enviado ao secador de vácuo (HC-V-14), o qual permite remover a 
água existente no gasóleo, sendo o produto resultante enviado para armazenagem. 
 
A corrente de fundo do fraccionador é arrefecida e enviada para a secção de reacção, 
constituindo alimentação do segundo estágio desta secção. 
 
 
 
c) Secção de Recuperação de Gases e Naftas 
 
A função desta secção é remover o gás ácido e a nafta não estabilizada da zona de 
fraccionamento e produzir os seguintes produtos: fuel gás, GPL, nafta leve e nafta 
pesada. 
 
A corrente proveniente do reservatório de refluxo do stripper HC-V-32 é arrefecida e 
enviada para o reservatório de refluxo do desetanizador (HC-V-34), cujo vapor alimenta a 
base do absorvedor HC-V-08, o qual tem por objectivo recuperar o GPL da corrente de 
nafta pesada proveniente do fraccionador HC-V-03.  
 
A corrente combinada que sai deste absorvedor é enviada para o reservatório de refluxo 
do absorvedor (HC-V-35), cujo vapor é enviado para o tratamento de gás ácido.  
 
A corrente que sai na base do absorvedor HC-V-08 é combinada com o líquido e o vapor 
proveniente do reservatório de refluxo do stripper HC-V-32 e com o vapor obtido no topo 
da coluna desetanizadora. Esta corrente combinada é arrefecida e enviada para o 
reservatório de refluxo do desetanizador. A corrente que sai na base do desetanizador é 
combinada com a nafta leve do fraccionador e enviada para o estabilizador de nafta  
(HC-V-09).  
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No estabilizador de nafta é removido o GPL existente na nafta, o qual é bombeado para o 
sistema de tratamento de GPL, onde primeiro contacta com uma solução de amina que 
remove o sulfureto de hidrogénio existente e em seguida, é lavado com uma solução 
cáustica para remoção de traços de sulfureto de hidrogénio e mercaptanos. 
 
A corrente que sai na base do estabilizador de nafta é enviada para o fraccionador de 
nafta. Este fraccionador separa a nafta pesada da nafta leve. A nafta leve é enviada para 
armazenagem depois de ser arrefecida. A nafta pesada é enviada para o absorvedor de 
enxofre (HC-R-03) para remover o sulfureto de hidrogénio e os mercaptanos. Em 
seguida, a nafta pesada é enviada para armazenagem depois de arrefecida. 
 
O gás que sai no topo do absorvedor HC-V-08 é depois lavado no absorvedor de amina 
HC-V-13, onde é removido o sulfureto de hidrogénio, sendo então enviado para a rede de 
fuel gás.  
 
 
 
d) Secção de Regeneração de Amina 
 
Esta secção tem como função a regeneração das correntes de amina rica em sulfureto de 
hidrogénio, a qual é pré-aquecida num permutador calor pela amina pobre proveniente do 
regenerador de amina.  
 
A amina rica é então alimentada ao regenerador de amina, o qual é aquecido com vapor 
de baixa pressão. A corrente de topo do regenerador é arrefecida no condensador de 
topo. A mistura líquido/vapor que sai deste condensador é separada no reservatório de 
refluxo. A corrente de gás ácido que sai deste reservatório segue para a Unidade de 
Recuperação de Enxofre. 
 
Na base do regenerador obtém-se a solução de amina pobre, a qual é bombeada e 
arrefecida no permutador de calor de amina rica/amina pobre. A amina pobre é ainda 
arrefecida e depois enviada para o tanque de armazenagem para ser usada nos 
diferentes absorvedores do processo. 
 
A amina utilizada para a absorção do sulfureto de hidrogénio é uma solução aquosa de 
50% em massa de metildietanol amina (MDEA) e é regenerada na Unidade de 
Regeneração de Amina. 
 
 
 
e) Secção de Compressão de Hidrogénio de Make-up 
 
A função desta secção é comprimir o hidrogénio de make-up (hidrogénio fresco) da 
pressão de serviço (22 barg) até à pressão do reactor (cerca de 170 barg). Esta secção 
tem também como função comprimir o azoto utilizado no arranque da unidade.  
 
A secção de compressão de hidrogénio de make-up é constituída por três trens idênticos 
em paralelo e com três estágios de compressão. 
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Em cada trem, o gás é comprimido, pelo compressor de make-up do primeiro estágio 
(HC-C-02), para uma pressão de cerca de 44 barg. Em seguida, o gás é arrefecido à 
temperatura de 38ºC. Se houver condensação de líquido, este é separado do gás no 
reservatório do segundo estágio (HC-V-39).  
 
O gás é comprimido de forma semelhante nos segundo e terceiro estágios até atingir a 
pressão requerida na secção de reacção. O gás comprimido nos diferentes trens é 
combinado e alimentado à secção de reacção. O excesso de hidrogénio é enviado para o 
arrefecedor HC-E-33. 
 
 
 
 
3.2.3 Unidade de Hidrogénio 

A nova Unidade de Hidrogénio terá uma capacidade de produção anual de  
788 MNm3/ano de hidrogénio, com uma pureza superior a 99,5%, assegurando o 
consumo estimado deste produto na nova Unidade de Hydrocracker. Esta nova unidade 
ficará localizada a Oeste da futura Unidade de Hydrocracker. 
 
O projecto da nova unidade incorpora várias Melhores Técnicas Disponíveis (MTD’s) 
recomendadas no respectivo documento BREF “Reference Document on Best Available 
Techiniques for Mineral Oil and Gas Refineries” das quais se destacam: 
 
• Maximização de integração energética através de: 
 

• O calor do gás processual que sai do reactor de conversão de alta temperatura é 
recuperado por troca de calor com correntes do processo; 

• O vapor gerado no processo é sobreaquecido por troca de calor com gás de 
processo e gases de combustão; 

• A corrente de saída do reactor de reformação é arrefecida a 340ºC no 
recuperador de calor do gás de processo; 

• O gás de purga da PSA é usado como combustível prioritário no reactor de 
reformação; 

• A unidade tem vários adsorvedores e a sua regeneração é efectuada em vários 
passos; 

• O ar de combustão é pré-aquecido a 450ºC, antes de entrar na fornalha, por troca 
de calor com os gases de combustão; 

• O reactor de reformação HR-H1 possui queimadores de baixo NOx
. 

 
 
Na FIG. III. 6 apresenta-se o Diagrama de Processo Simplificado associado à  
nova Unidade de Hidrogénio e em seguida descreve-se o modo de funcionamento da 
unidade. 
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A alimentação da nova Unidade de Hidrogénio é o gás natural, podendo em alternativa 
ser utilizada nafta ligeira dessulfurada. A corrente de alimentação é aquecida a 380ºC e 
submetida a um pré-tratamento num reactor (HR-R-1), onde o enxofre orgânico é 
convertido em sulfureto de hidrogénio, o qual é removido nos absorvedores de enxofre 
HR-R-2A/B. 
 
Esta corrente dessulfurada é então misturada com vapor sobreaquecido e aquecida até 
520ºC e conduzida ao reactor de pré-reformação (HR-R-3), no qual os hidrocarbonetos 
são convertidos numa mistura de metano, monóxido de carbono, vapor de água e 
hidrogénio. 
 
Estes produtos são posteriormente misturados com vapor e aquecidos a 650ºC e 
conduzidos ao reactor de reformação (HR-H-1), onde a alimentação é convertida em gás 
de processo (hidrogénio, monóxido de carbono, dióxido de carbono, metano não 
convertido e componentes inertes) na presença de um catalisador de níquel. 
 
O gás de processo depois de arrefecido num recuperador de calor, entra no reactor de 
conversão de alta temperatura (HR-R-4), onde uma parte do monóxido de carbono é 
convertido em dióxido de carbono e hidrogénio. 
 
O calor deste gás processual é recuperado através de um sistema complexo de 
permutadores de calor e o condensado formado é removido nos separadores de 
condensado (HR-V-5 e HR-V-6). 
 
O gás de processo é então alimentado à unidade PSA (HR-Y-1), onde o hidrogénio é 
purificado por remoção de impurezas de gás de processo através de adsorção a pressão 
elevada seguida de desadsorção a baixa pressão. 
 
O gás de purga da PSA é usado como combustível prioritário no reactor de reformação 
(HR-H-1) e como combustível de make-up é usado gás natural. O ar de combustão é pré-
aquecido a 450ºC, antes de entrar na fornalha, por troca de calor com os gases de 
combustão.  
 
O calor dos gases de combustão é recuperado no aquecimento da corrente de 
alimentação, no pré-aquecimento do ar de combustão e na produção de vapor 
sobreaquecido. 
 
Associada a esta unidade existe a produção de vapor, sendo parte utilizada no processo 
nas reacções do reactor de reformação e o restante exportado para outras unidades. A 
água para produção de vapor é água desmineralizada e o condensado reciclado do 
processo. 
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FIG. III. 6 – Diagrama de Processo Simplificado da Nova Unidade de Hidrogénio 
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3.2.4 Unidade de Fraccionamento de GPL 

A Unidade de Fraccionamento de GPL (gás de petróleo liquefeito) tem por objectivo 
separar este gás nos seus componentes, propano e butano, tendo por base a diferença 
de ponto de ebulição destes produtos. 
 
A nova unidade terá uma capacidade de produção anual de 119 kt/ano, podendo operar 
com cargas entre 30 e 100% da sua capacidade. O propano obtido terá um grau de 
pureza comercial e o butano um teor máximo de propano de 1,5% em massa. 
 
A nova Unidade de Fraccionamento de GPL ficará localizada junto da nova Unidade de 
Hydrocracker. 
 
A nova unidade foi projectada de modo a incorporar as Melhores Técnicas Disponíveis 
(MTD’S) de aplicação geral recomendadas no “Reference Document on Best Available 
Techniques for Mineral Oil and Gas Refineries”, nomeadamente: 
 

• Utilização de selagens duplas em bombas, compressores e agitadores para 
reduzir emissão de COV`s; 

• Nas linhas que contêm produtos com elevada pressão de vapor utilizam-se 
válvulas e bombas que permitam reduzir emissões de COV`s; 

• Utilização de flanges com anéis de selagem; 

• Utilização de um sistema fechado para a recolha de amostras de rotina que 
potencialmente originem emissões de COV`s; 

• Instalação de sistemas de interlock nas válvulas de segurança. 

 
 
Na FIG. III. 7 apresenta-se um Diagrama de Processo Simplificado da Nova Unidade de 
Fraccionamento de GPL e em seguida descreve-se o respectivo modo de funcionamento. 
 
A Unidade de Fraccionamento de GPL é alimentada pelo GPL produzido na nova 
Unidade de Hydrocracker, o qual é pré-aquecido num permutador por troca de calor com 
a corrente de fundo da coluna de fraccionamento. Em seguida, a corrente de alimentação 
entra na coluna de fraccionamento de GPL, obtendo-se no topo da coluna o gás propano, 
que após arrefecimento segue para o reservatório de refluxo sendo parte reenviada para 
a coluna de fraccionamento e a restante conduzida a armazenagem, passando antes por 
um secador. 
 
No fundo da coluna sai gás butano, que é arrefecido por troca de calor com a 
alimentação da coluna sendo em seguida enviado para a coluna de fraccionamento n-
C4/i-C4 ou para armazenagem. O calor necessário ao fraccionamento é fornecido por 
vapor de baixa pressão. 
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3.2.5 Unidade de Fraccionamento n-C4 / i-C4 (Desisobutanizador) 

A Unidade de Fraccionamento n-C4 / i-C4 tem por função separar o butano nos seus dois 
componentes, butano normal (n-C4) e isobutano (i-C4), tendo por base a diferença de 
ponto de ebulição destes dois isómeros. 
 
A nova Unidade de Fraccionamento n-C4 / i-C4 ficará situada na parte Noroeste da área 
do Complexo de Gasolinas e terá uma capacidade de produção de 297 kt/ano, podendo 
operar com cargas entre 30 e 100% da sua capacidade. Os produtos obtidos nesta 
unidade são o isobutano (com uma pureza superior a 80% (mol)) e n-butano com resíduo 
de evaporação abaixo do requerido pelo teste ASTM D2158. 
 
Na FIG. III. 8 apresenta-se o Diagrama de Processo Simplificado da nova Unidade de 
Fraccionamento n-C4 / i-C4 descrevendo-se em seguida o seu modo de funcionamento. 
 
De referir, que tal como as restantes unidades processuais, o respectivo projecto 
contempla algumas das Melhores Técnicas Disponíveis (MTD’s) aplicadas referidas no 
“Reference Document on Best Available Techiniques for Mineral Oil and Gas Refineries”. 
 
A Unidade de Fraccionamento n-C4 / i-C4 é alimentada pelo butano proveniente do 
fraccionamento de GPL da Unidade Hydrocracker e da Fábrica I ou da armazenagem. A 
corrente de alimentação da coluna de fraccionamento n-C4 / i-C4 (AL-V-121) é pré-
aquecida) por troca de calor com a corrente que sai no fundo da coluna, sendo 
posteriormente conduzida a esta coluna, no topo da qual se obtém o isobutano e no 
fundo o n-butano. 
 
O isobutano depois de condensado segue para o reservatório de refluxo (AL-V-122), 
sendo uma parte reenviada para a coluna de fraccionamento e a outra parte conduzida à 
Unidade de Alquilação ou à armazenagem. O n-butano depois de arrefecido é enviado 
para armazenagem. A energia necessária ao fraccionamento é fornecida pelo vapor. 
 
 
 
 
3.2.6 Unidade de Stripper de Águas Ácidas 

A nova Unidade de Stripper de Águas Ácidas a implementar no âmbito do Projecto de 
Conversão da Refinaria de Sines ficará localizada imediatamente a Sul da Unidade de 
Hydrocracker. 
 
A nova unidade terá uma capacidade para processar 526 000 m3/ano de águas ácidas, o 
que permitirá tratar as águas ácidas provenientes de diferentes unidades, nomeadamente 
do Hydrocracker, da Destilação de Vácuo I, da Unidade de Recuperação de Enxofre e 
outras unidades existentes, obtendo-se uma água tratada com um teor de sulfureto de 
hidrogénio e amónia inferior, respectivamente a 1 ppm e 10 ppm. 
 



 

Estudo de Impacte Ambiental dos Projectos de Conversão e Loteamento da Refinaria de Sines 
Volume II – Relatório Síntese  CAPÍTULO III 

41

 
 

FIG. III. 7 – Diagrama de Processo Simplificado da Nova Unidade de Fraccionamento de GPL 
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FIG. III. 8 – Diagrama de Processo Simplificado da Nova Unidade de Fraccionamento n-C4 / 
i-C4 
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No projecto da Unidade de Stripper de Águas Ácidas foram incorporadas as seguintes 
MTD’s recomendadas na “Reference Document on Best Available Techniques for Mineral 
Oil and Gas Refineries” e na “Reference Document on Common Wastewater and Waste 
Gas Treatment”: 
 

• A unidade poderá operar com dois estágios e a água tratada terá um teor de 
sulfureto de hidrogénio inferior a 1 ppm e um teor de amónia inferior a 10 ppm; 

• As águas ácidas, provenientes do processo, são enviadas para um reservatório 
onde se separa o óleo arrastado; 

• A corrente de gás ácido é encaminhada para a Unidade de Recuperação de 
Enxofre; 

• Controlo das condições operatórias. O pH será > 9,5 para a amónia e 2 – 3 para o 
sulfureto de hidrogénio; 

• Reutilização no processo das águas tratadas no “stripper” de águas ácidas. 

 
 
A Unidade de Stripper de Águas Ácidas constitui uma unidade processual simples, que 
permite remover das águas ácidas o ácido sulfídrico e a amónia, que se encontram 
dissolvidos, cumprindo assim duas funções essenciais: a recuperação de água com uma 
qualidade adequada para poder ser novamente utilizada no processo produtivo e a 
separação do ácido sulfídrico da amónia de forma a que a corrente de gás sulfídrico 
possa ser convenientemente tratada na Unidade de Recuperação de Enxofre. 
 
Na FIG. III. 9 apresenta-se o Diagrama de Processo Simplificado da Nova Unidade de 
Stripper de Águas Ácidas e em seguida apresenta-se a descrição do respectivo 
funcionamento. 
 
As águas ácidas provenientes do processo são enviadas para o reservatório de 
alimentação (F-001), onde é separado o óleo arrastado sendo a corrente de águas ácidas 
resultante conduzida à coluna de stripping de alta pressão (E-001) após prévio 
aquecimento. 
 
Nesta coluna de stripper é realizada a separação da alimentação numa corrente rica em 
sulfureto de hidrogénio e alguma amónia e uma corrente de água, onde permanece a 
maior parte da amónia, que sai no fundo da coluna e é alimentada a uma coluna de 
stripper de baixa pressão (E-002) após arrefecimento. 
 
Na coluna de stripper de baixa pressão, a amónia é libertada da água juntamente com o 
sulfureto de hidrogénio ainda existente. A água tratada e limpa obtida no fundo desta 
coluna é arrefecida e enviada para reutilização. 
 
A corrente rica em amónia depois de passar por um condensador, onde se separa da 
água, é encaminhada para uma coluna de lavagem em que a corrente gasosa de amónia 
é arrefecida, condensando a maior parte da água existente na corrente. 
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O sulfureto de hidrogénio ainda existente é removido com água e recirculado ao 
reservatório de alimentação e a corrente de amónia enviada para o incinerador. 
 
De referir, que o estágio de alta pressão só estará em operação quando o teor de amónia 
na água ácida for elevado pois só nessas circunstâncias será necessário separar a 
amónia e o sulfureto de hidrogénio em estágios diferentes. 
 
 
 
 
3.2.7 Unidade de Recuperação de Enxofre 

A nova Unidade de Recuperação de Enxofre (SRU III) tem como objectivo processar o 
gás rico em sulfureto de hidrogénio proveniente dos tratamentos de amina e da Unidade 
de Stripper de Águas Ácidas, transformando-o em enxofre elementar e produzindo um 
gás efluente com baixo teor de sulfureto de hidrogénio. 
 
A nova Unidade de Recuperação de Enxofre, que será implantada imediatamente a Norte 
da futura Unidade de Hydrocracker e terá uma capacidade de produção de 49 kt/ano de 
enxofre. 
 
O projecto da nova Unidade de Recuperação de Enxofre, que per si corresponde a uma 
medida de protecção ambiental, disporá de um sistema de tratamento do gás efluente do 
tipo SCOT, que permitirá atingir a capacidade de recuperação de enxofre de 99,5% 
(massa) e diminuir as emissões de SO2 para a atmosfera, estando assim em linha com as 
melhores tecnologias disponíveis. 
 
De salientar que esta unidade, tal como as restantes unidades, foi projectada integrando 
as Melhores Técnicas Disponíveis (MTD’s) recomendadas no “Reference Document on 
Best Available Techniques for Mineral Oil and Gas Refineries” nomeadamente: 
 

• A configuração da unidade terá capacidade suficiente para processar o gás ácido. 
As três SRU da Refinaria terão capacidade total suficiente para cobrir todos os 
cenários de operação, incluindo o processamento de crudes sour (com elevado 
teor de enxofre); 

 
• O enxofre produzido terá um teor em sulfureto de hidrogénio inferior a 10 ppm; 

 
• A unidade terá um sistema de tratamento do gás efluente que permitirá atingir 

uma capacidade de recuperação do enxofre de 99,5%; 
 

• Utilização de sistemas de monitorização avançados (em acordo com o estado da 
arte destes sistemas). O analisador do gás efluente estará ligado ao sistema de 
controlo processual e permitirá optimizar a conversão. 

 
 
A nova unidade utilizará uma tecnologia testada e largamente comprovada baseada na 
reacção de Claus, de forma a inertizar o sulfureto de hidrogénio, transformando-o em 
enxofre elementar sólido, que pode ser manuseado numa forma mais simples e segura. 
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FIG. III. 9 – Diagrama de Processo Simplificado da Nova Unidade de Stripper de Águas 
Ácidas 
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A reacção de Claus considera a produção de enxofre elementar a partir do sulfureto de 
hidrogénio (H2S) através das seguintes reacções: 
 

2 H2S + 3 O2 ⇒ 2 SO2 + 2 H2O 

4 H2S + 2 SO2 ⇒ 6 S+ 4 H2O 

6 H2S + 3 O2 ⇒ 6 S + 6 H2S 

 
 
Na FIG. III. 10 apresenta-se o Diagrama de Processo Simplificado da nova Unidade de 
Recuperação de Enxofre. 
 
No essencial, o processo de recuperação de enxofre adoptado na nova unidade 
compreende duas secções: secção térmica e secção catalítica. 
 
 
 
a) Secção Térmica 
 
O gás ácido da Unidade de Aminas é enviado para o separador (F-101) e o gás ácido da 
Unidade de Tratamento de Águas Ácidas para o separador (F-102) para remoção de 
qualquer líquido arrastado antes de atingir o queimador (H-101), onde ocorre a 
combustão do oxigénio do ar com o sulfureto de hidrogénio com formação de dióxido de 
enxofre, o qual é conduzido ao reactor térmico (B-101) onde ocorre a reacção de Claus 
com formação de enxofre elementar. 
 
O calor libertado no processo é utilizado na caldeira (C-101) para produção de vapor de 
água. A corrente processual passa em seguida através de um condensador onde se 
obtém enxofre elementar no estado líquido. 
 
 
 
b) Secção Catalítica 
 
O restante gás processual não condensado segue para a secção catalítica, a qual é 
constituída por dois ciclos consecutivos com os seguintes passos: aquecimento do gás 
processual, passagem no reactor de conversão (D-101 / D-102), onde o dióxido de 
enxofre e o sulfureto de hidrogénio são convertidos cataliticamente em enxofre elementar 
e condensação do enxofre elementar. 
 
No condensador (C-102) obtém-se enxofre elementar líquido, o qual é recolhido no 
tanque de enxofre, e uma mistura de gases designada por “tail gas”, que é encaminhada 
para o sistema de tratamento do gás efluente. 
 
O enxofre líquido será desgaseificado, de modo a reduzir o teor de sulfureto de 
hidrogénio. 
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3.2.8 Unidade de Tratamento de “Tail Gas” 

A nova Unidade de Tratamento de “Tail Gas” está integrada na Unidade de Recuperação 
de Enxofre. 
 
Nesta unidade os compostos de enxofre contidos no tail gas da Unidade de Recuperação 
de Enxofre (sulfureto de hidrogénio, dióxido de enxofre, dissulfureto de carbono, sulfureto 
de carbonilo e vapores de enxofre) são recuperados na forma de sulfureto de hidrogénio, 
o qual é recirculado para a Unidade de Recuperação de Enxofre, sendo somente uma 
pequena quantidade enviada para o incinerador. 
 
A nova Unidade de Tratamento do “Tail Gas” constitui só por si um sistema de protecção 
ambiental, tendo sido projectada, de modo a adequar-se à Melhor Técnica Disponível 
recomendada no “Reference Document on Best Available Techniques for Mineral Oil and 
Gas Refineries” pois ao operar em conjunto com a Unidade de Recuperação de Enxofre 
permitirá atingir uma taxa de recuperação de enxofre de 99,5 % (massa) e deste modo 
diminuir a quantidade de dióxido de enxofre emitido para a atmosfera. 
 
A seguinte fórmula traduz o método de cálculo para a taxa de recuperação de enxofre 
global de 99,5%: 
 
 

100
arg  

Pr
Re x

aCnaEnxofre

oduzidoEnxofre
cuperadoEnxofre =  

 
 
Na FIG. III. 11 apresenta-se o Diagrama de Processo Simplificado associado à Unidade 
de Tratamento de “Tail Gas”. 
 
A Unidade de Tratamento de “Tail Gas” é constituída essencialmente por um reactor, 
uma caldeira de recuperação de calor, uma coluna para remoção de água e uma coluna 
de lavagem com amina. 
 
O “tail gas” proveniente das Unidades de Recuperação de Enxofre é aquecido no 
aquecedor C-201 e passa em seguida num reactor (D-201), onde os compostos de 
enxofre são transformados em sulfureto de hidrogénio. O efluente do reactor é enviado 
para uma caldeira de recuperação de calor (C-202), onde é arrefecido ao gerar vapor. 
 
Posteriormente, o gás é enviado para uma coluna onde é retirada parte da água, a qual é 
enviada para a coluna de stripper de águas ácidas. A corrente de gás é enviada para 
uma coluna de lavagem com uma solução de amina (E-202). Nesta coluna, o sulfureto de 
hidrogénio é removido da corrente de gás. 
 
A corrente obtida no topo da coluna é enviada para o incinerador e a corrente do fundo é 
constituída por uma solução de amina rica em sulfureto de hidrogénio e é enviada para a 
coluna de regeneração de amina, onde o sulfureto de hidrogénio é removido e recirculado 
para as Unidades de Recuperação de Enxofre. 
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FIG. III. 10 – Diagrama de Processo Simplificado da Nova Unidade de Recuperação de 
Enxofre 
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FIG. III. 11 – Diagrama de Processo Simplificado da Nova Unidade de Tratamento de “Tail 
Gas” 
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No Quadro III. 4 apresenta-se a composição do “tail gas” à entrada e saída da unidade de 
tratamento, assim como a composição do efluente enviado para a chaminé SRU III. 
 
 

Quadro III. 4 – Composição da Corrente de Entrada e Saída da Unidade de Tratamento de 
“Tail Gas” e do Efluente Gasoso à Saída da Chaminé SRU III 

Composto “Tail Gas” à Entrada 
da Unidade 

“Tail Gas” à Saída 
da Unidade 

Efluente na Chaminé 
SRU III 

H2S (% molar) 1,10 0,22 0,00(1) 

SO2 (% molar) 0,27 0,00 0,09 

H2 (% molar) 2,50 2,92 0,50 

H2O (% molar) 45,56 5,30 12,42 

N2 (% molar) 49,26 89,60 80,68 

O2 (% molar) 0,00 0,00 2,53 

CO2 (% molar) 1,13 1,96 3,76 

S (% molar) 0,11 0,00 0,00 

CO (% molar) 0,04 0,00 0,02 

COS (% molar) 0,01 0,00 0,00 

CS2 (% molar) 0,02 0,00 0,00 
(1) – Concentração inferior a 10 mg/ Nm3 

 
 
 
 
3.2.9 Reconversão da Unidade de Destilação Atmosférica 

A Unidade de Destilação Atmosférica constitui o primeiro passo no aparelho de refinação 
tendo como função a separação dos componentes do crude por ponto de ebulição. 
 
A Unidade de Destilação Atmosférica actual foi dimensionada para processar crudes do 
tipo Arabian Light e Arabian Heavy, apresentando uma capacidade de processamento de 
aproximadamente 10 000 000 t/ano. 
 
No essencial, esta unidade é constituída por uma secção de aquecimento, composta por 
dois trens em paralelo. Cada um dos trens é composto por uma série de permutadores de 
calor, onde o crude é aquecido por troca de calor com correntes processuais e por um 
dessalinizador de um só estágio. 
 
Existe em seguida um balão de pré-flash comum cujos gases são enviados para a zona 
de flash da coluna de destilação. 
 
De seguida, o crude é dividido novamente em dois trens onde é aquecido por troca de 
calor com o resíduo atmosférico. Finalmente, o crude é aquecido nos fornos e é depois 
alimentado à coluna de destilação. 
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A coluna tem quatro cortes laterais onde se obtêm os seguintes produtos: nafta, 
kerosene, gasóleo ligeiro e gasóleo pesado. O produto obtido no topo da coluna é 
condensado numa série de aero-arrefecedores e depois enviado para o acumulador de 
carga da secção de fraccionamento de gasolina antes de seguir para a coluna 
desbutanizadora. Na base da coluna de destilação obtém-se resíduo atmosférico. 
 
A reconversão desta unidade tem por objectivo a resolução de vários constrangimentos 
de forma a maximizar o processamento de crudes leves e pesados e melhorar a 
eficiência energética. 
 
Para tal serão efectuadas as seguintes alterações na Unidade de Destilação Atmosférica, 
as quais tiveram em conta as seguintes Melhores Técnicas Disponíveis (MTD’s) 
indicadas no documento “Reference Document on Best Available Techniques for Mineral 
Oil and Gas Refineries”: 
 
 

• Aumentar a eficiência dos dessalinizadores e consequentemente melhorar a 
qualidade da água efluente (de forma a assegurar um teor máximo de 100 ppm 
de óleo na água), atingir um teor máximo de 5 ppm de sais no crude e reduzir o 
teor de água no crude (a um valor abaixo de 0,2% vol.). O consumo de água nos 
dessalinizadores será de 6% vol./vol. e a temperatura será de 125 – 135ºC. A 
água dos dessalinizadores é água reutilizada (recuperada do processo); 

 

• Aumentar a temperatura da corrente de alimentação à entrada do forno –  
Esta alteração implica a reconfiguração do trem de pré-aquecimenro da unidade. 
Esta reconfiguração foi efectuada através do método do ponto de 
estrangulamento, que permite a optimização da integração energética da unidade; 

 

• Introdução de uma coluna de pré-flash – no topo desta coluna obtém-se gases 
e naftas, podendo o produto obtido na base da coluna ser alimentado 
directamente à coluna de destilação atmosférica, como refluxo ou pode ser 
reciclado ao balão de pré-flash que alimenta a nova coluna de pré-flash. O 
condensador desta coluna é utilizado no pré-aquecimento da destilação 
atmosférica e permite também resolver o constrangimento associado à falta de 
capacidade dos sistemas de arrefecimento da coluna de destilação atmosférica; 

 

• Aumentar a capacidade dos sistemas de arrefecimento da coluna 
desbutanizadora – para esta alteração a potência do motor do aero-arrefecedor 
vai ser aumentada. 
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3.2.10 Reconversão das Unidades de Destilação de Vácuo II e Visbreaker 

A Refinaria de Sines dispõe de uma unidade integrada de Destilação de Vácuo / 
Visbreaker para a produção de gasóleo de vácuo. A Unidade de Destilação de Vácuo II 
tem uma capacidade de 7 000 t/dia e a Unidade de Visbreaker de 4 336 t/dia. 
 
A alimentação da Unidade de Destilação de Vácuo II é resíduo atmosférico proveniente 
da Unidade de Destilação Atmosférica ou de armazenagem. Na coluna de destilação de 
vácuo obtém-se diferentes correntes: destilado, gasóleo de vácuo ligeiro, gasóleo de 
vácuo pesado e resíduo de vácuo. O resíduo de vácuo, que é obtido na base da coluna, 
constitui a alimentação da Unidade de Visbreaker, assim como o resíduo de vácuo 
proveniente da Unidade de Destilação de Vácuo I. 
 
Na Unidade de Visbreaker produzem-se gases (C4-), que são enviados para a unidade 
de concentração de gases do FCC, nafta, que é enviada para o reactor de FCC, gasóleo 
e resíduo de visbreaker, que é um componente do fuel-óleo. 
 
Tendo em vista a maximização da produção de gasóleo de vácuo (corrente de 
alimentação da nova Unidade de Hydrocracker) será instalada uma coluna de flash de 
vácuo a jusante da Unidade de Visbreaker. A nova coluna de flash de vácuo permitirá 
recuperar gasóleo de vácuo da corrente de resíduo de visbreaker e terá uma capacidade 
de 3 685 t/dia. 
 
A corrente de alimentação desta coluna poderá ser do tipo sweet ou sour, dependendo 
do crude que está a ser processado na Unidade de Destilação Atmosférica. Na coluna de 
flash obtém-se uma corrente de gasóleo (com um teor máximo de níquel e vanádio de  
1 ppm) que será depois misturada com a corrente de gasóleo de vácuo obtida na 
destilação de vácuo (esta mistura é em seguida enviada à Unidade de Hydrocracker), 
uma corrente de gasóleo leve de vácuo que é misturada como gasóleo de visbreaker e 
em seguida enviada à Unidade de Hidrotratamento (HDS) e resíduo de vácuo, que será 
um componente do fuel-óleo. 
 
 
 
 
3.3 Descrição dos Serviços Auxiliares ao Projecto de Conversão da Refinaria 

3.3.1 Melhoria do Sistema de Pré-Tratamento de Efluentes Líquidos 

No âmbito do Projecto de Conversão da Refinaria de Sines será efectuada a melhoria do 
actual Sistema de Pré-tratamento de Efluentes Líquidos da refinaria, de modo a adequá-
lo ao aumento de efluente industrial a tratar e melhorar o respectivo tratamento, de forma 
a enquadrar a actual Classe III estabelecida pelas Águas de Santo André (AdSA) no 
Regulamento de Recolha e Tratamento de Água Residual Industrial do Sistema de Santo 
André. 
 
Na remodelação do Sistema de Pré-tratamento de Efluentes Líquidos existente foram 
consideradas as seguintes Melhores Técnicas Disponíveis indicadas no “Reference 
Document on Best Available Techniques on Common Waste Water and Waste Gas 
Treatment”: 
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• Os efluentes produzidos na Refinaria, efluente industrial, efluente salino e águas 
pluviais são segregados; 

• O tratamento do efluente industrial inclui a separação óleo / água num separador 
API; 

• O tratamento de efluentes industriais inclui uma etapa de flotação com ar para 
remoção de óleo da água; 

• As lamas originadas no tratamento do efluente industrial das novas unidades 
processuais são espessadas e secas. 

 
No essencial, a alteração provocada pela introdução do novo efluente no sistema de pré-
tratamento envolverá as modificações identificadas no Diagrama apresentado no  
Anexo 2.4, passando a ser constituído por 4 processos principais, os quais se descrevem 
em seguida: 
 

• Processo de separação gravítica; 

• Processo de separação DAF (Flotação por Ar Dissolvido); 

• Processo de oxidação química / biológica (já existente); 

• Processo de desidratação de lamas. 

 
 
a) Processo de Separação Gravítica 
 
O efluente industrial será tratado nos separadores gravíticos API.  
 
No caso específico do efluente salino, este será enviado para um separador de óleo 
exclusivo. Após este tratamento será enviado para o mar através do adutor da AdSA.  
 
Nos separadores API será removida uma elevada percentagem de óleo do efluente 
industrial. O óleo removido é enviado para o tanque de armazenamento de óleos, sendo 
o óleo recuperado enviado para os tanques de slops existentes na refinaria.  
 
Os sedimentos recolhidos nos separadores API serão periodicamente removidos e são 
considerados resíduos sólidos,encaminhados para destino final adequado.  
 
Em situações de elevada pluviosidade e caudal de água excessivo, o efluente industrial 
que chega ao separador API é desviado para a bacia de homogeneização e regulação, 
onde é retido de modo a alimentar, à fase do tratamento a jusante, um caudal de acordo 
com os parâmetros de projecto.  
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b) Processo de Separação DAF 
 
O efluente do separador API é transferido para o tratamento de Flotação por Ar 
Dissolvido (DAF). O efluente residual será enviada para 2 tanques onde ocorre o 
tratamento de coagulação e floculação. Nesta etapa será adicionado à água residual um 
coagulante e um polielectrólito. O objectivo é melhorar a aglomeração de forma a eliminar 
a maioria das partículas sólidas e a maior parte dos hidrocarbonetos emulsionados que 
ainda restem no efluente. 
 
No tanque de coagulação é feita a correcção do pH por adição de um componente 
alcalino ou ácido, sempre que necessário.  
 
Como resultado, a corrente de efluente que sai do tratamento de coagulação / floculação 
seguirá para a bacia de flotação para remoção das partículas e óleo aglomerado, onde 
este material ascende à superfície devido à acção de bolhas de ar, produzidas pelo 
sistema de ar dissolvido.  
 
O óleo é então separado da água e é enviado para o tanque de armazenamento de óleo. 
O óleo recuperado será enviado para os tanques de slops da refinaria. Os sedimentos 
sólidos reunidos no separador DAF serão periodicamente removidos e são considerados 
resíduos sólidos (lamas).  
 
O efluente que sai Unidade de Flotação seguirá para a Unidade de Oxidação já existente, 
onde ocorrerá a degradação de hidrocarbonetos ainda presentes, de fenóis e de 
sulfuretos.  
 
 
 
c) Processo de Oxidação Química / Biológica 
 
Na Unidade de Oxidação, a água é colocada em contacto com oxigénio puro num canal 
agitado tipo carrossel para oxidação de fenóis e sulfuretos que, em elevadas 
concentrações, prejudicam as bactérias adicionadas neste tratamento.  
 
À Unidade de Oxidação afluem também as águas residuais domésticas dos sanitários da 
Refinaria. Nesta fase do tratamento, o efluente é retido em mistura com concentração 
adequada de nutrientes e de ar. Durante este período, por acção das bactérias, origina-
se uma massa que aglomera os hidrocarbonetos que permaneciam dissolvidos e que 
pode ser removida por gravidade na Unidade de Decantação. Nesta unidade é feita a 
correcção do pH por adição de CO2 puro. 
 
O efluente da Unidade de Oxidação seguirá para a Unidade de Decantação, onde os 
sedimentos aglomerados serão removidos do efluente tratado. Este efluente seguirá para 
a Estação de Tratamento de Águas Residuais das Águas de Santo André (AdSA).  
 
Parte do volume de lamas da Unidade de Decantação será reciclada para a linha de 
alimentação da Unidade de Oxidação de modo a melhorar o rendimento do processo e o 
restante será enviado para Unidade de Espessamento por gravidade. 
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d) Processo de Desidratação de Lamas 
 
Este processo tem início na Unidade de Espessamento por gravidade, onde as lamas são 
retidas e espessadas, de modo a aumentar a sua concentração e remover a água. Após 
o espessamento, as lamas são enviadas para o secador através de bombas.  
 
Antes de entrarem no secador, será aplicada uma dose de polielectrólito para que a água 
presente nas lamas seja removida mais facilmente. À saída do secador, o material seco 
terá uma consistência sólida e será armazenado.  
 
A água extraída da lama no espessador e no secador será reprocessada.  
 
 
 
3.3.2 Unidade de Pastilhação de Enxofre 

O aumento da produção de enxofre líquido, resultante do funcionamento das novas 
unidades processuais  em simultâneo com o aumento da capacidade de recuperação da 
nova Unidade de Recuperação de Enxofre, conduz à necessidade de instalação de uma 
nova Unidade de Pastilhação de Enxofre, semelhante às duas unidades existentes. 
 
A nova Unidade de Pastilhação de Enxofre terá uma capacidade de solidificação de  
135 t/dia, prevendo-se que funcione anualmente cerca de 8 400 horas. 
 
No essencial, esta unidade é constituída por um pré-condionador e um sistema de 
pastilhação. 
 
O pré-condicionador tem por função preparar o enxofre para a operação de pastilhação, 
colocando-o à temperatura ideal de cerca de 125 °C.  Esta temperatura é controlada à 
saída do arrefecedor de enxofre e o acerto do valor de temperatura pretendido é 
conseguido com dois permutadores, por mistura de fluido quente (vapor) e frio (água 
recirculada da torre de refrigeração).  
 
A água de arrefecimento, proveniente da torre de arrefecimento, é fornecida a uma 
temperatura máxima de 28ºC. 
 
O enxofre líquido é solidificado por meio de um sistema que consiste num estator 
cilíndrico aquecido que recebe o enxofre líquido, e de um cilíndrico perfurado rotativo, 
que roda concentricamente à volta do estator, depositando gotas de enxofre em toda a 
largura da tela em aço de um arrefecedor. A velocidade periférica dos cilindros é 
sincronizada com a da tela arrefecedora, sendo as gotas depositadas sem deformação.  
 
O calor libertado durante a solidificação é transferido pela tela de aço à água de 
arrefecimento, a qual é aspergida contra a face interior da tela, recolhida em tanques e 
reenviada à instalação de arrefecimento. Em nenhuma fase a água entra em contacto 
com o enxofre.  
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No final do arrefecedor, as pastilhas são retiradas por um raspador de descarga e 
passam por uma calha até ao tapete de recolha que as leva até à armazenagem. 
 
Este processo está equipado com sistema de exaustão e encontra-se adequadamente 
coberto e vedado. 
 
Como consequência do aumento da produção de enxofre será construído um novo silo 
de armazenagem com uma capacidade de 6 600 m3. Este novo silo ficará localizado em 
área adjacente ao silo de igual capacidade existente e terá uma altura de 22,8 m e um 
diâmetro externo de 26 m. 
 
 
 
3.3.3 Tanques de Armazenagem 

Associado aos projectos das novas unidades descritas nos pontos anteriores e tendo em 
vista a garantia da existência de capacidade de armazenagem para todos os produtos / 
matérias-primas e uma autonomia definida para cada unidade serão construídos no 
âmbito do projecto em conversão sete novos tanques de armazenagem 
 
No Quadro III. 5 apresentam-se as principais dimensões características dos novos 
tanques de armazenagem a construir, que no conjunto representam uma capacidade de 
armazenagem total de 259 000 m3. 
 
 

Quadro III. 5 – Principais Características dos Novos Tanques de Armazenagem a Construir 

Designação do Tanque 

Características  
OP-T266 OP-T424 /  

OP-T425 
OP-T426 /  
OP-T427 OP-T516 OP-T517 

Produto Armazenado Nafta pesada Gasóleo de 
vácuo 

Gasóleo e 
kerosene 

Resíduo 
atmosférico 

Resíduo 
atmosférico (LS) 

Volume (m3) 15 000 50 000 27 000 45 000 45 000 

Diâmetro (m) 33,5 57,95 42,67 57,95 57,95 

Altura (m) 17,07 19,51 19,51 17,07 17,07 

Pressão Serviço (atm) < 0,34 0,0021 0,02 0,0021 0,0021 

Temperatura de 
Serviço (ºC) Ambiente Ambiente Ambiente 80 80 

Tipo / Tecto Dome com 
ecrã flutuante Cónico  Dome Cónico Cónico 

 
 
Os novos tanques de armazenagem OP-T426 e OP-T427 ficarão localizados na actual 
área de armazenagem da refinaria, enquanto os restantes cinco tanques  
(OP-T266, OP-T424, OP-T425, OP-T516 e OP-T517) irão ocupar uma área adicional 
junto ao extremo Sul da actual área de armazenagem. 
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O projecto e construção dos novos tanques de armazenagem será realizado de acordo 
com o recomendado nas Melhores Técnicas Disponíveis aplicáveis indicadas nos 
documentos “Reference Document on Best Available Techniques for Mineral Oil and Gas 
Refineries” e “Reference Document on Best Available Techniques on Emission from 
Storage”, nomeadamente: 
 

• Os tanques atmosféricos serão verticais, de tecto fixo e estarão no interior de 
bacias de retenção impermeabilizadas; 

 
• Cada tanque possuirá um sistema de detecção de fugas de forma a garantir a 

contenção de eventuais derrames e a prevenir a contaminação dos solos; 
 

• Os tanques são equipados com sistemas de indicação automática de nível e 
alarme de nível independente para prevenção de situações de sobreenchimento; 

 
• O tanque que armazena produtos leves (nafta) tem tecto fixo com ecrã flutuante 

interior com selagem dupla de modo a reduzir as emissões de compostos 
orgânicos voláteis; 

 
• As superfícies exteriores dos tanques não isolados são pintadas, com tinta com 

capacidade de reflexão da radiação superior a 70%, reduzindo-se assim as 
emissões de COV`s; 

 
• Instalação da tubagem com conexões auto-vedantes ou implementação de 

procedimentos de drenagem de linhas. 
 
 
 
 
3.3.4 Sistemas Auxiliares 

Associado ao Projecto de Conversão da Refinaria de Sines serão instalados vários 
sistemas auxiliares indispensáveis ao funcionamento das novas instalações em 
condições de segurança e protecção ambiental, dos quais se destacam pela sua 
importância: 
 

• Uma nova flare (Flare III), com dois circuitos diferentes, normal e ácido. No 
circuito normal serão recolhidas as descargas da Unidade de Hydrocracker, da 
Unidade de Hidrogénio, da rede de fuel-gás e das Unidades de Fraccionamento 
de GPL e de Fraccionamento i-C4 / n-C4. No circuito ácido serão recolhidas as 
descargas de unidades auxiliares como a Unidade de Stripper de Águas Ácidas e 
da Unidade de Tratamento de Amina. 

 
A nova flare disporá de um sistema de recuperação de gases e de sistemas que 
permitem uma conversão de 98% em CO2, 1,5% em produtos de combustão 
parciais (CO) e 0,5% em produtos não convertidos de acordo com as Melhores 
Técnicas Disponíveis recomendadas no documento “Reference Document on 
Best Available Techniques for Mineral Oil and Gas Refineries”: 
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• Uma nova Torre de Arrefecimento para fornecimento de água às novas unidades 
processuais; 

 
• Uma nova Unidade de Produção de Azoto para assegurar as necessidades das 

novas unidades processuais e nova armazenagem dedicada para suporte das 
flutuações de consumo e as situações de paragem de produção; 

 
• Uma nova Unidade de Redução de Pressão e Medição de caudal de gás natural 

(PRM), que reduz a pressão do gás natural fornecida pela REN para a pressão de 
40 barg e 4,5 barg; 

 
• 4 novas Salas Técnicas de Controlo (SCB da Fábrica III, SCB das Utilidades, SCB 

junto à Subestação n.º 12 e SCB para a área de armazenagem) e extensão da 
Sala Técnica de Controlo existente junto à área da Fábrica I; 

 
• 5 novas Subestações Eléctricas (SS-PT-51, SS-PT-52, SS-PT-53, SS-PT-54 e 

SS-PT-55). 
 
 
Adicionalmente, será efectuada a expansão das redes de drenagem de água potável, 
industrial, de arrefecimento e de combate a incêndios, rede eléctrica, rede de gás natural 
e rede de ar de instrumentos, de modo a abranger as novas unidades processuais e 
áreas de armazenagem. 
 
 
 
 
3.4 Descrição do Projecto de Loteamento 

3.4.1 Área de Intervenção do Projecto de Loteamento 

A área de intervenção do Projecto de Loteamento, com 383,68 ha, integra-se nos 
espaços industriais delimitados pelo PU de Sines e localiza-se, como já referido, na Zona 
Industrial e Logística de Sines (ZILS) sob gestão da aicep Global Parques. 
 
A Proposta de Loteamento define 1 lote cujos limites geográficos estão identificados na 
planta de localização e enquadramento (FIG. III. 1), dispondo o lote de acesso às infra-
estruturas base necessárias, nomeadamente viárias, abastecimento de água potável e 
industrial, drenagem pluvial e de esgotos, gás, energia eléctrica e telecomunicações, 
através das utilidades já existentes e em funcionamento para a zona já consolidada 
da GALP, 
 
A estruturação específica desta área de loteamento tem subjacente uma lógica de 
ocupação assente na implantação da GALP, optimizando as suas necessidades. 
 
A instalação da GALP em Sines remonta aos anos 70, tendo toda a sua instalação e 
correspondentes licenciamentos sido feitos ao abrigo da legislação então em vigor, 
nomeadamente através do Gabinete da Área de Sines, organismo criado especificamente 
para gerir e planear toda esta área e a quem competia licenciar as operações na ZILS.  
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Fruto de cartografias obsoletas, escalas desadequadas e/ou tecnologias já 
ultrapassadas, constatou-se há vários anos alguns desfasamentos nos limites da unidade 
industrial e que agora serão devidamente tratados, assimilados e providos de coerência 
urbanística. 
 
Paralelamente e de modo a dar resposta à intenção da GALP em expandir a sua unidade 
industrial, o lote agora a constituir integrará uma zona industrial não consolidada, sobre a 
qual se estabelecerão regras, nomeadamente parâmetros urbanísticos, e quando 
aplicáveis os definidos no âmbito do Plano de Urbanização. 
 
Estamos assim perante uma Operação de Loteamento que consistirá fundamentalmente 
no reparcelamento da estrutura fundiária actualmente existente, criando-se um único 
artigo para toda a zona da GALP.  
 
Aliás esta regularização da formatação das parcelas acontece sempre que não seja 
necessário proceder à redistribuição dos custos e benefícios decorrentes do plano entre 
os proprietários afectados (neste caso apenas há um proprietário), mas seja necessário 
regularizar a configuração física das parcelas originais para as adaptar às exigências do 
planeamento. 
 
Esta operação de loteamento levará, por outro turno, à constituição de um único lote 
onde estarão presentes duas grandes áreas: uma área já consolidada e devidamente 
licenciada à luz da legislação em vigor aquando da sua implementação e na qual não se 
aplicarão quaisquer novos índices ou parâmetros urbanísticos nem outra qualquer análise 
uma vez que possui instrumentos e normativas que se encontram devidamente 
legalizadas e em vigor (por exemplo licenças ambientais), e outra área - de expansão 
onde se aplicarão os necessários e indispensáveis parâmetros urbanísticos. 
 
A solução urbanística encontrada responde desta forma a vários objectivos: 
 

• O reparcelamento alterará a alteração da formatação das parcelas, adaptando-as 
às exigências do planeamento municipal, nomeadamente ao zonamento previsto 
no PU; 

• O lote permitirá regularizar algumas lacunas existentes na definição dos limites da 
unidade industrial da GALP e que se vinha a protelar há vários anos; 

• Às zonas não consolidadas aplicar-se-ão as regras definidas no âmbito do Plano 
de Urbanização garantido que o planeamento previsto a nível municipal é 
cumprido; 

 
 
 
3.4.2 Parâmetros de Dimensionamento 

Nos termos da Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro, os projectos de loteamento devem 
prever áreas destinadas à criação de espaços verdes, estacionamentos e equipamentos 
de utilização colectiva, cuja dimensão é definida em função da área de construção do 
loteamento, por aplicação dos parâmetros de dimensionamento regulamentados na 
Portaria n.º 216-B/2008, de 3 de Março, ou outros definidos em sede de plano de 
ordenamento do território da área onde se insere o projecto. 
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A área de expansão é 64,06 ha. A área de expansão associada ao projecto de conversão 
que será infraestruturada é 7 ha. 
 
Considerando as áreas mencionadas e aplicando o disposto no Plano de Urbanização da 
ZILS são definidos os seguintes lugares de estacionamento: 
 

• No exterior do lote: 5 lugares para pesados e 8 lugares para ligeiros; 

• No interior do lote: será necessário incluir na área de expansão 1,18 ha para área 
de estacionamento onde 10% será para veículos pesados.  

 
Relativamente às áreas de cedência de equipamentos colectivos e respectivos espaços 
verdes, por não ser aceite pela autarquia a cedência destas áreas conforme declaração 
do município de Sines com a alegação de que se trata de espaço vocacionado para uso 
industrial, não foram incluídos no loteamento espaço para aqueles usos específicos. 
 
Os parâmetros técnico-urbanísticos aplicados ao loteamento são os indicados no  
Quadro III. 6. 
 
 

Quadro III. 6 – Parâmetros Técnico – Urbanisticos 

Área de intervenção do loteamento 3.836.800 m2 

Área total de lotes 3.836.800 m2 

Área destinada a estacionamento de Ligeiros no interior do lote (na área não 
consolidada) 10.620 m2 

N.º de Lugares para estacionamento Ligeiros no exterior do lote 5 

Área destinada a estacionamento de Pesados no interior do lote (na área não 
consolidada) 1.180 m2 

N.º de Lugares para estacionamento Pesados no exterior dos lotes 8 

 
 
Dadas as características da Zona e de modo a optimizar os acessos, e a circulação 
rodoviária de toda a zona, foi considerada a localização dos novos estacionamentos de 
pesados e ligeiros no parque já existente a Norte da GALP. Em termos de planeamento 
urbano é a única solução coerente, uma vez que para além de aproveitar uma estrutura 
já existente, é a zona de entrada e saída de veículos.  
 
Esta localização é também estratégica do ponto de vista de segurança dos seus utentes, 
uma vez que guiará todos os seus utilizadores para uma única zona pública, com infra-
estruturas já criadas, evitando-se a aproximação dos veículos e respectivos condutores 
de outras zonas industriais. 
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3.4.3 Acessibilidades e Rede Viária 

A localização da área de intervenção é privilegiada, quer em relação à rede ferroviária 
quer à rede rodoviária existente. 
 
A GALP possui actualmente uma ligação directa à linha ferroviária nacional através do 
ramal identificado na planta de localização e enquadramento (FIG. III. 1). O presente 
projecto permite que a ligação referida se mantenha nos moldes actuais, ficando ainda 
através da presente operação beneficiada uma maior área. 
 
No que concerne à rede viária, a Norte do lote localiza-se já uma zona de 
estacionamento, que serve directamente a GALP. Por seu turno o acesso a esta zona é 
feito através de uma via externa existente (conhecida como Estrada de acesso à 
Petrogal).  
 
Perante o novo dinamismo dado à zona e face às novas solicitações de tráfego está 
previsto encetar no muito curto prazo um projecto de requalificação do acesso à Petrogal 
melhorando-se desta forma a circulação rodoviária e a segurança dos seus utentes. Este 
acesso tem por sua vez ligação directa ao sistema viário regional, através do IP8. 
 
Tratando-se de um só lote a rede viária interna no lote será desenvolvida no âmbito do 
projecto da unidade industrial da GALP. 
 
 
 
3.4.4 Redes de infraestruturas 

Como já referido as utilidades ao lote são integralmente asseguradas pela unidade 
industrial já existente da GALP. 
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4. FASE DE CONSTRUÇÃO 

A fase de construção do Projecto de Conversão da Refinaria do Sines será desenvolvida 
de forma a respeitar todos os requisitos técnicos inerentes à tecnologia das instalações a 
construir e na mais estreita observância dos requisitos ambientais e de segurança, no 
sentido de evitar e/ou minimizar eventuais impactes para os trabalhadores, qualidade de 
vida da população e ambiente. 
 
A fase de construção, que se prevê que tenha uma duração global de 26 meses, 
envolverá a execução de um conjunto de actividades temporárias das quais se destacam: 
 

• Trabalhos de terraplenagem; 

• Trabalhos de implantação e de montagem do estaleiro de obra; 

• Trabalhos de construção civil como execução das fundações, infra-estruturas 
enterradas, redes de utilidades, pavimentos, etc.; 

• Transporte de materiais e equipamentos; 

• Construção das novas unidades processuais e reservatórios; 

• Reconfiguração da Unidade de Destilação Atmosférica e Unidades de Destilação 
de Vácuo II e Visbreaker; 

• Trabalhos de expansão das redes de utilidades e de incêndios e de construção de 
infra-estruturas auxiliares (subestações eléctricas, estação de bombagem, etc…); 

• Ligação das novas unidades e infra-estruturas à instalação existente. 

 
As principais actividades de construção estão previstas ser realizadas na zona Sudeste 
da refinaria, que implicará a expansão de parte do limite Sul, e onde serão instaladas as 
novas unidades, a nova flare e outras estruturas integradas no projecto. Na zona central 
da refinaria serão instalados dois novos tanques e serão realizados os trabalhos nas 
unidades a reconverter.  
 
 
 
 
4.1 Estaleiro de Obra 

Conforme é possível constatar (ver Anexo 2.5), o estaleiro de obra ficará instalado na 
área de expansão, junto às novas Unidades de Hidrogénio e Hydrocracker. O estaleiro 
compreenderá várias áreas e estruturas distintas, todas instaladas no interior do novo 
limite da Refinaria, à excepção de um parque de estacionamento que será instalado no 
exterior, junto ao novo limite, numa zona de terrenos sem qualquer uso actual. 
 
O acesso ao estaleiro será realizado por um caminho existente a Sul da área da 
instalação, por uma estrada alcatroada que faz ligação da zona de expansão ao IC4. Esta 
estrada está em terrenos definidos para expansão da Refinaria. 
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O estaleiro compreenderá diversas instalações e serviços temporários para a construção, 
que serão desenvolvidos tendo em conta requisitos específicos do projecto no que 
respeita a segurança e saúde, protecção ambiental, instalações médicas, segurança, 
logística e armazenamento de materiais e equipamento.  
 
No Quadro III. 7 são apresentadas as várias instalações temporárias pertencentes ao 
estaleiro de obra e as respectivas áreas ocupadas 
 
 

Quadro III. 7 – Instalações Temporárias e Áreas Ocupadas 

Descrição Área Prevista (m2) 

Escritórios Empreiteiro Geral e Dono da Obra 1200 

Instalações Sanitárias Empreiteiro Geral e Dono da Obra 100 

Balneários e Sanitários Subcontratados  4 800 

Oficinas de Produção e Manutenção 2 400 

Catering Subcontratados 1 800 

Recepção e Controlo de Acessos 200 

Serviços Médicos 120 

Armazenagem de Equipamentos e Tubagens 50 000 

Parqueamentos (P1 e P2) 12 800 

Área de Deposição de Resíduos 300 

Fossa Séptica 40 

Total 73 760 

 
 
 
As empresas subcontratadas providenciarão os escritórios temporários no local 
designado pelo Dono da Obra. Os edifícios/escritórios pré-fabricados serão protegidos, 
totalmente mobilados, ventilados, equipados com ar condicionado, sistemas de alarme de 
incêndio e extintores e com uma grande diversidade de tomadas eléctricas e fontes de 
iluminação. Estarão igualmente equipados com diversos sistemas de comunicação. 
 
As fossas sépticas serão instaladas em conformidade com os requisitos de saúde 
regulamentares. Em cada local autorizado pelo Dono da Obra, serão colocadas casas de 
banho portáteis em número suficiente. As fossas sépticas e sanitárias portáteis serão 
regularmente revistas e esvaziadas através de camiões cisterna.  
 
As oficinas incluirão, no mínimo, máquinas de soldar, equipamento de corte, ferramentas 
para soldar, área de pintura, salas de avaliação e de ensaios. 
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Na disposição, dimensões e construção das instalações temporárias serão considerados 
os seguintes aspectos: 
 

• Direcção dos ventos dominantes; 

• Circulação lógica dos materiais e do equipamento para trabalhos de fabrico e 
instalação; 

• Ritmo de trabalho lógico para trabalhos de pré-fabrico e instalação; 

• Manuseamento optimizado de materiais e equipamentos; 

• Número e tipo de subempreitadas; 

• Carga de mão-de-obra e movimentação de equipamentos em situações de 
maior actividade da construção. 

 
As várias áreas de estaleiro serão convenientemente delimitadas e na sua maioria serão 
vedadas e equipadas com portão de acesso e serão dotadas de todas as infra-estruturas 
necessárias ao seu funcionamento, de forma a reunirem as adequadas condições de 
higiene e segurança.  
 
Os procedimentos de armazenagem terão em consideração a especificidade dos 
materiais e equipamentos, como se pode observar no Quadro III. 8. 
 
 

Quadro III. 8 – Tipo de Armazenagem para cada Material 

Grupos Tipo Armazenagem 

Estruturas metálicas Armazenagem a céu aberto 

Equipamento principal Armazenagem a céu aberto 

Tubagens Armazenagem a céu aberto 

Flanges, Válvulas e 
Acessórios 

Armazenagem a céu aberto ou coberta dependendo das dimensões e tipo ou 
Armazenagem coberta e ventilada 

Materiais e equipamentos 
eléctricos 

Armazenagem coberta e ventilada ou Armazenagem coberta com temperatura 
controlada 

Instrumentos Armazenagem coberta e ventilada ou Armazenagem coberta com temperatura 
controlada 

Elementos mecânicos Armazenagem a céu aberto ou coberta dependendo das dimensões e tipo ou 
Armazenagem coberta e ventilada 

 
 
Relativamente às substâncias químicas, materiais inflamáveis como óleos e massas 
lubrificantes, solventes, gasóleo e tintas, estes serão armazenados em local próprio fora 
das zonas de maior circulação e em espaço coberto com ventilação natural e protegido 
por extintores. 
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Serão construídas, conservadas e mantidas em funcionamento as redes provisórias de 
abastecimento de água, de esgotos e de energia eléctrica de modo a assegurar o 
funcionamento do estaleiro e o normal desenvolvimento dos trabalhos. 
 
Em toda a área do estaleiro, a instalação e exploração das referidas redes, apesar de 
provisórias, cumprirão rigorosamente todos os regulamentos e normas em vigor, 
aplicáveis à especificidade dos serviços prestados. 
 
A água e energia eléctrica serão provenientes das respectivas redes gerais de 
abastecimento. Será montado um sistema de iluminação das obras e das várias áreas do 
estaleiro. Estes locais disporão ainda de vigilância, 24 horas por dia. 
 
O estaleiro será equipado com instalações apropriadas para a retenção, tratamento e 
remoção dos efluentes. Será também equipado com um parque de armazenamento 
temporário de resíduos, com contentores devidamente identificados e adequados a cada 
um dos tipos de resíduos. 
 
Prevêem-se zonas para “stock” e parqueamento de materiais, armazéns, ferramentarias 
e diversas oficinas de trabalhos das diversas especialidades nomeadamente de pré-
fabrico, soldadura e decapagem. 
 
Serão colocados junto às entradas painéis identificativos e informativos das obras em 
curso. Estes painéis têm por objectivo principal a prevenção contra acidentes 
nomeadamente, quanto à circulação de viaturas, movimento de cargas, uso obrigatório 
de equipamento de segurança, etc. Informarão também qual o regime aí vigente de 
autorizações de trabalho (onde se definem as condições, principalmente de segurança, 
em que os trabalhos são executados) – se o normalmente estabelecido para os trabalhos 
na Refinaria, se outro particular aplicável à área em causa. 
 
 
 
 
4.2 Actividades de Construção 

A construção das novas unidades processuais e tanques de armazenagem, assim como 
a remodelação de unidades existentes, envolve um conjunto vasto de trabalhos que se 
desenvolvem nas áreas de construção civil, mecânica, electricidade, instrumentação e 
sistemas. Após a construção serão ainda realizados trabalhos de comissionamento, 
ensaios e formação. 
 
 
 
4.2.1 Construção Civil 

Os trabalhos de construção civil serão os primeiros a arrancar, em Outubro de 2008, 
prolongando-se, em articulação com os das outras especialidades, até Agosto de 2010. 
 
Os trabalhos de construção civil envolverão as seguintes actividades principais: 
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• Escavações, preparação do local, trabalhos de aterros; 

• Fundações de estruturas e equipamentos; 

• Estruturas de betão; 

• Suportes para tubos; 

• Fabrico e instalação de estruturas de aço; 

• Estradas e pavimentos; 

• Tubagens subterrâneas; 

• Trabalhos de construção civil para valas de cabos eléctricos; 

• Acabamentos de construção civil, 

• Ignifugação; 

• Edifícios. 

 
 
Prevê-se que a movimentação de terras necessária à preparação dos terrenos para 
construção das novas unidades processuais, envolverá a movimentação de cerca de  
125 000 m3 de terras. 
 
Estas terras serão, sempre que possível, reaproveitadas em obra e/ou noutros locais da 
instalação, sendo as sobrantes depositadas em vazadouro devidamente legalizado e 
autorizado para os receber. 
 
 
 
4.2.2 Construção Mecânica 

Sempre que possível, será privilegiada a entrega de equipamentos com uma componente 
elevada de pré-fabrico, realizado nas oficinas dos diversos fabricantes / fornecedores, 
sendo os equipamentos transportados para a obra em conjuntos de peças, com o 
objectivo de se minimizar o tempo de montagem e potenciar a qualidade do fabrico. 
 
Os trabalhos de construção mecânica prevê-se que tenha a duração de 19 meses e 
envolvem no essencial as seguintes actividades: 
 

• Pré-fabrico de tubos; 

• Instalação de tubos; 

• Pintura de tubos e equipamentos, 

• Instalação de equipamento; 

• Trabalhos de isolamento; 

• Actividades de elevação de cargas pesadas; 

• Actividades de END (Ensaios Não Destrutivos); 

• Tanques construídos no local. 
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4.2.3 Montagem Eléctrica e Instrumentação 

Na área da electricidade e instrumentação, as principais actividades serão as seguintes. 
 

• Ligação à terra (subterrânea, aérea e pára-raios); 

• Instalação de cabos subterrâneos em valas de cabos eléctricos, 

• Instalação de cabos aéreos; 

• Instalação de equipamento (transformadores, módulos, peças, caixas); 

• Ligações eléctricas de motores e equipamentos, 

• Trabalhos eléctricos em subestações; 

• Instalação de suportes e ligações de cabos; 

• Calibração, instalação e teste dos instrumentos. 

 
 
 
4.2.4 Comissionamento, Ensaios e Formação 

Na fase final da montagem de todos os equipamentos serão realizados os ensaios de 
comissionamento das novas unidades e das suas ligações à instalação existente. Os 
mesmos ensaios serão executados nas unidades existentes que forem intervencionadas. 
 
Estes ensaios, que serão realizados ao longo de 7 meses, têm como objectivo testar e 
ajustar todos os equipamentos, bem como certificá-los do ponto de vista funcional, em 
conformidade com os critérios de segurança, operacionalidade e performance 
especificados, visando a sua entrada em exploração. 
 
Na fase final dos trabalhos serão efectuadas acções de formação aos operadores que 
irão operar nestas unidades. 
 
 
 
 
4.3 Transporte de Materiais e Equipamentos 

Durante a fase de construção do projecto, face às características dos trabalhos a 
executar, existirá circulação de camiões associados ao transporte de materiais e 
equipamentos. 
 
Com o arranque dos trabalhos serão transportados os equipamentos pesados para a 
movimentação de terras e as edificações pré-fabricadas (contentores) dos vários serviços 
do estaleiro. 
 
A partir do início da construção propriamente dita, serão transportados os diversos 
conjuntos pré-fabricados (“package units and spools”) das novas unidades e todo o 
material de tubagem e chaparia. 
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No Quadro III. 9 apresenta-se a estimativa da circulação média diária de camiões entre o 
1º mês e o mês 24 da fase de construção do projecto, com indicação dos camiões 
afectos às especialidades de construção civil, mecânica e outras. Após o mês 24 e até ao 
final da construção, as actividades a desenvolver não envolvem no essencial tráfego de 
camiões. 
 
 

Quadro III. 9 – Circulação de Camiões Durante a Fase de Construção (veículos/dia) 

Mês de 
Construção 

Tipo de Camiões por 
Especialidade 

Tráfego Médio 
Diário 

Tráfego Médio 
Diário Total 

Civil 42 

Mecânica 4 1 a 8 

Vários 4 

50 

Civil 8 

Mecânica 4 9 a 19 

Vários 4 

16 

Civil 4 

Mecânica 4 20 a 24 

Vários 4 

12 

 
 
Verifica-se que é durante os primeiros 8 meses, que se regista um maior tráfego médio 
diário de camiões, associado ao transporte de materiais, equipamentos e da 
movimentação de terras. A partir deste período, o tráfego de camiões reduz-se 
significativamente. 
 
De referir, que os equipamentos de grandes dimensões serão transportados por via 
marítima até ao Porto de Sines e apenas por via rodoviária desde o porto até à Refinaria. 
Prevê-se que na fase de construção sejam efectuados cerca de 30 transportes de 
grandes dimensões.  
 
Na FIG. III. 12 apresenta-se a indicação da via rodoviária local que será utilizada pelos 
camiões para este transporte. 
 
A definição do circuito de circulação a utilizar pelos camiões de transportes de grandes 
dimensões resultou de um estudo realizado, tendo em conta os vários condicionamentos 
locais existentes, nomeadamente a existência de viadutos, correntes transportadoras de 
carvão e linha de caminho de ferro. 
 
Foi assim seleccionado um percurso que envolve apenas trabalhos de construção civil de 
forma a melhorar a superfície e perfil da via e que se desenvolve em grande parte na 
pedreira e afastado de povoações, evitando assim este tipo de tráfego nas vias públicas. 
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4.4 Previsão do Número de Trabalhadores Durante a Fase de Construção 

O número de trabalhadores em obra varia ao longo dos 26 meses previstos para a 
construção do Projecto de Conversão da Refinaria de Sines em função das actividades a 
desenvolver. 
 
No Quadro III. 10 apresenta-se a estimativa da evolução do número de trabalhadores ao 
longo da fase de construção, na qual não foi incluído o pessoal pertencente à Galp 
Energia. 
 
 

Quadro III. 10 – Evolução do Número de Trabalhadores em Obra 

Mês Total Construção 
Civil 

Estruturas 
metálicas 

Construção 
Mecânica 

Tubagem Electricidade Instrumentação Isolamentos Pré-
Comissionamento 

1 175 175        

2 452 452        

3 731 715  17      

4 946 913  33      

5 1219 1135  77 7     

6 1379 1099  116 164     

7 1580 1135 19 155 255 15    

8 2019 1135 48 189 608 35 4   

9 2191 979 144 218 715 94 42   

10 2416 781 202 258 956 124 96   

11 2443 513 243 249 1112 181 146   

12 2451 184 310 252 1270 208 227   

13 2396 47 310 252 1273 250 264   

14 2378  311 252 1273 251 291   

15 2463  310 251 1270 251 322 59  

16 2606  308 249 1261 251 312 225  

17 2775  274 223 1303 259 322 393  

18 2669  218 183 1190 251 312 515  

19 2353  148 154 956 240 322 532  

20 1975  74 120 813 190 245 532  

21 1501  29 72 589 147 203 450 11 

22 1160   34 353 121 150 309 192 

23 833   15 168 49 71 125 405 

24 581    41 32 37 17 453 

25 333        333 

26 79        79 

 
 
Prevê-se uma média de 1614 trabalhadores e um pico de 2 775 trabalhadores no 17º 
mês da fase de construção. 



 

Estudo de Impacte Ambiental dos Projectos de Conversão e Loteamento da Refinaria de Sines 
Volume II – Relatório Síntese  CAPÍTULO III 

75

 
 

FIG. III. 12 – Itinerários Locais Utilizados Pelos Camiões Durante a Fase de Construção 
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4.5 Materiais e Energia Utilizados. Resíduos, Efluentes e Emissões Produzidas 

Os principais materiais e energia utilizados na construção do Projecto de Conversão da 
Refinaria de Sines são: 
 

• Inertes; 

• Betão; 

• Aço em varões e em perfis; 

• Chapas metálicas; 

• Madeiras para cofragens; 

• Materiais para isolamentos; 

• Tintas; 

• Água; 

• Óleos e lubrificantes; 

• Energia eléctrica e gasóleo. 
 
 
Durante a fase de construção, os principais resíduos produzidos são nomeadamente 
resíduos de construção e resíduos sólidos urbanos e equiparados a urbanos resultantes 
do funcionamento do estaleiro. 
 
No Quadro III. 11 apresenta-se uma estimativa da quantidade e tipo de resíduos 
produzidos durante a fase de construção e respectivo destino. De referir, que o 
encaminhamento dos resíduos será assegurado através de entidades devidamente 
licenciadas e autorizadas para o efeito. 
 
Os efluentes líquidos produzidos durante a fase de obra serão constituídos 
principalmente por águas residuais domésticas provenientes das instalações sanitárias, 
as quais serão conduzidas a fossas sépticas devidamente dimensionadas, que 
periodicamente serão inspeccionadas e limpas por empresas licenciadas para o efeito. 
 
Outros tipos de efluentes serão conduzidos através das redes de drenagem existentes na 
Refinaria de Sines para os locais de pré-tratamento existentes na instalação. 
 
As emissões gasosas associadas às acções a desenvolver durante a construção são 
constituídas no essencial por partículas em suspensão (poeiras) e gases provenientes da 
combustão do gasóleo, que é o combustível mais utilizado pelo tipo de veículos e 
maquinaria usados nas actividades de construção a desenvolver. 
 
 
 
 
4.6 Planeamento de Execução do Projecto 

No Anexo 2.6 apresenta-se o planeamento previsional da fase de construção do 
projecto. Como se pode constatar, o intervalo estimado entre o início da construção e o 
comissionamento das novas unidades é de 26 meses. 
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Quadro III. 11 – Resíduos Previstos para a Fase de Construção 

Fase de Construção 

Código 
LER Tipo de Resíduo Classificação Quantidade 

(ton/ano) Origem Destino 
Previsto(1) 

08 01 11 
Resíduos de tintas e vernizes 

contendo solventes orgânicos e 
outras substâncias perigosas 

Perigoso 4,0 Trabalhos de 
construção D 15 

17 06 04 Materiais de isolamento, não 
perigosos Não Perigoso 50,0 Trabalhos de 

construção D1 

13 02 05 
Óleos minerais não clorados de 

motores, transmissões e 
lubrificação 

Perigoso 25,0 Trabalhos de 
construção R 9 

17 01 07 
Misturas de betão, tijolos, ladrilhos, 
telhas e materiais cerâmicos, não 

perigosos 
Não Perigoso 200,0 Trabalhos de 

construção D 1 

17 08 01 Madeira Não Perigoso 425,0 Trabalhos de 
construção R 13 

17 02 03 Plástico Não Perigoso 5,0 Trabalhos de 
construção R 13 

17 04 05 Ferro e Aço Não Perigoso 165,0 Trabalhos de 
construção R 13 

17 04 11 Cabos não referidos em 17 04 10 Não Perigoso 20,0 Trabalhos de 
construção D 15 

18 01 01 Objectos cortantes e perfurantes 
(excepto 18 01 03) Não Perigoso 0,5 Serviços 

médicos D 15 

20 01 01 Papel e cartão Não Perigoso 14,5 Escritórios no 
local R 13 

20 01 10 Roupas e tecidos Não Perigoso 11,0 Trabalhos de 
construção D 15 

20 01 20 Lâmpadas fluorescentes e outros 
resíduos contendo mercúrio Perigoso 0,7 Trabalhos de 

construção R 13 

08 03 18 Resíduos de toner de impressão, 
não perigosos Não Perigoso 0,02 Escritório no 

local R5 

15 02 02 
Absorventes e materiais filtrantes, 

contaminados com substâncias 
perigosas  

Perigoso 
 

70,0 Trabalhos de 
construção D 10 

15 01 10 
Embalagens contendo ou 

contaminadas por resíduos de 
substâncias perigosas 

Perigoso 70,0 Trabalhos de 
construção R 3 

20 03 01 Mistura de resíduos urbanos e 
equiparados Não Perigoso 60,0 Escritório no 

local D 1 

(1) Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março 
D 1 –  Deposição sobre o solo ou no seu interior (por exemplo, aterro sanitário, etc.) 
D 10 –  Incineração em terra 
D 15 –  Armazenagem enquanto se aguarda a execução de uma das operações de eliminação enumeradas de D 1 a D 14 (com 

exclusão do armazenamento temporário, antes da recolha, no local onde esta é efectuada), conforme ponto A – Operações de 
Eliminação de Resíduos, do Anexo III da portaria acima referida 

R 3 –  Reciclagem/recuperação de compostos orgânicos que não são utilizados como solventes (incluindo as operações de 
compostagem e outras transformações biológicas) 

R 5 –  Reciclagem / recuperação de outras matérias inorgânicas 
R 9 –  Refinação de óleos e outras reutilizações de óleos 
R 13 –  Acumulação de resíduos destinados a uma das operações enumeradas de R 1 e R 12 (com exclusão do armazenamento 

temporário, antes da recolha, no local onde esta é efectuada), conforme ponto B – Operações de Valorização de Resíduos, do 
Anexo III da portaria acima referida. 
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5. DESCRIÇÃO DA FASE DE EXPLORAÇÃO 

5.1 Enquadramento 

Tendo em conta o período de construção de 26 meses, assim como os prazos 
associados à obtenção do licenciamento do projecto, prevê-se a entrada em 
funcionamento do Projecto de Conversão da Refinaria de Sines no primeiro trimestre de 
2011. 
 
A fase de exploração do projecto em estudo implicará a criação de cerca de 80 novos 
postos de trabalho directos e indirectos, o que dará um contributo socioeconómico 
importante em termos locais e regionais. 
 
No Quadro III. 12 apresenta-se a repartição dos novos postos de trabalho pelos 
diferentes serviços da refinaria. 
 
 

Quadro III. 12 – Distribuição dos Novos Postos de Trabalho 

Serviço Número  

Fábrica III 42 

Movimentação de produtos 6 

Analistas 2 

Engenheiros 4 

Indirectos 25 

Total 80 

 
 
Verifica-se assim que dos 80 novos postos de trabalho, 55 correspondem a trabalho 
directo e 25 a trabalho indirecto, associado essencialmente à manutenção mecânica, 
electricidade, instrumentos, etc. 
 
Em termos de tráfego marítimo, a implementação do Projecto de Conversão estima-se 
que conduza a uma redução de cerca de 5 navios por ano associados ao transporte de 
produtos destilados e VGO/Resíduo entre as Refinarias do Porto e de Sines.  
 
Esta redução deve-se à quantidade de destilados e VGO/Resíduo movimentados no 
Porto de Sines passar de 1921,1 kt/ano em 2006 (sendo 1 214,8 kt de destilados e  
706,3 kt de VGO/Resíduo) para 1981,1 kt/ano após a implementação do projecto (sendo 
750,8 kt de destilados e 1230,4 kt de VGO/Resíduo). Considerou-se que a capacidade 
média dos navios de transporte de destilados é de 20 000 t e a de transporte de 
VGO/Resíduo de 30 000 t. 
 
Relativamente aos restantes produtos não se prevê alteração significativa no tráfego 
marítimo associado à respectiva expedição. 
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Em termos de tráfego rodoviário, não se prevê uma alteração significativa no movimento 
médio diário de veículos-cisterna registado na situação actual dado que estes são 
utilizados essencialmente na distribuição regional. Relativamente aos veículos ligeiros 
prevê-se que o aumento seja resultante do aumento dos novos postos de trabalho, o que 
não será significativo em termos do tráfego rodoviário global. 
 
O regime de laboração das novas unidades, tal como o da Refinaria de Sines na sua 
globalidade, será contínuo, ou seja, 24 horas / dia. 
 
A operação e manutenção das novas unidades, associadas ao projecto em estudo, serão 
realizadas segundo procedimentos adequados e de acordo com o que é actualmente 
seguido nas unidades existentes na Refinaria. 
 
A manutenção das instalações implica a realização de rotinas periódicas, com o objectivo 
de verificar o estado de conservação e as condições de funcionamento dos 
equipamentos e sistemas de controlo do processo e a sua reparação ou substituição em 
caso de necessidade. 
 
O período de vida útil de um projecto industrial deste tipo é de 20 a 25 anos, já que a 
partir deste período o projecto é considerado ultrapassado em termos tecnológicos, o que 
conduz à necessidade da sua remodelação ou desactivação. 
 
 
 
 
5.2 Balanço de Massas e Entálpico 

5.2.1 Matérias-primas e Produtos 

No Quadro III. 13 resumem-se os consumos de matérias-primas e produtos produzidos 
anualmente na Refinaria de Sines na situação actual e após implementação do projecto 
em estudo. 
 

Quadro III. 13 – Balanço Mássico Global da Refinaria de Sines 

Entradas (t/ano) 
Matérias-primas 

Actual(1) Futuro(2) 

Crude 9 756 132,5 10 000 000,0 

Gás Natural Cogeração --- 195 000,0 

Gás Natural Processo (HI+HR) 34 062,0 248 813,0 

Gás Natural (fornalha HI+HR) 6 641,0 37 879,0 

Gás natural outros consumos 34 696,0 0,0 

MTBE 104 838,0 78 248,0 

RAT Importação --- 602 092,0 

Fuel Bancas, Ext. aromáticos do Porto --- 127 208,0 

VGO / Aromáticos pesados --- 30 000,0 

VGO --- 1 073 158,0 

Total 9 936 369,5 12 392 398,0 

(cont.) 
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(cont.) 

Saídas (t/ano) 
Produtos 

Actual(1) Futuro(2) 

Saídas de Produtos 
Hidrogénio 30,6 --- 

Propano 113 553,0 82 430,0 

Butano 173 433,0 189 502,0 

Propileno 103 380,0 123 528,0 

Gasolinas 2 489 328,6 1 838 304,0 

Nafta química 418 014,7 458 616,0 

Jet A1 765 655,0 861593,0 

Gasóleo 3 001 365,1 5 105 292,0 

Gasóleo de aquecimento 75 065,0 166 511,0 

Fuel 1% 459 777,5 521 545,0 

Fuel bancas 28 872,2 270 909,0 

Fuel bancas export 1 172 668,7 469 890,0 

Resíduo AV 146 617,1 250 000,0 

Betume 183 416,0 240 000,0 

Enxofre 33 365,0 46 861,0 

Refugos 28 775,3 0,0 

Reformado Gasolina Porto --- 29 475,0 

Reformado Far --- 68 775,0 

Nafta Pesada Porto --- 500 000,0 

Gasolina Cracking Porto --- 68 810,0 

Aquilado Porto --- 53 682,0 

Jet A1 Porto --- 30 015,0 

Parcial 9 193 316,8 11 375 738,0 

Consumos 
Gás Natural (fornalhas HI+HR) 6 641,0 37 879,0 

Fuel Gás 235 017,0 298 379,0 

Gás Natural Coegeração --- 195 000,0 

Off-gas + Tail Gas + ASO 13 406,0 --- 

Tail gas HI + HR sem vapor 22 660,0 135 678,0 

Gasóleo 1 674,0 --- 

RPC 300 850,0 177 426,0 

Coque 114 610,0 116 254,0 

Parcial 694 858,0 960 616,0 

Perdas 48 194,7 56 044,0 
 

Total 9 936 369,5 12 392 398,0 
(1) – Valores referentes ao ano de 2006 
(2) – Valores após implementação do projecto de conversão 
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5.2.2 Consumos Energéticos e de Utilidades 

Em termos energéticos, o Projecto de Conversão da Refinaria de Sines vai implicar 
alterações ao nível dos consumos energéticos e de utilidades, conforme é possível 
constatar da análise do Quadro III. 15. 
 
 
 
 
5.3 Emissões Gasosas 

a) Fontes Fixas 
 
Em termos de emissões atmosféricas com origem em fontes fixas, a implementação do 
projecto em estudo dará origem a três novas chaminés associadas às novas Unidades de 
Hydrocracker (HC), de Hidrogénio (HR) e de Recuperação de Enxofre (SRU III). 
 
A Unidade de Hydrocracker terá três fornalhas (HC-H1, HC-H2 e HC-H3), que utilizarão 
fuel gás como combustível. A Unidade de Hidrogénio possui o reactor de reformação 
(HR-R1) que consumirá gás de purga, produzido na unidade de PSA (a qual está 
integrada na Unidade de Hidrogénio) e gás natural.  
 
A Unidade de Recuperação de Enxofre possuirá dois incineradores (B-301 e B-302), que 
têm por função queimar o gás residual (tail gas) da unidade. Nestes  
incineradores consome-se também fuel gás de forma a atingir a temperatura requerida na 
incineração. 
 
No Quadro III. 14 apresenta-se a potência térmica das fornalhas e incineradores e os 
combustíveis consumidos. 
 
 

Quadro III. 14 – Potência Térmica e Combustíveis de fornalhas e Incineradoras 

Designação da Fornalha 
Potência 

absorvida  
(MM kcal/h) 

Consumo de 
fuel gás 
(kg/h) 

Consumo de 
gás natural 

(kg/h) 

Gás de purga 
PSA (HR) 

(kg/h) 

Tail gas 
SRU III 
(kg/h) 

Hydrocracker: HC-H1 11,74 - - - 

Hydrocracker: HC-H2 9,45 - - - 

Hydrocracker: HC-H3 53,0 

9432 

- - - 

Unidade Hidrogénio: HR-H-01 75,4 - 3 329 56 483 - 

Unidade de Recuperação de 
Enxofre: B-302 

6,2 - - 

Unidade de Recuperação de 
Enxofre: B-301 9,9 

340 

- - 

10 940 

 
 
 
A composição dos combustíveis utilizados é indicada no Quadro III. 16. 
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Quadro III. 15 – Consumos Energéticos e de Utilidades 

 

Actual Futuro Actual Futuro Actual Futuro Actual Futuro Actual Futuro Actual Futuro (1)

Unidade de Hydrocracker --- 313459 --- 79 --- --- --- -10,92 --- 17447 ---

Unidade de Fraccionamento de GPL --- 1226 --- - --- 59,6 --- --- --- 25 ---

Unidade de Hidrogénio --- 32561 --- 22 --- 46,2 --- -411,6 --- 1302 ---

Unidade de Fraccionamento de iC4-nC4 (desisobutanisador) --- 6316 --- --- --- 175,6 --- --- --- 504 ---

Stripper  de Águas Ácidas e Unidade de Recuperação de Enxofre --- 13666 --- 3 --- 59,6 --- -133,56 --- 1546 ---

Unidade de Destilação Atmosférica/ Fraccionamento 56946 56946 24 24 69,15 0,0 122 122 6491 6491 177 177

Unidade de Destilação de Vácuo II / Visbreaker 25357 29737 38 38 41,15 -6,9 -113 -51 11806 11806 58 58

Flare  III --- 8059 --- 0 --- --- --- --- --- --- --- ---

Utilidades 61258 113555 52 42 -684,07 -550 -963 -963 82147 82147 4796 4796

Off-sites 43318 74591 * --- 272,78 - * * 110 110 18 18

Fábrica I e Fábrica II 285915 296611 190 190 411,28 538,8 963 1025 124549,92 125054 655 655

Central de Cogeração --- -668000 --- 195 --- --- --- --- --- --- --- ---

Restantes Instalações da Refinaria 17961 17961 * * * * * * * * 7 7

Total consumos 408452 871690 242 531 684 704 963 469 206807 227630 5475 8375

DESIGNAÇÃO

Água de Serviço 

 (1000 m3 /ano)
Electricidade 

(Mwh/ano)

Fuel Gás + Gás 
Natural 
(kt/ano)

Vapor Baixa Pressão
(kt/ano)

Vapor Intermédia 
Pressão
(kt/ano)

Água Arrefecimento 

(1000 m3 /ano)

 
 
* Não aplicável 
Nota: Os valores negativos correspondem a produção. 
(1)  O consumos futuro de água de serviço não se encontra distribuído pelas novas Unidades Processuais. 
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Quadro III. 16 – Composição dos Combustíveis 

 Composição (% vol.) 

 Gás natural Fuel gás Gás purga PSA 
(HR) 

Tail gas  
SRU III 

Hidrogénio - 10,4 24,6 2,92 

C1 92,8 62,0 14,1 - 

C2 4,7 15,9 - - 

C3 1,9 7,9 - - 

C4 0,5 0,8 - - 

C5 - 0,5 - - 

Azoto 0,1 2,1 - 89,6 

Oxigénio - - - 0,00 

Água - 0,3 0,6 5,30 

Monóxido de carbono - 0,1 12,7 - 

Dióxido de carbono - - 48,0 1,96 

Sulfureto de hidrogénio - 100 ppm - 0,22 

Massa molar (g/mol) 17,4 19,8 27,5 27,1 

Poder calorífico inferior 
(kcal/kg) 11862 11384 1805 22 

 
 
No Quadro III. 17 apresentam-se as principais dimensões das novas chaminés a 
implementar assim como os caudais mássicos de emissão expectáveis face à 
composição dos combustíveis utilizados. 
 
 

Quadro III. 17 – Características das Novas Chaminés 

Item HC HR SRU III 

Dimensões Físicas 

Altura (m) 68 40 68 

Diâmetro no Topo (m) 2,67 3,46 1,33 

Características das Emissões Gasosas 

Caudal médio (Nm3/h) 117 032 196 622 23 264 

Temperatura (ºC) 150 150 450 

Dióxido de Enxofre (mg/Nm3) < 50 < 50 < 2 430 

Óxidos de Azoto (mg/Nm3) < 150 < 150 < 150 

Partículas (mg/Nm3) < 20 < 20 < 20 

Monóxido de Carbono (mg/Nm3) < 1,3 < 1,3 53 

Sulfureto de Hidrogénio (mg/Nm3) < 8 < 8 ≤ 10 

Benzeno (mg/Nm3) 0,01 0,007 0,003 
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A altura das novas chaminés foi determinada de modo a dar resposta ao definido na 
Portaria n.º 263/2005, de 17 de Março apresentando-se no Anexo 3 o respectivo 
documento justificativo assim como a Planta Síntese com a localização dos vários 
equipamentos e chaminés bem como a respectiva identificação e altura. 
 
De salientar, que o projecto das novas unidades contemplou um conjunto de medidas de 
minimização das emissões gasosas das quais se destacam: 
 

• Ao nível dos óxidos de azoto a instalação de queimadores de baixo teor deste 
poluente; 

 
• Ao nível do dióxido de enxofre e sulfureto de hidrogénio, a utilização de fuel-gás 

tratado e gás natural, ambos com baixo teor de enxofre, assim como a utilização 
de técnicas avançadas na nova Unidade de Recuperação de Enxofre III (Processo 
Claus e “Scot”); 

 
• Em termos de partículas, a utilização de fuel gás e gás natural como combustível. 

 
 
A caracterização das emissões gasosas das fontes fixas da Refinaria após 
implementação do Projecto de Conversão em termos do dióxido de enxofre, óxidos de 
azoto, partículas, monóxido de carbono, ácido sulfídrico e benzeno é apresentada no 
Quadro V.5 do Capítulo V. 
 
O Projecto de Conversão em estudo implicará, com origem nas fontes fixas da Refinaria, 
acréscimos das emissões de compostos orgânicos voláteis de 23 t/ano, de dióxido de 
enxofre da ordem de 599 t/ano e de óxidos de azoto inferiores a 400 t/ano. 
 
 
 
b) Emissões Difusas 
 
Para além das emissões gasosas originadas por fontes pontuais, a implementação do 
Projecto de Conversão originará um acréscimo de emissões difusas, essencialmente 
associadas à libertação de compostos orgânicos voláteis (COV`s) dos novos tanques de 
armazenagem, das novas unidades processuais e das unidades reconfiguradas 
resultantes nomeadamente de válvulas, bombas, compressores, tanques, flanges, etc.. 
 
Estima-se que o acréscimo de emissões difusas totais associadas ao Projecto de 
Conversão seja de 218 t/ano, das quais 129 t correspondem a emissões processuais e 
89 t a emissões provenientes dos novos tanques de armazenagem. 
 
De referir, que a Refinaria tem em fase de implementação um programa Sistemático de 
Detecção e Reparação de Fugas – LDAR, que permite monitorizar as emissões fugitivas 
de compostos orgânicos voláteis (COV’s). 
 



 

Estudo de Impacte Ambiental dos Projectos de Conversão e Loteamento da Refinaria de Sines 
CAPÍTULO III Volume II – Relatório Síntese 
86

 
 
Assim, além da estimativa das emissões fugitivas associadas à armazenagem, 
recorrendo-se ao programa Tanks da EPA, são realizadas campanhas de monitorização 
periódicas, que permitem estimar a emissão mássica global de COV’s, com a finalidade 
de propor medidas correctivas para minimizar as emissões difusas da Refinaria.  
 
No final de cada campanha é emitido um conjunto de recomendações e listagens de 
equipamentos, por unidade processual, que deverão ser intervencionados. 
 
Além disso, a MTD referente à implementação de um programa de detecção e reparação 
de fugas (LDAR), para a redução das emissões de COV’s encontra-se em fase de 
implementação (BREF Refinação - 4.23.6.1), sendo assegurados os seguintes objectivos: 
 

• Controlo e prevenção de fugas nos equipamentos; 

• Reparação ou substituição dos equipamentos que revelem tal necessidade - 
integração com o Programa de Manutenção da Refinaria; 

• Redução das emissões difusas. 

 
As novas unidades serão abrangidas pelo programa acima referido. 
 
Finalmente, é ainda de referir o facto de ter sido incorporado nas especificações de 
engenharia, que as válvulas de controlo disponham de vedantes de baixa emissão, tal 
como recomendado na MTD. 
 
Além disso foi adoptada a minimização do número de flanges, a implementação de 
drenos fechados e a utilização de sistemas de amostragem fechados para recolha de 
amostras de rotina. 
 
Nas correntes contendo H2S foi adoptada a dupla selagem em bombas e compressores. 
 
 
 
c) Emissões de Dióxido de Carbono 
 
Prevê-se que a implementação do Projecto de Conversão da Refinaria de Sines  
origine um aumento das emissões globais de dióxido de carbono da Refinaria de  
813 046 t/ano. 
 
Em relação às emissões de dióxido de carbono, as medidas com maior impacte na sua 
redução e que se encontram previstas no projecto correspondem à utilização de 
combustíveis com menor teor de carbono e à implementação das melhores técnicas 
disponíveis no que respeita ao aumento da integração energética das diferentes unidades 
(ver Anexo 2.2). 
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5.4 Efluentes Líquidos 

A implementação do Projecto de Conversão da Refinaria de Sines irá conduzir a um 
acréscimo de efluentes resultantes do processo estimado em: 
 

• 3 336 m3/dia de efluente industrial, o qual será conduzido ao sistema de Pré-
tratamento de Efluentes Líquidos da Refinaria de Sines antes de ser conduzido à 
ETAR da Ribeira de Moinhos; 

 
• 432 m3/dia de efluente salino, que será enviado para o mar através do colector da 

AdSA após passagem num separador de óleo. 
 
 
Adicionalmente, existe a produção de águas pluviais limpas que correspondem 
essencialmente à drenagem da cobertura de edifícios de substações e salas de controlo 
e bacias de retenção dos tanques de armazenagem e são enviadas para as bacias de 
águas limpas para reutilização. 
 
O sistema de pré-tratamento de efluente industrial irá receber as águas pluviais 
potencialmente contaminadas correspondentes às novas áreas impermeabilizadas do 
processo e das bombas, que se estima irão corresponder a um caudal de cerca de  
10 m3/h. 
 
Nos períodos de chuvas intensas estima-se que a quantidade de águas oleosas, devidas 
às chuvas seja, no máximo, de 5 655 m3 para um período de 24 h. Esta água irá para as 
bacias de tempestade para ser tratada posteriormente. 
 
 
 
 
5.5 Resíduos 

No Quadro III. 18 apresentam-se os principais tipos de resíduos a produzir durante a 
operação das novas unidades e respectivos quantitativos, bem como a sua classificação, 
de acordo com a Lista Europeia de Resíduos (Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março), e as 
futuras condições de armazenagem. 
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Quadro III. 18 – Resíduos Produzidos Associados ao Projecto de Conversão 

Código LER Descrição Classificação Origem 
Quantidade 
acréscimo 

(t/ano) 
Destino  

19 03 04 Lamas oleosas Perigoso Manutenção 200 D 5 

05 01 06 
Lamas oleosas recolhidas nas 

operações de manutenção 
das unidades 

Perigoso Manutenção 2,8 D 9 

05 01 16 Resíduos contendo enxofre de 
dessulfuração de petróleo 

Não Perigoso Operação 
SRU 

13,1 D 1 

13 02 05 
Óleos de motores, 

transmissões e lubrificantes, 
de base mineral não clorada 

Perigoso Manutenção 10 R 9 

13 05 07 Lamas oleosas dos 
separadores óleo/água 

Perigoso Tratamento 
de efluentes 

42,0 D 9 

15 01 10 
Embalagens contendo ou 

contaminadas por substâncias 
perigosas 

Perigoso Operação e 
manutenção 

8,0 R 3 

15 02 02 

Materiais absorventes, 
filtrantes (incluindo filtros de 

óleo não anteriormente 
especificados), panos de 

limpeza, vestuário de 
protecção contaminados por 

substâncias perigosas 

Perigoso Operação e 
manutenção 24,0 D 10 

16 03 04 
Resíduos inorgânicos não 

contendo substâncias 
perigosas 

Não Perigoso Operação 12,6 D 9 

16 05 06 

Produtos químicos de 
laboratório, contendo ou 

compostos por substâncias 
perigosas, incluindo misturas 

de produtos químicos de 
laboratório. 

Perigoso 
Produtos 

químicos de 
laboratório 

1,6 D 10 

16 08 07 
Catalisador gasto, 

contaminado por substâncias 
perigosas 

Perigoso 

Manutenção 
unidades 
HC, HR e 

SRU 

3,4 D 15 

16 11 06 

Resíduos de revestimentos e 
refractários provenientes de 

processos não metalúrgicos e 
não abrangidos em 16 11 05 

Não Perigoso 

Manutenção 
unidades 
HC, HR e 

SRU 

6,0 D 1 

20 01 21 
Lâmpadas fluorescentes e 
outros resíduos contendo 

mercúrio. 
Perigoso Manutenção 1,1 R 13 

08 03 18 Resíduos de toner de 
impressão, não perigosos 

Não Perigoso Manutenção 0,04 R5 

(2) Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março 
D 1 –  Deposição sobre o solo ou no seu interior (por exemplo, aterro sanitário, etc.) 
D 5 –  Depósitos subterrâneos especialmente concebidos 
D 9 –  Tratamento físico-químico não especificado em qualquer outra parte do Anexo III da Portaria acima referida que produz 

compostos e misturas finais rejeitados por meio de qualquer das operações enumeradas de D! a D12. 
D 10 –  Incineração em terra 
D 15 –  Armazenagem enquanto se aguarda a execução de uma das operações de eliminação enumeradas de D 1 a D 14 (com 

exclusão do armazenamento temporário, antes da recolha, no local onde esta é efectuada), conforme ponto A – Operações de 
Eliminação de Resíduos, do Anexo III da portaria acima referida 

R 3 –  Reciclagem/recuperação de compostos orgânicos que não são utilizados como solventes (incluindo as operações de 
compostagem e outras transformações biológicas) 

R 5 –  Reciclagem / recuperação de outras matérias inorgânicas 
R 9 –  Refinação de óleos e outras reutilizações de óleos 
R 13 –  Acumulação de resíduos destinados a uma das operações enumeradas de R 1 e R 12 (com exclusão do armazenamento 

temporário, antes da recolha, no local onde esta é efectuada), conforme ponto B – Operações de Valorização de Resíduos, do 
Anexo III da portaria acima referida. 
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Como é possível constatar, os resíduos que terão origem nas novas unidades serão, na 
sua maioria, de idêntica tipologia e classificação aos actualmente produzidos na 
Refinaria, pelo que existirá uma plena integração dos mesmos no actual sistema de 
gestão da Refinaria, nomeadamente, em termos de procedimentos de manuseamento, 
condições de armazenagem e destinos finais. 
 
A estratégia de gestão de resíduos da Refinaria de Sines faz-se no cumprimento da 
legislação vigente relativa a resíduos industriais, consubstanciada pelo Decreto de Lei n.º 
178/2006, de 5 de Setembro, que revoga o Decreto-Lei n.º 293/97, de 9 de Setembro, e 
que constitui a nova Lei-Quadro dos resíduos.  
 
De forma a garantir o cumprimento da legislação aplicável e a prevenção e controlo de 
poluição, assim como o encaminhamento adequado dos resíduos para destino final, a 
Refinaria de Sines implementou boas práticas quanto à deposição e acondicionamento 
temporário dos resíduos produzidos. Destacam-se os seguintes requisitos: 
 

• Armazenamento adequado e diferenciado dos resíduos produzidos na operação, 
nomeadamente a existência de contentores de óleos usados devidamente 
identificados, fechados e situados numa zona do Sistema de Gestão de Resíduos 
da Refinaria de Sines, devidamente dotada de sistema de drenagem e contenção 
de potenciais/eventuais derrames;  

• Identificação (código LER – Lista Europeia de Resíduos) e caracterização das 
fileiras de resíduos produzidos na Refinaria, sendo por isso um armazenamento 
segregado; 

• Garantia de que o período de armazenagem não é superior ao necessário à 
grupagem e à garantia da existência de quantidades suficientes para transporte a 
destino final; 

• A existência de um Parque de Armazenamento Temporário de Resíduos; 

• Nas fábricas e junto de edifícios existem ainda locais de armazenagem de 
resíduos em ecopontos; 

• Existência de Normas de Segurança aplicáveis ao manuseio, acondicionamento e 
armazenagem de resíduos; 

• Estabelecimento de um programa de manutenção preventiva para o equipamento, 
permitindo o aumento da longevidade do mesmo e a redução dos resíduos 
gerados nas operações de revisão e reparação; 

• Informação e formação dos operadores e de toda a equipa de gestão; 

• Garantia de que os operadores de resíduos que operam na Refinaria estão 
licenciados; 
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• Assegurar que os resíduos resultantes da laboração da instalação, incluindo os 
resíduos das áreas administrativas, equiparados a resíduos urbanos, sejam 
encaminhados para entidades devidamente licenciadas pela Agência  
Portuguesa do Ambiente (APA) sendo privilegiadas as opções de reciclagem e 
outras formas de valorização e o principio de proximidade e auto-suficiência a 
nível nacional; 

• Realização das operações de manutenção de equipamento de forma adequada, 
de acordo com o estipulado/recomendado nos respectivos manuais de instrução, 
e registo das manutenções efectuadas no equipamento, promovendo assim a 
redução da produção originados nestas operações. 

 
 
A Refinaria possui, ainda, no âmbito da gestão de resíduos, uma deposição e recolha 
selectiva de resíduos passíveis de valorização material (reciclagem) – como os metais, o 
papel/cartão – ou que requerem, mercê das suas características específicas, 
procedimentos de gestão particulares – de que são exemplo os óleos usados, as 
lâmpadas fluorescentes ou os resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos 
(REEE).  
 
Todas as operações de gestão dos resíduos produzidos nas novas unidades – 
considerando a sua recolha, transporte, armazenagem, tratamento, valorização e 
eliminação – serão devidamente integradas no Sistema de Gestão de Resíduos da 
Refinaria de Sines.  
 
 
 
 
5.6 Ruído 

O Projecto de Conversão da Refinaria de Sines em estudo implica a instalação de um 
conjunto de equipamentos, tais como bombas e compressores, que constituem fontes de 
ruído. 
 
De salientar que o Projecto de Conversão, a nível da definição do “lay-out”, das soluções 
construtivas, dos materiais a utilizar e da selecção do equipamento produtivo teve em 
conta a minimização da emissão e transmissão de ruído, através da: 
 

• Especificação dos equipamentos quase na totalidade obedece a um nível de ruído 
de 85 dB(A) a 1 metro de distância; 

• Colocação de revestimento para diminuir o ruído (similar ao isolamento térmico); 

• Áreas restritas com limites assinalados, onde é necessário utilizar os EPI’s. 
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6. FASE DE DESACTIVAÇÃO 

A eventual desactivação das novas unidades processuais e novos reservatórios de 
armazenagem associadas ao Projecto de Conversão em estudo no final do respectivo 
período de vida útil, a ocorrer, será enquadrada na desactivação da Refinaria de Sines. 
 
Nessa eventual desactivação serão seguidos os princípios de boa prática ambiental, 
cujas principais orientações estão patentes em legislação comunitária e nacional, 
principalmente no que se refere ao destino final dos materiais com origem no processo de 
desmantelamento da instalação e na recuperação dos solos. 
 
Deste modo, todos os materiais e equipamentos resultantes do desmantelamento da 
instalação serão separados de acordo com as suas características, limpos e enviados a 
destino final adequado. 
 
O destino final será definido em função das características dos materiais ou 
equipamentos, privilegiando sempre que possível as opções de reciclagem e/ou 
reutilização. 
 
Apenas nas situações em que tal não seja viável é que estes serão conduzidos a aterro 
sanitário devidamente licenciado. Todas as operações de transporte e deposição 
seguirão os princípios definidos na legislação em vigor sobre resíduos. 
 
Quanto à recuperação dos solos será efectuada a sua limpeza de forma a ficarem em 
situação compatível com as figuras de ordenamento previstas para o local. 
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CAPÍTULO IV 
SITUAÇÃO ACTUAL DO AMBIENTE 

 
 
 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

Neste capítulo será feita a caracterização da situação actual do ambiente na área de 
influência dos projectos. Todos os elementos considerados de interesse serão descritos 
detalhadamente, de modo a permitir o enquadramento adequado dos Projectos de 
Conversão e de Loteamento da Refinaria de Sines na sua área de influência e na 
directamente afectada. 
 
Assim, neste capítulo serão abordadas as seguintes áreas temáticas: 
 

- A geologia, que inclui a geomorfologia, a litologia e a estratigrafia e a geotecnia, 
a tectónica e a sismicidade; 

- Os solos e usos do solo; 

- O clima; 

- Os recursos hídricos; 

- A qualidade do ar; 

- A qualidade da água; 

- Os resíduos e a contaminação de solos; 

- O ambiente sonoro; 

- Os factores biológicos e ecológicos terrestres; 

- A paisagem; 

- A caracterização socioeconómica; 

- O património; 

- Os planos de ordenamento e condicionantes. 
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As áreas temáticas foram desenvolvidas tendo em conta a sua importância relativa de 
acordo com o definido na Proposta de Definição de âmbito e o parecer da Comissão de 
Avaliação. 
 
Para a caracterização das diferentes áreas temáticas executaram-se levantamentos de 
campo detalhados e foram consultadas as entidades locais e regionais no sentido de 
recolher toda a informação existente de interesse para o projecto. 
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2. GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA, SISMICIDADE E TECTÓNICA  

2.1 Metodologia 

A caracterização geológica apresentada baseou-se num reconhecimento geológico de 
superfície da área envolvente das instalações da Refinaria de Sines, designadamente em 
termos de geomorfologia e litoestratigrafia. 
 
Foram ainda consultados elementos bibliográficos considerados relevantes para o estudo 
em referência, nomeadamente a Carta Geológica de Portugal, folha 42-C (Santiago do 
Cacém), na escala 1: 50 000 e a Carta Geológica de Portugal, folha 7, na escala  
1: 200 000 e alguns relatórios de trabalhos anteriormente efectuados para a Refinaria de 
Sines. 
 
No âmbito da sismicidade foram consultados diversos elementos cartográficos e 
bibliográficos, nomeadamente a Carta de Risco Sísmico e o Regulamento de Segurança 
de Edifícios e Pontes. 
 
 
 
 
2.2 Geologia 

2.2.1 Geomorfologia 

A região de Sines insere-se, do ponto de vista geomorfológico, na “Planície Litoral 
Ocidental”, que apresenta uma largura variando entre os 5 a 20 km. Esta planície, 
característica de todo o litoral alentejano, também é designada por “superfície  
planáltica culminante costeira” e ocorre às cotas dos 100 – 150 m, descendo 
gradualmente até ao mar. 
 
Esta superfície elevada corresponde a uma plataforma de abrasão marinha resultante do 
retoque feito pelo mar durante o período Plio-plistocénico sobre uma superfície poligénica 
antiga, a Meseta Meridional.  
 
A monotonia da costa praticamente rectilínea que caracteriza o litoral alentejano é 
quebrada na zona de Sines pela presença do maciço eruptivo com o mesmo nome 
(culminando no v.g. Monte Chãos, à cota de 103 m) que, ao formar uma pequena 
península de litoral muito recortado, com arribas, se assume como um elemento 
geomorfológico determinante.  
 
Para o interior o maciço rochoso, desgastado pela erosão, encontra-se quase totalmente 
coberto por depósitos quaternários e areias de duna, que formam uma plataforma em 
torno das cotas dos 40 – 50 m, onde a Refinaria de Sines se situa. 
 
As linhas de água correspondem em regra a cursos temporários que drenam, quer no 
sentido Norte – Sul, em direcção à Praia de São Torpes, quer no sentido Este – Oeste, 
em particular as que desaguam na Praia do Norte, a mais importante das quais, a Ribeira 
de Moinhos passa a cerca de 0,5 km a Norte da Refinaria. 
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2.2.2 Litoestratigrafia 

De acordo com a Carta Geológica de Portugal (folha 42-C) na região de Sines podem 
distinguir-se três tipos de formações geológicas: as formações de cobertura, mais 
recentes, as que formam o maciço eruptivo propriamente dito, e as formações 
encaixantes, mais antigas.  
 
Seguidamente serão descritas as unidades acima referidas, pela ordem em que foram 
enunciadas (FIG. IV. 1): 
 
 
 
a)  Formações de Cobertura 
 
As formações ocorrentes na área de estudo, e que cobrem o maciço eruptivo e as 
formações encaixantes, datam desde a actualidade até ao período Miocénico. São elas 
as seguintes (do mais recente para o mais antigo): 
 
 

a.1) Actuais 
 
São actuais os depósitos de aterro, por vezes espessos, constituídos por areia média, 
seixos, calhaus e blocos, mas que, em regra, não têm expressão cartográfica. Segundo a 
Carta Geológica não há nenhum aterro na área da Refinaria de Sines. 
 
 

a.2) Quaternário  
 
Incluem-se nesta unidade formações predominantemente arenosas. Constituem praias, 
dunas e aluviões, em regra arenosas (Holocénico) e depósitos de praias antigas e 
terraços, constituídos por cascalheiras e areias (Plistocénico). 
 

• Holocénico 
 

As areias de praia desenvolvem-se principalmente a norte do Cabo de Sines 
formando uma extensa costa arenosa a partir da praia do Norte. Trata-se de 
areias médias a grosseiras, bem roladas, podendo conter seixo fino. São areias 
siliciosas contendo frequentemente fragmentos de conchas carbonatadas.  

 
As dunas formam espessos cordões, principalmente a norte do referido cabo, 
cobrindo de forma contínua as rochas eruptivas do maciço de Sines e as 
formações plio-plistocénicas em toda a extensão limitada pelo Cabo de Sines, 
a cidade e a Praia do Norte. A Sul do Cabo de Sines correm em pequenas 
manchas dispersas até à praia de São Torpes. 
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FIG. IV. 1 – Carta Geológica 
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Os aluviões ocorrem em zonas de fraco declive e ao longo das principais linhas 
de água, nomeadamente da Ribeira de Moinhos, a Norte, e da Ribeira da 
Junqueira, a Sul da Refinaria. Apresentam constituição predominantemente 
argilosa e argilo-arenosa.  
 
Com o aumento dos declives e à medida que se caminha para leste, os 
aluviões passam a conter calhaus de xisto e grauvaque, envoltos em matriz 
argilosa. 

 
 

• Plistocénico 
 

Datadas do Plistocénico ocorrem areias de calibre variável e cascalheiras 
dispersas que formam os testemunhos de terraços marinhos e de antigas 
dunas arrasadas pela erosão.  
 
Na área da Refinaria de Sines estas formações constituem parte da camada de 
cobertura, com espessura bastante variável, em regra não superior a 5 m. 
Foram identificadas areias médias a grosseiras, argilosas, amareladas e claras, 
por vezes escuras, com burgau e areias finas brancas pouco argilosas, por 
vezes muito escuras. Normalmente não se distinguem da formação subjacente, 
que se descreve seguidamente. 

 
 

a.3) Plio-Plistocénico 
 
Ao longo do litoral alentejano ocorre uma espessa série arenosa datada genericamente 
do Plio-plistocénico. Apresenta-se representada por areias de grão fino a grosseiro com 
passagens argilosas e seixo disperso e por arenitos argilosos, de grão médio a grosseiro, 
com calhau sub-anguloso disperso. 
 
Na área da Refinaria de Sines estas formações predominam à superfície e podem 
desenvolver-se até profundidades superiores a 20 m. Correspondem a areias finas a 
médias, por vezes grosseiras, amareladas, ou cinzentas, por vezes algo argilosas, com 
burgau rolado, com passagens de arenitos finos compactos com cimento calcário. 
 
 

a.4) Miocénico  
 
Ocorrem afloramentos escassos de grés grosseiro com cimento calcário na zona de 
Monte Feio (a cerca de 3 km a norte do v.g. Chãos).  
 
Areias argilosas micáceas, argilas, grés calcários e calcários lumachélicos foram 
identificados em vários trabalhos de prospecção do subsolo da área de Sines como 
pertencendo ao Miocénico. Na área da Refinaria de Sines foram identificadas em 
sondagens camadas de grés calcário fossilífero e de arenitos finos pouco argilosos, 
abaixo dos 20 m de profundidade. 
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b)  Rochas Eruptivas 
 
As rochas eruptivas ocorrentes na área de Sines dividem-se em dois grupos: o  
maciço eruptivo de Sines propriamente dito e as rochas brechóides e filonianas que o 
cortam. 
 
 

b.1) Maciço Eruptivo de Sines 
 
A instalação do maciço eruptivo de Sines ter-se-á dado durante o Cretácico Superior, 
entre os 78 e os 67 milhões de anos, de acordo com a seguinte ordem: em primeiro lugar 
gabrodiorito, depois granito, em seguida dolerito e finalmente sienito e microsienito.  
 
Actualmente este complexo encontra-se submerso a Oeste, na sua quase totalidade, 
dificultando a sua caracterização. Por sua vez, a Este, encontra-se praticamente coberto 
pelos depósitos cenozóicos atrás descritos.  
 
Do cortejo de rochas eruptivas atrás mencionadas destaca-se a predominância das 
rochas gabro-dioríticas, que constituem o núcleo central. Este apresenta-se na forma 
elíptica, com mais de 2 km de eixo maior por cerca de 1,5 km de eixo menor, culminando 
em Chãos.  
 
Do ponto de vista petrográfico os gabros são rochas melanocráticas, de textura granular 
média a grosseira e contendo megacristais de piroxena. Do ponto de vista estrutural 
estão muito diaclasadas, com fracturas predominantes nas direcções Norte – Sul e Este – 
Oeste. Por sua vez, os dioritos são rochas mesocratas, de textura granular média a 
grosseira, ricas em biotite. Apresentam-se também muito fracturados e muito cortados 
por filões.  
 
No subsolo da área da Refinaria de Sines, à semelhança do que ocorre junto ao cabo de 
Sines, são as rochas sieníticas que predominam, em vários estados de alteração. O tecto 
do maciço eruptivo encontra-se a profundidades variáveis, tendo sido detectado em 
sondagens entre os 7 e os 24 m. 
 
 

b.2) Brechas Vulcânicas e Filões  
 
O Maciço Eruptivo de Sines é cortado por brechas vulcânicas formadas por cimento 
microbrechóide envolvendo elementos petrograficamente diferenciados e de dimensões 
muito variadas. 
 
Todo o maciço é atravessado por uma densa rede filoniana com orientações variadas 
mas em que predominam as direcções Norte – Sul e Este – Oeste, que são também as 
direcções predominantes da intensa fracturação do maciço. Os filões têm composição 
ácida e básica, verificando-se que se cortam mutuamente, o que sugere 
contemporaneidade.  
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c)  Lito-estratigrafia das Formações Encaixantes 
 
O maciço eruptivo metamorfizou, durante a sua instalação, nas orlas de contacto, as 
formações do Mesozóico e do Paleozóico que seguidamente se refere de forma sintética 
(do mais recente para o mais antigo): 
 
 

c.1) Jurássico  
 
As formações jurássicas apenas afloram na Praia do Norte, em contacto com o maciço 
eruptivo, no meio do areal e no litoral submerso. Trata-se de calcários metamórficos, 
passando a corneanas cálcicas no contacto com a intrusão ígnea.  
 
Em sondagens realizadas foram identificados em profundidade calcários detríticos 
oolíticos e conglomeráticos, calcários margosos dolomíticos, calcários dolomíticos e 
margas e argilas margosas, estes últimos correspondendo provavelmente à base do 
Jurássico (Liássico). 
 
Não foram identificadas formações datando do Jurássico na área da Refinaria de Sines. 
 
 

c.2) Triássico  
 
Em profundidade foram também identificados conglomerados e grés grosseiros datados 
do Triássico, assentando directamente sobre as formações xistentas. 
 
Na área da Refinaria de Sines uma das sondagens identifica formações argilosas 
avermelhadas alternando com limonite compacta avermelhada, como sendo do  
Triássico. 
 
 

c.3) Paleozóico 
 
As formações paleozóicas são exclusivamente constituídas por xistos argilosos, filádios e 
grauvaques datando do Carbónico e integrados no Grupo do Flysch do Baixo Alentejo, 
designado pela Formação de Mira (Namuriano). A característica mais marcante desta 
formação é a dominância de turbiditos finamente estratificados com baixa relação 
areia/argila. 
 
Estes materiais são cortados por numerosos filões de quartzo que lhes introduzem, em 
alguns casos, profunda alteração. 
 
No contacto com o maciço eruptivo estas formações passaram a constituir uma orla de 
metamorfismo de contacto de corneanas pelíticas, que são rochas de grão fino, negras, 
compactas e duras. 
 
Não foram identificados materiais paleozóicos na área da Refinaria de Sines. 
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2.3 Tectónica 

A região de Sines integra-se do ponto de vista estrutural e geotécnico na Zona Sul 
Portuguesa do maciço Hespérico, que constitui o maior fragmento contínuo do Soco 
Hercínico da Europa (FIG. IV. 2). 
 
A tectónica da região de Sines está profundamente marcada pela intrusão da estrutura 
anelar subvulcânica do maciço eruptivo de Sines, cuja génese é, desde há muito, 
associada a tectónica de fractura, responsável pela instalação dos complexo anelares de 
Sintra, Sines e Monchique, alinhados segundo um desligamento direito com orientação 
Norte-Sul a Noroeste – Sudeste. 
 
Este deslizamento prolonga-se na margem continental, tanto a Sudeste, na montanha 
submarina a Sul de Faro, como a Noroeste, na “montanha de Vigo”. Todos os maciços se 
encontram igualmente cortados por deslizamentos esquerdos Nordeste – Sudoeste. 
 
A região onde se insere a área de estudo foi afectada por movimentos tectónicos ligados 
às orogenias hercínica e alpina. Algumas das falhas geradas nas fases tardi-hercínicas 
terão sido remobilizadas em fases mais recentes, com destaque para a falha de S. André, 
ao longo da qual são conhecidos movimentos pós-pliocénicos. 
 
 
 
 
2.4 Sismicidade 

Segundo o mapa de distribuição das várias intensidades sísmicas elaborado pelo Instituto 
Nacional de Meteorologia e Geofísica (FIG. IV. 3) a região abrangida pelo estudo  
insere-se numa zona de intensidade sísmica máxima de grau IX da escala internacional, 
ou seja, pode provocar grandes estragos em edifícios de sólida construção, provocar 
fendas nítidas no solo e levar a rotura de canalizações submersas.  
 
A vila de Sines e a respectiva área portuária encontram-se particularmente expostas ao 
risco sísmico gerado pela fractura Açores-Gibraltar, como é dado concluir pela análise do 
traçado das isossistas dos sismos de 01.11.1755 e de 28.02.1969, em que foram 
atingidos os graus de IX e VII da escala de Mercalli Modificada. 
 
Os sismos de maior magnitude com origem nesta área são ainda frequentemente 
seguidos de tsunami. 
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FIG. IV. 2 – Enquadramento Tectónico do Projecto 
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No que se refere aos sismos com epicentro no interior do território há que destacar as 
seguintes zonas, tendo em conta a proximidade a Sines: 
 

- Vale inferior do Tejo, com a ocorrência provável da correspondente falha (ou 
lineamento), responsável, entre outros, pelos sismos de 1531 e 1909; 

 
- A região de Setúbal, onde ocorreu o sismo de 11 de Novembro de 1858, 

geralmente mencionado como o “sismo de Setúbal”. 
 
 
Os dois eventos acima referidos terão tido uma magnitude próxima de VII, estimada a 
partir de intensidades epicentrais de IX-X, na escala de Mercalli modificada.  
 
De acordo com o mapa de delimitação das zonas sísmicas do Regulamento de 
Segurança e Acções para Estruturas de Edifícios e Pontes (RSA, 1983), a região de 
Sines situa-se na zona A, definida como sendo a de maior risco sísmico em Portugal 
continental.  
 
Este regulamento refere o valor de 1,0 a tomar como coeficiente de sismicidade (α) 
relativo à actuação da solicitação sísmica em direcções horizontais para as construções 
naquela zona.  
 
Ainda no que se refere à sismicidade intraplaca com importância à escala regional, 
sublinhe-se a sua dependência da actividade de falhas como a da Messejana, que 
constitui um dos acidentes tectónicos mais longos da Península Ibérica. 
 
De acordo com a Carta de Risco Sísmico e para um período de retorno de 1000 anos, a 
intensidade sísmica esperada para o sismo de maior magnitude atingiria os graus IX e 
VII, na escala de Mercalli modificada, no que respeita à contribuição da sismicidade 
interplaca e da sismicidade intraplaca, respectivamente. 
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FIG. IV. 3 – Carta de Intensidades Sísmicas 
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3. SOLOS E USOS DO SOLO 

3.1 Metodologia 

O estudo do presente descritor foi orientado no sentido de analisar os solos e uso actual 
ocorrentes na zona dos projectos e envolvente e avaliar a sua natureza e características. 
 
Não existindo cartografia de solos pormenorizada da região, recorreu-se à Carta de Solos 
do Atlas do Ambiente (escala 1:1 000 000) e à Carta Geológica de Portugal  
(folha 42-C, Santiago do Cacém, escala 1:50 000). 
 
No que respeita ao uso actual do solo, a sua análise foi feita com base na fotografia 
aérea e em levantamentos de campo. 
 
Os levantamentos de campo da área envolvente à Refinaria de Sines foram orientados 
de acordo com a fotografia aérea da zona, de forma a identificar-se os usos existentes e 
a sua distribuição espacial.  
 
 
 
 
3.2 Solos 

Da análise da Carta de Solos conclui-se que os solos ocorrentes na zona onde se 
desenvolve a Refinaria de Sines são, segundo a classificação da FAO, Podzóis órticos 
associados a Regossolos êutricos (FIG. IV. 4), cujas principais características estão 
resumidas no Quadro IV. 1. 
 
A área de estudo, apesar de não apresentar características tipicamente urbanas, é 
bastante industrializada. 
 
Nestes locais de ocupação industrial, os solos originais foram significativamente alterados 
ou mesmo destruídos, estando praticamente todos pavimentados, sendo constituídos por 
materiais de aterro, próprios de construção de edifícios e arruamentos. 
 
Em consequência, são zonas bastante impermeabilizadas, sem qualquer valor agrícola 
ou ecológico. 
 
Como se pode ver no Quadro IV. 1, verifica-se que os solos da zona dos projectos são 
solos de reduzido a médio potencial agrícola e de erodibilidade média a elevada, 
acentuada pela proximidade do litoral onde predominam areias com seixos da planície 
litoral e cascalheiras. 
 
As características são as mesmas para a zona no interior da actual Refinaria, para a 
pequena faixa onde se fará a expansão e para a restante área do lote. 
 
 



 

Estudo de Impacte Ambiental dos Projectos de Conversão e Loteamento da Refinaria de Sines 
CAPÍTULO IV Volume II – Relatório Síntese 
18

 
 
 

Quadro IV. 1 – Resumo das Características dos Solos Presentes 

 
Solo 

(Class. FAO) Principais Características PPA P E CRM CRPI CT CRPO DPO 

Podzóis órticos 
associados a 
Regossolos 

êutricos 

Solos com horizonte A ócrico ou 
umbrico e B espódico, com origem 
em materiais não consolidados de 

textura grosseira. 

Reduzido a 
médio 

Reduzida a 
média 

Média a 
elevada Reduzida Reduzida Reduzida Reduzida Reduzida 

Fonte: Critérios de Classificação de Cardoso, 1965; Fernandes, 1992; SROA, 1972. 

 
Nota: 

PPA – Potencial de Produção Agrícola 
P – Permeabilidade 
E – Erodibilidade 
CRM – Capacidade de Retenção por Microrganismos 
CRPI – Capacidade de Retenção de Poluentes Inorgânicos 
CT – Capacidade de Tamponização 
CRPO – Capacidade de Retenção de Poluentes Orgânicos 
DPO – Decaimento de Poluentes Orgânicos 
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FIG. IV. 4 – Carta de Solos 
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São em geral solos planos onde, apesar das características de erobilidade, não ocorrem 
situações de risco de erosão. 
 
Em relação ao comportamento dos solos relativamente a factores de poluição, verifica-se 
que são solos com uma reduzida capacidade de retenção/tamponização de poluentes 
orgânicos e inorgânicos, em grande medida devido à frequência de solos com baixa 
capacidade de troca catiónica. 
 
Estas características determinam uma média susceptibilidade aos processos 
destabilizadores que possam favorecer os agentes erosivos e uma baixa capacidade de 
prevenção de situações de poluição, na sequência de derrames de substâncias orgânicas 
ou inorgânicas. 
 
Os reduzidos valores de actividade biológica determinam que a capacidade de 
decaimento de poluentes orgânicos que possam afecta-la não seja favorável.  
 
 
 
 
3.3 Uso Actual do Solo 

3.3.1 Envolvente da Refinaria de Sines 

O uso actual do solo na área envolvente da Refinaria de Sines, como é possível constatar 
da análise da FIG. IV.5, é constituído principalmente por: 
 

• Área Florestal; 

• Áreas Agrícolas; 

• Instalações Industriais; 

• Infraestruturas / Equipamentos; 

• Habitações Isoladas / Pequenos núcleos populacionais. 

 
Na área do projecto de conversão e parte da área do lote, que se situa a Sul da Refinaria, 
predominam os antigos terrenos agrícolas planos, que foram utilizados para culturas de 
sequeiro, o que ainda ocorre em algumas parcelas em condições residuais. 
 
Na FIG. IV. 6 podem observar-se algumas perspectivas da zona. 
 
Na foto 1, tirada de Sul, é visível a chaminé principal da Refinaria, vendo-se os antigos 
terrenos agrícolas com algumas espécies arbóreas dispersas. 
 
Na foto 2, tirada de Leste da zona do projecto, pode ver-se a chaminé e a flora actuais e 
os solos mais próximos da Refinaria que se apresentam nus e sem produção agrícola, o 
que é semelhante ao que se verifica na zona do projecto, imediatamente a Sul da 
Refinaria, que se pode ver na foto 3. 
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Na foto 4 pode ver-se uma perspectiva para o exterior e para Sul, tirada do interior da 
Refinaria, no extremo Sul da rede. Nele pode de novo verificar-se as características dos 
solos da área do projecto que, quer no interior da Refinaria quer no exterior, se 
apresentam despidos, sem coberto vegetal significativo e com evidência de um uso 
mínimo. 
 
Em termos de instalações industriais é possível constatar a forte presença de zonas 
industriais, das quais a Refinaria de Sines faz parte integrante. Como se pode observar 
pela análise da FIG. IV. 5, a Norte da Refinaria de Sines encontram-se as instalações 
industriais da REPSOL YPF, da Carbogal e da METALSINES. 
 
Ao nível de infraestruturas e equipamentos é de referir ainda o Parque Eólico existente a 
Oeste da Refinaria de Sines, as infraestruturas da EPAL, o oleoduto Sines – Aveiras de 
Cima (subterrâneo) localizado a Norte da Refinaria e as esteiras industriais (pipelines) a 
Oeste e Norte da Refinaria (superficiais). 
 
Na FIG. IV. 7 apresentam-se algumas perspectivas de instalações industriais, 
infraestruturas e equipamentos existentes na envolvente. 
 
Algumas habitações isoladas e pequenos núcleos populacionais dispersos na envolvente 
da Refinaria de Sines (FIG. IV. 8) constituem as únicas ocupações humanas próximas 
correspondendo de facto a habitações antigas e de carácter rural residual, estando 
progressivamente a serem recuperadas para uso sazonal. 
 
Na FIG. IV. 9 apresentam-se ainda algumas perspectivas do uso actual dos solos na área 
de implantação do projecto de conversão e do projecto de loteamento com vistas mais 
distantes de Oeste, da estrada nacional (EN 261-5) que confirmam a tipologia de 
ocupação. 
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FIG. IV. 5 – Carta de Uso Actual dos Solos 
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FIG. IV. 6 – Perspectivas da Área Florestal e das Áreas Agrícolas Envolventes à Refinaria de 
Sines 
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FIG. IV. 7 – Perspectivas de Instalações Industriais, Infraestruturas e Equipamentos 
Existentes na Envolvente da Refinaria de Sines 
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FIG. IV. 8 – Perspectivas de Habitações Isoladas / Pequenos Núcleos Habitacionais 
Existentes na Envolvente da Refinaria de Sines 
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FIG. IV. 9 – Uso Actual na Envolvente da Área de Implantação dos Projectos 
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4. CLIMA 

4.1 Metodologia 

Será feita a caracterização climatológica da área interessada pelos projectos, a nível 
regional, com a análise dos principais elementos do clima da região em estudo. 
 
Para a caracterização climática geral da região a metodologia seguida consistiu em: 
 

- Localização das estações climatológicas e recolha dos dados; 

- Análise das condições climáticas com base nas variações mensais e anuais dos 
meteoros pertinentes (temperatura do ar, precipitação, humidade, velocidade e 
direcção do vento, e outros); 

- Análise dos fenómenos específicos associados a condições meteorológicas 
particulares (ventos fortes, temporais, chuvadas torrenciais, neblinas, nevoeiros, 
geadas, trovoadas, etc.). 

 
 
 
 
4.2 Caracterização Regional 

4.2.1 Enquadramento Climático 

De acordo com Daveau et al (1985), a zona em estudo enquadra-se na Província 
Climática Atlântica do Sudoeste, sendo caracterizada por: 
 

- Um Verão fresco, com uma temperatura média de 21ºC em Agosto; 

- Um Inverno suave, com uma temperatura média superior a 9ºC em Janeiro; 

- Pequeno grau de continentalidade térmica e chuvas anuais de 500 a 800 mm; 
três a cinco meses secos e humidade média anual do ar de cerca de 80%; 

- Queda de neve muito rara; 

- Brisas de terra e do mar; 

- Grande violência de ventos sobretudo na Primavera e no Outono. 

 
 
 
4.2.2 Classificação Climática 

A combinação numérica ou gráfica dos principais elementos registados nas estações 
climatológicas permitem classificar em termos quantitativos o clima. É o caso da 
classificação climática de Köppen, que se adapta bastante bem à paisagem geográfica e 
aos aspectos de revestimento vegetal da superfície do globo. 
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A classificação climática de Köppen, numa síntese, caracteriza o clima dos lugares e 
regiões com base nos valores médios da temperatura do ar, da quantidade de 
precipitação e na sua distribuição correlacionada ao longo dos meses do ano. Nesta 
classificação são considerados cinco tipos climáticos correspondentes aos grandes tipos 
de clima planetários. 
 
Segundo a classificação de Köppen, a região em estudo enquadra-se na categoria Cs – 
clima chuvoso e moderadamente quente, com chuvas preponderantes de Inverno, 
subtipo Csb, ou seja (Godard, A., Tabeau, M., 1993): 
 
 

C Clima mesotérmico (temperado) húmido, em que a temperatura do mês mais 
frio é inferior a 18ºC, mas superior a –3ºC, enquanto o mês mais quente 
apresenta valores superiores a 10ºC; 

 
 
s Estação seca no Verão, a quantidade de precipitação do mês mais seco do 

semestre quente é inferior a 1/3 da do mês mais chuvoso do semestre frio e 
inferior a 40 mm; 

 
 
b Verão pouco quente mas extenso, a temperatura média do ar no mês mais 

quente do ano é inferior a 22ºC, havendo mais de quatro meses cuja 
temperatura média é superior a 10ºC. 

 
Obviamente que os valores extremos que caracterizam esta classificação se baseiam em 
critérios arbitrados de modo a permitir a definição de grandes tipos climáticos, podendo 
ocorrer divergências em níveis de caracterização mais detalhados. 
 
 
 
 
4.3 Caracterização Local 

Para a caracterização climatológica da área de estudo atenderam-se aos dados 
climáticos registados pela Estação de Sines e que reportam o período 1971-90. Esta 
estação é a que se encontra mais próxima do local de projecto e tem como coordenadas 
de localização a latitude 37º 57’ N e a longitude 8º 53’ W, sendo a sua altitude de  
15 metros. 
 
Na FIG. IV. 10 apresenta-se a localização desta estação meteorológica. 
 
Para efeitos da caracterização climatológica da zona de estudo, consideraram-se os 
parâmetros temperatura do ar, precipitação, humidade, insolação, regime de ventos, 
nevoeiro e nebulosidade, orvalho, geada, granizo e queda de neve e trovoada. 
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FIG. IV. 10 – Localização das Estações Meteorológica e de Qualidade do Ar 
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4.3.1 Temperatura 

A zona em estudo insere-se numa região com forte influência atlântica, caracterizada por 
Invernos tépidos e Verões moderados, em que (Quadro IV. 2): 
 

• A temperatura mínima média do mês mais frio é superior a 6ºC verificando-se 
temperaturas negativas em menos de dois dias por ano; 
 

• A temperatura máxima média do mês mais quente varia entre 23º e 29ºC, 
verificando-se temperaturas máximas superiores a 25ºC entre 20 a 100 dias por 
ano; 

 
• A temperatura média anual é de 15,8ºC, sendo a temperatura média do mês mais 

frio de 12,2ºC em Janeiro e a do mês mais quente de 19,0ºC, observada nos 
meses de Julho, Agosto e Setembro; 
 

• A amplitude térmica média é de 6,8ºC. 
 
 

Quadro IV. 2 – Variação Mensal da Temperatura Média do Ar 

Temperatura do Ar (ºC) 

Valores Médios Extremos Mês 

09 h 12h 15h Mês Max Min Max Min 

Janeiro 11,1 13,5 14,4 12,2 15,1 9,4 21,0 0,5 

Fevereiro 11,9 13,6 14,3 12,7 15,3 10,2 22,7 1,8 

Março 12,6 14,4 15,1 13,3 16,1 10,6 24,3 4,2 

Abril 14,0 15,6 16,0 14,3 16,8 11,8 29,8 3,2 

Maio 15,5 16,5 16,9 15,6 17,9 13,4 36,7 9,0 

Junho 17,4 18,5 18,9 17,7 19,9 15,4 32,5 8,6 

Julho 18,7 19,9 20,1 19,0 21,4 16,7 37,1 12,5 

Agosto 18,6 19,9 20,3 19,0 21,4 16,6 36,7 12,5 

Setembro 18,8 19,8 20,6 19,0 21,6 16,4 33,5 9,2 

Outubro 16,9 18,4 18,6 17,4 20,0 14,7 29,0 6,7 

Novembro 14,3 16,4 16,9 15,1 17,9 12,3 25,5 4,7 

Dezembro 12,3 14,2 15,0 13,2 16,0 10,5 23,5 1,8 
Fonte: “Normais Climatológicas”, IM 

 
 
Constata-se que as temperaturas médias mínimas e máximas registadas nesta estação 
são de, respectivamente, 9,4ºC (Janeiro) e de 21,6ºC (Setembro). Os valores mínimos e 
máximos absolutos são de 37,1ºC, em Junho, e de 0,5ºC em Janeiro, respectivamente, 
não se tendo verificado, no período 1971-1990, qualquer dia com temperaturas 
negativas. 
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4.3.2 Precipitação 

O valor da precipitação média anual registada na estação de Sines é de 493,3 mm. A 
maior concentração de precipitação verifica-se no mês de Dezembro (79,4 mm) e a 
mínima no mês de Agosto (1,9 mm) (Quadro IV. 3). 
 
O valor máximo diário registado foi de 105,1 mm no mês de Novembro. 
 
 

Quadro IV. 3 – Variação Mensal da Precipitação Média 

Precipitação 
Mês 

Média Total (mm) Máximo Diário (mm) 

Janeiro 68,4 31,0 

Fevereiro 60,8 32,5 

Março 38,1 39,6 

Abril 49,4 50,1 

Maio 30,2 42,7 

Junho 8,5 17,1 

Julho 4,1 17,2 

Agosto 1,9 8,4 

Setembro 16,6 40,0 

Outubro 59,7 62,8 

Novembro 76,2 105,1 

Dezembro 79,4 53,0 
Fonte: “Normais Climatológicas”, IM 

 
 
 
O regime de precipitação é assim bastante regular, verificando-se a ocorrência de cinco 
meses secos ao longo do ano, de Maio a Setembro. 
 
Não se verifica, a ocorrência de chuvadas de grande intensidade, registando-se, 
anualmente, 15,4 dias com precipitação igual ou superior a 10 mm, 64,2 dias com 
precipitação igual ou superior a 1 mm, e 97,2 dias com precipitação igual ou superior a 
0,1 mm. 
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4.3.3 Humidade e Insolação  

A humidade relativa média do ar regista os mínimos durante o período da tarde. O 
arrefecimento nocturno provoca um aumento do valor deste parâmetro. 
 
O clima da região em estudo é considerado húmido. Os valores médios anuais 
observados são de 81% às 9h, de 77% às 12h e de 76% às 15h. 
 
Na FIG. IV. 11 representa-se a variação anual da humidade relativa média do ar, 
observada na estação climatológica de Sines, no período de 1971 a 1990. 
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FIG. IV. 11 – Humidade Relativa Média do Ar 

 
 
No que diz respeito à insolação média, o valor anual é de 2 546,5 horas, correspondendo 
a uma percentagem de 57%. 
 
A insolação é maior nos meses de Verão, verificando-se em Julho o maior valor de 
insolação média mensal com 305,4 horas. No mês de Dezembro regista-se o menor valor 
médio mensal com 128,2 horas. 
 
 
 
4.3.4 Regime de Ventos 

Na estação climatológica de Sines, os ventos dominantes são dos quadrantes de 
Noroeste (26,3%) e de Norte (26,1%). Em relação às velocidades médias os rumos 
dominantes são os mesmos, com, respectivamente 14,2 km/h e 16,9 km/h. 
 
A média anual da frequência de situações de calmaria, em que a velocidade do vento é 
inferior a 1 km/h, é de 3,0%, sendo a velocidade média anual de 16,3 km/h.  
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Anualmente registam-se 24,6 dias com ventos com velocidades iguais ou superiores a  
36 km/h, com maior incidência nos meses de Inverno. Nos mesmos meses, verifica-se  
1 dia com velocidade igual ou superior a 55 km/h. 
 
De acordo com os registos efectuados no período de 1975 a 1979, a velocidade máxima 
de vento verificada foi de 118 km/h. 
 
No semestre de Inverno, os ventos predominantes são de Norte com frequência máxima 
de 29,8% no mês de Outubro e velocidade média de 15,8 km/h.  
 
A maior velocidade média observada é do rumo Sudoeste com 23,6 km/h, em Dezembro, 
seguida do rumo Noroeste com 23,2 km/h, em Janeiro, mas apenas com frequências de 
9,5% e de 11,2% respectivamente. 
 
As situações de calmaria neste período variam entre 2,5% no mês de Fevereiro e 4,8% 
em Novembro. 
 
No semestre de Verão, os ventos predominantes são do rumo Noroeste, com frequência 
máxima de 46,5% em Julho, e uma velocidade média de 18,6 km/h. A maior velocidade 
média é igualmente de Noroeste com 20,6 km/h, registada no mês de Maio, com uma 
frequência de 39,7%. 
 
As situações de calmaria neste semestre são menos frequentes, variando a sua 
frequência média entre 1,3% em Maio, e 4,0% em Setembro. 
 
Na FIG. IV. 12 apresenta-se a rosa dos ventos para a estação de Sines, com indicação 
da frequência e velocidade média anual dos ventos (1970-1990). 
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FIG. IV. 12 – Frequência e Velocidade Média dos Ventos para Cada Rumo 
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4.3.5 Nevoeiro e Nebulosidade 

Anualmente verificam-se, em média, cerca de 99 dias com céu encoberto, os quais se 
observam principalmente nos meses de Outubro a Abril, verificando-se em Dezembro 
cerca de 14 dias com céu muito nublado. 
 
Na região é também significativa a ocorrência de nevoeiro, verificando-se este fenómeno 
durante 23,2 dias por ano, com a maior frequência nos meses de Verão (4,6 dias no mês 
de Agosto). 
 
A ocorrência de nevoeiro verifica-se sobretudo durante a madrugada e manhã nos meses 
de Verão. 
 
Na FIG. IV. 13 apresenta-se a variação anual da ocorrência de nevoeiro no período de 
1971 a 1990, expresso em número de dias/mês. 
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FIG. IV. 13 – Número de Dias com Nevoeiro 

 
 
 
4.3.6 Orvalho e Geada 

A ocorrência de orvalho verifica-se em média durante 51,1 dias ao longo do ano, com 
maior incidência nos meses de Verão. 
 
No período de 1970 a 1990, o mês em que se verificou o maior número de dias de 
ocorrência deste fenómeno foi o de Julho, com 6,6 dias, enquanto que o de menor 
ocorrência foi o de Abril com 3,3 dias. 
 
A ocorrência de geadas na região é praticamente inexistente, tendo-se verificado apenas 
no mês de Janeiro, uma média de 0,1 dias. 
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4.3.7 Granizo e Queda de Neve 

Na estação climatológica de Sines verifica-se anualmente a queda de granizo e saraiva 
durante 1,3 dias por ano, nos meses de Outubro a Abril, com maior incidência, em média 
no mês de Fevereiro (0,5 dias). 
 
Em relação à queda de neve, não foi registada qualquer ocorrência nesta estação. 
 
 
 
4.3.8 Trovoada 

A ocorrência de trovoadas é reduzida nesta região, verificando-se em média ao longo de 
todo o ano, um total anual de 8,9 dias. 
 
Mensalmente, a ocorrência de trovoadas varia em média entre 0,3 dias em Agosto e  
1,4 dias em Abril. 
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5. RECURSOS HÍDRICOS 

5.1 Metodologia 

No que se refere aos recursos hídricos superficiais a caracterização da hidrologia para a 
área de estudo foi feita com recurso ao Índice Hidrográfico e Classificação Decimal dos 
Cursos de Água de Portugal, à Carta Militar de Portugal à escala 1: 25 000, e ao 
reconhecimento local da zona. 
 
No âmbito dos recursos hídricos subterrâneos procedeu-se à caracterização das 
diferentes unidades hidrogeológicas e aquíferos que ocorrem na zona em estudo com 
base em estudos e documentação disponível e levantamentos locais.  
 
 
 
 
5.2 Recursos Hídricos Superficiais 

5.2.1 Caracterização 

Tendo por base as sete regiões hidrográficas em que foi dividido o território de Portugal 
Continental, de acordo com o Índice Hidrográfico e Classificação Decimal dos Cursos de 
Água de Portugal, os projectos em análise inserem-se na Região Hidrográfica n.º 6 – 
Sado e Mira. 
 
Esta região é limitada a Norte pela Bacia Hidrográfica do Tejo, a Este pela do rio 
Guadiana, a Sul pela região hidrográfica do Algarve e a Oeste pelo Oceano Atlântico. 
 
A zona interessada pelos projectos insere-se na faixa costeira portuguesa num sistema 
hidrográfico constituído por pequenas ribeiras que drenam directamente para o oceano, 
não havendo qualquer linha de água que drene para as bacias do rio Sado e do rio Mira 
(FIG. IV. 14). 
 
Estas linhas de água com vertente directa para o mar constituem pequenos cursos de 
água de superfície, sendo os mais importantes na proximidade da área dos projectos a 
Ribeira das Caraminheiras (Classificação Decimal 611), a Norte, e a Ribeira da Junqueira 
(Classificação Decimal 610), a Sul, ambos de regime torrencial. 
 
No Quadro IV. 4 apresentam-se as características físicas da Ribeira da Junqueira e da 
Ribeira das Caraminheiras e dos seus principais afluentes, bem como a sua 
classificação, de acordo com o Índice Hidrográfico e Classificação Decimal dos Cursos de 
Água de Portugal. 
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Quadro IV. 4 – Características dos Principais Cursos de Água na Área dos Projectos 

Designação Classificação 
Decimal 

Área da Bacia 
Hidrográfica (km2) 

Comprimento do 
Curso de Água (km) 

Ribeira da Junqueira 610 43,3 12,0 

Barranco da Esteveira 610 02 7,8 5,0 

Barranco do Vale Claro 610 04 3,7 4,1 

Barranco do Castanheiro 610 01 10,1 5,1 

Barranco do Paiol 610 01 02 3,5 4,0 

Barranco Claro 610 03 3,7 4,0 

Ribeira das Caraminheiras 611 27,4 15,1 

Barranco do Vale Gavião 611 02 6,2 7,0 

Fonte: “Índice Hidrográfico e Classificação Decimal dos Cursos de Água de Portugal”, 1981 
 
 
Como se pode verificar, a Ribeira da Junqueira, que drena directamente para o mar, 
apresenta-se como a de maior significado na área do projecto, possuindo uma extensão 
de 12,0 km e uma área de 43,3 km2. 
 
De acordo com a classificação decimal, o barranco do Paiol é afluente do barranco do 
Castanheiro, sendo este, os barrancos da Esteveira, do Vale Claro e o Claro, afluentes 
da Ribeira da Junqueira. 
 
Por sua vez, a Ribeira das Caraminheiras mais conhecida como a Ribeira dos Moinhos, 
com um comprimento de 15,1 km e uma área de 27,4 km2. Esta ribeira drena 
directamente para o mar, e tem o barranco do Vale Gavião como afluente. 
 
É de referir, que para a Rede Hidrográfica da Área do Projecto, não existem estações 
hidrométricas pelo que não se apresentam dados relativos a parâmetros hidrológicos, 
como escoamentos e caudais. 
 
Adicionalmente, para o local a intervencionar não se encontra assinalado, segundo o 
Índice Hidrográfico e Classificação Decimal dos Cursos de Água de Portugal, qualquer 
curso de água, existindo apenas uma pequena linha de água, cartografada na Carta 
Militar de Portugal, que é a Ribeira de Moinhos que se desenvolve a menos de 500 m a 
Norte do limite da Refinaria de Sines, aproximadamente na direcção Este – Oeste.  
 
Trata-se de um curso de água de carácter torrencial, cujo transporte de água tem pouca 
relevância em termos de caudal, constituindo essencialmente um caminho preferencial de 
drenagem durante a época das chuvas. 
 
Assim, e dado identificarem-se apenas pequenas linhas de água sem expressão 
significativa, considera-se que a zona do projecto apresenta um reduzido valor 
hidrológico. 
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FIG. IV. 14 – Rede Hidrográfica na Área dos Projectos 
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5.3 Recursos Hídricos Subterrâneos 

Dada a grande variedade litológica, ocorrem na área de estudo unidades hidrogeológicas 
que podem configurar sistemas aquíferos de diversos tipos.  
 
 
 
5.3.1 Unidades Hidrogeológicas 

Em termos gerais, e de acordo com o tipo de permeabilidade dominante, é possível 
sistematizar as seguintes duas grandes divisões: 
 
 
a)  Meios Porosos 
 
Estes meios, dotados do que é usualmente designado de “permeabilidade em pequeno”, 
são constituídos por: aluviões e coluviões, dunas e terraços fluviais; cobertura arenosa 
plio-quaternária; formações sedimentares detríticas do Miocénico. 
 
Os meios porosos, representados no local essencialmente pelas formações da cobertura 
arenosa plio-quaternária, exibem elevada porosidade, o que permite uma infiltração 
apreciável e consequente elevada velocidade de circulação das águas.  
 
De acordo com estudos desenvolvidos pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil, 
admite-se para as formações da cobertura arenosa plio-quaternária uma infiltração eficaz 
da ordem dos 30 a 40%. 
 
Ensaios de permeabilidade realizados na área da Refinaria de Sines obtiveram para o 
coeficiente de permeabilidade k um valor médio de 4,74 x 10-2 m/dia (aproximadamente  
5 x 10-5 cm/s) e para a transmissividade um valor igualmente baixo: 1,25 x 10-1 m/dia. 
 
Os níveis freáticos podem apresentar-se relativamente elevados, especialmente durante 
a época das chuvas. Durante a campanha de sondagens realizada para o 
reconhecimento geotécnico preliminar da Refinaria de Sines, que decorreu nos meses de 
Janeiro e Fevereiro de 1973, os níveis freáticos situavam-se praticamente entre a 
superfície e os 4 m de profundidade.  
 
Mais recentemente, em trabalhos realizados nos meses de Agosto e Setembro de 1999, 
os níveis freáticos foram encontrados entre os 4 e os 8 m de profundidade, com um 
gradiente hidráulico bastante acentuado no sentido Noroeste – Sudeste. 
 
 
b)  Meios Fissurados 
 
Os meios fissurados são dotados de “permeabilidade em grande” e correspondem, por 
um lado, às rochas eruptivas do maciço de Sines que compõem o substrato rochoso 
imediato, representadas pelos sienitos e outras rochas ígneas, e por outro, às formações 
carbonatadas datadas do Jurássico, correspondentes ao substrato rochoso profundo, 
situado a mais de uma centena de metros de profundidade. 
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5.3.2 Aquíferos 

De acordo com as unidades hidrogeológicas em presença podem ser considerados 
aquíferos de dois tipos: superficiais, de carácter local, e profundos, de interesse regional. 
 
 
a) Formações Aquíferas 
 
Nos depósitos superficiais não consolidados dotados de elevada porosidade, instalam-se 
aquíferos de toalha livre de reduzida espessura, na estrita dependência da infiltração 
directa das águas das chuvas e da escorrência superficial e limitados inferiormente pelo 
substrato rochoso semi-permeável ou impermeável.  
 
Algumas habitações situadas a Norte da Refinaria de Sines possuem poços em depósitos 
aluvionares da Ribeira de Moinhos. 
 
Quanto às rochas de permeabilidade por fissuração, de um modo geral, a níveis 
relativamente superficiais, da ordem das dezenas de metros, elas originam redes de 
percolação de carácter descontínuo, permitindo apenas a instalação de captações de 
fraca produtividade de interesse meramente local.  
 
Em zonas densamente fracturadas e falhadas ou cortadas por filões, podem, no entanto, 
constituir-se aquíferos com papel relevante na época estival, inclusive alimentando 
pequenas linhas de água.  
 
A níveis profundos, as rochas de permeabilidade por fissuração podem dar origem a 
aquíferos com produtividades interessantes. Neste contexto, os calcários jurássicos 
formam o aquífero regional mais importante.  
 
As captações da Refinaria de Sines estão instaladas nestas formações geológicas, a 
profundidades que variam entre os 144,5 e os 225 m, fornecendo caudais entre os 8,9 l/s 
(a mais superficial) e os 62,5 l/s (a mais profunda). 
 
 
 
b) Vulnerabilidade dos Aquíferos 
 
No que respeita ao aquífero livre, instalado nos depósitos superficiais não consolidados, 
a vulnerabilidade à contaminação é muito elevada, em face da ausência de protecção.  
 
Estão nesta situação, em particular, os poços localizados nos depósitos aluvionares da 
Ribeira de Moinhos, que podem estar em ligação directa com as formações de cobertura 
que constituem os solos de fundação da Refinaria. 
 
Por sua vez, dado o carácter fissurado do aquífero profundo, bem como a presumível 
ausência de horizontes espessos ricos em argila a interpor-se no trajecto dos poluentes 
infiltrados, considera-se que, mau grado a elevada profundidade de ocorrência, o baixo 
grau de protecção do aquífero o coloca numa situação de alguma vulnerabilidade face a 
fenómenos de contaminação. 
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6. QUALIDADE DO AR 

6.1 Metodologia 

No presente ponto apresenta-se a caracterização da qualidade do ar na zona de 
influência do Projecto de Conversão da Refinaria de Sines e do Projecto de Loteamento. 
 
Para tal começa-se por apresentar o enquadramento legislativo no que concerne à 
qualidade do ar ambiente seguida da identificação das principais fontes poluidoras 
existentes na área em estudo. 
 
A caracterização da qualidade do ar na zona dos projectos e na sua envolvente faz-se 
tendo por base os dados de qualidade do ar disponíveis para as estações de 
monitorização pertencentes à Rede de Qualidade do Ar do Alentejo mais próximas e 
representativas da zona, que são as Estações de Monitorização de Sonega, Monte 
Velho, Monte Chãos e Sines. 
 
Esta avaliação teve por base os registos existentes para as três primeiras estações 
respeitantes aos poluentes dióxido de enxofre, dióxido de azoto, partículas em suspensão 
(PM10) e ozono no período de 2004 a 2006. Para a Estação de Sines apenas existem 
registos para as PM10 e para o ano de 2006.  
 
Adicionalmente, foi efectuada a caracterização da qualidade do ar com base na 
modelação da dispersão de poluentes atmosféricos. Para este efeito, a nível local foi 
efectuada a identificação e caracterização das emissões gasosas das chaminés 
actualmente existentes na Refinaria de Sines, com base em informações disponibilizadas 
pela Galp Energia. 
 
Foi também incluída a nova Central de Cogeração, que entrará em funcionamento no 
final de 2008, uma vez que se trata de um projecto estratégico no sentido de reduzir as 
emissões atmosféricas actuais, especialmente ao nível do dióxido de enxofre, óxidos de 
azoto e partículas totais em suspensão, criando um “buffer” ao nível as emissões 
atmosféricas, que permitirá absorver o acréscimo futuro de emissões induzido pelo 
projecto em análise. 
 
De facto, a nova Central de Cogeração enquadra-se nos objectivos de redução de 
emissões estabelecidos no âmbito do Plano Nacional de Redução de Emissões (PNRE) 
das Grandes Instalações de Combustão (GIC) para as instalações licenciadas antes de 1 
de Julho de 1987 (instalação existente) de acordo com o Artigo 4º. (3b) e Artigo 4º. (6) da 
Directiva 2001/80/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 178/2003, de 5 
de Agosto. 
 
Por forma a avaliar a contribuição da Refinaria de Sines para a qualidade do ar local 
foram efectuadas simulações considerando apenas as emissões da Refinaria e 
simulações considerando estas mesmas fontes conjuntamente com as emissões das 
fontes externas mais relevantes existentes na zona envolvente. 
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Na envolvente do projecto em estudo existem diversas fontes de emissão, sendo neste 
estudo consideradas a Central Termoeléctrica de Sines, a Carbogal, Carbonos de 
Portugal, a REPSOL Polímeros e a REPSOL – Produção de Electricidade e Calor, a 
Metalsines, o Terminal Petrolífero e o Terminal de Carvão. 
 
Com base na informação recolhida para as várias fontes de emissão actualmente 
existentes, efectuou-se a estimativa da dispersão das plumas de dióxido de enxofre, 
óxidos de azoto, partículas totais em suspensão, monóxido de carbono, sulfureto de 
hidrogénio e benzeno com origem em fontes industriais fixas, utilizando o Modulo 
AERMOD do programa ISC-AERMOD View da Lakes Environmental Software, tendo-se 
determinado as concentrações médias anuais e as concentrações máximas das médias 
diárias, de 8 h e horárias ao nível do solo para os poluentes acima referidos. 
 
Os dados recolhidos foram analisados e comparados com a legislação nacional 
actualmente em vigor. 
 
A análise da qualidade do ar foi ainda realizada ao nível regional recorrendo-se à 
modelação da dispersão dos poluentes ozono (O3) e dióxido de azoto (NO2) utilizando o 
modelo matemático TAPM – The Air Pollution Model, que inclui um módulo meteorológico 
de mesoscala e um módulo de dispersão de poluentes, tendo em conta as emissões da 
Refinaria de Sines e as principais instalações industriais existentes na região. 
 
Por forma a caracterizar as emissões fugitivas de compostos orgânicos voláteis foram 
estimadas as emissões associadas à armazenagem de produtos combustíveis na 
Refinaria de Sines na situação actual, aplicando para o efeito o programa de simulação 
TANKS 4.0. 
 
Foram ainda descritas as emissões fugitivas do processo com base em informação 
fornecida pela Galp Energia e com base no Processo de Licenciamento Ambiental da 
Refinaria de Sines. 
 
Por fim efectuou-se a caracterização de outros compostos poluentes menos significativos 
ou com outras características, como o dióxido de carbono, metais pesados, PAH’s e 
outros. Foi analisada a informação disponível em relação à aplicação do “Documento de 
Orientação para a Implementação do PRTR Europeu” e estimado o contributo das fontes 
actuais para os Tectos de Emissão. 
 
 
 
 
6.2 Enquadramento Legislativo 

A qualidade do ar rege-se em Portugal e na União Europeia por um conjunto de 
legislação aplicável à luz da qual se fará a descrição da Refinaria de Sines e no ponto 
próprio a respectiva avaliação de impactes resultantes dos novos projectos. 
 
São ainda utilizadas normas de organizações internacionais no sentido de avaliar o 
impacte das emissões gasosas na saúde humana e ambiente. Apresenta-se de seguida a 
principal legislação e normas aplicáveis. 
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O Decreto-Lei n.º 276/99, de 23 de Julho define as linhas de orientação da política de 
gestão da qualidade do ar em Portugal. 
 
O Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril e o Decreto-Lei n.º 320/2003, de 20 de 
Dezembro, em conformidade com os objectivos traçados no Decreto-Lei n.º 276/99, 
estabelecem, designadamente, os valores limite e os limiares de alerta para as 
concentrações de determinados poluentes no ar ambiente. 
 
Assim, no Decreto-Lei n.º 111/2002 são estabelecidos valores limite para o dióxido de 
enxofre, dióxido de azoto, óxidos de azoto, partículas em suspensão com diâmetro 
inferior a 10 �g (PM10), chumbo, benzeno e monóxido de carbono com datas de 
cumprimento de 1 de Janeiro de 2005 (actualmente em vigor) e de 1 de Janeiro de 2010. 
Para determinados poluentes foram estabelecidas margens de tolerância aplicáveis entre 
a entrada em vigor e a data de cumprimento. 
 
Durante o referido período transitório e conforme disposto no Artigo 9.º do Decreto-Lei 
n.º 111/2002 (Norma de Aplicação Transitória), tem-se que: b) Mantêm-se em vigor, até 1 
de Janeiro de 2010, os valores limite e os métodos de referência de amostragem e 
análise constantes, respectivamente, dos Anexos I e III à Portaria n.º 286/93, de 12 de 
Março, no que se refere ao dióxido de azoto.” 
 
O Decreto-Lei n.º 320/2003 visa definir objectivos a longo prazo, valores alvo, um limiar 
de alerta e um limiar de informação, bem como métodos e critérios comuns para a 
avaliação das concentrações de ozono e suas substâncias precursoras no ar ambiente e 
para a informação ao público. 
 
No Quadro IV. 5 apresentam-se os valores normativos de qualidade do ar para o dióxido 
de enxofre, dióxido de azoto, partículas em suspensão (PM10), monóxido de carbono e 
benzeno, de acordo com o Decreto-Lei n.º 111/2002 e para o ozono, de acordo com o 
Decreto-lei n.º 320/2003. 
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Quadro IV. 5 – Valores Normativos da Qualidade do Ar –  
Decretos-Lei n.º 111/2002 e 320/2003 

Período Considerado 
Poluente Legislação 

1 h 8 h 24 h Ano 
Civil 

AOT40 

Decreto-Lei n.º 111/2002 (�g/m3) 

Valor Limite para Protecção da Saúde Humana 350(1) — 125(2) — — 

Valor Limite para Protecção dos Ecossistemas  — — — 20 — 
Dióxido de 

Enxofre 
Limiar de Alerta 500(3) — — — — 

Valor Limite para Protecção da Saúde Humana (4) 200(5) — — 40(6) — Dióxido 
de Azoto Limiar de Alerta 400(3) — — — — 

Partículas em 
Suspensão  

Valor Limite para Protecção da Saúde Humana — — 50(7) 40 — 

Monóxido de 
Carbono 

Valor Limite para Protecção da Saúde Humana — 10 000 — — — 

Benzeno Valor Limite Anual para Protecção da Saúde Humana    5 (13)  

Decreto-Lei n.º 320/2003 (�g/m3) 

Valor Alvo para Protecção da Saúde Humana(8) — 120(9) — — — 

Valor Alvo para Protecção da Vegetação(10) —  — — 18 000(11) 

Objectivos a Longo Prazo para Protecção da Saúde Humana(12) — 120 — — — 

Objectivos a Longo Prazo para Protecção da Vegetação(10) — — — — 6 000 

Limiar de Informação 180 — — — — 

Ozono 

Limiar de Alerta 240(3)     
Notas: 

(1) – Valor Limite que não deve ser excedido mais de 24 vezes em cada ano civil. 
(2) – Valor Limite que não deve ser excedido mais de 3 vezes em cada ano civil. 
(3) – Valor medido em três horas consecutivas, em locais que sejam representativos da qualidade do ar, numa área de pelo menos 100 km2, ou 

numa zona ou aglomeração, consoante o espaço que apresentar menor área. 
(4) – Data de cumprimento: 1 de Janeiro 2010 (Valores indicativos). De referir que está ainda em vigor para este parâmetro a Portaria n.º 286/93, 

de 12 de Março, que estipula para o NO2 o valor limite de 200 �g/m3para o Percentil 98, e como valores guia: 50 para o Percentil 50 e  
135 �g/m3para o Percentil 98. 

(5) – Valor Limite que não deve ser excedido mais de 18 vezes em cada ano civil – A margem de tolerância é de 80 �g/m3 à data de entrada em 
vigor do Decreto-Lei n.º 111/2002, devendo sofrer uma redução, a partir de 1 de Janeiro de 2003 e depois de 12 em 12 meses, numa 
percentagem anual idêntica, até atingir 0% em 1 de Janeiro de 2010. 

(6) – A margem de tolerância é de 16 �g/m3 à data de entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 111/2002, devendo sofrer uma redução, a partir de 1 de 
Janeiro de 2003 e depois de 12 em 12 meses, numa percentagem anual idêntica, até atingir 0% em 1 de Janeiro de 2010. 

(7) – Valor Limite que não deve ser excedido em mais de 35 vezes em cada ano civil. 
(8) – Valor máximo das médias octo-horárias do dia. O valor máximo das médias de concentração octo-horárias do dia será seleccionado pela 

análise das médias por períodos consecutivos de oito horas, calculadas a partir de dados horários e actualizados de hora a hora. Cada 
média octo-horária assim calculada será atribuída ao dia em que termina, ou seja, o primeiro período de cálculo para um dia determinado 
será o período decorrido entre as 17 horas do dia anterior e a 1 hora desse dia; o último período de cálculo para um dia determinado será o 
período entre as 16 e as 24 horas desse dia. 

(9) – Valor a não exceder mais de 25 dias por ano civil, calculado em média em relação a três anos. Caso os dados anuais utilizados para a 
determinação das médias relativas a três ou cinco anos não sejam completos e consecutivos, os requisitos mínimos para verificação do 
cumprimento dos valores alvo são os seguintes: Valor alvo para protecção da saúde humana-dados válidos por um ano; Valor alvo para 
protecção da vegetação – dados válidos por três anos. 

(10) – Exposição acumulada acima de um valor limite de 40 ppb calculado com base em valores horários medidos de Maio a Julho (inclusive). 
(11) – Calculados em média em relação a 5 anos. 
(12) – Valor máximo da média diária octo-horária num ano civil; 
(13) – A margem de tolerância é de 5 �g/m3à data de entrada em vigor do presente decreto- lei, devendo sofrer uma redução, em 1 de Janeiro de 

2006 e, no final de cada período de 12 meses subsequente, 1 �g/m3para atingir 0%, em 1 de Janeiro de 2010. 
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No Quadro IV. 6 apresentam-se os valores recomendados pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS) para a qualidade do ar tendo em conta efeitos no Homem que não estão 
directamente relacionados com doenças cancerígenas ou incomodidade devido ao odor. 
 
 

Quadro IV. 6 – Valores Recomendados pela OMS para Protecção da Saúde Humana 

Poluente Valor Recomendado Período 

Ozono 120 �g/m3 (0,06 ppm) 8 h 

Dióxido de Azoto 
200 �g/m3 (0,11 ppm) 

40 to 50 �g/m3 (0,021 to 0,026 ppm) 

1 h 
Anual 

Dióxido de Enxofre 

500 �g/m3 (0,175 ppm) 

125 �g/m3 (0,044 ppm) 

50 �g/m3 (0,017 ppm) 

10 min 

24 h 

Anual 

Partículas em suspensão a)  

Monóxido de Carbono 

100 mg/m3 (90 ppm)b) 

60 mg/m3 (50 ppm) 

30 mg/m3 (25 ppm) 

10 mg/m3 (10 ppm) 

15 min 

30 min 

1 h 

8 h 

Chumboc) 0,5 mg/m3 Anual 
a) Não foram estabelecidos valores para partículas em suspensão dado que não existe nenhum valor limite evidente 

associado a causas de morbilidade e mortalidade. 
b) O valor recomendado visa prevenir que os níveis de carboxihemoglobina no sangue não excedam 2,5 %. Os valores 

superiores baseiam-se em estimativas matemáticas para diferentes períodos de exposição. 
c) O valor guia para o chumbo foi estabelecido pela OMS em 1987. 
 
Fonte: WHO regional publications. European series, No. 91; “Air Quality Guidelines for Europe”; 2nd edition. 

 
 
No Quadro IV. 7 apresentam-se os valores recomendados pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS) para a qualidade do ar no sentido de proteger a vegetação terrestre. 
 
 

Quadro IV. 7 – Valores Recomendados pela OMS para Protecção da Vegetação 

Poluente Valor Recomendado Período 

Nível crítico 10–30 µg/m3 a) Anual Dióxido de 
Enxofre 

Carga crítica 250–1500 eq/ha/anob) Anual 

Nível crítico 30 µg/m3 Anual Óxidos de 
Azoto 

Carga crítica 5–35 kg N/ha/anob) Anual 

Ozono Nível crítico 0,2–10 ppm·ha,c) 5 dias–6 meses 
a) Depende do tipo de vegetação. 
b) Depende do tipo de solo e ecossistema. 
c) AOT: exposição acumulada acima de um valor limite de 40 ppb 

 
 
De referir que, quando os valores de qualidade do ar observados são de ordem inferior 
aos recomendados pela OMS, não é expectável que a exposição permanente conduza a 
efeitos nocivos para o Homem ou vegetação. 
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O Decreto-Lei n.º 178/2003, de 5 de Agosto estabelece limitações às emissões para a 
atmosfera de dióxido de enxofre, óxidos de azoto e partículas provenientes de grandes 
instalações de combustão, e aplica-se às instalações de combustão com potência térmica 
nominal igual ou superior a 50 MW, que sejam destinadas à produção de energia.  
 
No caso da Refinaria de Sines os valores limite de emissão a aplicar às grandes 
instalações de combustão (GIC´s) são os definidos na respectiva licença ambiental, 
conforme previsto no ponto 4 do Artigo 1º do referido Decreto-Lei. No Quadro IV. 19 
apresentam-se os valores limite de emissão (VLE´s) aplicáveis às GIC´s. 
 
No mesmo quadro são ainda apresentados os VLE´s mais actuais definidos na Licença 
Ambiental para as restantes fontes fixas da refinaria. 
 
O Decreto-Lei nº. 351/2007, de 23 de Outubro introduziu recentemente um valor alvo 
para as concentrações de arsénio, cádmio, níquel e benzo(a)pireno, por forma a 
assegurar a qualidade do ar ambiente em relação a estes poluentes, definindo 
igualmente os métodos e critérios comuns para avaliar as concentrações destes 
poluentes no ar ambiente. 
 
O Decreto-Lei nº. 193/2003, de 22 de Agosto tem por objectivo criar os mecanismos para 
limitar as emissões de poluentes acidificantes e eutrofizantes e de precursores de ozono, 
por forma a reforçar a protecção do ambiente e da saúde humana contra os riscos de 
efeitos nocivos decorrentes da acidificação, da eutrofização dos solos e da concentração 
de ozono ao nível do solo. Este Decreto-Lei fixa os tectos de emissão nacionais a cumprir 
até 2010 que se apresentam no Quadro IV. 8. 
 
 

Quadro IV. 8 – Tectos de Emissão Nacionais a cumprir até 2010 

 SO2 NOx COV NH3 

Emissão (Kt) 160 250 180 90 

 
 
 
 
6.3 Identificação das Principais Fontes de Poluição 

A Refinaria de Sines é parte integrante do ComplexoIndustrial de Sines, onde é possível 
constatar o forte domínio de várias instalações industriais, salientando-se a Central 
Termoeléctrica de Sines, a Carbogal, Carbonos de Portugal, S.A., a REPSOL Polímeros, 
Lda. (antiga Borealis), a REPSOL – Produção de Electricidade e Calor, ACE, a 
Metalsines – Companhia de Vagões de Sines, S.A., o Terminal Petrolífero e o Terminal 
de Carvão. 
 
É de salientar que as quatro primeiras unidades acima referidas estão referenciadas no 
Registo Europeu de Emissão de Poluentes como fontes emissoras de diversos poluentes, 
nomeadamente de CO, CO2, COV’s, NOx, SOx e PM10. 
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6.4 Caracterização da Qualidade do Ar Local 

6.4.1 Caracterização com Base nas Estações de Monitorização 

6.4.1.1 Estações de Monitorização 

Para a caracterização da qualidade do ar foi efectuada uma análise dos dados de 
qualidade obtidos na rede de monitorização envolvente à área em estudo.  
 
Para tal, recorreu-se a dados validados disponíveis no site da Agência Portuguesa do 
Ambiente (base de dados on-line sobre qualidade do ar), para os anos de 2004 e 2005, 
das estações que integram a Rede de Monitorização da Qualidade do Ar (RMQA), 
associada à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR-
Alentejo).  
 
Os dados de qualidade do ar para o ano de 2006, por se encontrarem ainda em 
validação, foram solicitados directamente à CCDR-Alentejo. Posteriormente estes dados 
foram enviados directamente pela Agência Portuguesa do Ambiente. 
 
A Rede de Qualidade do Ar do Alentejo dispõe de diversas estações de monitorização da 
qualidade do ar. Para a caracterização da qualidade do ar na zona envolvente da 
Refinaria de Sines consideraram-se quatro estações de monitorização denominadas 
Sonega, Monte Velho, Monte Chãos e Sines, cujas características são indicadas no  
Quadro IV. 9 e a sua localização apresenta-se na FIG. IV. 10. 
 
 

Quadro IV. 9 – Características das Estações de Monitorização da Qualidade do Ar 

Localização Geográfica Designação da 
Estação 

Tipo de 
Estação 

Entrada em 
Funcionamento Latitude Longitude 

Sonega 
Rural regional 
com influência 

industrial 
1978 100 660 148 017 

Monte Velho 
Rural regional 
com influência 

de fundo 
1976 123 552 141 606 

Monte Chãos 
Suburbana 

com influência 
industrial 

1978 109 949 138 042 

Sines 
Suburbana 

com influência 
de tráfego 

2000 109 500 137 000 
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6.4.1.2 Dados de Qualidade do Ar 

 
a.1) Dióxido de Enxofre 
 
No Quadro IV. 10 apresentam-se os dados de qualidade do ar para o poluente dióxido de 
enxofre em termos de valores de concentração anual (base horária e diária), expressos 
em µg/m3, para as Estações de Sonega, Monte Velho e Monte Chãos nos anos de 2004 
e 2006. 
 
 

Quadro IV. 10 – Concentração de Dióxido de Enxofre (SO2) 

Valor Anual 
(base horária) 

Valor Anual 
(base diária) Designação da 

Estação Ano 
Média 

(µg/m3) 
Máximo 
(µg/m3) 

Média 
(µg/m3) 

Máximo 
(µg/m3) 

2004 13,4 540,0 13,7 71,0 

2005 13,1 417,0 13,1 82,9 Sonega 

2006 4,7 133,0 4,2 17,6 

2004 9,0 76,0 9,0 27,9 

2005 3,8 75,0 3,8 13,6 Monte Velho 

2006 3,2 47,0 3,1 10,1 

2004 9,9 68,0 10,0 33,5 

2005 6,4 35,0 6,4 23,5 Monte Chãos 

2006 - - - - 

 
 
 
 

i) Comparação com o Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril 
 

No Quadro IV. 11 apresenta-se uma síntese da comparação dos valores 
registados para o poluente dióxido de enxofre (SO2) com os valores normativos 
estabelecidos no Decreto-Lei n.º 111/2002 (Quadro IV. 5). 

 
 



 

Estudo de Impacte Ambiental dos Projectos de Conversão e Loteamento da Refinaria de Sines 
Volume II – Relatório Síntese  CAPÍTULO IV 

57

 
 

Quadro IV. 11 – Quadro Síntese – Poluente SO2 

N.º de Vezes que Excedeu o Valor Limite 
Designação da 

Estação Ano Valor Limite 
Horário (1) 

Valor Limite 
Diário (2) 

Limiar de 
Alerta (3) 

Valor Limite 
Anual (4) 

2004 3 0 0 0 

2005 3 0 0 0 Sonega 

2006 0 0 0 0 

2004 0 0 0 0 

2005 0 0 0 0 Monte Velho 

2006 0 0 0 0 

2004 0 0 0 0 

2005 0 0 0 0 Monte Chãos 

2006 - - - - 
(1) – 350 �g/m3 (margem de tolerância: 30 �g/m3 em 2004 e 0 �g/m3 a partir de 2005) (valor a não exceder mais de 24 vezes em 

cada ano civil) 
(2) – 125 �g/m3 (valor a não exceder mais de 3 vezes em cada ano civil) 
(3) – 500 �g/m3 (medido em 3 horas consecutivas) 
(4) – 20 �g/m3 

 
 
Da análise do quadro anterior, constata-se que na Estação de Sonega o Valor 
Limite Horário para Protecção da Saúde Humana foi excedido, em 2004 e 2005, 
por três vezes, não tendo sido ultrapassado o limite estabelecido por lei em 
nenhum dos anos considerados. Para as Estações de Monte Velho e Monte 
Chãos, o Valor Limite Horário para Protecção da Saúde Humana nunca foi 
excedido nos anos analisados. 
 
Sendo assim, relativamente ao Valor Limite Horário para Protecção da Saúde 
Humana, a legislação foi sempre cumprida nos anos estudados nas estações 
analisadas. 
 
Relativamente ao Valor Limite Anual para Protecção dos Ecossistemas, a 
legislação foi também sempre cumprida nos anos estudados nas estações 
analisadas. 
 
Quanto ao Valor Limite Diário para Protecção da Saúde Humana e Limiar de 
Alerta também não ocorreram quaisquer excedências pelo que não se registou 
qualquer incumprimento da legislação, para as três estações em análise e para 
os anos em estudo. 
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ii) Comparação com os valores recomendados pela OMS 
 
Com base na análise do Quadro IV. 10 e por comparação com os valores de 
qualidade do ar recomendados pela OMS (Quadro IV. 6 e Quadro IV. 7) pode 
concluir-se que nas três estações de monitorização da qualidade do ar analisadas 
e para os anos em estudo, foram sempre cumpridos os Valores Recomendados 
pela OMS, para a Protecção da Saúde Humana e para a Protecção da 
Vegetação. 
 

 
 
 
a.2) Dióxido de Azoto 
 
No Quadro IV. 12 apresentam-se os dados de qualidade do ar para o poluente dióxido de 
azoto em termos de valores de concentração anual (base horária e diária), expressos em 
µg/m3, para as Estações de Sonega, Monte Velho e Monte Chãos, para os três anos civis 
em estudo. 
 

Quadro IV. 12 – Concentração de Dióxido de Azoto (NO2) 

Valor Anual 
(base horária) 

Valor Anual 
(base diária) Designação da 

Estação Ano 
Média 

(µg/m3) 
Máximo 
(µg/m3) 

Média 
(µg/m3) 

Máximo 
(µg/m3) 

2004 7,4 58,0 7,4 18,2 

2005 5,9 62,0 5,8 16,8 Sonega 

2006 2,8 41,0 3,1 21,3 

2004 2,9 11,0 2,9 7,3 

2005 3,0 9,0 3,0 8,0 Monte Velho 

2006 0,9 8,0 1,5 6,0 

2004 4,4 55,0 4,4 16,5 

2005 4,4 70,0 4,4 21,9 Monte Chãos 

2006 2,2 52,0 2,6 9,3 

 
 
 

i) Comparação com o Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril 
 

No Quadro IV. 13 apresenta-se uma síntese da comparação dos valores 
registados para o poluente dióxido de azoto com os valores normativos 
estabelecidos no Decreto-Lei n.º 111/2002. 
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Quadro IV. 13 – Quadro Síntese – Poluente NO2 

N.º de Vezes que Excedeu o Valor Limite 
Designação 
da Estação Ano Valor Limite 

Horário (1) 
Limiar de 
Alerta (2) 

Valor Limite 
Anual (3) 

2004 0 0 0 

2005 0 0 0 Sonega 

2006 0 0 0 

2004 0 0 0 

2005 0 0 0 Monte Velho 

2006 0 0 0 

2004 0 0 0 

2005 0 0 0 Monte Chãos 

2006 0 0 0 
(1) – 200 �g/m3 (margem de tolerância: 60 �g/m3 em 2004, 50 �g/m3 em 2005 e 40 �g/m3 em 2006) (valor a não 

exceder mais de 18 vezes em cada ano civil) 
(2) – 400 �g/m3 (medido em 3 horas consecutivas) 
(3) – 40 �g/m3 (margem de tolerância: 12 �g/m3 em 2004, 10 �g/m3 em 2005 e 8 �g/m3 em 2006) 

 
 
 
Da análise do quadro anterior verifica-se que nas Estações de Sonega, Monte 
Velho e Monte Chãos, o Valor Limite Horário para Protecção da Saúde Humana 
para o poluente NO2 nunca foi excedido, nos anos em estudo, pelo que se  
verifica o cumprimento do valor normativo estabelecido no Decreto-Lei  
n.º 111/2002.  
 
O Valor Limite Anual para Protecção da Saúde Humana para o NO2  
não foi ultrapassado em nenhuma das estações analisadas, para os anos em 
estudo. 
 
Relativamente ao Limiar de Alerta para o NO2 (400 µg/m3, medido em três horas 
consecutivas) também nunca foi excedido para as estações em análise, para os 
anos em estudo. 

 
 

ii) Comparação com os valores recomendados pela OMS 
 

Para o poluente NO2 o valor recomendado pela OMS para Protecção da Saúde 
Humana (média de 1 hora) é de 200 �g/m3, que coincide com o valor limite 
estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 111/2002, com data de cumprimento de 1 de 
Janeiro de 2010 (sem margem de tolerância). Este valor nos anos em estudo 
nunca foi ultrapassado nas estações em análise. 
 
Quanto ao valor médio anual recomendado para Protecção da Vegetação  
(30 �g/m3) também nunca foi excedido nas estações analisadas, para os anos em 
estudo. 
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a.3) Partículas PM10 
 
No Quadro IV. 14 apresentam-se os valores registados de concentração anual de 
Partículas em Suspensão - PM10 (base horária e diária), expressos em µg/m3, para a 
Estação de Monte Velho, para o ano 2005 e 2006 e para a Estação de Sines, para o ano 
de 2006. 
 
 

Quadro IV. 14 – Concentração de PM10 

Valor Anual 
(base horária) 

Valor Anual 
(base diária) Designação da 

Estação Ano 
Média 

(µg/m3) 
Máximo 
(µg/m3) 

Média 
(µg/m3) 

Máximo 
(µg/m3) 

2005 25,6 315,0 25,6 114,2 
Monte Velho 

2006 33,5 296,0 31,3 146,2 

Sines 2006 --- --- 43,8 136,0 

 
 
 

i) Comparação com o Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril 
 

No Quadro IV. 15 apresenta-se a síntese da análise dos valores médios diários 
obtidos para as PM10, por comparação com o respectivo valor limite diário 
estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 111/2002. 

 
Da análise dos dados disponíveis, verifica-se que quer na Estação de 
Monitorização de Monte Velho, quer na Estação de Sines, não ocorreu 
incumprimento do Valor Limite Diário para Protecção da Saúde Humana 
estabelecido na legislação, dado que o valor não foi ultrapassado mais que 35 
vezes em cada um dos anos civis. 
 
 

Quadro IV. 15 – Quadro Síntese – PM10 

Designação da 
Estação Ano 

N.º de Vezes que 
Excedeu o Valor 
Limite Diário (1) 

2005 5 
Monte Velho 

2006 29 

Sines 2006 23 
(1) – 50 �g/m3 (margem de tolerância: 0 �g/m3 a partir de 2005) (valor a não exceder 

mais de 35 vezes em cada ano civil) 

 
 
Relativamente ao Valor Limite Anual para Protecção da Saúde Humana, de 
40 µg/m3 a partir de 2005, não foi excedido na Estação de Monte Velho, tendo 
sido ligeiramente excedido na Estação de Sines, em 2006. 
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a.4) Ozono 
 
No Quadro IV. 16 apresentam-se os valores de concentração anual (base horária e octo-
horária) de ozono (O3), expressos em µg/m3, para as Estações de Sonega, Monte Velho 
e Monte Chãos no período de 2004 a 2006. 
 
 

Quadro IV. 16 – Concentração de Ozono (O3) 

Valor Anual 
(base horária) 

Valor Anual 
(base 8 horas) Designação da 

Estação Ano 
Média 

(µg/m3) 
Máximo 
(µg/m3) 

Média 
(µg/m3) 

Máximo 
(µg/m3) 

2004 68,7 208,0 68,7 172,0 

2005 59,2 198,0 59,3 172,3 Sonega 

2006 59,1 164,0 55,3 149,5 

2004 65,7 177,0 65,7 156,3 

2005 58,6 199,0 58,7 172,5 Monte Velho 

2006 57,8 207,0 59,2 184,0 

2004 58,8 169,0 58,8 141,5 

2005 60,7 181,0 60,7 164,4 Monte Chãos 

2006 54,6 200,0 57,6 169,1 

 
 
 

i) Comparação com o Decreto-Lei n.º 320/2003, de 20 de Dezembro 
 

No Quadro IV. 17 apresenta-se a síntese da análise do valor máximo diário das 
médias octo-horárias obtidas para o ozono, por comparação com os respectivos 
valores limite diário estabelecidos pelo Decreto-Lei n.º 320/2003. 
 
Da análise dos dados disponíveis, verifica-se que o valor-alvo para Protecção da 
Saúde Humana, estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 320/2003, foi ultrapassado nas 
três estações em estudo para os anos em análise, embora apenas tenha ocorrido 
incumprimento da legislação na Estação de Sonega em 2004 e na estação de 
Monte Velho em 2006. Relativamente ao valor-alvo para Protecção da 
Vegetação, este foi cumprido nas três estações de monitorização em todos os 
anos analisados. 
 
O Limiar de Informação à população foi excedido na Estação de Sonega, 2 vezes 
em 2004 e 5 vezes em 2005 e não foi excedido em 2006, na Estação de Monte 
Velho, não foi excedido em 2004 e foi excedido 7 vezes em 2005 e 12 vezes em 
2006 e na Estação de Monte Chãos não foi excedido em 2004, foi excedido por 1 
vez em 2005 e por 2 vezes em 2006. 
 
Nas estações em estudo, o Limiar de Alerta não foi ultrapassado em nenhum dos 
anos analisados. 
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Quadro IV. 17 – Quadro Síntese – Poluente O3 

N.º de Excedências 

Protecção da Saúde Humana Protecção da 
Vegetação Designação da 

Estação Ano 

Valor 
Alvo(1) 

Limiar de 
Informação(2) 

Limiar de 
Alerta(3) 

AOT40 
Valor Alvo(4) 

2004 26 2 0 0 

2005 17 5 0 0 Sonega 

2006 9 0 0 0 

2004 25 0 0 0 

2005 16 7 0 0 Monte Velho 

2006 29 12 0 0 

2004 12 0 0 0 

2005 11 1 0 0 Monte Chãos 

2006 14 2 0 0 
(1) – 120 µg/m3 (a não exceder mais de 25 dias por ano) 
(2) – 180 µg/m3 
(3) – 240 µg/m3 
(4) – 18 000 µg/m3 

 
 
 

ii) Comparação com os valores recomendados pela OMS 
 

Da análise efectuada verifica-se que o valor recomendado pela OMS para 
Protecção da Saúde Humana, para um período de 8 h (120 µg/m3), foi 
ultrapassado na Estação de Sonega, respectivamente 26, 17 e 9 dias em 2004, 
2005 e 2006, na Estação de Monte Velho, respectivamente 25, 16 e 29 dias em 
2004, 2005 e 2006 e na Estação de Monte Chãos, respectivamente 12, 11 e 14 
dias em 2004, 2005 e 2006. 
 

 
 
 
6.4.1.3 Conclusões 

Tendo em conta a análise efectuada anteriormente para os diferentes poluentes, 
constata-se que a qualidade do ar na área de implantação dos projectos é razoável, dado 
que não se registam situações de incumprimento para a maioria dos poluentes nos anos 
analisados, constitui excepção o limiar de informação e o valor alvo para o ozono e na 
estação de monitorização de Sines em 2006 o valor limite anual para a protecção da 
saúde humana, definido para as partículas (PM10). 
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6.4.2 Caracterização Local com Base na Modelação da Dispersão de Poluentes 

6.4.2.1 Metodologia 

Para estimar as concentrações de poluentes ao nível do solo e avaliar o impacte das 
emissões atmosféricas das fontes pontuais da Refinaria de Sines e das fontes externas 
existentes na envolvente próxima, recorreu-se à aplicação de um modelo de simulação 
da dispersão dos poluentes na atmosfera.  
 
Os poluentes considerados foram o dióxido de enxofre (SO2), os óxidos de azoto (NOx), 
as partículas totais em suspensão (PTS), o monóxido de carbono (CO), o ácido sulfídrico 
(H2S) e o benzeno (C6H6). 
 
Procede-se de seguida à descrição dos inputs utilizados nas simulações, bem como uma 
breve descrição do modelo.  
 
Posteriormente apresentam-se os resultados das simulações realizadas considerando 
apenas o contributo das emissões das fontes fixas da Refinaria de Sines bem como das 
simulações cumulativas efectuadas tendo em conta não só as emissões da Refinaria 
como também as principais fontes existentes na envolvente. 
 
Os resultados das simulações são comparados com a legislação em vigor e no caso das 
simulações cumulativas são também comparados com as concentrações registadas nas 
estações de monitorização da Qualidade do Ar, localizadas na proximidade do projecto. 
 
 
 
 
6.4.2.2 Inputs e Descrição do Modelo de Dispersão de Poluentes 

A análise da dispersão dos poluentes atmosféricos com origem em fontes emissoras tem 
em conta as seguintes etapas: 
 

a) Identificação e Caracterização das Fontes Emissoras e Efluentes Gasosos 
(localização, altura, diâmetro, temperatura, velocidade de saída e concentração de 
poluentes); 

b) Recolha e Processamento de Dados Meteorológicos da Zona em Estudo; 

c) Definição da Área de Estudo; 

d) Aplicação do Modelo de Dispersão; 

e) Análise de Resultados. 
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a) Identificação e Caracterização das Fontes Emissoras e Efluente Gasoso  
 
Conforme já referido, para cada poluente em análise foram efectuadas duas simulações, 
sendo que a primeira contempla apenas as emissões da Refinaria de Sines e a segunda 
estas mesmas emissões conjuntamente com as emissões das fontes externas mais 
relevantes. 
 
Descrevem-se de seguida, de uma forma resumida, todas as fontes emissoras 
consideradas nas simulações. 
 
 
 
a.1) Refinaria de Sines 
 
Na FIG. IV. 15 apresenta-se a identificação e localização das chaminés existentes na 
Refinaria de Sines. 
 
No Quadro IV. 18 apresenta-se as características das fontes emissoras e do efluente 
gasoso, nomeadamente, a identificação da chaminé, sua altura e diâmetro de topo, a 
velocidade e temperatura dos gases à saída, assim como os caudais de emissão para 
cada poluente considerado (SO2, NOx, PTS, CO, H2S e C6H6).  
 
As fontes emissoras consideradas foram todas as fontes fixas da Refinaria de Sines, 
utilizando-se os dados dos registos de monitorização dos sistemas de qualidade da 
refinaria. 
 
Para a chaminé principal foram estimadas as emissões para os diferentes poluentes 
tendo em conta a influência da nova Central de Cogeração. 
 
Relativamente às restantes chaminés foram considerados os dados de 2 campanhas de 
monitorização realizadas em Agosto e Dezembro de 2006. 
 
Importa referir que nos casos em que as concentrações dos diferentes poluentes se 
apresentam como inferiores aos limites de detecção do método de análise, foram 
considerados estes limites de detecção para efeito de simulação, pelo que nestes casos 
as concentrações são sobrestimadas.  
 
No âmbito da Licença Ambiental da Refinaria de Sines foram definidos os valores limite 
de emissão (VLE) das diferentes fontes fixas da refinaria, encontrando-se no entanto 
ainda em avaliação os VLE associados às chaminés HG-H1, HI-H1, HT-H1, OP-H3, 
OP-H4 e HV-H1. 
 
No Quadro IV. 19 apresentam-se os VLE actuais para os poluentes SO2, NO2, PTS, CO e 
H2S. 
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FIG. IV. 15 – Localização das Chaminés Actualmente em Funcionamento 
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Quadro IV. 18 – Caracterização das Emissões Gasosas Actuais da Refinaria de Sines 

SO2 NOx PTS CO H2S C6H6 SO2 NOx PTS CO H2S C6H6

Chaminé Principal (1) 234 5,1 11,1 492 495,1 41,6 15,9 20,2 1,82 <0,004 1458 (4) 122 (4) 47 (4) 123 (4) 11 (4) <0,01 (4)

Platforming PP-H3A (2) 55 1,9 7,1 628 0,08 0,90 0,02 0,006 <0,03 --- 13 (5) 165 (5) 3 (5) 1 (5) <6,2 (5) ---

Platforming PP-H3B (2) 55 2,2 9,0 663 0,10 1,58 0,02 0,01 <0,06 <5,6E-5 11 (5) 170 (5) 2 (5) 1 (5) <7,4 (5) <0,006  (4)

Platforming PP-H3CD (2) 55 2,2 5,3 677 0,04 0,71 0,006 0,006 <0,03 <3,6E-5 10  (5) 134 (5) 1 (5) 1 (5) <7,3 (5) <0,006  (4)

 Alquilação AL-H1 (2) 76 1,3 3,8 564 0,06 0,61 0,03 <0,007 <0,04 <7,9E-5 9  (5) 95 (5) 6  (5) <1,2 (5) <7,5 (5) <0,01  (4)

Dessulfuração de Gasóleo HG-H1 (2) 35 1,6 3,3 616 0,04 0,32 0,003 <0,003 <0,02 <2,1E-5 13  (5) 103 (5) 1 (5) <1,0 (5) <6,3 (5) <0,006  (4)

Purificação de Hidrogénio HI-H1 (2) 35 2,5 16,9 406 0,11 1,0 0,03 <0,02 <0,09 <7,9E-5 9  (5) 69 (5) 2 (5) <1,0 (5) <6,2 (5) <0,005  (4)

Dessulfuração de Gasolina HT-H1 (2) 50 1,1 13,5 638 0,06 0,40 0,01 0,01 <0,04 <2,7E-5 14  (5) 102 (5) 2 (5) 4 (5) <10,3 (5) <0,01  (4)

Aquecimento Asfalto 1 OP-H3 (2) 20 0,6 2,5 483 <0,0008 0,06 0,001 <0,0003 <0,003 <3,1E-6 <2,1  (5) 121 (5) 1 (5) <0,9 (5) <5,8 (5) <0,005  (4)

Aquecimento Asfalto 2 OP-H4 (2) 20 0,6 5,7 505 <0,003 0,07 0,002 <0,0008 <0,006 --- <4,3  (5) 142 (5) 4 (5) <1,8 (5) <11,6 (5) ---

Destilação de Vácuo HV-H1 (2) 38 1,5 3,5 585 0,07 0,36 0,008 0,06 <0,02 <2,00E-5 36  (5) 179 (5) 4 (5) 40 (5) <14,5 (5) <0,007  (4)

Cogeração 1 (3) 40 3,8 17,0 419 --- 4,9 0,56 3,0 --- 0,0003 --- 75 (6) 10 (6) 100 (6) --- 0,003 (4)

Cogeração 2 (3) 40 3,8 17,0 419 --- 4,9 0,56 3,0 --- 0,0003 --- 75 (6) 10 (6) 100 (6) --- 0,003  (4)

Temp. 
Saída (K)

Identificação da Fonte
Instalação 
Industrial

Emissões (mg/ Nm3)Altura da 
Chaminé (m)

Vel. Saída Gases 
(m/ s)

Diâmetro Topo da 
Chaminé (m)

Emissões (g/ s)

Refinaria de 
Sines

 
Nota: Cada uma das fontes de emissão da Central de Cogeração dispõe de duas chaminés, funcionando uma como by-pass da outra, não existindo por isso emissões em simultâneao 

(1) Valores estimados considerando a entrada em funcionamento da Central de Cogeração 

(2) Foi  considerada a média dos valores das duas campanhas de monitorização realizadas em 2006 

(3) Dados do “Estudo de Dispersão Atmosférica da Central de Cogeração da Refinaria de Sines”  

(4) 3% de O2           � � � �

(5) 8% de O2          � � � �

(6) 15 % de O2          � � � �

Fonte: Galp Energia,  2007 � � � �

 

� � � � � � � � � � � � � �
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Quadro IV. 19 – Valores Limite de Emissão da Refinaria de Sines  

VLE (1,2,3) (mg/Nm3) 

Identificação 
da Fonte 

Dióxido de 
Enxofre 

(SO2) 

Óxidos de Azoto 
(NOx), expressos em 

NO2 

Partículas 
(PTS) 

Monóxido de 
Carbono (CO) 

Sulfureto de 
Hidrogénio (H2S) 

Chaminé 
Principal (1) 3500 700 150 1000 50 

PP-H3A (2 ) 2700 1500 300 1000 50 

PP-H3B (2)  2700 1500 300 1000 50 

PP-H3CD (2)  2700 1500 300 1000 50 

AL-H1 (2)  35 350 5 1000 50 

HG-H1 (2) (4) 850 150 20 1000 50 

HI-H1 (2) (4) 850 150 20 1000 50 

HT-H1 (2) (4) 850 150 20 1000 50 

OP-H3 (2) (4) 850 150 20 1000 50 

OP-H4 (2) (4) 850 150 20 1000 50 

HV-H1 (2) (4) 850 150 20 1000 50 

Cogeração 1 (3) - 75 10 100 - 

Cogeração 2 (3) - 75 10 100 - 
(1) VLE referem-se a temperatura de 273 K, pressão 101,3 kPa e um teor de 3% de O2 e gás seco nos efluentes gasosos 
(2) VLE referem-se a temperatura de 273 K, pressão 101,3 kPa e um teor de 8% de O2 e gás seco nos efluentes gasosos 
(3) VLE referem-se a um teor de 15% de O2 e gás seco nos efluentes gasosos 
(4) Os VLE´s considerados para estas fontes encontram-se ainda em avaliação, no entanto prevê-se que as emissões 

atmosféricas destas fontes cumprirão os VLE´s definidos na LA. Efectivamente os valores considerados correspondem aos 
VEA indicados na Bref de referência   

Fonte: Licença Ambiental nº. 16/2007 e 48/ 2007 

 
 
 
Salienta-se que a Licença Ambiental nº. 48/2007 encontra-se ainda em processo de 
revisão pelo que os VLE´s apresentados são os actuais, e que entraram em vigor em 
Janeiro de 2008. 
 
Comparando as emissões de SO2, NOx, PTS, CO e H2S (Quadro IV. 18) com os VLE 
estabelecidos na Licença Ambiental n.º 48/2007 verifica-se que, na generalidade estes 
são cumpridos registando-se apenas duas excepções que correspondem à emissão de 
partículas na chaminé AL-H1, cuja emissão é ligeiramente superior ao VLE, e a emissão 
de NOx na chaminé HV-H1.  
 
No entanto, salienta-se que em relação às emissões de partículas na chaminé AL-H1, as 
monitorizações realizadas em 2007 apresentam uma concentração média inferior a 
0,4 mg/m3, que cumpre o VLE definido na Licença (5 mg/Nm3).  
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Relativamente à chaminé HV-H1, o VLE para a emissão de NOx encontra-se ainda em 
negociação sendo objectivo da Galp Energia um valor de 200 mg/Nm3, permitindo assim 
enquadrar os valores registados em 2006. 
 
Além disso a Refinaria de Sines, nos últimos anos, tem prosseguido a implementação de 
Melhores Técnicas Disponíveis MTD’s, o que tem vindo a repercutir-se numa diminuição 
das emissões atmosféricas de SO2, NOx e PTS. 
 
Refira-se, no entanto, que as emissões correspondentes ao ano de 2006 estão a ser 
comparadas com os VLE que a Refinaria tem que cumprir em 2008, os quais são mais 
restritivos que os VLE´s que vigoravam em 2006.  
 
 
 
a.2) Fontes Externas  
 
Conforme referido anteriormente, na envolvente da Refinaria de Sines existem diversas 
fontes de emissão externas. No âmbito do presente estudo foram consultadas as 
seguintes entidades: 
 

• Central Termoeléctrica de Sines – central a carvão de elevada importância na 
produção de energia eléctrica para consumo nacional; 

• Carbogal – Carbonos de Portugal – fábrica de “negro-fumo”, o qual é utilizado 
como matéria-prima para a fabricação de vários produtos; 

• Metalsines – Companhia dos Vagões de Sines; 

• Terminal Petroleiro – Administração do Porto de Sines, que movimenta crude e 
refinados, entre outros produtos, que são utilizados pelas unidades industriais da 
zona envolvente; 

• Terminal de Carvão, que movimenta carvão para as centrais termoeléctricas 
nacionais;  

• Complexo Petroquímico da Repsol – constituído por unidades industriais cujo 
objectivo é a obtenção de diversos produtos derivados do petróleo;  

• Artenius – fábrica de PTA, utilizado na produção de plásticos. 
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Dos contactos estabelecidos obtiveram-se os seguintes dados: 
 

• A Central Termoeléctrica de Sines forneceu os dados de emissões actuais e 
futuras associados às suas fontes fixas; 

 

• A Carbogal – Carbonos de Portugal forneceu as emissões actuais das suas fontes 
fixas e informou que esta instalação não tem qualquer projecto em curso;  

 

• A Metalsines informou que nas suas instalações não ocorrem emissões de dióxido 
de enxofre, dióxido de azoto, ácido sulfídrico ou benzeno, existindo apenas 
emissões de monóxido de carbono e partículas em suspensão, no entanto 
referem que estas não têm expressão pelo que não foram facultadas; 

 

• O Terminal Petroleiro do Porto de Sines (APS) forneceu as emissões associadas 
às suas fontes fixas; 

 

• Terminal de Carvão enviou um relatório de uma Campanha de Medição de 
Partículas no ar ambiente na zona Portuária de Sines, não disponibilizando 
emissões associadas a fontes fixas; 

 

• No que se refere ao Complexo Petroquímico da Repsol foram utilizadas as 
emissões fornecidas por esta entidade para a situação de referência e foram 
igualmente consultados os “Estudos de Impacte Ambiental do Complexo 
Petroquímico REPSOL YPF e da Fábrica de Etilieno para 570 kta Repsol YPF”, 
que permitiram uma melhor caracterização, quer da situação de referência, quer 
da situação futura; 

 

• A Artenius, que entrará em funcionamento em 2009, forneceu também as suas 
emissões estimadas, as quais não foram consideradas na caracterização da 
situação actual mas apenas para a avaliação de impactes.  

 
 
No Quadro IV. 20 apresenta-se as características das fontes pontuais externas 
consideradas nas simulações cumulativas assim como a composição das respectivas 
emissões gasosas na situação actual. 
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Quadro IV. 20 – Caracterização das Emissões Actuais das Principais Fontes Pontuais Externas 

SO2 NOx PTS CO H2S C6H6

225 6,4 460 320 25 12 - -

225 6,4 1250 420 25 12 - -

60 1,9 6,4 3,1 0,28 0,06 0,028 -

46 0,4 - - 0,06 0,01 - -

20 0,2 - - 0,001 0,01 - -

20 0,2 - - 0,002 0,06 - -

20 0,2 - - 0,001 0,03 - -

8 0,2 - - 0,01 0,11 - -

24,95 0,8 0,18 0,23 0,01 0,03 - -

24,95 0,8 0,32 0,32 0,01 0,04 - -

Conduta 1 150 1,3 18,9 10,2 1,0 0,40 - -

Conduta 2 150 1,3 31,8 8,0 0,78 0,60 - -

Conduta 3 150 1,3 11,60 - - - - -

F1-A 31 1,2 0,32 0,80 0,15 0,008 - -

F1-B 31 1,2 0,32 0,80 0,15 0,008 - -

F2-A 31 1,2 0,18 1,1 0,02 0,070 - -

F2-B 31 1,2 0,18 1,1 0,02 0,070 - -

F-3-A 31 1,2 0,08 0,71 0,03 0,05 - -

F3-B 31 1,2 0,08 0,71 0,03 0,05 - -

F4-A 31 1,2 0,04 0,91 0,04 0,06 - -

F4-B 31 1,2 0,04 0,91 0,04 0,06 - -

F5-A 31 1,2 0,05 0,63 0,03 0,05 - -

F5-B 31 1,2 0,05 0,63 0,03 0,05 - -

F6-A 31 1,2 0,05 0,72 0,04 0,02 - -

F6-B 31 1,2 0,05 0,72 0,04 0,02 - -

F7-A 31 1,2 0,04 0,56 0,04 0,009 - -

F7-B 31 1,2 0,04 0,56 0,04 0,009 - -

F11 31 1,2 0,24 0,73 0,03 0,060 - -

30 1,2 - 0,36 0,01 0,02 - -

Caldeira 2

Central Térmica

Steam Cracker 
Fornalhas

Fornalha de Regeneração dos 
Catalisadores

Emissões (g/ s)

Identificação da Fonte

Grupo I e II

Grupo III e IV

Chaminé Central

Conduta Secador

Repsol (4)

Central Termoeléctrica de Sines (1)

Conduta Vácuo

Conduta Primário

Conduta Secundário

Gerador Emergência

Caldeira 1

Carbogal - Carbonos de Portugal (2)

Porto de Sines (3)

Instalação Industrial
Altura da Chaminé 

(m)
Diâmetro Topo da 

Chaminé (m)

 
Fontes:   (1) Central Termoeléctrica de Sines (2007) 

(2) Carbogal - Carbonos de Portugal, S.A. (2007) 
(3) Administração do Porto de Sines  (2007) 
(4) REPSOL e “EIA da Expansão do Complexo Petroquímico REPSOL YPF” e “EIA da Ampliação da Fábrica de Etileno para 570 KTA REPSOL YPF (2007)” 
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b) Recolha e Processamento de Dados Meteorológicos  
 
Nas simulações foram considerados os dados meteorológicos horários registados na 
Estação de Sines (Latitude 37º 57’ N, Longitude 8º 53’ W e Altitude 15 m), no ano 2006, 
por ser a estação meteorológica que se situa mais perto da área em estudo e para a qual 
se dispõe de todos os dados horários necessários (temperatura do ar, nebulosidade, 
velocidade e direcção do vento). 
 
O facto de serem utilizados dados meteorológicos horários monitorizados numa estação 
próxima da área de projecto para o ano de 2006, permite efectuar simulações que do 
ponto de vista da dispersão de poluentes representam condições bastante próximas das 
reais. 
 
Na FIG. IV. 16 apresenta-se a rosa-dos-ventos referente à Estação de Sines, ano de 
2006. 
 
No que respeita aos dados horários da altura de camada de mistura foram utilizados os 
dados obtidos, para o ano 2006, na única estação meteorológica Portuguesa  
que monitoriza este parâmetro, que é a Estação Meteorológica Lisboa/Aeroporto da 
Portela. 
 
 
 
 
c) Definição da Área de Estudo 
 
O domínio total de simulação considerado foi de 25 km x 25 km, centrado na refinaria, 
situando-se todas as fontes no interior deste domínio, com receptores distanciados 500 m 
entre si, o que perfaz um total de 2500 receptores. 
 
A área em estudo encontra-se representada na FIG. IV. 17. 
 
Para os diferentes receptores foram estimadas as concentrações para cada um dos 
poluentes em análise. 
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FIG. IV. 16 – Rosa dos Ventos 
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FIG. IV. 17 – Área de Estudo 
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d) Aplicação do Modelo 
 
O modelo adoptado para a modelação da qualidade do ar à escala local foi o modelo 
gausseano AERMOD (AMS/EPA Regulatory Model), um dos módulos do ISC AERMOD 
View, desenvolvido originalmente para a EPA (Environmental Protection Agency) (EPA, 
1995), sendo a versão utilizada de Abril de 2007. Este modelo permite simular a 
dispersão de poluentes na atmosfera, considerados não reactivos, em terreno liso ou 
ligeiramente acidentado.  
 
É de salientar que, para o caso dos modelos Gaussianos, o factor de precisão que lhes 
está associado é um factor de 2, pelo que os resultados obtidos nas simulações terão de 
ser analisados tendo em conta este mesmo factor. 
 
Contudo, o sistema de modelos ISC já foi utilizado em estudos anteriores, incluindo 
aplicações a casos nacionais, tendo-se obtido bons resultados. 
 
 
 
e) Análise de Resultados 
 
Os resultados obtidos serão apresentados e analisados de seguida, face aos padrões de 
qualidade do ar estabelecidos na Legislação Nacional. 
 
 
 
 
6.4.2.3 Estimativa do Contributo da Refinaria de Sines e Fontes Externas para a 
Qualidade do Ar 

Nos pontos seguintes apresentam-se e analisam-se os valores máximos estimados  
para as concentrações atmosféricas dos poluentes SO2, NOx, PTS, CO, H2S e C6H6, 
tendo em conta apenas a contribuição das fontes fixas da Refinaria de Sines e 
considerando também a contribuição das fontes externas mais relevantes. 
 
Nos quadros a seguir apresentados a primeira situação é identificada como “Cenário 
Refinaria” e a segunda como “Cenário Cumulativo”.  
 
Apresenta-se também, para cada um dos poluentes simulados, a distribuição espacial 
das respectivas concentrações atmosféricas.  
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a)  Dióxido de Enxofre 
 
De modo a permitir a visualização das distribuições espaciais dos valores estimados para 
o SO2, apresenta-se nas FIG. IV. 18, FIG. IV. 20 e FIG. IV. 22, respectivamente as 
Concentrações Máximas das Médias Horárias, as Concentrações Máximas das Médias 
Diárias, e as Concentrações Médias Anuais, consideradas para as emissões da Refinaria 
de Sines.  
 
As FIG. IV. 19, FIG. IV. 21 e FIG. IV. 23 representam, respectivamente, as 
Concentrações Máximas das Médias Horárias, as Concentrações Máximas das Médias 
Diárias e as Concentrações Médias Anuais, considerando para as emissões cumulativas 
da Refinaria de Sines e fontes externas. 
  
No Quadro IV. 21 encontram-se os valores máximos simulados para o SO2, onde ressalta 
que os níveis de qualidade do ar estimados a partir da aplicação do modelo para a 
situação de referência, não ultrapassam os valores-limite, qualquer que seja o período 
considerado, dentro do domínio em estudo. 
 
 

Quadro IV. 21 – Valores Máximos Simulados de SO2 e Comparação com o Decreto-Lei n.º 
111/2002, de 16 de Abril 

Valor Máximo Simulado 
(µg.m-3) 

Parâmetros Valor Limite 
Cenário 

Refinaria 
Cenário 

Cumulativo 

N.º 
Excedências 

N.º de vezes em que é excedido o 
valor limite horário para protecção da 
saúde humana 

350 µg.m-3 (valor a não 
exceder mais de 24 vezes em 

cada ano civil) 
102,3 308,1 0 

N.º de vezes em que é excedido o 
valor limite diário para protecção da 
saúde humana 

125 µg.m-3 (valor a não 
exceder mais de 3 vezes em 

cada ano civil) 
29,8 103,0 0 

Valor limite anual para protecção dos 
ecossistemas 20 µg.m-3 6,3 19,9 0 

 
 
A análise dos valores apresentados no quadro para o “Cenário Refinaria” e para o 
Cenário Cumulativo” permite constatar que para qualquer um dos valores máximos 
calculados, a concentração no segundo caso é cerca de 3 vezes superior, o que é 
indicativo da importância das fontes externas à refinaria para a concentração de dióxido 
de enxofre. 
 
Por outro lado, a análise da distribuição espacial das concentrações de dióxido de 
enxofre indicia que estas são geralmente superiores na zona Sul da refinaria de Sines, o 
que era expectável dado o regime de vento local assim como a existência de fontes de 
emissão de dióxido de enxofre importantes (nomeadamente a Central Termoeléctrica de 
Sines) situadas a Sul da refinaria. 
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b) Óxidos de Azoto 
 
Nas FIG. IV. 24 e FIG. IV. 26 apresenta-se, respectivamente a dispersão da pluma de 
óxidos de azoto para as Concentrações Máximas das Médias Horárias e Concentrações 
Médias Anuais, para o “Cenário Refinaria”. 
 
As FIG. IV. 25 e FIG. IV. 27 representam respectivamente, as Concentrações Máximas 
das Médias Horárias e as Concentrações Médias Anuais para as emissões cumulativas 
da Refinaria de Sines e fontes externas (“Cenário Cumulativo”). 
 
No Quadro IV. 22 estão representados os valores máximos estimados para o NOx. 
 
Importa referir que a legislação define apenas valores limites para o dióxido de azoto e 
nas simulações foram estimadas as emissões de Óxidos de Azoto, que incluem não só 
Dióxido de Azoto como também outros óxidos. Desta forma a concentração estimada 
para o NOx é, certamente, superior à concentração de NO2 que ocorre no ar ambiente, 
ainda assim, os valores limite impostos para o NO2 pelo Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 
de Abril são integralmente cumpridos qualquer que seja o período considerado. 
 
 

Quadro IV. 22 – Valores Máximos Simulados de NOx e Comparação com o Decreto-Lei  
n.º 111/2002, de 16 de Abril 

Valor Máximo 
Simulado (µg.m-3) 

Parâmetros Valor limite 
Cenário 

Refinaria  

Cenário 

Cumulativo 

N.º 
Excedências 

N.º de vezes em que é excedido o 
valor limite horário para protecção 
da saúde humana 

200 µg.m-3 NO2 (valor 
a não exceder mais de  
18 vezes em cada ano 

civil) (1) 

30,20 127,34 0 

Valor limite anual para protecção 
da saúde humana 40 µg.m-3 NO2 

(2) 3,86 15,66 - 

(1) A margem de tolerância é de 40 µg/m3 em 2006 
(2) A margem de tolerância é de 8 µg/m3 em 2006 

 
 
 
Comparando os valores máximos obtidos no “Cenário Cumulativo” com os do “Cenário 
Refinaria” verifica-se que os primeiros são cerca de 4 vezes superiores, o que denota um 
incremento significativo da concentração do poluente óxidos de azoto, quando se 
consideram fonte externas à Refinaria. 
 
Em termos de distribuição espacial, enquanto no “Cenário Refinaria” as concentrações 
mais elevadas se observam nos limites da refinaria e envolvente próxima, no “Cenário 
Cumulativo” as concentrações mais elevadas ocorrem a Norte/Noroeste e a Sudoeste da 
refinaria, como resultado do importante contributo das fontes externas.  
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FIG. IV. 18 – Dispersão da Pluma de Dióxido de Enxofre – Concentrações Máximas das 
Médias Horárias (Cenário Refinaria) 
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FIG. IV. 19 – Dispersão da Pluma de Dióxido de Enxofre – Concentrações Máximas das 
Médias Horárias (Cenário Cumulativo) 

 





 

Estudo de Impacte Ambiental dos Projectos de Conversão e Loteamento da Refinaria de Sines 
Volume II – Relatório Síntese  CAPÍTULO IV 

83

 

FIG. IV. 20 – Dispersão da Pluma de Dióxido de Enxofre – Concentrações Máximas das 
Médias Diárias (Cenário Refinaria) 

 





 

Estudo de Impacte Ambiental dos Projectos de Conversão e Loteamento da Refinaria de Sines 
Volume II – Relatório Síntese  CAPÍTULO IV 

85

 

FIG. IV. 21 – Dispersão da Pluma de Dióxido de Enxofre – Concentrações Máximas das 
Médias Diárias (Cenário Cumulativo) 
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FIG. IV. 22 – Dispersão da Pluma de Dióxido de Enxofre – Concentrações Médias Anuais 
(Cenário Refinaria) 
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FIG. IV. 23 – Dispersão da Pluma de Dióxido de Enxofre – Concentrações Médias Anuais 
(Cenário Cumulativo) 
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FIG. IV. 24 – Dispersão da Pluma de Óxidos de Azoto – Concentrações Máximas das Médias 
Horárias (Cenário Refinaria) 
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FIG. IV. 25 – Dispersão da Pluma de Óxidos de Azoto – Concentrações Máximas das Médias 
Horárias (Cenário Cumulativo) 
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FIG. IV. 26 – Dispersão da Pluma de Óxidos de Azoto – Concentrações Médias Anuais 
(Cenário Refinaria) 
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FIG. IV. 27 – Dispersão da Pluma de Óxidos de Azoto – Concentrações Médias Anuais 
(Cenário Cumulativo) 
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c) Partículas Totais em Suspensão 
 
As FIG. IV. 28 e FIG. IV. 30 representam, respectivamente a dispersão da pluma de 
partículas totais em suspensão das Concentrações Máximas Diárias e Anuais, para o 
“Cenário Refinaria”. 
 
Nas FIG. IV. 29 e FIG. IV. 31 apresenta-se, respectivamente, os resultados das 
simulações para a pluma de partículas totais em suspensão das Concentrações Máximas 
Diárias e Anuais para o “Cenário Cumulativo”. 
 
No Quadro IV. 23 apresenta-se uma síntese dos valores máximos simulados. Importa 
referir que os valores simulados são referentes a PTS e que as PM10, para as quais 
existe um valor limite definido no Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril correspondem 
a uma fracção das PTS. 
 
 

Quadro IV. 23 – Valores Máximos Simulados de Partículas e Comparação com o Decreto-Lei 
n.º 111/2002, de 16 de Abril 

Valor Máximo 
Simulado (1) (µg.m-3) 

Parâmetros Valor Limite 
Cenário

Refinaria  
Cenário 

Cumulativo 

N.º 
Excedências 

N.º de vezes em que é excedido o 
valor limite diário para protecção da 
saúde humana 

50 µg.m-3 (valor a não 
exceder mais de 35 

vezes em cada ano civil) 
3,06 8,45 0 

Valor limite anual para protecção da 
saúde humana 40 µg.m-3 0,23 0,84 - 

(1) – Os valores de PM10 foram calculados a partir dos valores PTS simulados, com base no factor de correcção previsto no 
DL n.º 111/2002, de 16 e Abril (PTS=1.2xPM10) 

 
 
Da observação do Quadro IV. 23 conclui-se que os valores limites para as Concentrações 
Médias Diárias e Anuais de Partículas Totais em Suspensão, simuladas em qualquer um 
dos cenários, nunca foram excedidos.  
 
Para além disso, embora se denote um incremento nas concentrações de partículas no 
“Cenário Cumulativo”, os valores máximos simulados continuam a ser muito reduzidos 
face aos valores legislados, sendo cerda de 17% no caso do valor limite diário e 2% no 
caso do valor limite anual. 
 
No que respeita à dispersão da pluma para os valores horários de PTS verifica-se que 
nas simulações referentes ao “Cenário Refinaria” que os valores mais elevados registam-
se sua zona envolvente. Quando aos resultados relativos ao “Cenário Cumulativo” os 
valores máximos ocorrem maioritariamente a Sul e a Norte da Refinaria. 
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Relativamente à pluma referente às Concentrações Médias Anuais, verifica-se que, para 
o “Cenário Refinaria”, as maiores concentrações fazem-se sentir-se no interior da 
Refinaria e junto à sua extremidade Sudeste. No que se refere ao “Cenário Cumulativo” 
as concentrações mais elevadas apresentam, maioritariamente, uma orientação 
Norte/Noroeste e Sudeste relativamente à Refinaria de Sines. 
 
 
 
d) Monóxido de Carbono 
 
Nas FIG. IV. 32 e FIG. IV. 33 apresentam-se, respectivamente, as distribuições espaciais 
das Concentrações Máximas das Médias de Oito Horas para o CO para o “Cenário 
Refinaria” e para o “Cenário Cumulativo”. 
 
No Quadro IV. 24 indicam-se os valores máximos simulados para o monóxido de 
carbono. 
 
 

Quadro IV. 24 – Valores Máximos Simulados de CO e Comparação com o Decreto-Lei  
n.º 111/2002, de 16 de Abril 

Valor Máximo Simulado 
(µg.m-3) 

Parâmetros Valor Limite 
Cenário 

Refinaria 
Cenário 

Cumulativo 

Valor limite para a protecção da 
saúde humana (máximo diário das 
médias de 8 horas) 

10 000 µg.m-3 11,67 12,70 

 
 
 
Da análise dos resultados realça-se o facto das concentrações obtidas serem muito 
inferiores ao valor limite definido no Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril. 
 
Ao contrário do observado para os poluentes anteriormente analisados, não se registam 
diferenças significativas em termos de concentrações máximas quando se simula o 
“Cenário Refinaria” e o “Cenário Cumulativo”, o que indica que as fontes externas 
consideradas representam um fraco contributo em termos de emissões de CO.  
 
Esta informação é confirmada através da localização das concentrações máximas, que 
em ambos os Cenários ocorrem no interior da Refinaria de Sines. 
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FIG. IV. 28 – Dispersão da Pluma de Partículas Totais em Suspensão – Concentrações 
Máximas das Médias Diárias (Cenário Refinaria) 

 
 





 

Estudo de Impacte Ambiental dos Projectos de Conversão e Loteamento da Refinaria de Sines 
Volume II – Relatório Síntese  CAPÍTULO IV 

103 

 

FIG. IV. 29 – Dispersão da Pluma de Partículas Totais em Suspensão – Concentrações 
Máximas das Médias Diárias (Cenário Cumulativo) 
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FIG. IV. 30 – Dispersão da Pluma de Partículas Totais em Suspensão – Concentrações 
Médias Anuais (Cenário Refinaria) 
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FIG. IV. 31 – Dispersão da Pluma de Partículas Totais em Suspensão – Concentrações 
Médias Anuais (Cenário Cumulativo) 
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FIG. IV. 32 – Dispersão da Pluma de Monóxido de Carbono – Concentrações Máximas das 
Médias Octo Horárias (Cenário Refinaria) 
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FIG. IV. 33 – Dispersão da Pluma de Monóxido de Carbono – Concentrações Máximas das 
Médias Octo Horárias (Cenário Cumulativo) 
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e) Sulfureto de Hidrogénio 
 
Nas FIG. IV. 34 e FIG. IV. 35 apresentam-se, respectivamente, as distribuições espaciais 
das Concentrações Médias Anuais para o H2S considerando o “Cenário Refinaria” e o 
“Cenário Cumulativo”. 
 
Pela análise das Figuras referidas verifica-se que a concentração média anual máxima 
estimada foi de 0,11 µg/m3 para o “Cenário Refinaria” e para o “Cenário Cumulativo”, pelo 
que se conclui que o contributo das fontes externas para este poluente é praticamente 
nulo. 
 
O H2S não sofre uma dispersão muito acentuada, dado que a pluma de dispersão se 
concentra maioritariamente no interior da Refinaria. 
 
Relativamente à comparação com a legislação, não existem Valores Limites legislados 
para o H2S pelo que o valor obtido é apenas indicativo. Refira-se, no entanto, que as 
concentrações médias anuais obtidas são bastante reduzidas. 
 
 
 
f) Benzeno 
 
Na FIG. IV. 36 apresenta-se a distribuição espacial das Concentrações Médias Anuais 
para o C6H6 e no Quadro IV. 25 indicam-se os valores máximos simulados para este 
poluente. 
 
Salienta-se que para o poluente benzeno não foi simulado o “Cenário Cumulativo” dado 
que as fontes externas não forneceram quaisquer dados respeitantes a emissões de 
benzeno associadas às suas fontes fixas. 
 
 

Quadro IV. 25 – Valores Máximos Simulados de C6H6 e Comparação com o Decreto-Lei  
n.º 111/2002, de 16 de Abril 

Valor Máximo Simulado 
(µg.m-3) 

Parâmetros Valor Limite 

Cenário Refinaria 

Valor limite para a protecção da 
saúde humana  5 µg.m-3 (1) 0,00023 

(1) A margem de tolerância é de 4 µg/m3 em 2006 

 
 
Da análise dos resultados realça o facto das concentrações obtidas serem muito 
inferiores ao valor limite definido no Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril e as 
concentrações mais elevadas de C6H6 ocorrem no interior da Refinaria. 
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6.4.2.4 Comparação dos Resultados da Modelação com os Dados das Estações de 
Monitorização 

Para a caracterização da qualidade do ar com base em estações de monitorização foram 
analisados os dados das 4 estações de referência localizadas na zona envolvente da 
Refinaria.  
 
Tendo em consideração que algumas delas se encontram a uma distância considerável 
da refinaria, e por conseguinte a qualidade do ar que monitorizam tem uma reduzida 
correlação com as fontes simuladas, proceder-se-á à comparação dos resultados 
simulados com as concentrações determinadas apenas nas estações mais próximas da 
refinaria, que são as Estações de Monte Chãos e Sines. 
 
No Quadro IV. 26 é apresentado o valor máximo obtido nas simulações para o “Cenário 
Cumulativo” para a localização das estações de Monte Chãos e Sines, bem como o valor 
máximo medido nestas estações no ano de 2006.  
 
Salienta-se que para o SO2, os valores simulados foram comparados com os dados 
monitorizados em 2005 porque no ano 2006 não existem registos para este poluente, 
quer para a estação de Monte Chãos, quer para a estação de Sines. 
 
 

Quadro IV. 26 – Comparação dos Valores Obtidos na Simulação com os Valores Máximos 
de Concentração Monitorizados nas Estações de Qualidade do Ar  

Monte Chãos Sines 

Poluente Concentrações Cenário 

Cumulativo 
Medido 

Cenário 

Cumulativo 
Medido 

Máximas das Médias Horárias (�g/m3) 216,8 35,0(1) - n.d. 

Máximas das Médias Diárias (�g/m3) 26,2 23,5(1) - n.d. SO2 

Média Anuais (�g/m3) 3,30 6,4(1) - n.d. 

Máximas das Médias Horárias (�g/m3) 97,5 52,0 - n.d. 
NOx 

Médias Anuais (�g/m3) 2,0 9,3 - n.d. 

Máximas das Médias Diárias (�g/m3) - n.d. 5,74 136,0 
PM10 

Média Anuais (�g/m3) - n.d. 0,10 43,8 

(1) Dados referente ao ano de 2005 porque os referentes ao ano de 2006 não estão disponíveis. 
n.d. – não disponível 
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FIG. IV. 34 – Dispersão da Pluma de Sulfureto de Hidrogénio – Concentrações Médias 
Anuais (Cenário Refinaria) 
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FIG. IV. 35 – Dispersão da Pluma de Sulfureto de Hidrogénio – Concentrações Médias 
Anuais (Cenário Cumulativo) 
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FIG. IV. 36 – Dispersão da Pluma de Benzeno – Concentrações Médias Anuais (Cenário 
Refinaria) 
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Comparando os valores de concentração de poluentes registados nas estações com os 
simulados (“Cenário Cumulativo”) para o local onde se encontram as estações, verifica-se 
que:  
 

• Relativamente ao SO2 no que diz respeito às concentrações máximas das médias 
horárias, os valores simulados são consideravelmente superiores às 
concentrações registadas na estação de Monte Chãos. Esta situação justifica-se, 
por um lado, devido ao facto de existirem fontes externas cujas emissões não 
ocorrem em contínuo e que foram simuladas como contínuas e por conseguinte 
as emissões estão sobrestimadas, por outro lado, devido à baixa eficiência dos 
registos da estação de Monte Chãos, que corresponde a aproximadamente 26%. 
Quanto às concentrações Máximas das Médias Horárias e Concentrações Médias 
Anuais, os valores simulados e medidos são bastante concordantes entre si; 
 

• No que se refere ao NOX os valores simulados para as concentrações máximas 
das médias horárias são superiores aos medidos na estação de Monte Chãos, o 
que, atendendo a que a eficiência da estação foi de aproximadamente 98%, se 
justifica pelo facto de estarem a ser simuladas como fontes contínuas fontes que 
não funcionam como tal, encontrando-se por isso as emissões sobrestimadas;  
 

• Relativamente às emissões de PM10, tal como seria de esperar, as emissões 
simuladas são muito inferiores às emissões registadas na estação, o que é 
indicativo de que as fontes simuladas não tem um contributo significativo para a 
emissão de partículas, existindo, eventualmente, na região outras fontes mais 
relevantes, com é o caso do tráfego rodoviário. 

 
Quanto aos poluentes CO, H2S e C6H6 não existe termo de comparação dado que as 
estações de monitorização não dispõem de registos para estes poluentes. 
 
 
 
6.4.2.5 Conclusões 

Face à análise efectuada conclui-se que as fontes emissoras consideradas  
nas simulações, em termos locais, não estão na origem de situações de poluição 
atmosférica. 
 
Mais concretamente no caso do Dióxido de Enxofre, não existem problemas de poluição 
atmosférica uma vez que se estimaram concentrações inferiores aos valores limites 
impostos pelo Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril. O mesmo se poderá referir em 
relação aos Óxidos de Azoto, onde os valores estimados são bastante inferiores aos 
limites definidos. No que respeita a Partículas Totais em Suspensão e Monóxido de 
Carbono, as concentrações máximas obtidas têm uma expressão quase desprezável face 
aos padrões legais. 
 
Relativamente ao Ácido Sulfídrico e conforme já referido, não existem valores limite 
legislados, sendo por isso o valor simulado apenas indicativo. No entanto, as 
concentrações obtidas são muito reduzidas. 
 
No que respeita ao Benzeno, as concentrações simuladas são desprezáveis face aos 
valores limites impostos pelo Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril. 



 

Estudo de Impacte Ambiental dos Projectos de Conversão e Loteamento da Refinaria de Sines 
CAPÍTULO IV Volume II – Relatório Síntese 
122 

 
 
Salienta-se que os valores máximos de concentração para cada um dos poluentes foram 
comparados com o valor de limite legal mais restritivo, ou seja os limites aplicáveis em 
2010. Ainda assim, as simulações demonstraram que, para todos os poluentes, os 
valores limites estabelecidos no Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril foram 
integralmente cumpridos.  
 
Importa ainda referir que o contributo das fontes externas é muito significativo, 
especialmente no que se refere a SO2 e NOx. 
 
Em suma pode concluir-se que o contributo da Refinaria de Sines para a degradação da 
qualidade do ar local enquadra-se no expectável para uma instalação da sua dimensão e 
que as emissões atmosféricas do conjunto das instalações que integram o Complexo 
Industrial de Sines são compatíveis com os níveis de poluição atmosférica legislados. 
 
A comparação das concentrações simuladas com as estações de monitorização da 
qualidade do ar, que constitui uma metodologia de validação do modelo, permitiu verificar 
que, eventualmente alguns valores simulados estão sobrestimados, no entanto esta 
conclusão não é totalmente clara devido à baixa eficiência de funcionamento das 
estações analisadas.  
 
 
 
6.5 Avaliação Regional da Qualidade do Ar 

A caracterização da qualidade do ar ambiente a nível regional é um elemento 
potencialmente com interesse para a verificação de quais os impactes potenciais do 
projecto de conversão em estudo. 
 
No Anexo 3 transcreve-se o relatório elaborado onde se conclui que não existem 
excedências aos limites legais para o NO2, quer em termos horários, quer em termos 
anuais.  
 
Relativamente ao ozono constata-se que as excedências ao limiar de alerta e de 
informação ocorrem num número reduzido de horas, face ao total de valores estimados 
(1% em 8760 horas). 
 
 
 
6.6 Estimativa das Emissões Fugitivas Locais 

Para além das fontes fixas de emissão, a Refinaria de Sines é susceptível de conduzir a 
emissões difusas de compostos orgânicos voláteis (COV’s), que têm origem em várias 
fontes, nomeadamente válvulas, bombas, compressores, flanges, tanques, etc. 
 
No entanto, é de salientar que no âmbito do programa de melhoria ambiental da Refinaria 
têm vindo a ser adoptadas as Melhores Técnicas Disponíveis nas várias unidades 
processuais e tanques de armazenagem, com vista à minimização destas emissões.  
 
As fontes de emissão difusas da Refinaria de Sines são agrupadas em três áreas 
distintas: armazenagem de produto, processo (Fábrica I e Fábrica II) e Sistema de Pré- 
Tratamento de Efluentes Contaminados. 
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Para a estimativa das emissões difusas com origem na armazenagem, a Refinaria de 
Sines utiliza o Programa TANKS da EPA, versão 4.0.9d. 
 
As emissões com origem na armazenagem resultam essencialmente das perdas por 
evaporação e como resultado da alteração dos níveis de líquido nos tanques durante as 
operações de enchimento e expedição. 
 
Tendo em conta as características dos produtos armazenados, as características dos 
tanques de armazenagem, os dados meteorológicos e a quantidade de produto 
movimentada por ano em cada tanque, estimou-se as emissões de COV´s associadas 
aos 126 tanques existentes na Refinaria de Sines, tendo-se determinado que são 
emitidas anualmente 2133 t de COV´s com origem na armazenagem. 
 
Nos termos do artigo 2º. da Portaria n.º 646/97, de 11 de Agosto, com o objectivo de 
reduzir as perdas anuais de gasolina na carga de uma instalação de armazenamento e 
durante o seu armazenamento, foi definido um valor objectivo de referência para as 
emissões difusas de 0,01% (m/m) da quantidade total de gasolinas movimentadas num 
ano na instalação. 
 
Considerando a rotatividade média registada em cada um dos tanques de armazenagem 
de gasolinas da Refinaria em 2006, assim como a respectiva capacidade, verifica-se que 
neste ano foram movimentadas um total de aproximadamente 2 406 585 t de gasolinas. 
 
Por outro lado, as emissões fugitivas estimadas para os 11 tanques de armazenagem de 
gasolina que existem na Refinaria são da ordem das 100 t, o que corresponde a 
0,004% (m/m) da quantidade total de gasolinas movimentadas neste ano na instalação 
dando-se assim cumprimento à legislação aplicável, o que se deve aos rigorosos 
sistemas de protecção ambiental adoptados nos reservatórios existentes. 
 
Para além da utilização do Tanks 4.0, a Refinaria de Sines promoveu no ano de 2003, um 
estudo preliminar de monitorização de Emissões Fugitivas na instalação. Esta 
monitorização teve como objectivo identificar alguns dos equipamentos críticos e 
adicionalmente proporcionar uma estimativa das emissões globais do processo. 
 
Para tal, foi considerado um conjunto de equipamentos que permitem identificar as fontes 
de fuga, baseado no critério de volatilidade dos produtos. 
 
O levantamento decorreu durante o período de 23/09/2003 a 25/09/2003 e foram 
considerados vários equipamentos (válvulas de controlo, válvulas manuais, bombas, 
permutadores e flanges), divididos pelas diferentes áreas processuais (Fábrica I,  
Fábrica II, Utilidades e Movimentação de Produtos), num total de 132 equipamentos. 
 
A análise dos resultados permitiu concluir que as áreas mais importantes seriam a 
Fábrica II e a Movimentação de Produtos e que os equipamentos com maior contribuição 
seriam as válvulas de controlo. 
 
No entanto, os resultados encontrados demonstraram que as emissões eram 
relativamente baixas, ainda assim, a Refinaria implementou, no início de 2007 um 
programa de controlo, detecção e reparação de fugas (LDAR-Leak Detection and Repair). 
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As emissões difusas são calculadas, recorrendo à medição directa das emissões de 
COVs e através da utilização de um software de modelação e estimativa das emissões. 
No final de cada campanha, é emitido um conjunto de recomendações e listagens de 
equipamentos, por unidade processual, que deverão ser intervencionados e incluídos no 
Plano de Manutenção.  
 
Estas campanhas de monitorização das emissões fugitivas de COV’s em áreas 
processuais, resultantes de fugas de válvulas manuais e controle, bombas, permutadores 
e flanges, sistema de drenagem e área de pré-tratamento de efluentes foram 
implementadas recentemente e ainda não existem valores disponíveis de emissões. 
 
A Refinaria tem vindo a desenvolver um conjunto de acções que permitiram a redução 
substancial das emissões de COV´s, originados nas operações associadas à sua 
actividade. As suas instalações foram dotadas de um sistema integrado de controlo 
destes compostos nas operações de abastecimento de gasolinas e pela sua recuperação 
aquando do carregamento dos veículos cisterna. 
  
Por outro lado, a minimização das emissões destes poluentes passou igualmente pela 
adequação da armazenagem de gasolinas, com a instalação de sistemas que permitem a 
sua contenção e minimização, nomeadamente: 
 

• A instalação na armazenagem de duplas selagens nos tectos flutuantes dos 
tanques e a sua pintura com tintas com reflectância superior a 70%; 

• O carregamento dos veículos-cisterna é efectuado na parte inferior em circuito 
fechado com a adaptação a este sistema de toda a frota que opera para a 
Petrogal; 

• Instalação de dupla selagem em bombas, compressores e em todos os tanques 
de Petróleo bruto, de acordo com o plano de manutenção/inspecção prevista; 

• Adaptação dos sistemas de amostragem às MTD´s (sistema de amostragem em 
circuito fechado); 

• Adaptação de 4 tanques de nafta às MTD´s; 

• Monitorização de emissões fugitivas e reparação de equipamentos com fugas 
(Programa LDAR). 

 
Este programa de detecção e reparação de fugas (LDAR), para a redução das emissões 
de COV’s é considerado na BREF como MTD que permite assegurar os seguintes 
objectivos: 
 

• Controlo e prevenção de fugas nos equipamentos; 

• Reparação ou substituição dos equipamentos que revelem tal necessidade - 
Integração com o Programa de Manutenção da Refinaria; 

• Redução das emissões difusas. 

 
Face ao exposto considera-se que as medidas minimizadoras preconizadas até à data 
permitem à Refinaria enquadrar-se no intervalo de emissão de COV´s associados a uma 
instalação desta natureza. 
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6.7 Emissões de Outros Compostos Poluentes 

6.7.1 Quantificação das Emissões de Dióxido de Carbono 

O Dióxido de Carbono é um dos gases com efeito estufa (GEE) que está integrado nos 
compromissos assumidos pelo Estado português para o seu controle. 
 
O Programa Nacional para as Alterações Climáticas (PNAC) constitui um quadro de 
referência de avaliação de um conjunto de medidas de redução de emissões, quer as 
consideradas no contexto de outras políticas públicas, quer expressas como medidas 
específicas de redução, e estabelece o quadro estratégico de cumprimento dos 
objectivos Nacionais face aos compromissos estabelecidos em Quioto. 
 
No Quadro IV. 27 apresenta-se a evolução da produção de CO2 nos anos de 2005 a 2007 
para o conjunto da Refinaria. 
 
 

Quadro IV. 27 – Emissão de CO2 Totais (2005 – 2007) 

 2005 2006 2007 

Emissões de Processo (t/ano) 1 355 118 1 383 716 1 382 137 

Emissões das GIC´s (t/ano) 708 600 732 478 713 267 

Emissões totais (t/ano) 2 063 718 2 116 194 2 095 404 

Licenças de Emissão (t/ano) 2 313 908 2 313 908 2 313 908 

 
 
De análise do quadro anterior pode verificar-se que, no período 2005 – 2007, se 
cumpriram as quotas de emissão de CO2 que foram atribuídas à Refinaria no âmbito do 
Plano Nacional de Atribuição de Emissões. 
 
Os investimentos efectuados nas instalações permitiram, por via da implementação das 
melhores técnicas disponíveis e da utilização de combustíveis com menor teor de 
carbono, a minimização dos consumos e, por conseguinte, das emissões atmosféricas, 
nomeadamente dos GEE. 
 
 
 
 
6.7.2 Quantificação das Emissões de Metais Pesados, PAH´s e Outros 

Para além das emissões já detalhadas nos pontos anteriores, referentes a SO2, NOX, 
PTS, CO, H2S, C6H6 e CO2, a refinaria controla e avalia a emissão de outros compostos 
de forma descontínua, cujos valores globais de emissão se apresentam no Quadro IV. 
28.  
 
Estando disponíveis os dados de 2007, utilizaram-se estes por serem os mais recentes e 
corresponderem aos reportados e estimados de acordo com a metodologia aprovada no 
âmbito do PRTR. 
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Quadro IV. 28 – Lista de Poluentes que Foram Alvo de Medição ou Estimativa no Ano de 
2007 

Poluente  
Emissões Atmosféricas 

Totais (t/ano) 

As (1) 0 (3) 

Cd  (1) 0,14 
Cr  (1) 1,47 
Hg  (1) 0,003 
Ni  (1) 5,13 
Cu  (1) 0,003 
Pb  (1) 0 (3) 

Zn  (1) 1,1 
PAH's(2) 0,0002 
CH4  

(1) 6,1 

N2O  (1) 0,06 

F-(1) 0,42 
(1) Monitorização em descontínuo, 2007 
(2) Valores estimados através dos factores PRTR 
(3) Abaixo do limite de detecção do método 

 
 
Constata-se que estas emissões são pouco significativas e irrelevantes para a dispersão 
atmosférica na envolvente da Refinaria. 
 
Tendo em conta as orientações definidas no “Documento de Orientação de 
Implementação do PRTR Europeu” verifica-se que os outros poluentes aí referenciados, 
para além dos identificados no quadro anterior, não têm significado no âmbito das 
emissões da Refinaria do Sines face aos processos aí existentes. De facto: 
 

• Relativamente aos poluentes HFC´s e HCFC´s, dado que não existem 
processos na instalação fabril que possam originar este tipo de compostos, 
entende-se que não existem emissões deste tipo de poluentes; 

• Para o poluente NH3, e dado que existe combustão total no regenerador, as 
emissões provenientes do Catalytic Cracking Unit Regenerators são 
negligenciáveis. 

 
 
Estas conclusões são confirmadas pelos estudos realizados pela CONCAWE (The oil 
companies’ european association for environment, health and safety in refining and 
distribution) que na análise que faz às empresas petrolíferas refere que os poluentes 
acima mencionados não são aplicáveis aos processos de combustão em Refinarias. 
Especificamente, o relatório Air pollutant emission estimation methods for E-PRTR 
reporting by refineries menciona que até à data não existe um factor de emissão 
consensual para o poluente NH3 e igualmente não considera o F- como característico da 
actividade, não existindo desse modo um factor de emissão para este poluente.  
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Os valores mássicos que se apresentam no Quadro IV. 28 não justificam um tratamento 
adicional no sentido de se desenvolver a modelação das fontes fixas, que não estão, 
portanto disponíveis para esta avaliação. 
 
Do mesmo modo, e tendo em conta os valores disponíveis e o Decreto-Lei n.º 351/2007, 
de 23 de Outubro, verifica-se não existirem dados de monitorização nas estações da 
zona envolvente, já descritas anteriormente, para qualquer destes poluentes, 
nomeadamente para metais pesados e PAH’s. 
 
Deste modo, não é possível, na actual fase, fazer a avaliação prevista no âmbito deste 
Decreto-Lei, por forma a avaliar se qualquer das emissões emitidas pela refinaria têm 
algo em comum com os valores medidos, enquanto os dados de monitorização não 
estiverem disponíveis. 
 
Importa referir que é altamente improvável que estes compostos tenham qualquer 
incidência nos pontos de medição. 
 
O facto dos poluentes simulados neste estudo representarem quantidades 
incomparavelmente superiores em relação a estes e não terem uma incidência relevante 
nos pontos de monitorização é coerente com a improbabilidade referida. 
 
 
 
6.7.3 Tectos Nacionais de Emissão  

Por forma a determinar a contribuição das emissões actuais da Refinaria de Sines para 
os Tectos Nacionais de Emissão procedeu-se à quantificação das emissões de Dióxido 
de Enxofre (SO2), Óxidos de Azoto (NOx) associadas às fontes fixas, bem como às 
emissões de COV´s associadas às fontes fixas e fontes difusas relativas à armazenagem. 
 
Relativamente ao NH3, conforme já referido, as emissões deste composto são 
negligenciáveis. 
 
No Quadro IV. 29 apresentam-se as emissões anuais de Dióxido de Enxofre (SO2),  
Óxidos de Azoto (NOx) e Compostos Orgânicos Voláteis (COV´s) actuais. 
 
Refira-se que relativamente às emissões de COV´s, os valores apresentados não 
contemplam as emissões difusas processuais. 
 
 

Quadro IV. 29 – Emissões Anuais de SO2, NOx e COV´s 

Emissões Anuais (t/ano) 

Poluente 
8760 Horas de 

Funcionamento 
8322 Horas de 

Funcionamento (1) 

SO2 15631 14849 

NOX 1811 1720 

COV´s (2) 2196 2086 
(1) 8322 horas corresponde a 95% do ano 
(2) 63,2 t correspondem a emissões de fontes fixas e 2133 t correspondem a emissões difusas 

associadas à armazenagem 
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Analisando os Quadros anteriores, verifica-se que em relação aos tectos nacionais de 
emissões aplicáveis ao SO2, NOx e COV’s a cumprir até 2010, o contributo da Refinaria é 
reduzido.  
 
No Quadro IV. 30 verifica-se que o contributo da Refinaria para o Tectos Nacionais de 
Emissão é maior no que diz respeito ao SO2, sendo pouco significativo relativamente aos 
restantes poluentes. 
 
 

Quadro IV. 30 – Comparação das Emissões Estimadas para o SO2, NOx e COV’s com os 
Tectos Nacionais de Emissão 

Poluentes 

Emissões Estimadas 
para 8 760 h de 
funcionamento 

(kt/ano) 

Tectos Nacionais de 
Emissão (kt) 

 (DL n.º 193/2003) 

Contribuição da 
Refinaria para o Tecto 

de Emissão (%) 

SO2 15,6 160 9,8 

NOx 1,8 250 0,7 

COV 2,3 180 1,3 
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7. QUALIDADE DA ÁGUA 

7.1 Metodologia 

Para a abordagem da qualidade da água na situação de referência considerou-se a 
divisão entre águas superficiais e águas subterrâneas. 
 
No âmbito das águas subterrâneas foi efectuada a caracterização, com base no Atlas do 
Ambiente, em estudos desenvolvidos pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil 
(LNEC), com base no Plano de Bacia Hidrográfica (PBH) do Rio Sado, no Processo de 
Licenciamento Ambiental da Refinaria de Sines e noutras fontes bibliográficas. 
 
Localmente, foi ainda considerada a identificação e caracterização dos furos de captação 
de água subterrânea, que abastecem actualmente a Refinaria de Sines. 
 
Relativamente às águas superficiais, na rede normal da CCDR-Alentejo não ocorre 
monitorização dos cursos de água mais próximos. A CCDR-Alentejo informou que o 
Laboratório de Santo André realiza a monitorização da água da Ribeira de Moinhos, 
tendo este laboratório disponibilizado cópia dos boletins de análises relativas aos anos 
2004, 2005 e 2006. 
 
Ao nível dos efluentes líquidos da Refinaria de Sines, foi efectuada a caracterização dos 
efluentes líquidos contaminados, pluviais e salinos descarregados pela Refinaria de Sines 
com base em resultados de análises dos anos de 2005 e 2006. 
 
A análise dos dados de qualidade disponíveis para as águas superficiais e subterrâneas 
foi feita tendo por base as normas de qualidade da água actualmente em vigor, 
nomeadamente as estabelecidas pelo Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto. 
 
 
 
 
7.2 Águas Subterrâneas 

A qualidade química das águas subterrâneas depende do tipo de formações por onde 
circular, que lhe conferem determinadas características, e da existência ou não de 
actividades urbanas, agrícolas, pecuárias e industriais na área, que contribuem para a 
deposição não controlada de poluentes no solo que são posteriormente lixiviados e 
transportados para as águas subterrâneas pela água da chuva durante a infiltração. 
 
Os processos de contaminação de águas subterrâneas dependem directamente do modo 
como se processa a recarga e o escoamento da água no aquífero. 
 
A vulnerabilidade dos aquíferos à poluição depende do tipo de solo, da profundidade da 
zona vadosa, do material do aquífero e da condutividade hidráulica. São estes factores 
que afectam directamente o escoamento e o tempo de contacto entre a água e os 
poluentes retidos no solo, determinando assim a sua retenção ou migração. 
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A área de intervenção insere-se no aquífero de Sines, a qual é constituída por um 
aquífero mais profundo que tem como suporte litológico formações carbonatadas do 
Jurássico e um aquífero superficial, multicamada, instalado em formações do Miocénico e 
do Pliocénico. 
 
Segundo o Plano de Bacia Hidrográfica (PBH) do Rio Sado (DRAOT Alentejo, 2000), o 
sistema aquífero profundo é essencialmente cársico, desenvolvido nos calcários 
mesozóicos, de grande complexidade estrutural. Como exemplo desta complexidade 
ressalta-se a compartimentação em blocos de que resulta a formação de uma crista que 
separa duas depressões cujo desenvolvimento se inicia na Ribeira de Moinhos e se 
prolongam para Norte. A produtividade é muito heterogénea, estando registados valores 
entre os 3 e os 70 l/s. 
 
O aquífero superior e sobre o qual se situa a área em estudo, é um aquifero poroso, livre 
a confinado, com recarga directa da precipitação, tendo uma grande área de afloramento 
e conexão hidráulica com linhas de água, embora estas não possuam uma expressão 
bem marcada e significativa na região em estudo. As formações do Miocénico são as 
mais produtivas, com caudais que podem atingir os 10 l/s, enquanto que as formações do 
Plistocénico, apresentam produtividade média da ordem dos 5 l/s. 
 
As águas do aquífero cársico apresentam fácies bicarbonatos cálcica e as águas com 
origem nas formações dendríticas do Miocénico ou do Plio-plistocénico apresentam 
fácies mista ou cloretada. 
 
Segundo o Plano de Bacia Hidrográfica (PBH) do Rio Sado (DRAOT Alentejo, 2000), a 
totalidade do sistema de aquífero de Sines apresenta um volume extraível médio de  
31 hm3/ano. Na área correspondente ao concelho de Sines este volume é de 29 hm3/ano. 
 
Considerando o volume extraído no ano 2004 pela Refinaria de Sines (1,216 hm3/ano) 
face ao volume extraível por ano do aquífero de Sines verifica-se que este representa 
cerca de 3,9% do total do volume disponível anualmente. 
 
 
 
 
7.2.1 Caracterização Regional 

A caracterização regional efectuada teve como base a informação disponível no Atlas do 
Ambiente e noutras fontes bibliográficas, nomeadamente em estudos desenvolvidos pelo 
LNEC e no Plano de Bacia Hidrográfica (PBH) do Rio Sado. 
 
No Quadro IV. 31 indicam-se os vários parâmetros que caracterizam as águas 
subterrâneas na região do projecto, assim como as normas de qualidade da água 
aplicáveis. 
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Quadro IV. 31 – Qualidade Química das Águas Subterrâneas 

Valores Legislados(1) 
Parâmetros Zona do Projecto 

VMR (2) VMA (3) 

Cloretos (mg/l CI) 50 - 100 200 --- 

Sulfatos (mg/l SO4) 5 - 50 150 250 

Dureza (mg/l CaCO3)    

Dureza Total 100 - 300 --- --- 

Dureza Permanente 50 - 150 --- --- 

Dureza Temporária 50 - 200 --- --- 

Resíduo Seco (mg/l) 300 - 600 --- --- 

Fonte: Atlas do Ambiente, 1987 
(1) – Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto 
(2) – Valor Máximo Recomendado 
(3) – Valor Máximo Admissível 
Anexo I - Qualidade das Águas Superficiais Destinadas à Produção de Água para Consumo Humano 

 
 
Comparando os valores disponíveis para a zona do projecto com os valores normativos 
para águas subterrâneas verifica-se que os valores de cloretos e sulfatos são bastante 
inferiores aos máximos recomendados.  
 
De referir que os valores de resíduo seco entre 300 a 600 mg/l indicam que se trata de 
águas fracamente mineralizadas. 
 
De acordo com os estudos do LNEC relativamente aos recursos hídricos subterrâneos 
(1995), a área de projecto insere-se numa zona classificada como de aquífero fissurado 
local, o qual se encontra associado ao maciço eruptivo de Sines. 
 
Os mesmos estudos referem, no que respeita à vulnerabilidade à poluição dos aquíferos, 
que na generalidade a região de Sines apresenta uma vulnerabilidade elevada. 
 
No que se refere aos aspectos de qualidade das águas dos sistemas aquíferos na zona 
em estudo, conforme referido no Plano de Bacia Hidrográfica (PBH) do Rio Sado, 
Almeida C. et al (2000) apresentou um estudo de qualidade de cada um deles tendo por 
base um conjunto de análises realizadas em 1999 no âmbito do Projecto ERHSA 
(“Estudo dos Recursos Hídricos Subterrâneos do Alentejo”) sendo de referir que cada 
ponto de captação apenas foi amostrado uma vez. 
 
O Quadro IV. 32 reúne as principais estatísticas para as águas subterrâneas 
provenientes das formações do Jurássico, assim como os respectivos valores normativos 
disponíveis. 
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Quadro IV. 32 – Qualidade das Águas Subterrâneas Captadas no Sistema Jurássico 

Parâmetro N.º Pontos 
Inventariados Média  VMR(1) VMA(2) 

Condutividade (µS/cm) 29 724 1 000 --- 

pH (Escala Sorêsen) 29 7,1 6,5 - 8,5 --- 

Bicarbonato (mg/l) 29 335 --- --- 

Cloretos (mg/l Cl) 29 72,7 200 --- 

Sulfatos (mg/l SO4) 29 43,9 150 250 

Nitratos (mg/l NO3) 29 20,2 25 50 

Dureza Total (mg/ l CaCO3) 29 322 --- --- 

Sódio (mg/l Na) 29 33,4 --- --- 

Potássio (mg/l K) 29 29 --- --- 

Cálcio (mg/l Ca) 29 72 --- --- 

Magnésio (mg/l Mg) 29 32,5 --- --- 

Ferro (mg/l Fe) 29 0,1 0,1 0,3 
Fonte: Plano de Bacia Hidrográfica (PBH) do Rio Sado, 2000 
(1) VMR – Valor Máximo Recomendado (2) VMA – Valor Máximo Admissível 
Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto 
Anexo I – Qualidade das Águas Superficiais Destinadas à Produção de Água para Consumo Humano (Classe A1) 

 
 
 
Comparando os valores de concentrações médias obtidas para as águas subterrâneas 
provenientes das formações do Jurássico com os valores normativos para as águas 
subterrâneas, verifica-se que: 
 

• Relativamente à condutividade o valor médio registado (724 µS/cm) é inferior ao 
respectivo valor máximo recomendado (1 000 µS/cm); 

 
• Para o pH, o valor médio registado, de 7,1 está compreendido na gama de valores 

de pH recomendada (6,5 – 8,5); 
 

• No que diz respeito aos cloretos, o respectivo VMR é cumprido (200 mg/l Cl); 
 

• O teor médio em sulfatos é inferior aos respectivos VMR e VMA; 
 

• Em relação aos nitratos, o valor médio registado (20,2 mg/l NO3) é inferior quer ao 
valor máximo admissível, de 50 mg/l NO3, quer ao valor máximo recomendado de 
25 mg/l NO3; 

 
• Por último, em relação ao ferro, o valor médio registado (0,1 mg/l Fe) coincide 

com o valor máximo recomendado e é inferior ao valor máximo admissível de  
0,3 mg/l Fe. 
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De acordo com a mesma fonte, as principais estatísticas obtidas para as águas 
subterrâneas provenientes de formações detríticas do Miocénico e do Plio-plistocénico, 
assim como os respectivos valores normativos disponíveis estão reunidas no  
Quadro IV. 33. 
 
 

Quadro IV. 33 – Qualidade das Águas Subterrâneas Captadas no Sistema Miocénico e Plio-
plistocénico 

Parâmetro N.º Pontos 
Inventariados Média  VMR(1) VMA(2) 

Condutividade (µS/cm) 11 631 1 000 --- 

pH (Escala Sorêsen) 11 6,8 6,5 - 8,5 --- 

Bicarbonato (mg/l) 11 209 --- --- 

Cloretos (mg/l Cl) 11 114 200 --- 

Sulfatos (mg/l SO4) 11 51 150 250 

Nitratos (mg/l NO3) 11 16,8 25 50 

Dureza Total (mg/ l CaCO3) 11 237 --- --- 

Sódio (mg/l Na) 11 51 --- --- 

Potássio (mg/l K) 11 3,7 --- --- 

Cálcio (mg/l Ca) 11 54 --- --- 

Magnésio (mg/l Mg) 11 21,2 --- --- 

Ferro (mg/l Fe) 11 0,07 0,1 0,3 

Cobre (mg/l Cu) 9 0,003 0,02 0,05 

Manganês (mg/l Mn) 7 0,012 0,05 --- 

Alumínio (mg/l Al) 10 0,056 --- --- 
Fonte: Plano de Bacia Hidrográfica (PBH) do Rio Sado, 2000 
(1) VMR – Valor Máximo Recomendado (2) VMA – Valor Máximo Admissível 
Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto 
Anexo I – Qualidade das Águas Superficiais Destinadas à Produção de Água para Consumo Humano (Classe A1) 

 
 
 
Comparando os valores de concentrações médias obtidas para as águas subterrâneas 
provenientes das formações do Miocénico e do Plio-plistocénico com os valores 
normativos para as águas subterrâneas, verifica-se que: 
 

• Relativamente à condutividade o valor médio registado (631 µS/cm) é inferior ao 
respectivo valor máximo recomendado (1 000 µS/cm); 

 
• Para o pH, o valor médio registado, de 6,8 está compreendido na gama de valores 

de pH recomendada (6,5 – 8,5); 
 

• No que diz respeito aos cloretos, o respectivo VMR é cumprido (200 mg/l Cl); 
 

• O teor em sulfatos é inferior aos respectivos VMR e VMA; 
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• Em relação aos nitratos, o valor médio registado (16,8 mg/l NO3) é inferior quer ao 
valor máximo admissível, de 50 mg/l NO3, quer ao valor máximo recomendado de 
25 mg/l NO3; 

 
• Relativamente ao ferro, o valor médio registado (0,07 mg/l Fe) é inferior ao valor 

máximo admissível de 0,3 mg/l Fe e ao valor máximo recomendado de  
0,1 mg/l Fe; 

 
• O teor médio em cobre (0,003 mg/l Cu) é igualmente inferior aos respectivos VMR 

(0,02 mg/l Cu) e VMA (0,05 mg/l Cu); 
 

• Por último, em relação ao manganês, o valor médio registado (0,012 mg/l Mn) é 
inferior ao respectivo VMR legislado (0,05 mg/l Mn). 

 
 
 
 
7.2.2 Caracterização Local 

No sentido de limitar os impactes ambientais originados no passado, a Refinaria 
implementou um plano de remediação e minimização dos impactes das suas actividades 
nos solos e águas subterrâneas, o qual contempla as seguintes intervenções: 
 

• Monitorização da rede de controlo da qualidade de águas subterrâneas; 

• Reparação do sistema de drenagem de efluentes; 

• Remoção de solos contaminados, com valores acima do valor limite de referência 
sempre que estes sejam identificados no seguimento de intervenções na Refinaria 
de Sines. 

 
A Refinaria de Sines possui uma rede de monitorização da qualidade das águas 
subterrâneas (na rede de piezómetros instalada e nos furos da Refinaria) e um sistema 
de informação geográfico associado. No plano de monitorização das águas subterrâneas 
realizam-se medições semestrais com o objectivo de caracterizar as condições destas 
águas, ou seja, a sua profundidade e direcção e a sua qualidade relativamente a diversos 
parâmetros.  
 
O sistema de informação geográfico supracitado integra toda a rede de monitorização da 
qualidade das águas subterrâneas da instalação, assim como o resultado das 
campanhas realizadas ao longo do tempo. Este tipo de gestão tem como intuito 
acompanhar dinamicamente a evolução quantitativa de eventuais contaminantes, assim 
como a sua dispersão no meio ambiente.  
 
Para a caracterização local identificaram-se e classificaram-se os furos de captação de 
água subterrânea que actualmente abastecem a Refinaria de Sines e que se localizam no 
seu interior (FIG. IV. 37). 
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FIG. IV. 37 – Localização dos Furos de Captação de Água 
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As características dos 4 furos de captação de água, ou seja a sua localização, utilizações 
e consumos em 2006 indicam-se no Quadro IV. 34. A água captada nos 4 furos é 
utilizada no processo industrial, arrefecimento e lavagens. 
 
 

Quadro IV. 34 – Características dos Furos de Captação de Água 

 
Coordenadas 

Designação 
X (m) Y (m) 

Utilizações 
Consumos  

(m3/dia) 2006 

Furo 1 141 000 111 480 Processo Industrial, Arrefecimento e 
Lavagens 1359 

Furo 2 141 600 111 000 Processo Industrial, Arrefecimento e 
Lavagens 

260 

Furo 3 141 390 111 180 Processo Industrial, Arrefecimento e 
Lavagens 288 

Furo 4 141 820 110 500 Processo Industrial, Arrefecimento e 
Lavagens 1285 

Fonte: Refinaria de Sines, 2007 

 
 
Actualmente é realizada amostragem à água dos furos 1, 2 e 4 apresentando-se no 
Quadro IV. 35 os parâmetros físico-químicos que caracterizam estes 3 furos que 
abastecem a Refinaria de Sines, resultantes de análises efectuadas no ano de 2006, 
assim como os respectivos valores normativos disponíveis. 
 
 

Quadro IV. 35 – Caracterização Físico-Química dos Furos de Captação (2006) 

Parâmetros Furo 1  Furo 2 Furo 4 VMR(1) VMA(2) 

p H (escala Sorêsen) 7,8 7,2 7,3 6,5-8,5 --- 

Condutividade (µS/cm) 1052 2643 1268 1000 --- 

Dureza Cálcica (ppm CaCO3) 175 356 242 --- --- 

Dureza Total (ppm CaCO3) 319 516 402 --- --- 

Alcalinidade M (ppm CaCO3) 213 226 235 --- --- 

Ferro (mg/l Fe) 0,42 0,02 0,09 0,1 0,3 

Cloretos (mg/l Cl) 153 617 217 200 --- 

Turvação (FTU) 4 1 1 --- --- 

Sílica (ppm) 15,4 12,7 13,1 --- --- 

Matéria Orgânica (ppm KMnO4) 2,4 5,6 2 --- --- 
Fonte: Refinaria de Sines, 2007 
(1) VMR – Valor Máximo Recomendado  (2) VMA – Valor Máximo Admissível 
Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto 
Anexo I – Qualidade das Águas Superficiais Destinadas à Produção de Água para Consumo Humano (Classe A1) 
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Da comparação dos parâmetros físico-químicos característicos dos 3 furos em análise 
com os valores normativos existentes para as águas subterrâneas, pode-se constatar o 
seguinte: 
 

• Em todos os furos analisados os valores de pH estão dentro da gama 
estabelecida na legislação aplicável; 

• Relativamente ao parâmetro condutividade, os valores registados são indicativos 
de que todos os furos apresentam teores em sais superiores ao valor máximo 
recomendado (1 000 µS/cm); 

• O furo 1 tem teores em ferro superiores ao valor máximo recomendado (0,1 mg/l 
Fe) e ao valor máximo admissível (0,3 mg/l Fe), enquanto que os furos 2 e 4 
cumprem os respectivos VMR e VMA; 

• Por último, é de referir que à excepção do furo 1, que regista 153 mg/l Cl, os 
furos 2 e 4 apresentam teores em cloretos superiores ao valor máximo 
recomendado (200 mg/l Cl). 

 
 
 
7.3 Águas Superficiais 

Em relação aos cursos de água de superfície verifica-se que as principais linhas de água 
na zona dos projectos são, a Ribeira da Junqueira, a Ribeira das Caraminheiras e a 
Ribeira de Moinhos. 
 
Relativamente às outras ribeiras, estes cursos de água não são monitorizados, pelo que 
não existem dados de qualidade das suas águas. 
 
Na caracterização da qualidade da água da Ribeira de Moinhos utilizaram-se resultados 
de campanhas de análises realizadas em 2004, 2005 e 2006 e que foram 
disponibilizadas pelo Laboratório de Santo André. 
 
 
 
7.3.1 Enquadramento Legislativo 

O quadro legislativo actual relativo à qualidade da água integra o Decreto-Lei n.º 236/98, 
de 1 de Agosto, que fixa as normas a que a água deve obedecer em função do tipo de 
utilização, com vista à sua protecção, preservação e melhoria da sua qualidade, a qual é 
avaliada em termos das suas propriedades organolépticas, físico-químicas e 
microbiológicas. 
 
A qualidade da água destinada ao consumo humano é regulada pelo Decreto-Lei  
n.º 243/2001, de 5 de Setembro, o qual efectua a transposição da Directiva n.º 98/83/CE, 
do Concelho, de 3 de Novembro, relativa à qualidade da água destinada ao consumo 
humano. O referido diploma legal, que entrou em vigor no dia 25 de Dezembro de 2003, 
revogou a secção III do capítulo II do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto. 
 
No Quadro IV. 36 indicam-se os valores limite associados à água para consumo humano, 
água para rega, águas piscícolas e qualidade mínima de águas superficiais. 
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Quadro IV. 36 – Objectivos Ambientais de Qualidade das Águas Superficiais 

Água Para Consumo Humano Águas Piscícolas 
Parâmetros 

A1 A2 A3 
Água Para Rega 

Salmonídeos Ciprinídeos 
Qualidade 
Mínima(2) 

pH (Escala Sorênsen) 6,5 - 8,5(1) 5,5 - 9,0(1) 5,5 - 9,0(1) 4,5 - 9,0(2) 6,0 – 9,0(2) 6,0 – 9,0(2) 5,0 – 9,0 

Temperatura (ºC) 25(2) 25(2) 25(2) --- 21,5(2) 28(2) 30 

Condutividade (µS/cm, 20ºC) 1 000(1) 1 000(1) 1 000(1) --- --- --- --- 

Oxigénio Dissolvido (%) 70(3) 50(3) 30(3) --- 50% ≥ 9(2) 50% ≥ 7(2) 50(3) 

CQO (mg/l O2) --- --- 30(1) --- --- --- --- 

CBO5 (mg/l O2) 3(1) 5(1) 7(1) --- 3(1) 6(1) 5 

Fenóis (mg/l C6H5OH) 0,001(2) 0,001(1)-0,005(2) 0,010(1)-0,10(2) --- --- --- --- 

Sólidos Suspensos Totais (mg/l) 25(1) --- --- 60(1) 25(1) 25(1) --- 

Nitratos (mg/l NO3) 50(2) 50(2) 50(2) 50(1) --- --- --- 

Nitritos (mg/ NO2) --- --- --- --- 0,01(1) 0,03(1) --- 

Azoto Amoniacal (mg/l NH4) 0,05(1) 1,50(2) 4,0(2) --- 1(2) 1(2) 1,0 

Azoto Kjeldahl (mg/l N) 1(1) 2(1) 3(1) --- --- --- 2 

Sulfatos (mg/l SO4) 150(1)– 250(2) 150(1) – 250(2) 150(1) – 250(2) 575 --- --- 250 

Ferro (mg/l Fe) --- --- --- 5,0 --- --- --- 

Hidrocabonetos Dissolvidos (mg/l) 0,05(2) 0,20(2) 0,5(1) – 1,0(2) --- --- --- --- 

Cloretos (mg/l CI) 200(1) 200(1) 200(1) 70(1) --- --- 250 

Manganês (mg/l Mn) 0,05(1) 0,10(1) 1,0(1) 0,20(1) – 10(2) --- --- --- 

Cobre (mg/l Cu) 0,02(1) – 0,05(2) 0,05(1) 1,0(1) --- --- --- 0,1 

Fósforo Total (mg/l P) --- --- --- --- --- --- 1 

Zinco (mg/l Zn) 0,5(1) – 3,0(2) 1,0(1) – 5,0(2) 1,0(1) – 5,0(2) 2(1) – 10(2) 0,3(2) 1,0(2) 0,5 

Cádmio Total (mg/l Cd) 0,001(1) – 0,005(2) 0,001(1) – 0,005(2) 0,001(1) – 0,005(2) 0,01(1) – 0,05(2) --- --- 0,01 

Crómio Total (mg/l Cr) 0,05(2) 0,05(2) 0,05(2) 0,10(1) – 20(2) --- --- 0,05 

Chumbo Total (mg/l Pb) 0,05(2) 0,05(2) 0,05(2) 5,0(1) – 20(2) --- --- 0,05 

Substâncias Tensoactivas Aniónicas (mg/l) 0,2(1) 0,2(1) 0,5(1) --- --- --- 0,5 

Coliformes Fecais (NMP/100 ml)  20(1) 2 000(1) 20 000(1) 100(1) --- --- --- 

Estreptococos Fecais (NMP/100 ml)  20(1) 1 000(1) 10 000(1) --- --- --- --- 

Coliformes Totais (NMP/100 ml)  50(1) 5 000(1) 50 000(1) --- --- --- --- 
(1) - Valor Máximo Recomendado  (2) – Valor Máximo Admissível  (3) – Valor Mínimo Recomendado 
Fonte:  Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto 

 Anexo I – Qualidade das águas destinadas à produção de água para consumo humano 
 Anexo X – Qualidade das águas para fins aquícolas - águas piscícolas 
 Anexo XVI – Qualidade das águas destinadas à rega 
 Anexo XXI – Qualidade mínima para águas superficiais 
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7.3.2 Água da Ribeira de Moinhos 

A Ribeira de Moinhos corresponde à principal linha de água na envolvente da Refinaria 
de Sines e localiza-se a cerca de 500 m a Norte desta. Esta ribeira é monitorizada pelo 
Laboratório de Santo André, sendo as coordenadas de localização das amostragens X = 
137 792 m e Y = 112 683 m. 
 
No Quadro IV. 37 apresentam-se os resultados médios anuais das análises realizadas 
entre 2004 e 2006. 
 

Quadro IV. 37 – Dados de Qualidade da Água da Ribeira de Moinhos 

Ano 
Parâmetros Analisados 

2004 2005 2006 

pH (Escala Sorênsen) 7,9 7,9 7,9 

Temperatura ar seco (°C) 19,2 18,4 20,2 

Temperatura água (°C) 17,0 17,1 17,9 

Condutividade (µs/cm) 735 713 826 

Oxigénio Dissolvido (% Sat) 88,0 90,1 71,3 

Oxigénio Dissolvido (mg/l O2) 8,6 8,7 14,8 

CQO (mg/l O2) 17,5 16,3 21,7 

CBO5 (mg/l O2) --- 2,0 0 

Compostos fenólicos (mg/l) <0,0005 0,003 0,0022 

Sólidos Suspensos Totais (mg/l) 8,8 313 10,8 

Nitratos (mg/l NO3) 9,6 7,5 6,9 

Nitritos (mg/l NO2) --- 0,07 0,009 

Azoto Amoniacal (mg/l NH4) 0,14 0,19 0,16 

Azoto kjeldahl (mg/l N) 0,30 0,43 0,56 

Sulfatos (mg/l SO4) 58 77 74 

Ferro (mg/l Fe) 0,17 --- 0,23 

Hidrocarbonetos Dissolvidas Totais (IV) (mg/l) 0,028 0,51 0,06 

Cloretos (mg/l Cl) 148 103 168 

Manganês (mg/l Mn) 0,03 --- 0,04 

Cobre (mg/l Cu) < 0,005 --- <0,005 

Fósforo total (mg/l P) --- 0,14 0,046 

Ortofosfatos (mg/l P2O5) 0,074 0,10 0,14 

Zinco (mg/l Zn) 0,01 --- 0,03 

Cádmio (mg/l Cd) < 0,005 --- < 0,005 

Crómio (mg/l Cr) < 0,005 --- --- 

Chumbo (mg/l Pb) < 0,03 --- <0,03 

Detergentes aniónicos (mg/l LAS) < 0,022 0,083 <0,022 

Coliformes fecais (N°/100 ml) 880 956 862 

Coliformes totais (N°/100 ml) 3675 6467 5583 

Enterococos (N°/100 ml) 387 286 244 

Óleos e Gorduras (mg/l) 0,075 0,71 0,32 
Fonte: Laboratório de Santo André, 2008 
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Com base no Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, a qualidade da água da Ribeira de 
Moinhos foi avaliada considerando três usos potenciais e as normas para qualidade 
mínima de águas superficiais: 

• Produção de água para abastecimento humano; 

• Sustento da vida piscícola; 

• Destinada à rega. 
 
 
Comparando os valores médios anuais registados para os parâmetros físico-químicos e 
microbiológicos da água da Ribeira de Moinhos, para os anos de 2004, 2005 e 2006, com 
os valores legislados, verifica-se o seguinte: 
 

• Todas as amostras recolhidas apresentam valores de pH e temperatura 
semelhantes; 

 
• Relativamente aos parâmetros conductividade, carência química de oxigénio, 

nitratos, azoto kjeldahl, fósforo, sulfatos, detergentes aniónicos, CBO5, chumbo, 
cobre, ferro, manganês, zinco e crómio, não foram detectadas concentrações 
significativas em nenhum destes parâmetros, tendo sido cumpridos todos os 
valores normativos estabelecidos na legislação, para qualquer dos usos 
considerados; 

 
• No que diz respeito ao teor em compostos fenólicos, os valores médios anuais 

registados, para os anos de 2005 e 2006, indicam uma água de classe A2, ou 
seja, que requer tratamento físico e químico e desinfecção em caso de água 
destinada a consumo humano; 

 
• Relativamente ao azoto amoniacal, os valores médios anuais registados para os 

três anos analisados, excedem apenas o limite de água para consumo humano, 
quando sujeita apenas a tratamento primário; 

 
• Em relação ao teor em nitritos, para o ano 2005, a água da Ribeira de Moinhos 

não cumpriu os objectivos ambientais para águas piscícolas (quer para 
salmonídeos quer para ciprinídeos); 

 
• O teor em hidrocarbonetos dissolvidos, em 2005, indica que a água para 

consumo humano requer um tratamento físico, químico de afinação e 
desinfecção (terciário) e em 2006, requer um tratamento secundário (físico e 
químico e desinfecção); 

 
• O teor em sólidos suspensos totais, para o ano de 2005, excede os limites 

estabelecidos na legislação aplicável, para todos os usos considerados. É 
importante, no entanto, realçar, que para os anos de 2004 e 2006, todos os 
limites são cumpridos, para os diferentes usos; 
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• O teor em cloretos, para os três anos considerados, apenas excedeu o limite 
imposto para água destinada à rega; 

 
• O teor em oxigénio dissolvido, na água da Ribeira de Moinhos é, para todos os 

anos considerados, indicativo de águas com bons índices de oxigenação; 
 

• Em relação ao teor em cádmio, a água destinada a consumo humano requer um 
tratamento primário, ou seja, um tratamento físico e desinfecção, para os dois 
anos com registos (2004 e 2006). É de referir que os objectivos da água 
destinada a rega e os objectivos de qualidade mínima das águas superficiais são 
sempre cumpridos para os dois anos com registos; 

 
• Relativamente aos parâmetros microbiológicos, os níveis de coliformes fecais 

são superiores, em qualquer dos anos considerados, aos valores normativos 
para água destinada à rega. Para água destinada a consumo humano, para os 
três anos considerados, os níveis de coliformes fecais registados requerem um 
tratamento secundário (tratamento físico e químico e desinfecção) antes de 
serem utilizadas para consumo humano; 

 
• No que diz respeito aos coliformes totais, para o ano de 2004, os níveis 

registados indicam água que pode ser utilizada para consumo humano, desde 
que sofra um tratamento prévio do tipo secundário. Os níveis registados em 
2005 e 2006 são indicativos de uma água que pode ser destinada ao consumo 
humano, desde que seja sujeita previamente a um tratamento terciário 
(tratamento físico, químico de afinação e desinfecção); 

 
• Por último, em relação aos enterococos, a sua presença na água da Ribeira de 

Moinhos é indicativa de contaminação microbiológica por bactérias fecais. 
 
 
 
 
7.4 Efluentes Líquidos da Refinaria de Sines 

 
a) Consumos de Água 
 
O abastecimento de água à Refinaria de Sines é efectuado a partir da rede pública, ou 
seja da barragem de Morgavel (água potável e água bruta) e a partir dos 4 furos situados 
no interior da Refinaria, na zona Noroeste. 
 
De acordo com os dados fornecidos pela Refinaria de Sines, de Janeiro a Dezembro dos 
anos 2005 e 2006, verificaram-se os seguintes consumos de água (Quadro IV. 38): 
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Quadro IV. 38 – Consumo Total de Água (Anos 2005 e 2006) 

Consumo (m3) 
Ano 

Água da AdSA Água dos Furos 

TOTAL 

(m3) 

2005 4 319 000 1 343 000 5 662 000 

2006 4 310 000 1 165 000 5 475 000 
Fonte: Refinaria de Sines 

 
 
O total de água bruta consumida (fornecida pela AdSA e pelos 4 furos) foi deste modo,  
5 662 000 m3 em 2005 e 5 475 000 m3 em 2006.  
 
O consumo de água com origem nos furos depende das disponibilidades do recurso, 
sendo por isso variável ao longo dos anos, e é compensada com água proveniente da 
rede pública. 
 
A Água Bruta é consumida na Fabricação I, Fabricação II, na produção de água 
desmineralizada, no sistema de refrigeração (água de compensação das torres de 
refrigeração), na produção de vapor, na armazenagem intermédia e noutros gastos gerais 
industriais, incluindo o sistema de rega e o sistema de incêndio. 
 
As águas captadas são sujeitas a tratamento. Este tratamento consiste em misturar a 
água bruta num tanque, percorrendo de seguida circuitos de tratamento diferentes, 
consoante a utilização a que se destina (filtração por filtros de areia, desmineralização 
por permuta iónica e adição de anticorrosivos / biocidas na refrigeração).  
 
Desta forma, a água bruta que poderá conter várias impurezas indesejáveis para fins 
industriais, tais como gases dissolvidos, compostos minerais, substâncias orgânicas 
solúveis e partículas minerais ou orgânicas em suspensão, é tratada podendo ser 
utilizada no processo. 
 
De acordo com dados disponibilizados pela Refinaria de Sines, verificou-se que para o 
ano de 2006, esta consumiu 0,56 m3 de água por tonelada de Petróleo Bruto processado, 
correspondendo a um valor inferior ao valor médio de referência definido nas BREF’s 
(Best Available Techniques Reference Documents) sobre Refinação (2,3 m3 de água 
bruta consumida/t de carga processada), correspondente à média alcançada pelas 
Refinarias Europeias. 
 
 
 
b) Pré -Tratamento das Águas Residuais 
 
A drenagem dos efluentes originados na Refinaria de Sines efectua-se, de acordo com as 
suas proveniências e contaminações específicas. À excepção das águas limpas e das 
águas salinas, os efluentes líquidos são enviados para a ETAR da Ribeira de Moinhos 
após pré-tratamento prévio na Refinaria de Sines. 
 
Na FIG. IV. 38 apresenta-se um diagrama simplificado do sistema de pré-tratamento dos 
efluentes líquidos da Refinaria de Sines. 
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O pré-tratamento consiste numa separação primária (pelo que não lhe são aplicáveis 
Objectivos de Qualidade Ambiental do Meio Receptor) antes do envio dos efluentes para 
a ETAR da Ribeira de Moinhos, que trata os efluentes das várias indústrias da Área de 
Sines e que é gerida pelas Águas de Santo André. 
 
A Refinaria de Sines tem tido a preocupação de melhorar a qualidade do seu efluente 
industrial a enviar à ETAR da Ribeira de Moinhos, através de melhorias progressivas no 
sistema de pré-tratamento. Esta preocupação de melhoria contínua deve-se não só aos 
factores económicos (pelo facto da taxa a pagar ser proporcional à carga poluente), mas 
essencialmente à tentativa de melhor garantir a homogeneização da carga de poluente 
enviada à ETAR com o objectivo de evitar picos que possam afectar a eficiência do 
tratamento efectuado.  
 
É de referir que o “Regulamento Geral de Recolha, Tratamento e Rejeição de Efluentes 
do Sistema de Santo André” (RARISA) define as concentrações dos parâmetros de 
controlo das águas residuais industriais a descarregar na rede de colectores.   
 
Actualmente, o tratamento de efluentes existente na Refinaria de Sines é constituído 
pelas seguintes unidades: 
 

• Três “strippers” – unidades de tratamento de águas ácidas – que incorporam 
uma câmara de decantação que permite a remoção da fracção de óleo livre 
antes da coluna de “stripping”, onde é introduzido vapor para extracção de 
amónia, Sulfureto de Hidrogénio (H2S) e compostos voláteis; 

• Separadores API e CPI para a separação gravítica de óleos; 

• Flotação; 

• Oxidação; 

• Bacias de armazenagem para águas pré-tratadas, acidentalmente 
contaminadas, pluviais e de incêndio. 

 
 
À saída da Refinaria existem três descargas de efluentes. O efluente pluvial é enviado 
directamente para a Ribeira de Moinhos, o efluente salino é descarregado através do 
exutor submarino directamente no mar e o efluente industrial (após o  
pré-tratamento na Refinaria) é enviado para a ETAR da Ribeira de Moinhos. 
 
Na ETAR da Ribeira de Moinhos, os efluentes são sujeitos a um pré-tratamento e a um 
tratamento biológico por lamas activadas, sendo o efluente resultante descarregado no 
mar através de um exutor submarino, com uma extensão de cerca de 2 km e uma 
profundidade de saída de cerca de 50 metros. 
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FIG. IV. 38 – Diagrama Simplificado dos Efluentes Líquidos da Refinaria de Sines 
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c) Qualidade dos Efluentes Líquidos 
 
Na Refinaria de Sines existem três tipos de efluentes, os quais se identificam em seguida:  
 

• Efluentes Industriais – são provenientes de águas contaminadas com óleos, 
efluentes químicos do laboratório e águas acidentalmente contaminadas das 
áreas processuais, garagem/oficinas, áreas de armazenagem de asfalto e águas 
domésticas. Estes efluentes são conduzidos ao pré-tratamento realizado pela 
Refinaria de Sines e posteriormente encaminhados para tratamento na ETAR da 
Ribeira de Moinhos. 

 
A refinaria dispõe de uma bacia de tempestade construída com o objectivo de 
encaixar águas pluviais potencialmente contaminadas (com capacidade de 
retenção para 3 dias) recolhidas em zonas processuais.  

 
No que se refere à descarga do efluente industrial não existem condições de 
descarga estabelecidas através de licença para parâmetros individuais. A 
Refinaria de Sines paga o tratamento dos seus efluentes através dos caudais 
medidos, pH, óleos e gorduras, sólidos suspensos totais (SST), CQO, sulfuretos e 
compostos fenólicos. 

 
O efluente industrial é monitorizado duas vezes por semana em relação aos 
parâmetros pH, CQO, óleos e gorduras, azoto amoniacal, fenóis e sulfuretos. 

 
 

• Efluentes Salinos – Os efluentes salinos resultam das purgas das torres de 
refrigeração e da desmineralização da água bruta. Estes efluentes são colectados 
num separador e posteriormente descarregados num colector pertencente às 
AdSA que direcciona o efluente para o mar através de um exutor submarino, com 
uma extensão de 2 km e uma profundidade de saída de cerca de 20 m. 

 
A monitorização do pH é efectuada em contínuo, enquanto que o CQO, óleos e 
gorduras e sulfuretos são monitorizados semanalmente. 

 
 
• Efluentes Pluviais – São águas não contaminadas que têm origem, 

nomeadamente, nas águas pluviais das bacias de retenção dos tanques e em 
áreas da instalação não susceptíveis de estarem contaminadas, nomeadamente, 
a área administrativa. 

 
As águas pluviais são encaminhadas para a bacia de águas limpas, com 
capacidade de 31 000 m3, com o objectivo de serem reutilizadas no sistema de 
rega e de combate a incêndios da refinaria. A água recolhida na bacia de águas 
limpas e reutilizada na rede de incêndios e rega em 2005 e 2006 foi de, 
respectivamente, 401 800 m3

 e 261 900 m3.  
 
A descarga na Ribeira de Moinhos é efectuada pontualmente, e apenas acontece 
quando não existe capacidade de armazenamento das águas pluviais na Bacia de 
Águas Limpas (BAL). A descarga para as águas de superfície acontece após 
análise em que são caracterizados os parâmetros pH, óleos e gorduras e cloretos. 
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Para a caracterização dos efluentes à saída da Refinaria de Sines utilizaram-se os 
resultados de análises disponíveis, relativos a 2005 e 2006. 
 
No Quadro IV. 39 apresentam-se as concentrações médias anuais em óleos e gorduras, 
sólidos suspensos totais (SST), sulfuretos, fenóis e carência química de oxigénio (CQO) 
e ainda o pH dos efluentes industriais (descarga para a ETAR de Ribeira de Moinhos). 
 
 

Quadro IV. 39 – Caracterização dos Efluentes Industriais à saída da Refinaria de Sines 

Efluentes Industriais  
(Descarga para a ETAR de 

Ribeira de Moinhos) Parâmetros 

2005 2006 

pH 7,8 7 

Óleos e Gorduras (mg/l) 62 26 

SST (mg/l) 64 86 

CQO (mg/l) 549 286 

Sulfuretos (mg/l) 5,3 2,3 

Fenóis (mg/l) 6,5 0,92 
Fonte: Refinaria de Sines, 2007 

 
 
 
Tendo por base os resultados das monitorizações, pode dizer-se que a maioria dos 
parâmetros medidos estão dentro dos limites impostos pelo “Regulamento Geral de 
Recolha, Tratamento e Rejeição de Efluentes do Sistema de Santo André” (RARISA). 
 
Segundo o artº. 7 do “Regulamento Geral de Recolha, Tratamento e Rejeição de 
Efluentes do Sistema de Santo André” (RARISA), as industrias que possuem unidades de 
desmineralização e/ou de refrigeração podem lançar, a jusante da ETAR da Ribeira de 
Moinhos, os efluentes resultantes destas actividades desde que os mesmos estejam 
isentos de substâncias perigosas, ou outros contaminantes, e o seu valor de pH esteja 
compreendido entre 5,5 e 9,0 incluindo os valores extremos. 
 
Os efluentes industriais descarregados estão sujeitos a Normas de Descarga, sendo 
tarifados em função dos valores de CQO, SST e óleos e gorduras, em 5 classes de 
concentração (I, II, III, IV e Agravada), de acordo com o estabelecido na Portaria  
n.º 343/98 (2ª Série), de 3 de Março. 
 
No Quadro IV. 40 apresentam-se as concentrações médias anuais dos parâmetros 
monitorizados nos efluentes salinos (descarga para o Exutor Submarino) e nos efluentes 
pluviais (descarga para a Ribeira de Moinhos), para os anos 2005 e 2006. 
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Quadro IV. 40 – Caracterização dos Efluentes Pluviais e Salinos à Saída da Refinaria de 
Sines 

Efluentes Pluviais Efluentes Salinos 
Parâmetros 

2005 2006 2005 2006 

Amónia (mg/l) - - <1 - 

Carência Química de Oxigénio (mg/l) 95 102 283 277 

Cloretos (mg/l) 506 75 - - 

Gorduras e Hidrocarbonetos Polares (mg/l) 1,0 0,9 0 0,67 

Hidrocarbonetos Apolares (mg/l) 6,0 9,4 2,0 1,7 

Matéria Oleosa (mg/l) 7,0 9,4 1,3 18,4 

pH (Escala de Sorênsen) 7,7 6,9(1) 8,2 7,7 

Sólidos Totais em Suspensão (mg/l) - - 112 10,2 

Sulfuretos (mg/kg) - - <0,1 <0,1 
(1) – Valor referente a 2007 
Fonte: Refinaria de Sines, 2008 

 
 
 
Relativamente aos efluentes pluviais, que são descarregados no meio hídrico natural (na 
Ribeira de Moinhos), todos os parâmetros analisados cumprem os valores limite de 
descarga estabelecidos nos termos do Anexo XVIII, do Decreto-Lei  
n.º 236/98, de 1 de Agosto. 
 
Tendo em conta que os valores obtidos para as descargas de águas pluviais estão de 
acordo com os requisitos legais, não se perspectivam efeitos negativos significativos na 
qualidade da água da Ribeira de Moinhos resultantes da descarga esporádica das águas 
pluviais. 
 
Face ao exposto, pode concluir-se que as três descargas de efluentes da Refinaria de 
Sines não têm impacte significativo no meio receptor directo nem nas restantes 
componentes ambientais. 
 
Nos anos de 2005 e 2006, os caudais de efluentes descarregados pela Refinaria de 
Sines foram os seguintes (Quadro IV. 41): 
 
 

Quadro IV. 41 – Caudais de Efluentes Descarregados pela Refinaria de Sines 

Efluentes Descarregados (m3) 
Ano 

Industriais Salinos Pluviais 

2005 2 380 972 504 588 (*) 

2006 2 261 000 284 000 (*) 
(*) está a ser implementada a instalação de um caudalímetro para controlo das descargas de águas pluviais 
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Sendo assim, verifica-se que o caudal total de efluente descarregado pela Refinaria foi 
em 2005 de aproximadamente 2 885 560 m3 e em 2006 de aproximadamente  
2 545 000 m3. 
 
Em 1998 foi avaliada a eficiência do pré-tratamento de efluentes existente. Foram 
definidas acções de melhoria que visaram o aumento de eficiência e foram 
implementadas as seguintes medidas: 
 

� Transformação dos API’s (OP-V’s) 65A/B em flotador. Objectivo: remoção de 75% 
a 95% do teor em óleos à entrada e redução de CQO; 

� Instalação de sistema de oxidação de sulfuretos e fenóis na Bacia de Águas 
Acidentalmente Contaminadas. Objectivo: Reposição dos valores de sulfureto e 
fenóis por forma a enquadrá-los no RARISA. Eficiência do Projecto >95%; 

� Construção de uma nova Bacia de Tempestade. Objectivo: Criação de 
capacidade adicional de retenção para três dias de “produção” de efluente; 

� Substituição dos favos dos separadores. Objectivo: reposição das condições de 
funcionamento dos separadores gravíticos. 

 
Os efluentes resultantes do processo são encaminhados para separadores gravíticos 
denominados OP-V’s, onde ocorre a primeira separação dos óleos e gorduras. Estes são 
direccionados para caixas de óleos e posteriormente re-aproveitados para tanques de 
slops, sendo as águas encaminhadas para a flotação. 
 
O sistema de flotação baseia-se na aspiração de um caudal efluente, seguida da 
introdução de ar comprimido, que satura o efluente. Após a flotação, as águas são 
recolhidas e daí bombadas para a Bacia de Águas Acidentalmente Contaminadas (BAC). 
Os óleos são recolhidos e posteriormente bombados para tanques de slops. 
 
Na BAC existe um sistema para oxidação de sulfuretos e fenóis, com vista à redução da 
concentração de sulfuretos e fenóis para valores inferiores a 20 mg/l e 40 ppm, 
respectivamente.  
 
Este sistema consegue remover óleos e gorduras após flotação, oxidar sulfuretos e parte 
dos fenóis dissolvidos. Depois, os efluentes passam por gravidade para a Bacia de Águas 
Pré-Tratadas e de seguida para a ETAR de Ribeira de Moinhos. 
 
O efluente pode ser bombado para a bacia de tempestade que possui um volume de 
21 000 m3, permitindo 3 dias de retenção dos efluentes a enviar para a ETAR de Ribeira 
de Moinhos. 
 
Foram ainda efectuadas alterações a nível de processo, com vista a melhorar a qualidade 
do efluente na fonte. Destas, destaca-se o encaminhamento do efluente do stripper de 
águas ácidas da Fábrica II para os dessalter’s, por forma a melhorar o teor de fenóis no 
efluente final. 
 
É de salientar que, com base nas monitorizações efectuadas à entrada da ETAR de 
Ribeira de Moinhos verificou-se que posteriormente à introdução da oxidação na 
Refinaria de Sines no início de 2005, as concentrações de sulfuretos à entrada da ETAR 
de Ribeira de Moinhos reduziram-se significativamente. 
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8. RESÍDUOS 

8.1 Metodologia 

A caracterização dos resíduos produzidos na Refinaria de Sines foi efectuada para o ano 
de referência (2006), com base nos dados dos Registos de Resíduos Industriais e 
Resíduos Sólidos Urbanos fornecidos pela Refinaria de Sines. 
 
A metodologia seguida nesta caracterização compreendeu o levantamento da situação 
actual no que respeita à: 

 
� Identificação dos tipos de resíduos, definidos pelo respectivo código de acordo 

com a Lista Europeia de Resíduos (LER) e a sua classificação em termos de 
perigosidade; 

 
� Quantificação dos resíduos produzidos por código LER; 
 
� Gestão dos resíduos com a identificação dos operadores de gestão de resíduos 

(transportador e destinatário) e respectiva eliminação/valorização. 
 
 
A caracterização apresentada foi efectuada de acordo com a Portaria n.º 209/2004, de 3 
de Março, que aprova a Lista Europeia de Resíduos (Anexo I), as características de 
perigo atribuíveis aos resíduos (Anexo II) e as operações de valorização e eliminação de 
resíduos (Anexo III), e com o Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, que aprova o 
regime geral de gestão de resíduos, tendo por base os documentos integrantes do 
Processo de Licenciamento Ambiental e os registos de resíduos industriais da empresa 
de 2005 e 2006. 
 
 
 
 
8.2 Caracterização dos Resíduos Produzidos 

A Refinaria de Sines produz vários tipos de resíduos de diversas origens e que 
apresentam destinos diferentes consoante as suas características. Nos Quadro IV. 42 e 
Quadro IV. 43, respectivamente, para resíduos perigosos e não perigosos produzidos, 
estão identificadas as quantidades produzidas de cada tipo de resíduos (segundo o 
código LER), a sua classificação, assim como a sua forma de eliminação/valorização e 
condições de acondicionamento. 
 
Na Refinaria de Sines foram produzidos em 2006 aproximadamente 9 735 toneladas, 
sendo que a maioria dos resíduos produzidos são classificados como perigosos. Neste 
ano, os resíduos produzidos em maior quantidade foram as lamas oleosas estabilizadas, 
que são classificadas como resíduos perigosos.  
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Quadro IV. 42 – Identificação e Caracterização dos Resíduos Perigosos Produzidos 

(cont.) 

Resíduo 

Código LER Designação 
Classificação 

Quantidade 
Produzida 
em 2006 
(ton/ano) 

Eliminação/Valorização  Acondicionamento 

05 01 03 Lamas oleosas (betumes) Perigoso 440,4 D9 Embalagens - Plataforma 

05 01 05 Gravilha contaminada Perigoso 50,9 D5 Granel - Basculante 

16 05 06 Resíduos de laboratório (sem mercúrio) Perigoso 1,0 D15 Embalagens - Plataforma           
Caixa plástica 

15 01 10 Embalagens contaminadas Perigoso 43,5 D15 Contentor 30 m3 

15 02 02 Materiais absorventes contaminados Perigoso 48,8 D15 Contentor 30 m3 

17 05 03 Terras contaminadas com hidrocarbonetos Perigoso 1654,4 D5/D15 Granel - Basculante 

08 01 11 Terras contaminadas com tintas Perigoso 189,6 D15 Granel - Basculante 

05 01 16 Enxofre/Enxofre off-spec. Não Perigoso 424,1 D1/D15 Embalagens - Plataforma                      
Granel - Basculante 

17 01 06 Betão, tijolos, telhas e materiais cerâmicos 
contaminados com substâncias perigosas Perigoso 321,3 D5/D15 Granel - Basculante 

05 01 06 Lamas oleosas Perigoso 53,2 D5/D9 

Embalagens - Plataforma      Granel - 
Hidrolimpador      Toldo                         
Bidões 200 L - Plataforma         
Cisterna 

16 08 07 Catalisador exausto/Catalisador não exausto Perigoso 1307,1 D15 Embalagens - Plataforma 

13 02 08 outros óleos de motores, transmissões e 
lubrificação  

Perigoso e 
Reciclável 29,9 R9 Bidões 200 L 

13 03 08 óleos sintéticos isolantes e de transmissão de 
calor Perigoso 0,5 D9 Bidões 200 L 

08 03 17 
resíduos de toner de impressão, contendo 

substâncias perigosas 
Perigoso 1,0 D9 Caixa Plástica 

16 05 07 
produtos químicos inorgânicos de laboratório, 

contendo ou compostos por 
substâncias perigosas 

Perigoso 25,1 D15 Embalagens - Plataforma           
Caixa plástica 

19 03 04 Lamas oleosas estabilizadas Perigoso 2186,4 D5/D15 Granel – Basculante 
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(cont.) 

 
(1) Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março: 

D1 — Deposição sobre o solo ou no seu interior (por exemplo, aterro sanitário, etc.). 
D5 — Depósitos subterrâneos especialmente concebidos (por exemplo, deposição em alinhamentos de células que são seladas e isoladas umas das outras e do ambiente, etc.). 
D8 – Tratamento biológico não especificado em qualquer outra parte do presente anexo que produz compostos ou misturas finais que são rejeitados por meio de qualquer das operações 

enumeradas de D1 a D12 
D9 — Tratamento físico-químico não especificado em qualquer outra parte do presente anexo que produz compostos ou misturas finais rejeitados por meio de qualquer das operações 

enumeradas de D1 a D12 (por exemplo, evaporação, secagem, calcinação, etc.). 
D15 — Armazenagem enquanto se aguarda a execução de uma das operações enumeradas de D1 a D14 (com exclusão do armazenamento temporário, antes da recolha, no local onde esta é 

efectuada). 
R9 – Refinação de óleos e outras reutilizações de óleos 

Resíduo 

Código LER Designação 
Classificação 

Quantidade 
Produzida 
em 2006 
(ton/ano) 

Eliminação/Valorização  Acondicionamento 

16 06 01 Baterias usadas Perigoso e 
Reciclável 6,0 D15 Toldo                                                

Paletes 

18 01 03 
Resíduos cuja recolha e eliminação está sujeita 

a requisitos específicos 
tendo em vista a prevenção de infecções 

Perigoso 5,5 D8 Caixa Plástica 
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Quadro IV. 43 – Identificação e Caracterização dos Resíduos Não Perigosos e Recicláveis Produzidos 

Resíduo 

Código 
LER 

Designação 
Classificação 

Quantidade 
Produzida em 
2006 (ton/ano) 

Eliminação/Valorização 
(Aux) Acondicionamento 

20 01 36 Componentes electrónicos Não perigoso 2,2 D15 Caixas Madeira 

16 03 04 Cimento Não perigoso 29,9 D1/D5 Toldo – Embalagens - Plataforma 

17 06 04 Lã de vidro Não Perigoso 59,8 D1 Contentor 30 m3 

16 08 04 Alumina não perigosa Não perigoso e 
Reciclavel 763,5 D1/R5 Embalagens - Plataforma 

05 01 15 Argilas de filtração usadas Não Perigoso 105,3 D5 Granel – Basculante 

17 01 07 Betão, tijolos, telhas e materiais cerâmicos Não Perigoso 513,0 D1/D9/R5 Granel – Basculante 

20 01 21 Lâmpadas fluorescents Reciclável 0,6 D15 Caixas cartão 

15 01 02 Plástico em fardos Reciclável 0,8 R3 Contentor 20 m3 

16 01 03 Pneus vários Reciclável 4,4 R13 Embalagens - Plataforma 

16 06 01 Baterias usadas Reciclável 6,0 D15 Toldo                                                
Paletes 

15 01 01 Embalagens de papel/cartão fardos Reciclável 15,1 R3 Contentor 20 m3 

15 01 03 Embalagens de Madeira Reciclável 40,9 R3 Contentor 30 m3 

05 01 17 Betumes Não Perigoso 17,8 D5 Contentor 1 m3 

05 01 99 Resíduos de refinação de petróleo não 
especificados Não Perigoso 0,5 D15 Big-Bag 

17 01 01 Betão Reciclavel 954,0 R13 Granel – Basculante 

17 02 01 Madeira Reciclavel 82,1 R4 Contentor 30 m3 

20 01 01 Papel e cartão Reciclavel 8,8 R3 Contentor 20 m3 

20 01 33 Pilhas e acumuladores Reciclavel 0,1 R13 Caixas cartão 

20 01 08 Residuos biodegradaveis de cozinhas e 
cantinas RSU 38,5 D1 Compactador monobloco 

20 01 38 Madeira não contaminada Reciclavel 15,7 R13 Contentor 30 m3 

20 03 01 Resíduos sólidos equiparados urbanos RSU 40,5 D1 Compactador monobloco 

20 01 25 Óleos e gorduras alimentares Reciclável 0,7 R1 Bidões 200 L 
(cont.) 
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(cont.) 

Resíduo 

Código 
LER Designação 

Classificação 
Quantidade 

Produzida em 
2006 (ton/ano) 

Eliminação/Valorização 
(Aux) 

Acondicionamento 

17 09 04 
mistura de resíduos de construção e demolição, 

não contendo substancias perigosas 
 

Reciclável 49,1 R4 Granel – Basculante 

20 01 39 Plásticos Reciclavel 1,5 R13 Contentor 30 m3 

17 06 05 Materias de construção, contendo amianto Não Perigoso 12,4 D15 Granel – Basculante 

18 01 01 objectos cortantes e perfurantes 
 

Não Perigoso 0,2 D10 Caixas plasticas 

17 04 05 Ferro e aço Reciclavel 189,1 R4 Granel – Basculante 

 
 
(1) Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março: 

D1 — Deposição sobre o solo ou no seu interior (por exemplo, aterro sanitário, etc.). 
D5 — Depósitos subterrâneos especialmente concebidos (por exemplo, deposição em alinhamentos de células que são seladas e isoladas umas das outras e do ambiente, etc.). 
D9 — Tratamento físico-químico não especificado em qualquer outra parte do presente anexo que produz compostos ou misturas finais rejeitados por meio de qualquer das operações enumeradas 

de D1 a D12 (por exemplo, evaporação, secagem, calcinação, etc.). 
D10 – Incineração interna. 
D15 — Armazenagem enquanto se aguarda a execução de uma das operações enumeradas de D1 a D14 (com exclusão do armazenamento temporário, antes da recolha, no local onde esta é 

efectuada). 
R1 — Utilização principal como combustível ou outros meios de produção de energia. 
R3 — Reciclagem/recuperação de compostos orgânicos que não são utilizados como solventes (incluindo as operações de compostagem e outras transformações biológicas). 
R4 – Reciclagem / recuperação de metais e de ligas 
R5 — Reciclagem/recuperação de outras matérias inorgânicas. 
R13 – Acumulação de resíduos destinados a uma das operações enumeradas de R 1 a R 12 (com exclusão do armazenamento temporário, antes da recolha, no local onde esta é efectuada),  
conforme ponto B – Operações de Valorização de Resíduos, do Anexo III da portaria acima referida. 
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A produção de resíduos é variável de ano para ano devido à variabilidade das operações 
levadas a cabo na instalação, nomeadamente, operações de manutenção, limpezas de 
tanques e paragens, que apresentam um carácter cíclico, reflectindo-se no tipo e 
quantidade de resíduos gerados.  
 
No que diz respeito ao destino final dos resíduos, no ano 2006 cerca de 16% dos 
resíduos não perigosos foram enviados para reciclagem/reutilização. 
 
Os resíduos produzidos na Refinaria de Sines são eliminados ou valorizados no exterior 
da instalação, não sendo sujeitos a nenhuma operação no interior da refinaria. Os 
operadores responsáveis pelo transporte e pelo destino final dos resíduos estão 
identificados no Quadro IV. 44. 
 
 
 
 
8.3 Plano de Gestão dos Resíduos Produzidos 

No que se refere à Gestão de Resíduos, a Refinaria de Sines tem vindo a implementar 
procedimentos com o intuito de minimizar a produção de resíduos na sua instalação. A 
adopção da lavagem de tanques em circuito fechado é, por exemplo, uma das medidas 
que minimiza a quantidade de efluentes residuais produzidos. 
 
A par das medidas de redução da produção de resíduos, a Refinaria de Sines tem 
implementado soluções de valorização de determinadas fileiras, tais como o papel e 
cartão, plástico, embalagens, vidro e madeiras e de fluxos especiais de resíduos como é 
o caso de pneus, pilhas e acumuladores, lâmpadas e óleos usados e resíduos de 
equipamentos eléctricos e electrónicos fora de uso. 
 
A Refinaria está equipada com pequenos ecopontos no interior dos edifícios, e cada 
fábrica tem instalado contentores de diferentes cores de forma a escoar os resíduos 
recicláveis produzidos.  
 
A contratação de operadores de resíduos tem vindo a ser feita a operadores que constem 
na Lista de Operadores que estejam devidamente licenciados para o efeito. No que diz 
respeito à correcta eliminação de resíduos, uma das medidas implementadas é a 
responsabilização dos prestadores de serviços pelo envio dos resíduos produzidos a 
destino final. 
 
Do ponto de vista da monitorização, na Refinaria de Sines procede-se às seguintes 
operações: 
 

• Controlo analítico à qualidade de solos e à colocação de piezómetros para análise 
da qualidade da água subterrânea, nas diversas zonas da Refinaria onde se 
encontravam resíduos depositados temporariamente; 

 
• Caracterização analítica de determinados resíduos e definição de um 

planeamento de controlo de resíduos (fileiras) mais críticos. 
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Quadro IV. 44 – Operadores Responsáveis pelo Transporte e Tratamento dos Resíduos  

Código LER Designação Transporte Destinatário

05 01 03 Lamas oleosas (betumes) Auto-Vila Auto-Vila

05 01 05 Gravilha contaminada Transportes Alipicentro Auto-Vila

Transportadora da Jardia

Transportes TREMC

Transportes Trancister

Auto-Vila

Transportes Yaridos Onubenses SL

Transportes Evaristo Luís

Transportes Transmaia

Transportes Transogás
05 01 15 Argilas de filtração usadas Transportes Evaristo Luís Auto-Vila

Transportes Bizarro

Transportes Guilherme Pais, Lda

Transportes Alipicentro

Transportes Transogás
08 01 11 Terras contaminadas com tintas Transportes Yaridos Onubenses SL Auto-vila

Dajardia Transportes Gerais

Carmona SLTC
15 01 01 Embalagens de papel/cartão fardos Ipodec Portugal Ipodec

15 01 02 Plástico em fardos Ipodec Portugal Ipodec

15 01 03 Madeira Ipodec Portugal Ipodec

15 01 10 Embalagens contaminadas Ipodec Portugal Auto-vila

15 02 02 Materiais absorventes contaminados Ipodec Portugal Auto-vila

16 01 03 Pneus vários Ipodec Portugal Ipodec

Transportes Evaristo Luís

Transportes Transogás

Transportes Evaristo Luís

Transportes Transogás

Transportes Evaristo Luís

Transportadora do Infante

Transportes Transogás

Transportes Rinnen

Transmaia Transportes

Transportes Evaristo Luís

Transportes Yaridos Onubenses SL

Transportes Gasogás

Transportes Transmaia

Transportes Alipicentro

Transportes Guilherme Pais, Lda

Transportes Bizarro Duarte

Transportes Alipicentro

Transportes J. H. Palmeiro

Transportes Bizarro

Transportes Alipicentro

Transportes J. H. Palmeiro
17 05 03 Terras contaminadas com hidrocarbonetos Transportes Evaristo Luís Befesa

Ipodec Portugal

Transportes Yaridos Onubenses SL

Transportes Transmol Logistica

Transportes Evaristo Luís

Transportes El Sanz

Transportes Transmol Logistica
19 03 04 Lamas oleosas estabilizadas Transportes Yaridos Onubenses SL CMA

20 01 08 Resíduos sólidos urbanos Ipodec Portugal Ambilital

20 01 21 Lâmpadas fluorescentes Transportes Transogás Auto-Vila

20 01 36 Componentes electrónicos Transportes Transogás Auto-Vila

16 08 07 Catalisador exausto/Catalisador não exausto

17 01 06
Betão, tijolos, telhas e materiais cerâmicos 
contaminados com substâncias perigosas

Auto-Vila                        
Citri

Auto-Vila                        
CMA

Lobbe                            
Soarvamil

Citri                                
CMA                              
Befesa

Citri                                
Auto-Vila

Auto-Vila

17 01 07 Betão, tijolos, telhas e materiais cerâmicos

17 06 04 Lã de vidro

Auto-Vila16 06 01

16 08 04 Alumina não perigosa Citri

Baterias usadas

Carmona

16 03 04 Cimento

16 05 06 Resíduos de laboratório (sem mercúrio) Auto-Vila

Transportes Transmaia

05 01 16 Enxofre/Enxofre off-spec.

13 02 05 Óleo usado

Resíduos Operadores

05 01 06 Lamas oleosas Auto-Vila

 
Nota:  Os destinos e operadores identificados correspondem aos contratados e definidos em 2006. Anualmente, é 

efectuada uma verificação e definição dos destinos e operados de resíduos, garantindo-se que estes se encontram 
licenciados pelas entidades competentes e os destinos finais são os mais adequados dentro dos princípios de 
valorização aplicáveis. 
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Para além do conjunto das intervenções supracitadas, a Refinaria integra na sua gestão, 
procedimentos e boas práticas, tais como a minimização da produção de resíduos e 
controlo da sua perigosidade, de forma a administrar convenientemente os resíduos mais 
críticos. 
 
O sistema de gestão de resíduos implementado na Refinaria de Sines dá assim 
cumprimento aos requisitos impostos pela legislação em vigor e garante a prevenção e 
controlo de poluição, assim como o encaminhamento adequado de resíduos para destino 
final através da implementação de boas práticas das quais se destacam: 
 

• Existência de contentores adequados ao tipo de resíduo acondicionado; 

• Existência de rotulagem e identificação adequada dos contentores/tambores que 
acondicionam os resíduos; 

• Identificação segundo o código LER e caracterização das fileiras de resíduos 
produzidos na Refinaria; 

• Garantia de que o período de armazenagem não é superior ao necessário à 
grupagem e à garantia de existência de quantidades suficientes para transporte 
para destino final; 

• Existência de infraestruturas que garantem um funcionamento correcto, em 
termos de segurança e ambiente; 

• Existência de normas de segurança aplicáveis ao manuseio, acondicionamento e 
armazenagem de resíduos; 

• Informação e formação de operadores e de toda a equipa de gestão; 

• Garantia de que os operadores de resíduos que operam na Refinaria estão 
licenciados.  
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9. CONTAMINAÇÃO DE SOLOS 

9.1 Metodologia 

A caracterização do estado de contaminação dos solos na Refinaria de Sines foi 
efectuada com base em dados disponibilizados pela Refinaria de Sines e com base na 
observação directa. 
 
Esta observação foi efectuada percorrendo toda a zona de intervenção no âmbito dos 
presentes projectos. 
 
 
 
 
9.2 Caracterização 

A Refinaria de Sines, no sentido de avaliar o grau e extensão da contaminação de solos 
no interior das suas instalações, resultantes de actividades passadas, procedeu à 
realização de um estudo que incluiu a caracterização do subsolo e sua estrutura, a 
identificação e caracterização dos contaminantes, a instalação de uma rede de 
monitorização da qualidade das águas subterrâneas e, consequentemente, a avaliação 
da dispersão dos contaminantes com base num plano de amostragem de solos e águas.  
 
Este estudo induziu a uma investigação mais aprofundada, tendo sido conduzida de 
acordo com os seguintes objectivos:  
 

• Definição de uma malha de amostragem de solos e águas subterrâneas na 
instalação;  

• Realização de sondagens de acordo com a malha de amostragem, a diferentes 
níveis de profundidade;  

• Ampliação da rede de monitorização das águas subterrâneas existente;  

• Estudo das propriedades de contaminação, com vista a selecção das tecnologias 
de reabilitação mais convenientes;  

• Estudo detalhado das propriedades do solo que intervêm como condicionantes 
tecnológicas, nas várias zonas contaminadas;  

• Estudos laboratoriais sobre a aplicabilidade de tecnologias para eventual 
descontaminação e determinação de parâmetros técnicos para projecto, caso 
necessário;  

• Identificação dos objectivos de descontaminação e avaliação da relação custo 
ambiental/benefício de várias alternativas de descontaminação/remediação, caso 
de vierem a considerar necessárias.  
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As principais conclusões do estudo efectuado não apontam para a existência de zonas 
de contaminação de solos e águas subterrâneas acima dos valores limite, a não ser em 
zonas bastante delimitadas em que a contaminação é essencialmente superficial e 
resultante de derrames ocorridos em operações de manutenção e operação ou de 
pequenas fugas no sistema de drenagem. É importante referir que este estudo foi 
efectuado de acordo com o estabelecido na legislação Italiana, tendo sido considerados 
valores de intervenção estipulados neste standard.  
 
No sentido de limitar os impactes ambientais eventualmente originados no passado os 
estudos identificaram como possíveis medidas de remediação, a remoção de solos 
contaminados, com valores acima do valor limite de referência sempre que estes sejam 
identificados no seguimento de intervenções na Refinaria de Sines. Outras técnicas não 
se justificam face à situação verificada. 
 
No trabalho de campo realizado em Setembro e Novembro de 2007, nas zonas de 
intervenção do projecto em avaliação não foram detectadas visualmente situações de 
contaminação do solo.  
 
De facto, toda a zona de intervenção está actualmente ocupada por terrenos sem uso 
industrial, expectantes desde o inicio da exploração da refinaria ou onde apenas existem 
actividades secundárias. Deste modo, o seu histórico não justifica qualquer preocupação 
e as actividades actuais próximas da zona também não se apresentam como criadoras 
de riscos de contaminação. 
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10. AMBIENTE SONORO 

10.1 Metodologia 

A caracterização do ambiente sonoro na área em estudo foi efectuada com base em duas 
campanhas de medição dos níveis de ruído ambiente, realizadas nos dias 4, 5, 6 e 7 de 
Dezembro de 2007 e 18 e 19 de Março de 2008, com condições atmosféricas de tempo 
seco e reduzida velocidade do vento, através de amostragens de duração adequada e 
abrangendo os períodos diurno, entardecer e nocturno, em condições consideradas 
representativas da actividade normal das zonas em apreço. 
 
Foram efectuadas medições do ambiente sonoro em 8 locais distintos, os quais foram 
seleccionados tendo em conta a sua proximidade ao local de implantação dos projectos 
em estudo e a proximidade a receptores sensíveis. 
 
A caracterização das condições acústicas dos locais seleccionados foi efectuada 
seguindo os princípios e especificações da normalização aplicável nesta matéria (Norma 
Portuguesa NP1730, 1996 – “Descrição e Medição do Ruído Ambiente”), e teve a 
seguinte sequência: 
 

• Registo dos níveis sonoros de ruído ambiente observados actualmente, com 
sonómetro digital integrador, de modelo aprovado pelo Instituto Português da 
Qualidade (Diário da República, IIIª Série, de 28 de Outubro de 2003), munido de 
microfone de alta sensibilidade e filtros de análise estatística; 

 
• Calibração do sonómetro no início e no final de cada período de medição, tendo 

em atenção que o desvio entre calibrações não pode ultrapassar 0,5 dB(A) para 
que as medições possam ser consideradas válidas. 

 
 
O levantamento acústico consistiu na medição in situ dos valores do nível sonoro 
equivalente (LAeq) nos três períodos de referência (período diurno, entardecer e nocturno) 
assumidos pelos indicadores de ruído definidos no Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de 
Janeiro (Ld, Ln e Le) em dB(A), a que poderão ser aplicadas disposições ou limitações 
legais. 
 
A partir dos níveis sonoros registados e tendo por base os critérios da legislação aplicável 
foi avaliado o grau de poluição sonora da área em estudo, através de cálculo do Lden, 
tendo sido realizada a comparação destes valores e dos valores registados do Ln, com a 
legislação vigente. 
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10.2 Enquadramento Legislativo 

A legislação portuguesa actualmente em vigor no âmbito do Ruído corresponde ao 
Decreto-Lei n.º 9/2007, publicado no Diário da República n.º 12, 1ª Série, de 17 de 
Janeiro, que aprova o Regulamento Geral do Ruído, com as rectificações publicadas na 
Declaração de Rectificação n.º 18/2007, de 16 de Março e com as alterações do Decreto-
Lei n.º 278/2007, de 1 de Agosto, estabelece o seguinte: 
 
 

Artigo 3.º 
Definições 

a) Actividade ruidosa permanente: a actividade desenvolvida, com carácter permanente, ainda 
que sazonal, que produza ruído nocivo ou incomodativo para quem habite ou permaneça em 
locais onde se fazem sentir os efeitos dessa fonte de ruído, designadamente laboração de 
estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços;  

 
b) Actividade ruidosa temporária: a actividade que, não constituindo um acto isolado, tenha 

carácter não permanente e que produza ruído nocivo ou incomodativo para quem habite 
ou permaneça em locais onde se fazem sentir os efeitos dessa fonte de ruído tais como obras 
de construção civil, espectáculos, festas ou outros divertimentos, feiras e mercados; 

 
c) Avaliação acústica: a verificação da conformidade de situações específicas de ruído com os 

limites fixados 
 
d) Fonte de ruído: a acção, actividade permanente ou temporária, equipamento, estrutura ou 

infra-estrutura que produza ruído nocivo ou incomodativo para quem habite ou permaneça em 
locais onde se faça sentir o seu efeito; 

 
 

(...) 
i) Indicador de ruído: o parâmetro físico-matemático para a descrição do ruído ambiente que 

tenha uma relação com um efeito prejudicial na saúde ou no bem-estar humano; 
 
j) Indicador de ruído diurno-entardecer-nocturno (Lden): o indicador de ruído, expresso em 

dB(A), associado ao incómodo global, dado pela expressão: 
 

Lden = 10 × log 1/24 [13×10Ld/10 + 3×10(Le+5)/10 + 8×10(Ln+10)/10
]]]] 

 
 
l) Indicador de ruído diurno (Ld) ou (Lday): o nível sonoro médio de longa duração, conforme 

definido na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão actualizada correspondente, determinado 
durante uma série de períodos diurnos representativos de um ano; 
 

m) Indicador de ruído do entardecer (Le) ou (Levening): o nível sonoro médio de longa duração, 
conforme definido na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão actualizada correspondente, 
determinado durante uma série de períodos do entardecer representativos de um ano; 
 

n) Indicador de ruído nocturno (Ln) ou (Lnight): o nível sonoro médio de longa duração, 
conforme definido na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão actualizada correspondente, 
determinado durante uma série de períodos nocturnos representativos de um ano; 
 

o) Mapa de ruído: o descritor do ruído ambiente exterior, expresso pelos indicadores Lden e Ln, 
traçado em documento onde se representam as isófonas e as áreas por elas delimitadas às 
quais corresponde uma determinada classe de valores expressos em dB(A); 



 

Estudo de Impacte Ambiental dos Projectos de Conversão e Loteamento da Refinaria de Sines 
Volume II – Relatório Síntese  CAPÍTULO IV 

163 

 
 
p) Período de referência: o intervalo de tempo a que se refere um indicador de ruído, de modo a 

abranger as actividades humanas típicas, delimitado nos seguintes termos: 
i) Período diurno: 7–20 horas; 

ii) Período do entardecer: 20–23 horas; 

iii) Período nocturno: 23–7 horas; 

 
q) Receptor sensível: o edifício habitacional, escolar, hospitalar ou similar ou espaço de lazer, 

com utilização humana; 
 
 

(...) 
s) Ruído ambiente: o ruído global observado numa dada circunstância num determinado instante, 

devido ao conjunto das fontes sonoras que fazem parte da vizinhança próxima ou longínqua do 
local considerado; 
 

t) Ruído particular: o componente do ruído ambiente que pode ser especificamente identificada 
por meios acústicos e atribuída a uma determinada fonte sonora; 
 

u) Ruído residual: o ruído ambiente a que se suprimem um ou mais ruídos particulares, para uma 
situação determinada; 
 

v) Zona mista: a área definida em plano municipal de ordenamento do território, cuja ocupação 
seja afecta a outros usos, existentes ou previstos, para além dos referidos na definição de zona 
sensível; 
 

x) Zona sensível: a área definida em plano municipal de ordenamento do território como 
vocacionada para uso habitacional, ou para escolas, hospitais ou similares, ou espaços de 
lazer, existentes ou previstos, podendo conter pequenas unidades de comércio e de serviços 
destinadas a servir a população local, tais como cafés e outros estabelecimentos de 
restauração, papelarias e outros estabelecimentos de comércio tradicional, sem funcionamento 
no período nocturno;  

 
 (...) 

 
 
O Art.º 11.º do mesmo diploma estabelece os valores limite de exposição aplicáveis em 
função da classificação das zonas como ”sensíveis” ou “mistas”. 
 
 

Artigo 11.º 
Valores limite de exposição 

 
1 – Em função da classificação de uma zona como mista ou sensível, devem ser respeitados os 
seguintes valores limite de exposição: 
 
a) As zonas mistas não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 65 dB(A), 

expresso pelo indicador Lden, e superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador Ln; 
 
b) As zonas sensíveis não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 55 dB(A), 

expresso pelo indicador Lden, e superior a 45 dB(A), expresso pelo indicador Ln; 
 
(…) 
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2 – Os receptores sensíveis isolados não integrados em zonas classificadas, por estarem 
localizados fora dos perímetros urbanos, são equiparados, em função dos usos existentes na sua 
proximidade, a zonas sensíveis ou mistas, para efeitos de aplicação dos correspondentes valores 
limite fixados no presente artigo. 
 
3 – Até à classificação das zonas sensíveis e mistas a que se referem os n.os 2 e 3 do artigo 6.º, 
para efeitos de verificação do valor limite de exposição, aplicam-se aos receptores sensíveis os 
valores limite de Lden igual ou inferior a 63 dB(A) e Ln igual ou inferior a 53 dB(A). 

(…) 

 
Tendo em conta que, não existe ainda classificação das zonas em análise pela entidade 
competente (Câmara Municipal de Sines), considera-se aplicável o disposto no ponto  
n.º 3 do Art.º 11.º. 
 
Seguindo uma filosofia de prevenção no que respeita à afectação das populações por 
ruído, o RGR estabelece no Art.º 12.º o seguinte: 
 
 

Artigo 12.º 
Controlo prévio das operações urbanísticas 

(…) 

6 – É interdito o licenciamento ou a autorização de novos edifícios habitacionais, bem como de 
novas escolas, hospitais ou similares e espaços de lazer enquanto se verifique violação dos 
valores limite fixados no artigo anterior. 
 
O diploma citado estabelece, complementarmente, no que respeita a actividades ruidosas 
permanentes, o seguinte: 
 
 

Artigo 13.º 
Actividades ruidosas permanentes 

 
1 – A instalação e o exercício de actividades ruidosas permanentes em zonas mistas, nas 
envolventes das zonas sensíveis ou mistas ou na proximidade dos receptores sensíveis isolados 
estão sujeitos: 

a) Ao cumprimento dos valores limite fixados no artigo 11.ª; 

b) Ao cumprimento do critério de incomodidade, considerado como a diferença entre o valor 
do indicador LAeq do ruído ambiente determinado durante a ocorrência do ruído particular 
da actividade ou actividades em avaliação e o valor do indicador LAeq do ruído residual, 
diferença que não pode exceder 5 dB(A) no período diurno, 4 dB(A) no período do 
entardecer e 3 dB(A) no período nocturno, nos termos do anexo I ao presente 
Regulamento, do qual faz parte integrante.” 

(…) 

2 - Para efeitos do disposto no número anterior, devem ser adoptadas as medidas necessária,s 
de acordo com a seguinte ordem decrescente: 

a) Medidas de redução na fonte de ruído 

b) Medidas de redução no meio de propagação de ruído 

c) Medidas de redução no receptor sensível 

(…)
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5 – O disposto na alínea b) do n.º 1 não se aplica, em qualquer dos períodos de referência, para 
um valor do indicador LAeq do ruído ambiente no exterior igual ou inferior a 45 dB(A) ou para um 
valor do indicador LAeq do ruído ambiente no interior dos locais de recepção igual ou inferior a  
27 dB(A), considerando o estabelecido nos n.os 1 e 4 do anexo I. 

(…) 

 
As definições de interesse para verificação do cumprimento do Art.º 13.º, atrás transcrito, 
são descritas no Anexo I do RGR e são: 
 
� Nível de avaliação (Lar): valor do LAeq do “ruído ambiente determinado durante a ocorrência 

do “ruído particular” corrigido de acordo com as características tonais ou impulsivas do “ruído 
particular”, segundo a fórmula: 

 
LAr  = LAeq+K1+K2, em que K1 é a correcção tonal e K2 é a correcção impulsiva. 

 

� Correcção tonal,  K1 e Correcção impulsiva,  K2: estes valores são K1=3 dB(A) ou  
K2=3 dB(A) se for detectado que as componentes tonais ou impulsivas, respectivamente, são 
características específicas do ruído particular, ou são K1=0 dB(A) ou K2=0 dB(A) se estas 
componentes não forem identificadas. Caso se verifique a coexistência de componentes tonais 
e impulsivas a correcção a adicionar é de K1+K2=6 dB(A). 

 

a) método para detectar as características tonais do ruído dentro do intervalo de 
tempo de avaliação: verificar, no espectro de um terço de oitava, se o nível sonoro de 
uma banda excede o das adjacentes em 5 dB(A) ou mais, caso em que o ruído deve ser 
considerado tonal. 

 
b) método para detectar as características impulsivas do ruído dentro do intervalo de 

tempo de avaliação: determinar a diferença entre o nível sonoro contínuo equivalente, 
LAeq , medido em simultâneo com característica impulsiva e fast. Se esta diferença for 
superior a 6 dB(A), o ruído deve ser considerado impulsivo. 

 
� Factor de Correcção D: valor a adicionar aos valores limite da diferença entre o LAeq do 

“ruído ambiente” que inclui o “ruído particular” corrigido (LAr) e o LAeq do “ruído residual” 
(estabelecidos na alínea b) do n.º 1 do artigo 13.º); 

 
Valor da relação percentual (q) entre a Duração 
acumulada de ocorrência do ruído particular e a 

duração total do período de referência 
D, em dB(A) 

q « 12,5% 4 

12,5% ‹ q « 25% 3 

25% ‹ q « 50% 2 

50% ‹ q « 75% 1 

q › 75% 0 

Nota: Excepções à tabela anterior—para o período nocturno não são 
aplicáveis os valores de D=4 e D=3, mantendo-se D=2 para valores 
percentuais inferiores ou iguais a 50%. Exceptua-se desta restrição a 
aplicação de D=3 para actividades com horário de funcionamento até às 24 
horas. 
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10.3 Caracterização Acústica Local 

A campanha de medição dos níveis de ruído ambiente realizada teve em conta 8 locais 
considerados como representativos do ambiente acústico local, cuja localização se 
apresenta na FIG. IV. 39 e se descreve de seguida. 
 

• Local 1 – A Norte da Refinaria, próximo de uma habitação com 1 piso e anexos, 
na zona de Dalda do Meio 

• Local 2 – A Norte da Refinaria, próximo de uma habitação com um piso e anexos, 
na zona de Cabeço; 

• Local 3 – A Norte da Refinaria, próximo de uma habitação com um piso e anexos, 
na zona de Pardierinhos; 

• Local 4 – A Noroeste da Refinaria, próximo de uma habitação de um piso e 
anexos, junto ao cruzamento à estrada de acesso de Pardieiro de Baixo. 

• Local 5 – Limite Sudoeste da Refinaria, junto a uma casa de habitação com 1 
piso e anexos, próximo da via rápida (IC4); 

• Local 6 – A Sudeste da Refinaria, junto a uma habitação com 1 piso e anexos, na 
zona da Esteveirinha; 

• Local 7 – A Este da Refinaria, junto a uma casa de habitação com 1 piso e 
terrenos circundantes; 

• Local 8 – A Nordeste da Refinaria, próximo de uma habitação de 1 piso e anexos, 
junto à linha férrea. 

 
 
No Anexo 4 caracterizam-se os locais de medição através de fotografias, indicando-se os 
valores registados, e efectua-se a caracterização das fontes de ruído verificadas em cada 
local e em cada dia de campanha. 
 
No Quadro IV. 45 são apresentados os valores do nível sonoro ambiente registado nos 
locais seleccionados, em cada um dos períodos de referência (diurno, entardecer e 
nocturno), assim como as fontes de ruído identificadas. 
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FIG. IV. 39 – Localização dos Pontos de Medição de Ruído 
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Quadro IV. 45 – Níveis Sonoros Registados [[[[dB(A)]]]] em Cada Ponto de Medição em Análise 

Período Diurno Período Entardecer Período Nocturno Pontos 
de 

Medição 

Distância à 
Refinaria 
(metros) LAeq [dB(A)] (Ld) Fontes de Ruído LAeq [dB(A)] (Le) Fontes de Ruído LAeq [dB(A)] (Ln) Fontes de Ruído 

1 229 57,7 

Tráfego Automóvel, 
Refinaria, Motor de 

Rega, Obras na 
Refinaria 

52,8 Tráfego Automóvel, 
Refinaria 47,2 Tráfego Automóvel, 

Refinaria 

2 142  54,1 

Tráfego Automóvel, 
Refinaria, Obras na 

Refinaria, 
Actividade Humana 

44,7 Tráfego Automóvel, 
Refinaria 

48,8 Tráfego Automóvel, 
Refinaria 

3 347  50,6 

Tráfego Automóvel, 
Refinaria, 

Actividade Humana, 
Maquinaria Agrícola 

47,6 Tráfego Automóvel, 
Refinaria 49,5 Tráfego Automóvel, 

Refinaria 

4 270  47,7 
Tráfego Automóvel, 

Refinaria, 
Actividade Humana 

51,0 Tráfego Automóvel, 
Refinaria 49,0 Tráfego Automóvel, 

Refinaria 

5 36  47,8 Tráfego Automóvel, 
Refinaria 55,6 Tráfego Automóvel, 

Refinaria 51,6 Tráfego Automóvel, 
Refinaria 

6 895  51,0 Refinaria 51,2  Refinaria 50,9  Refinaria 

7 440  56,3 Refinaria, 
Actividade Humana 53,3 Refinaria, 

Actividade Humana 50,5 Refinaria, Actividade 
Humana 

8 205  60,7 Tráfego Automóvel, 
Refinaria 50,0 Tráfego Automóvel, 

Refinaria 51,4 Tráfego Automóvel, 
Refinaria 

NOTAS: 1 – As medições foram realizadas nos dias 4, 5, 6 e 7 de Dezembro de 2007 e nos dias 18 e 19 de Março de 2008� � �

              2 – Segundo o n.º 3 do artigo 11º do Decreto-Lei n.º 9/2007, até à classificação das zonas sensíveis e mistas a que se referem os n.º 2 e 3 do artigo 6º do referido decreto-lei, para 
efeitos de verificação do valor limite de exposição, aplicam-se aos receptores sensíveis os valores limite de Lden igual ou inferior a 63 dB(A) e Ln igual ou inferior a 53 dB(A) 
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No Quadro IV. 46 apresentam-se os valores dos indicadores de ruído Lden e Ln 
calculados para os locais de interesse. 
 
Para determinação dos valores do indicador de ruído regulamentar Lden precedeu-se à 
ponderação dos valores correspondentes aos períodos diurno, do entardecer e nocturno, 
acima indicados, de acordo com a expressão matemática seguinte, conforme previsto 
regulamentarmente: 
 

Lden = 10 × log 1/24 [13×10Ld/10 + 3×10(Le+5)/10 + 8×10(Ln+10)/10
]]]], em dB(A) 

 
 

Quadro IV. 46 – Valores dos Indicadores de Ruído Lden e Ln em [dB(A)] 

Pontos de 
Medição 

Lden 
[dB(A)] 

Ln 
[dB(A)] 

1 57,6 47,2 

2 56,1 48,8 

3 55,9 49,5 

4 55,4 49,0 

5 58,2 51,6 

6 57,3 50,9 

7 58,4 50,5 

8 60,5 51,4 

 
 
Tendo em conta que a classificação de zonas “sensíveis” e “mistas” não está ainda 
definida em instrumentos de planeamento territorial do Município de Sines, de acordo 
com o n.º 3 do Artigo 11º do Decreto Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, para efeitos de 
verificação do valor limite de exposição, aplicam-se aos receptores sensíveis os valores 
limite de Lden igual ou inferior a 63 dB(A) e Ln igual ou inferior a 53 dB(A). 
 
Analisando os resultados obtidos verifica-se, que embora na proximidade dos locais 
analisados existam actividades geradoras de ruído ambiente, nomeadamente o 
funcionamento da Refinaria e tráfego rodoviário, em todos os locais analisados são 
cumpridos os limites estabelecidos no ponto 3 do artigo 11º do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 
17 de Janeiro. 
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11. FACTORES BIOLÓGICOS E ECOLÓGICOS TERRESTRES 

11.1 Metodologia 

A caracterização dos factores bióticos e ecológicos na área de influência dos projectos foi 
realizada com base na informação de âmbito ecológico actualmente disponível, na 
interpretação da fotografia aérea recente e em trabalho de campo. 
 
A metodologia seguida incide na caracterização local da área de intervenção ao nível de 
elementos bióticos presentes e na caracterização da envolvente à Refinaria de Sines, 
reportando-se as estruturas ecológicas ocorrentes, seu valor e âmbito biogeográfico. 
 
 
 
 
11.2 Enquadramento Biogeográfico 

Do ponto de vista biogeográfico e segundo Costa et al. (1998), a zona em estudo 
enquadra-se na região Mediterrânica, província Gaditano-Onubo-Algarviense, sector 
Algarviense, super-distrito Costeiro Vicentino. 
 
O super-distrito Costeiro Vicentino é caracterizado pela riqueza em endemismos 
florísticos mercê de um clima ameno com Invernos muito suaves (termomediterrânico 
seco a sub-húmido). 
 
Trata-se de uma unidade essencialmente litoral, de baixa altitude, maioritariamente 
siliciosa, constituída por areias e xistos, dunas primárias e dunas consolidadas sobre-
elevadas assentes sobre falésias de xisto.  
 
Inclui, entre outras, as seguintes comunidades vegetais: Oleo-Quercetum suberis, Myrto-
Quercetum suberis, Smilaco mauritanicae-Quercetum rotundifoliae, Osyrio quadripartitae-
Juniperetum turbinatae, Querco cocciferae-Juniperetum turbinatae, etc. 
 
 
 
 
11.3 Caracterização da Envolvente da Área de Projecto 

A Refinaria de Sines, localizada a nascente da cidade de Sines, está próxima da faixa 
litoral do Sudoeste de Portugal Continental. 
 
À excepção do troço correspondente ao promontório de Sines – Ribeira da Junqueira, 
com uma extensão de cerca de 9 km, a área em estudo e sua envolvente próxima 
enquadra-se numa rede ecológica que inclui algumas áreas de conservação da natureza, 
nomeadamente Áreas Protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 19/93, de 23 
de Janeiro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 227/98, de 17 de Julho, 
Sítios da Rede Natura 2000, classificados nos termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de 
Abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro e Zonas de Protecção 
Especial (ZPE's) classificados ao abrigo da Directiva 79/409/CEE. Recentemente, a 
Portaria 829/2007 de 1 de Agosto classificou os Sítios da Rede Natura 2000 (1ª e 2ª 
Fase) como Sítios de Interesse Comunitário. 
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Entre as áreas com interesse para a Conservação da Natureza na envolvente próxima 
merecem referência as Áreas Protegidas Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa 
Vicentina e as Lagoas de Santo André e da Sancha, que constituem também Zonas de 
Protecção Especial para a Avifauna; os Sítios Costa Sudoeste e Comporta/Galé, 
incluídos na Lista Nacional de Sítios (Natura 2000 - 1ª e 2ª Fase) (FIG. IV. 40).  
 

 
FIG. IV. 40 – Áreas de Interesse Conservacionista 

 
 
Todas estas áreas de Conservação da Natureza, que agregam tanto ecossistemas 
terrestres como marinhos costeiros, constituem repositórios de espécies e habitats, 
fazendo deles parte diversos endemismos florísticos locais (Linaria ficalhoana, Santolina 
impressa, Thymus carnosus, Ononis hackelii, entre outras) associados essencialmente 
aos sistemas dunares. 
 
Embora este seja o quadro geral que caracteriza toda a faixa costeira Sudoeste, a 
envolvente próxima à Refinaria apresenta-se dominada por usos de tipologia agrícola e 
silvícola onde restam poucos elementos de carácter natural. 
 
Com efeito, verifica-se que, com excepção do quadrante Nordeste onde domina o uso 
florestal com base no pinheiro bravo, pinheiro manso e eucalipto, em torno da Refinaria 
de Sines as áreas agrícolas de sequeiro constituem a matriz de uso do solo, ponteadas 
contudo por algumas pequenas manchas de pinhal e eucalipto. 
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11.4 Flora e Vegetação 

11.4.1 Enquadramento Fitossociológico 

De acordo com o sistema de classificação da vegetação baseada no conceito de 
associação, criado por Braun-Blanquet et.al (1956) (Escola Fitossociológica de 
Montpellier), aperfeiçoado por Rivas-Martínez et al. (1991) para a Península Ibérica e 
desenvolvido mais recentemente por Alves et al. (1998) para Portugal Continental, a 
vegetação da área em estudo pode integrar, pelo menos, as comunidades vegetais 
indicadas no seguinte esquema sintaxonómico: 
 
 

1. CALLUNO-ULICETEA Br.BI. & R. Tx. (1943) 

A. Ulicetalia minoris Quantin 1935 

III. Ericion umbellatae Br.BI., P. Silva, Rozeira & Fontes (1952) em. Rivas-Martínez (1979) 

1. Genisto triachanti-Stauracanthetum vicentini Rivas-Martínez, Lousã, Díaz, 
Fernandez-González & J.C. Costa 1990 

IV. Stauracanthenion boivinii Rivas-Martinez (1979) 

2. Genisto triachanti-Cistetum palhinhae Rivas-Martínez, Lousã, Díaz, Fernandez-
González & J.C. Costa 1990 

 

 

2. CISTO-LAVANDULETEA Br.-BI. (1940) 1952 

A. Stauracantho genistoidis-Haliemetalia commutati Rivas-Martínez, Lousã, Díaz, Fernandez-
González & J.C. Costa 1990 

I. Coremion albi Rothmaler 1954 

3. Thymo camphorati-Stauracanthetum spectabilis (Rothmaler 1954) Rivas-Martínez, 
T.E. Díaz, Fernandez-González 1990 

4. Stipo giganteo-Stauracanthetum vicentini (Rothmaler 1954) Rivas-Martínez, Lousã, 
Díaz, Fernandez-González & J.C. Costa ex J.C. Costa, Espírito Santo e Lousã 1994 

 
 

3. QUERCETEA ILICIS Br.BI. in Br.-Bl. et al.1952 

A. Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni Rivas-Martínez 1975 

I. Asparago albi-Rhamnion oleoides Rivas Goday ex Rivas-Martínez 1975 

5. Querco cocciferae-Juniperetum turbinatae (Rivas-Martínez 1975) Rivas-Martínez, 
Lousã, Díaz, Fernandez-González & J.C. Costa 1990 

II. Juniperion turbinatae Rivas-Martínez 1975 corr. 1987 

6. Osyrio quadripartitae-Juniperetum turbinatae (Rivas-Martínez 1975) Rivas-Martínez, 
Lousã, Díaz, Fernandez-González & J.C. Costa 1990 

7. Daphne gnidii-Juniperetum navicularis Rivas-Martínez, Lousã, Díaz, Fernandez-
González & J.C. Costa 1990 

III. Rubio longifoliae-Coremion albi Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & Valdés 1990 

8. Rubio longifoliae-Coremetum albi Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & Valdés 1990 
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11.4.2 Valores Florísticos e Fitocenóticos 

De acordo com os trabalhos que têm vindo a ser desenvolvidos pelo Instituto de 
Conservação da Natureza e Biodiversidade (ICNB) no âmbito da implementação da Rede 
Natura 2000, encontram-se referenciados, nos Sítios (Comporta/Galé e Costa Sudoeste) 
propostos ao longo da faixa litoral do Sudoeste, que constituem as áreas de Conservação 
da Natureza mais próximas da Refinaria de Sines, cerca de 26 taxa vegetais 
considerados de interesse comunitário (UE) cuja conservação requer a designação de 
zonas especiais de conservação (Quadro IV. 47). 
 
 

Quadro IV. 47 – Espécies de Flora do Anexo B-II (Decreto-Lei n.º 49/2005 de 24/02) na Faixa 
Litoral do Sudoeste 

Código Designação Anexos 

1434 Salix salvifolia ssp. australis II, IV 

1448 Herniaria algarvica II, IV 

1452* Silene rothmaleri II, IV 

1462 Herniaria maritima II, IV 

1487* Ionopsidium acaule II, IV 

1497 Diplotaxis vicentina II, IV 

1505 Biscutella vincentina II, IV 

1549* Ononis hackelii II, IV 

1573 Euphorbia transtagana II, IV 

1592 Cistus palhinhae II, IV 

1614 Apium repens II, IV 

1618 Thorella verticillatinundata II, IV 

1639 Limonium lanceolatum II, IV 

1644* Armeria rouyana II, IV 

1669 Myosotis lusitanica II, IV 

1673 Myosotis retusifolia II, IV 

1681 Thymus carnosus II, IV 

1695* Thymus camphoratus II, IV 

1719* Linaria ficalhoana II, IV 

1721 Chaenorhinum serpyllifolium ssp. lusitanicum II, IV 

1726 Linaria algarviana II, IV 

1731 Verbascum litigiosum II, IV 

1743 Plantago almogravensis II, IV 

1777 Santolina impressa II, IV 

1785 Centaurea fraylensis II, IV 

1851 Hyacinthoides vicentina II, IV 

1863 Narcissus calcicola II, IV 

1878 Pseudarrebatherum pallens II, IV 

1886 Avenula hackelii II, IV 
C – comum;  * (a negrito) Espécies prioriárias 
R – rara; 
V – vulnerável. 
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O valor regional relativo e o valor nacional são enquadrados pelo Decreto-Lei n.º 140/99, 
de 24 de Abril (transposição para a ordem jurídica interna da Directiva n.º 92/43/CEE 
relativa à preservação dos habitats), considerando as alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro. 
 
Em termos fitocenóticos estão referenciados para o mesmo território cerca de 58 habitats 
naturais considerados de interesse comunitário (UE) cuja conservação exige a 
designação de zonas especiais de conservação (Quadro IV. 48). 
 
 

Quadro IV. 48 – Habitats do Anexo B-I (Decreto-Lei n.º 49/2005) na Faixa Litoral do Sudoeste 

 

Código Designação 

1110 Bancos de areia permanentemente cobertos por água do mar pouco profunda 

1130 Estuários 

1140 Lodaçais e areias a descoberto na maré baixa 

1150* Lagunas costeiras 

1170 Recifes 

1210 Vegetação anual das zonas de acumulação de detritos pela maré 

1240 Falésias com vegetação das costas mediterrânicas com Limonium spp. endémicas 

1310 Vegetação pioneira de Salicornia e outras espécies anuais das zonas lodosas e arenosas 

1320 Prados de Spartina (Spartinion maritimae) 

1410 Prados salgados mediterrânicos(Juncetalia maritimi) 

1420 Matos halófilos mediterrânicos e termoatlânticos (Sarcocornetea fruticosi) 

1430 Matos halonitrófilos (Pegano-Salsoletea) 

1510 Estepes salgadas mediterrânicas (Limonietalia) 

2110 Dunas móveis embrionárias 

2120 Dunas móveis do cordão litoral com Ammophila arenaria ("dunas brancas") 

2130* Dunas fixas com vegetação herbácea ("dunas cinzentas") 

2150* Dunas fixas descalcificadas atlânticas (Calluno-Ulicetea) 

2190 Depressões húmidas intradunares 

2210 Dunas fixas do litoral da Crucianellion maritimae 

2230 Dunas com prados da Malcolmietalia 

2240 Dunas com prados da Brachypodietalia e espécies anuais 

2250* Dunas litorais com Juniperus spp. 

2260 Dunas com vegetação esclerófila da Cisto-Lavenduletalia 

2270* Dunas com florestas de Pinus pinea e/ou Pinus pinaster 

2330 Dunas interiores com prados abertos de Corynephourus e Agrostis 

3110 Águas oligotróficas muito pouco mineralizadas das planícies arenosas (Littorelletalia uniflorae) 

3120 Águas oligotróficas muito pouco mineralizadas em solos geralmente arenosos do Oeste 
mediterrânico com Isoetes spp. 

3130 Águas estagnadas, oligotréficas a mesotróficas, com vegetação da Littorelletea uniflorae e/ou da 
Isoeto-Nanojuncetea 

3140 Águas mesotróficas calcárias com vegetação bêntica de Chara spp. 
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Código Designação 

3150 Lagos eutróficos naturais com vegetação da Magnopotamion ou da Hydrocharition 

3160 Lagos e charcos distróficos naturais 

3170* Charcos temporários mediterrânicos 

3260 Cursos de água dos pisos basal a montano com vegetação da Ranunculion fluitantis e da 
Callitricho-Batrachion 

3280 Cursos de água mediterrânicos permanentes da Paspalo-Agrostidion com cortinas arbóreas 
ribeirinhas de Salix e Populus alba 

3290 Cursos de água mediterrânicos intermitentes da Paspalo-Agrostidion 

4020* Charnecas húmidas atlânticas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix 

4030 Charnecas secas europeias 

5140 Formações de Cistus palhinhae em charnecas marítimas 

5210 Matagais arborescentes de Juniperus spp. 

5330 Matos termomediterrânicos pré-desérticos 

5333 Formações de Chamaerops humilis 

5335 Matos termomediterrânicos de Cytisus e Genista 

5410 Friganas mediterrânicas ocidentais dos cimos de falésia (Astragalo-Plantaginetum subulatae) 

6210 Prados secos seminaturais e facies arbustivas em substrato calcário  
(Festuco-Brometalia) (*importantes habitats de orquídeas) 

6220* Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachyodietea 

6310 Montados de Quercus spp. de folha perene 

6410 Pradarias com Molina em solos calcários, turfosos e argilo-limosos (Molinion caeruleae) 

6420 Pradarias húmidas mediterrânicas de ervas altas da Molinion-Holoschoenion 

6430 Comunidades de ervas altas higrófilas das orlas basais e dos pisos montano a alpino 

7130 Turfeiras de coberta (*turfeiras activas) 

7140 Turfeiras de transição e turfeiras ondulantes 

7150 Depressões em susbtratos turfosos da Rhynchosporion 

7210 Pântanos calcários com Cladium mariscus e espécies da Caricion davallianae 

8210 Vertentes rochosas calcárias com vegetação casmofílica 

8220 Vertentes rochosas siliciosas com vegetação casmofítica 

8310 Grutas não exploradas pelo turismo 

8330 Grutas marinhas submersas ou semi-submersas 

91B0 Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 

91F0 Florestas aluviais de Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus 
angustifolia das margens de grandes rios (Ulmenion minoris) 

9240 Carvalhais ibéricos de Quercus faginea e Quercus canariensis 

92A0 Florestas-galerias com Salix alba e Populus alba 

92D0 Galerias e matos ribeirinhos meridionais (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae) 

9330 Florestas de Quercus suber 

9540 Pinhais mediterrânicos de pinheiros mesógeos endémicos 
* Habitats prioritários 
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11.4.3 Vegetação Actual 

As áreas sujeitas a intervenção localizam-se na envolvente da Refinaria de Sines. A área 
de implantação do projecto ocupa terrenos baldios, zonas de aterros recentes e algumas 
áreas agrícolas, que dominam também a área envolvente (FIG. IV. 42), juntamente com 
uma pequena mancha de pinhal, próxima da área de projecto, a Oeste desta. 
 

 
FIG. IV. 41 – Localização da Área de Expansão da Refinaria de Sines, com visualização de 

alguns exemplares arbóreos (Pinus spp) 

 

 

 
FIG. IV. 42 – Pormenores de Alguns Habitats Existentes na Envolvente da Área de Expansão 

(áreas agrícolas, matos, juncais e mancha de pinhal manso) 
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Constituem habitats muito abertos sem grandes manchas de vegetação densa, bastante 
intervencionados, onde a presença do Homem é constante. As espécies arbustivas são 
essencialmente ruderais, bem adaptadas a este ambientes mais artificializados, não se 
observando espécies de valor conservacionista. 
 
Nas reduzidas manchas florestais, dominam o pinheiro manso e os eucaliptos, 
igualmente espécies bem adaptadas aos solos arenosos existentes na área a 
intervencionar. 
 
 
 
 
11.5 Fauna 

Do ponto de vista faunístico são de esperar espécies adaptadas a estes espaços mais 
abertos. No entanto, a proximidade da Refinaria criando uma perturbação crónica, 
impede que se criem na zona a intervencionar condições de habitat ou nichos ecológicos 
com interesse para a fauna. 
 
Não obstante, é possível observar-se alguns artrópodes terrestres e esporadicamente 
espécies da avifauna como o pardal-comum (Passer domesticus) e o chamariz (Serinus 
serinus), espécies ubiquistas, de grande resistência e sem valor de protecção digno de 
registo.  
 
A área dos projectos não apresenta assim condições para proporcionar habitats 
suficientemente estáveis e naturalizados que consigam atrair espécies mais exigentes ou 
com estatuto de conservação mais importante. 
 
As áreas de maior valor encontram-se relativamente distantes, para Sul e para Norte da 
zona de intervenção. 
 
Entre as espécies nidificantes nas falésias litorais ou ilhotas rochosas contam-se a águia 
de Bonelli, o peneireiro-das-torres, a cegonha-branca, a garça-branca e a gralha-de-bico-
vermelho. Nas zonas húmidas formadas pelas lagoas costeiras, a Norte de Sines, 
nidificam espécies como a garça-real, a garça-pequena, o perna-longa, a andorinha-do-
mar-anã, entre outras. 
 
Relativamente aos mamíferos, assinala-se a existência de condições favoráveis ao 
desenvolvimento de lebre, a ocorrência de grutas e furnas com morcegos cavernícolas e 
a visitação frequente das falésias por carnívoros como a geneta, a fuinha e a lontra. 
 
Quanto aos anfíbios destaca-se o tritão-de-ventre-laranja e para os répteis a cobra-de-
pernas-pendáctilas. 
 
Este panorama geral, numa envolvente mais distante, contrasta de forma significativa 
com as condições de habitat que podem ser proporcionadas na zona envolvente mais 
próxima e, mais ainda, na área de intervenção do projecto em análise, que a seguir se 
analisam, de acordo com os vários grupos faunísticos potencialmente presentes: 
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• Áreas agrícolas 
 
Nas áreas agrícolas, com um elevado grau de intervenção, o valor conservacionista das 
comunidades florísticas e faunísticas é baixo, pelo que constituem biótopos de menor 
diversidade biológica. 
 
 
A - Anfíbios 
 
Os habitats onde existem disponibilidades hídricas são raros na envolvente próxima e 
são os únicos que favorecem a ocorrência das espécies deste grupo. As culturas 
agrícolas que predominam na zona, são na generalidade agressivas para estas espécies 
animais, que têm assim muitos factores que favorecem a sua mortalidade. 
 
Em consequência do que foi referido, apesar de poderem ocorrer algumas espécies 
referidas, apenas será de esperar uma maior ocorrência de espécies mais tolerantes a 
estes factores adversos tal como a rã-verde (Rana perezi), ou outras com as mesmas 
características mas mais pontuais. 
 
 
B - Répteis 
 
Neste tipo de áreas agrícolas existentes na zona, constituindo locais que não se 
encontram permanentemente encharcados, tais como culturas de sequeiro, pomares, 
vinhas, é possível encontrar algumas espécies mais terrestres como é o caso, por 
exemplo, do sardão (Lacerta lepida). 
 
 
C - Mamíferos 
 
Neste biótopo ocorrem na zona algumas das espécies referenciadas incluindo a raposa 
(Vulpes vulpes) e o texugo (Meles meles), que apenas visitarão este habitat para se 
alimentarem e são avistadas muito raramente. 
 
Os pequenos micromamíferos poderão igualmente ocupar este biótopo, bem como os 
lagomorfos.  
 
 
D - Avifauna 
 
As aves que ocorrem nas culturas agrícolas possuem adaptações comportamentais, 
como o oportunismo alimentar, a elevada mobilidade, que lhes permitam usufruir ou 
suportar as alterações ambientais, conforme estas sejam favoráveis ou desfavoráveis. 
 
O número de espécies que pode utilizar este tipo de biótopo é variado e depende do tipo 
de cultura existente. As áreas de olival têm bastante importância na invernada de muitas 
espécies de avifauna, nomeadamente dos passeriformes. As espécies invernantes mais 
comuns são a toutinegra-de-barrete-preto (Sylvia melanocephala), o chapim-real (Parus 
major), o pico-de-peito-ruivo (Erithracus rubecula), entre outras. 
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Na estação do Verão, as espécies que utilizam mais frequentemente os olivais para 
nidificar são o chapim real (Parus major), o melro (Turdus merula), o pintassilgo 
(Carduelis carduelis) e a cotovia-pequena (Lullula arborea). 
 
Nas vinhas e pomares é de esperar a ocorrência de espécies com características 
antropófilas tais como os fringilideos, parideos, entre outros, juntamente com as espécies 
que ocorrem noutros biótopos tais como nos olivais. 
 
 

• Espaços florestais (Pinhal e Eucaliptal) 
 
A - Anfíbios 
 
Nestas áreas só ocorre um maior número de espécies em locais onde se registam corpos 
de água, onde esta condição é indispensável para poderem ocorrer as espécies de 
características mais aquófilas. São assim muito raros e apenas ocorrem em zonas 
ribeirinhas onde, os anfíbios encontram água, alimentação e abrigo suficientes para a sua 
manutenção, crescimento e reprodução, tanto nos cursos de água, mas também nas 
suas margens e nos micro-habitats que estes locais oferecem, tal como pedras, rochas, 
charcos, entre outros.  
 
As espécies que ocorrem com maior frequência são o sapo comum (Bufo bufo) e a rã 
(Rana perezi). 
 
 
B - Répteis 
 
Nas áreas de pinhal ocorrem espécies de valor relativamente pouco acentuado, tanto a 
nível de diversidade, como a nível de abundância. 
 
A cobra-de-ferradura (Coluber hippocrepis) pode ocorrer em presença de áreas rochosas 
ou pedrogosas. 
 
A cobra-de-água-de-colar (Natrix natrix) e a cobra-de-água viperina (Natrix maura) só 
existem se ocorrerem corpos de água. 
 
Os restantes répteis listados para a área em estudo podem ocorrer também neste 
biótopo, em grau variável. 
 
São espécies características de zonas onde o estrato arbóreo não é muito denso a 
lagartixa-do-mato (Psammodromus algirus) e a lagartixa-dos-muros (Podarcis bocagei / 
Podarcis hispânica). 
 
O sardão (Lacerta lepida), a cobra-rateira (Malpolon monspessulanus) e a cobra-de-
escada (Elaphe scalaris) poderão ocorrer em grau variável neste biótopo 
 
A cobra-de-ferradura (Coluber hippocrepis) tem preferência por áreas rochosas ou 
pedregosas relativamente expostas, mas com um certo grau de cobertura de vegetação. 
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C - Mamíferos 
 
Para este tipo de habitat dos mamíferos listados os que podem ocorrer com maior 
frequência são o rato-do-campo (Apodemus sylvaticus), o ouriço-cacheiro (Erinaceus 
europaeus), a geneta (Genetta genetta), o coelho (Oryctolagus cunniculus) e a raposa 
(Vulpes vulpes). 
 
Este é o biótopo com maior número de espécies presente na área em estudo. 
 
No que respeita aos insectívoros e roedores potencialmente ocorrentes, estes 
encontram-se em zonas de pousio ou com matos baixos. 
 
Relativamente aos mamíferos de médio e grande porte deverão ocorrer essencialmente a 
lebre (Lepus granatensis), o coelho (Oryctolagus cuniculus), a raposa (Vulpes vulpes), a 
doninha (Mustela nivalis) e o texugo (Meles meles). 
 
 
D - Avifauna 
 
Nos pinhais podem ocorrer sobretudo frigideos e parideos, tal como o chapim real (Parus 
major) e o tentilhão-comum (Fringilla coelebs). 
 
 

• Espaços naturais 
 
A - Anfíbios 
 
As áreas naturais ocorrentes no troço em análise constituem biótopos de importância 
reduzida para este grupo animal, dado não apresentarem geralmente disponibilidade 
hídrica para a sua sobrevivência. Assim, só é de esperar a ocorrência destes animais se 
ocorrerem alguns corpos de água, de forma a que as espécies de características mais 
terrestres possam colonizar este biótopo. 
 
A espécie que poderá ocorrer com maior frequência é o sapo (Bufo bufo), sendo uma 
espécie de hábitos mais terrestres. 
 
 
B - Répteis 
 
Estes espaços naturais constituem, nesta área, habitats em recuperação e onde os 
matos se encontram nos estados iniciais de evolução. No geral, os matos são os biótopos 
que oferecem melhores condições para o desenvolvimento da generalidade das espécies 
deste grupo animal.  
 
Estes biótopos apresentam normalmente pouca perturbação humana, sendo 
relativamente áridos e apresentando por vezes locais pedregosos, oferecendo condições 
óptimas para a proliferação destas espécies podendo aqui ocorrer quase todas as 
espécies referenciadas para área em estudo. É expectável que, se não ocorrerem 
alterações da ocupação de solo, que estes locais se tornem biótopos de excelência para 
este grupo faunístico. 
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A presença do lagarto-de-água (Lacerta schreiberi), da cobra-de-água-viperina (Natrix 
maura) e da cobra-de-água-de-colar (Natrix natrix) só ocorrerá se existirem alguns corpos 
de água. 
 
Neste tipo de biótopo pode ocorrer a cobra-de-ferradura (Coluber hippocrepis), a 
lagartixa-do-mato (Psammodromus algirus), o sardão (Lacerta lepida) e a cobra-de-
escada (Elaphe scalaris), entre outros. 
 
 
C - Mamíferos 
 
Pelas razões acima mencionadas, não é de esperar a ocorrência dos mamíferos de maior 
porte como a raposa. 
 
As espécies que ocorrem com mais frequência são os insectívoros e os roedores, 
ocorrendo praticamente todas as espécies. 
 
 
D - Avifauna 
 
Podem ocorrer espécies como a cotovia-pequena (Lullula arborea) e o pardal (Passer 
domesticus), sendo as espécies mais comuns a fuinha-dos-juncos (Cisticola juncidis) e a 
perdiz (Alectoris rufa). 
 
 
 
 
Deste modo, considera-se que os habitats existentes na área de expansão da Refinaria 
de Sines não proporcionam a ocorrência de espécies faunísticas de valor, sendo ocupada 
por espécies de larga distribuição nacional.  
 
Para além disso, a sua localização na proximidade de uma Refinaria, sujeita a grande 
pressão quer pelas acções de manutenção das condições de operacionalidade da 
infraestrutura, quer pelas emissões libertadas nas diferentes unidades, torna esta área de 
pouco interesse para suporte da flora e fauna ocorrente na região. 
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12. PAISAGEM 

12.1 Metodologia 

A qualidade da paisagem é um recurso natural e, como tal não é um bem inesgotável 
nem se mantém inalterável face às acções humanas, podendo a sua degradação levar à 
diminuição da qualidade de vida das populações. 
 
Daqui o interesse de que se reveste a caracterização paisagística de um determinado 
território como elemento de suporte das propostas de ordenamento compatíveis com a 
manutenção da qualidade visual e ambiente das paisagens. 
 
Enquanto que a qualidade visual duma paisagem expressa o seu valor cénico, a 
capacidade de absorção visual representa a sua maior ou menor capacidade para 
suportar ou reagir a impactes ou alterações visuais que sobre ela se façam sentir. 
 
Para a determinação da qualidade visual da paisagem contribuem aspectos como a cor, 
textura, singularidade, complexidade, representatividade e organização estrutural dessa 
mesma paisagem. 
 
A capacidade de absorção visual da paisagem está dependente, principalmente, de 
factores morfológicos e ocupacionais do local, contribuindo para a sua avaliação 
aspectos fundamentais como o relevo, o coberto vegetal, a proximidade de observadores, 
aspectos que poderão determinar a existência ou não de barreiras visuais e ainda a 
maior ou menor acessibilidade visual à área de desenvolvimento do projecto. 
 
No caso em que, como o presente, o território se apresenta de carácter dominantemente 
industrial e portuário e em constante transformação, é importante proceder à sua 
caracterização e determinação dos seus valores, uma vez que as paisagens evoluem de 
acordo com o modo, a intensidade e a forma como sobre elas se exerce a acção 
humana. 
 
A caracterização paisagística realizada teve como base a Carta Militar de Portugal, a 
fotografia aérea e o reconhecimento de campo com registo fotográfico, a partir dos quais 
se estudaram os aspectos relativos ao relevo, ocupação de solo, vegetação e  
elementos construídos considerados mais importante para a compreensão do carácter da 
paisagem.  
 
Esta caracterização permitiu a identificação das Unidades de Paisagem e posterior 
classificação relativamente à sua qualidade visual, à capacidade de absorção visual e, 
finalmente, à avaliação da sensibilidade da paisagem quanto à introdução de novas 
acções. 
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12.2 Caracterização 

A Refinaria de Sines ocupa uma área aproximada de 330 ha e localiza-se a nascente da 
cidade de Sines, na grande unidade de paisagem designada, no estudo elaborado pela 
Universidade de Évora para a Direcção-Geral do Ordenamento do Território e 
Desenvolvimento Urbano (Cancela D’Abreu et al., 2004)(�), por “Pinhais do Alentejo 
Litoral”. 
 
Esta unidade de paisagem, que se estende para sul do rio Sado até Sul de Sines, 
corresponde a uma “extensa planície litoral arenosa delimitada por situações fisiográficas, 
ambientais e paisagísticas muito distintas – o rio Sado e o seu estuário, a península de 
Tróia e a costa litoral, a serra de Grândola e a charneca do Sado.” 
 
“Apesar de se tratar de uma unidade que inclui áreas costeiras e áreas de pinhal em que 
a relação com o mar não se estabelece claramente, a planura, as areias e os pinheiros, 
sobretudo mansos, são os elementos que melhor definem o carácter destas paisagens.”  
 
“Na ligação da plataforma litoral à serra de Grândola, ocorrem montados de sobro com 
continuidade para as zonas mais elevadas. Mais a sul, principalmente junto a Sines, os 
pinhais dão lugar a algumas manchas de eucalipto.” (Cancela d’Abreu et al. 2004, pg. 
249). 
 
Referem ainda os mesmos autores (pág 250) que “a cidade de Sines, juntamente com o 
complexo portuário e industrial que a circunda, constitui um conjunto que se destaca 
claramente na unidade de paisagem ……”. 
 
É precisamente nesta sub-unidade de paisagem que se localiza a área em estudo. 
Integrada no interior da ZILS – Zona Industrial e Tecnológica de Sines, esta área 
apresenta um relevo plano, cota média de 45 m, e é circundada por rodo e ferrovias e 
enquadrada por áreas florestais e agro-silvo-pastoris na envolvente imediata. 
 
Na FIG. IV. 43 apresenta-se o aspecto geral da paisagem na envolvente da Refinaria. 
 
As grandes instalações industriais, as infra-estruturas rodoviárias e de transporte de 
energia, os povoamentos florestais monoespecíficos e alguns espaços agro-silvo-
pastoris, são os elementos que contribuem, de forma mais significativa, para a percepção 
e imagem da paisagem da área em análise. 
 
Apesar da suavidade do relevo e da grande dimensão de algumas das instalações 
industriais, a presença de extensas manchas de vegetação arbórea de grande densidade 
e porte, e com compasso de plantação reduzido, que funcionam como fortes barreiras 
visuais, contribuem para atenuar o impacte visual destas enormes manchas construídas 
que se distribuem de forma organizada, e ainda relativamente dispersa, na paisagem. 

                                                
 
(1) CANCELA D’ABREU, A. et al., 2004 – Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em 
Portugal Continental. DGOTDU., Lisboa 
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FIG. IV. 43 – Aspecto Geral da Paisagem na Envolvente da Refinaria de Sines 
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Efectivamente, para o observador que não se encontre a grande proximidade, 
sobressaem apenas, com maior expressão, os elementos de maior altura – as chaminés 
– que são perceptíveis a distâncias consideráveis. 
 
Já num horizonte visual próximo, estas enormes áreas, predominantemente constituídas 
por material inerte, têm um impacte visual significativo, impondo-se com grande força na 
paisagem, contrastando fortemente com a envolvente florestal e agro-silvo-pastoril. 
 
A quase totalidade da área da Refinaria de Sines é ocupada por tanques e unidades 
industriais de dimensão apreciável, conferindo a este espaço um carácter tipicamente 
industrial. 
 
Se o interior da Refinaria corresponde a uma paisagem tipicamente industrial, na 
generalidade sem grande diferenciação de espaços, na sua periferia é possível distinguir 
quatro unidades de paisagem com características estruturais, funcionais e visuais 
próprias: 
 

• O complexo urbano-industrial de Sines correspondente ao contínuo urbano, 
industrial e portuário de Sines, que se traduz numa paisagem marcadamente 
humanizada e transformada. Refira-se que toda esta área sofreu nas últimas 
décadas um desenvolvimento urbano-industrial e portuário que alterou 
substancialmente a paisagem pré-industrial cujas referências eram o Cabo de 
Sines e a antiga vila piscatória que se desenvolveu a Sul deste, hoje ambos 
diluídos pela expansão urbana, da agora cidade de Sines, e obras marítimas que 
modificaram o perfil da linha de costa próxima. 

 
 
• A faixa costeira não construída em que a Sul de Sines alternam ao longo de 

vários quilómetros, praias recatadas e imponentes arribas marinhas as quais são 
parte integrante do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, e 
a Norte de Sines, um extenso areal paralelo a um cordão dunar bem conservado 
que se prolonga até Tróia. É sem dúvida uma das paisagens de maior 
naturalidade no contexto nacional valorizada por um conjunto de biótopos de 
elevado interesse conservacionista. Todas estas características consubstanciam 
uma paisagem de elevada qualidade e fragilidade visual. 

 
 

• A área agro-silvo-pastoril dominada por uma matriz de culturas arvenses de 
sequeiro ponteadas por bosquetes de pinheiro, sobreiro, azinheira e eucalipto. 
Trata-se de uma área aplanada, interior, essencialmente aberta, com longa 
tradição agrícola e pastoril que beneficia da proximidade do mar para amenizar o 
clima mediterrâneo e de solos com boa aptidão agrícola. Desenvolve-se a cotas 
relativamente baixas, na ordem dos 40 a 50 metros, que vão progressivamente 
aumentado em direcção ao interior através de um declive muito suave, de 
aproximadamente 1 a 3%. 
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• A área florestal, em que predominam os povoamentos de eucalipto e pinheiro 

bravo. Estas áreas, que ocupam a zona Norte, Nordeste e Este, correspondem a 
espaços visualmente muito fechados. Nas situações em que os povoamentos 
florestais foram cortados, as novas árvores são de reduzida dimensão e o 
coberto vegetal é predominantemente do estrato arbustivo (cistáceas, 
rosmaninho e tojo) são possíveis aberturas visuais com alguma expressão mas 
sempre limitadas pelos povoamentos contíguos 

 
 
No tocante a visibilidades constata-se que o relevo aplanado na envolvente da área dos 
projectos, se traduz numa baixa capacidade de absorção visual.  
 
De facto, os elementos mais proeminentes da Refinaria de Sines, nomeadamente, a 
chaminé principal cuja influência visual na região é determinada pela sua altura de 234 m, 
as duas flares cuja visibilidade se prolonga no período nocturno, e os reservatórios 
alguns com uma altura de 20 m e diâmetro de 90 m, associados à extensa área ocupada, 
determinam um grau de presença muito elevado, evidenciando todos eles grande 
visibilidade, sobretudo para observadores localizados a curtas distâncias, como é o caso 
das estradas próximas. 
 
Sob o ponto de vista da ocupação do solo, verifica-se a existência de duas grandes 
manchas em oposição: áreas florestadas, a Norte, Nordeste e Este do local de 
implantação da Refinaria, e zonas de agricultura de sequeiro, predominantemente a Sul. 
 
Embora a paisagem na área de influência dos projectos se caracterize por uma fraca 
diversidade do ponto de vista cénico, o facto de a Sul da Refinaria o território 
corresponder a um espaço aberto, potencia a presença de situações de grande expansão 
visual, reflectindo-se num ambiente local de elevada sensibilidade visual e, 
simultaneamente, de reduzida absorção visual relativamente à implantação de estruturas 
de carácter industrial. No entanto, a distância que medeia entre a área da refinaria e as 
principais vias de circulação a Sul (3 a 4 km) contribui para a diminuição da 
acessibilidade visual a esta infraestrutura. 
 
De uma forma global, verifica-se que embora a imagem da paisagem na envolvente de 
Sines seja fortemente marcada pela presença do complexo urbano-industrial, esta 
imagem é largamente compensada pela elevada qualidade visual determinada pelo Cabo 
de Sines e pela linha de costa a Norte e Sul da zona portuária, consubstanciando 
situações de importante valor cénico.  
 
Na FIG. IV. 44 podem observar-se algumas vistas da Refinaria a partir das vias que lhe 
dão acesso (Foto 1 – vista próximas de Norte, Foto 2 – vista próxima de Sul). 
 
A densidade e dimensão dos elementos construídos, actualmente existentes, contribui 
para que qualquer alteração que se opere no interior da área da refinaria seja 
praticamente imperceptível. 
 
Apesar da morfologia suave do terreno, a partir dos 2 a 3 km de distância (Foto 3), a 
presença da enorme massa inerte da Refinaria é bastante atenuada, sendo apenas 
visíveis as estruturas de maior altura, com especial destaque para a chaminé principal. 
 
Também das vias de circulação se tem a mesma leitura, da Refinaria, quando os 
elementos vegetais, arbóreos e arbustivos, se interpõem ao ângulo visual (Foto 4). 
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FIG. IV. 44 – Vistas Próximas de Norte e Sul 

 

 
Foto 1 

 
 

 
Foto 2 
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Foto 4 
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13. SOCIOECONOMIA 

13.1 Metodologia 

De forma a enquadrar os Projectos de Conversão e Loteamento da Refinaria de Sines no 
ambiente socioeconómico da região em que se insere, procedeu-se à caracterização do 
concelho de Sines, onde se insere a unidade industrial, e de Santiago do Cacém, 
concelho próximo da zona de implementação dos projectos, recorrendo-se também à 
Região do Alentejo e à NUT III do Alentejo Litoral, onde se integra, para evidenciar as 
suas especificidades. 
 
A caracterização foi feita a nível demográfico, económico, das infraestruturas e dos 
equipamentos existentes. 
 
A nível demográfico foi avaliada a evolução da população, a estrutura etária, a dinâmica 
populacional e a estrutura do povoamento e densidades populacionais. 
 
No âmbito económico foram analisados os indicadores económicos e principais 
actividades económicas, as taxas de actividades, a distribuição sectorial do emprego e a 
qualificação dos recursos humanos. 
 
Foram analisadas as infraestruturas existentes, nomeadamente, as rodo e ferroviárias,  
as portuárias, o abastecimento de água, o saneamento básico e o abastecimento 
eléctrico.  
 
Na análise, foram utilizadas várias fontes de informação, nomeadamente, o Plano 
Director Municipal de Sines, as estatísticas do Instituto Nacional de Estatística, 
informações da Estradas de Portugal e foi efectuado o levantamento de campo do local 
do projecto e envolvente. 
 
 
 
 
13.2 Enquadramento 

Os projectos em análise localizam-se na NUT III do Alentejo Litoral, no concelho de Sines 
e freguesia de Sines. 
 
O Alentejo Litoral é constituído, para além do concelho de Sines, pelos concelhos de 
Alcácer do Sal, Grândola, Santiago do Cacém e Odemira. O seu desenvolvimento tem 
sido marcado pelo crescimento do pólo industrial e urbano de Sines, pelo Plano de 
Irrigação do Alentejo (que tem beneficiado sobretudo os concelhos de Alcácer, Santiago 
e Odemira) e por todo um conjunto de iniciativas turísticas ao longo da faixa litoral: Tróia, 
Porto Côvo, Vila Nova de Milfontes e Zambujeira. 
 
Comparativamente aos outros concelhos, Sines destaca-se como um concelho bastante 
atractivo. Dotado de um parque industrial forte (indústrias químicas, fabricação de 
produtos metálicos, máquinas, equipamentos e material de transporte, indústrias da 
madeira, alimentares e produtos minerais não metálicos) e de importante actividade no 
domínio das pescas, restauração e hotelaria. 
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O concelho de Sines integra uma área com cerca de 199 km2 e uma população de 13 557 
pessoas em 2001 (cabendo à freguesia de Sines, respectivamente, cerca de 76% 
daquela área e 92% do número de habitantes).  
 
Quanto ao enquadramento regional, são cada vez mais fortes as articulações 
estabelecidas entre os concelhos de Sines e de Santiago do Cacém, que apresentam 
algumas afinidades. 
 
O posicionamento global destes dois concelhos pode ser aferido através dos indicadores 
reproduzidos no Quadro IV. 49, através do qual se verifica que a freguesia de Sines 
detém neste contexto cerca de 28% da população conjunta dos dois concelhos. 
 
 

Quadro IV. 49 – Evolução da População dos Concelhos de Sines e de Santiago do Cacém 

Concelhos e Freguesias População 
1981 (Hab.) 

População 
1991 (Hab.) 

População 
2001 (Hab.) 

Santiago do Cacém 29 191 31 475 31 105 

Abela 1 474 1 221 1 107 

Alvalade 2 836 2 544 2 315 

Cercal 4 866 4 177 3 882 

Ermidas do Sado 2 794 2 607 2 206 

Santa Cruz 569 518 500 

Santiago do Cacém 6 776 6 039 7 274 

Santo André 5 778 10 751 10 696 

S. Bartolomeu da Serra 596 532 455 

S. Domingos 2 412 2 119 1 024 

S. Francisco da Serra 1 090 967 890 

Vale de Água(1) --- --- 756 

Sines 12 075 12 347 13 577 

Porto Côvo(2) --- 1 094 1 116 

Sines 12 075 11 253 12 461 

Total 41 266 43 822 44 682 

(1) – Criada em Junho de 1997 
(2) – Criada em 1984 
Fonte: INE, Censos de 1981, 1991 e 2001 
  Câmara Municipal de Sines e Câmara Municipal de Santiago do Cacém 
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13.3 Análise Demográfica 

13.3.1 Evolução da População 

No Alentejo, o recenseamento geral da população em 2001 registou um efectivo total de 
776 529 habitantes, o que corresponde a cerca de 7,5% da população portuguesa. 
Caracterizada a partir da década de cinquenta por uma evolução regressiva, a 
demografia de toda a região foi especialmente condicionada nos anos sessenta pela 
incidência de uma dinâmica migratória negativa, a que veio associar-se nos últimos anos 
um declínio claro nos níveis de fecundidade e um grande aumento da mortalidade.  
 
Assim sendo, a característica geral de todo o Alentejo é de um acentuado índice  
de envelhecimento da população e uma evidente incapacidade para se auto-regenerar. 
 
Analisando separadamente a sub-região do Alentejo Litoral, o primeiro aspecto a ter  
em conta é que os concelhos de Sines e Santiago do Cacém não sofreram o mesmo tipo 
de evolução.  
 
Como se pode verificar no Quadro IV. 50 abaixo reproduzido, ao passo que Santiago do 
Cacém regista uma variação absoluta negativa de 4 322 habitantes entre 1950 e 2001, o 
caso de Sines é exactamente inverso: regista uma variação positiva de 4 087 habitantes 
no mesmo período. 
 
 

Quadro IV. 50 – Evolução da População Residente (1950 a 2001) e Taxa de Crescimento 
Médio Anual (1991-2001) 

População (Hab.) 
Unidade Territorial 

1950 1960 1970 1981 1991 2001 

Variação 
1950/01 

(n.º hab.) 

TCMA 
1991/ 
2001 

Continente 7 921 913 8 292 975 8 074 975 9 336 780 9 375 926 9 869 343 1 947 430 0,53% 

Alentejo 780 980 760 916 587 345 578 430 543 442 766 529  -14 451 4,10% 

Alentejo Litoral 131 417 129 671 99 850 103 141 98 519 99 976 -31 441 0,15% 

Alcácer do Sal 22 211 22 167 17 265 16 370 14 512 14 287 -7 924 -0,16% 

Grândola 21 216 21 060 15 525 16 042 13 767 14 901 -6 315 0,82% 

Odemira 43 073 43 999 33 235 29 463 26 418 26 106 -16 967 -0,12% 

Santiago do Cacém 35 427 33 579 26 275 29 191 31 475 31 105 -4 322 -0,12% 

Sines 9 490 8 866 7 550 12 075 12 347 13 577 4 087 1,00% 

Fonte: INE 
 
 
Uma tal disparidade deve-se certamente à atracção provocada pelos empreendimentos 
levados a cabo no Complexo Industrial de Sines, que a partir de meados da década de 
setenta afectaram de modo diverso os dois concelhos: Sines conheceu entre os censos 
de 1970 e 1981 uma verdadeira explosão demográfica, enquanto que Santiago do 
Cacém, apesar de inverter também nessa altura a curva descendente da sua população, 
registou um crescimento muito menos significativo. 
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Em termos globais e para todo o Alentejo Litoral, regista-se uma diminuição de  
31 441 habitantes entre 1950 e 2001 (cerca de 24% da população residente em 1950). 
No entanto, a taxa de crescimento médio anual entre 1991 e 2001 foi de 0,15%, 
revelando na última década uma inversão da tendência de perda populacional no 
Alentejo Litoral.  
 
A região do Alentejo apresenta uma evolução idêntica à verificada para o Alentejo Litoral 
mas com variações bastante mais significativas. De 1950 a 1991 houve uma diminuição 
drástica da população de cerca de 237 538 habitantes. No entanto, na última década a 
situação inverteu-se registando-se uma TCMA alta: de 1991 para 2001 houve um 
acréscimo de 223 538 habitantes, resultando numa população residente idêntica à 
registada em 1950. Assim, ao longo do período estudado (1950-2001) a variação da 
população é negativa mas tem recuperado significativamente na última década. 
 
 
 
13.3.2 Estrutura Etária 

A evolução da estrutura etária do concelho de Sines apresenta valores preocupantes e 
reflecte bem uma das questões mais graves a ter em conta, qualquer que seja a 
estratégia de desenvolvimento que se pretenda implementar. 
 
Como se pode verificar através do Quadro IV. 51, existe em todo o Alentejo Litoral e nos 
concelhos de Sines e de Santiago do Cacém, um nítido envelhecimento da população. 
Este indicador pode ser analisado em duas vertentes complementares: a diminuição da 
população jovem e o aumento da população idosa, verificando-se em ambos os casos 
uma evolução desfavorável. 
 
 

Quadro IV. 51 – Estrutura Etária da População 

1991 2001 

Unidade Territorial População 
Jovem 

População  
Adulta 

População 
Idosa 

População 
Jovem 

População 
Adulta 

População 
Idosa 

Continente 19,7% 66,6% 13,7% 15,8% 67,7% 16,5% 

Alentejo Litoral 

Alcácer do Sal 

Grândola 

Odemira 

Santiago do Cacém 

Sines 

18,4% 

18,1% 

16,9% 

16,6% 

19,7% 

20,6% 

64,9% 

65,0% 

64,2% 

63,6% 

65,3% 

67,1% 

16,8% 

16,9% 

19,0% 

19,8% 

15,0% 

12,3% 

13,1% 

12,9% 

12,1% 

12,9% 

12,8% 

15,5% 

65,3% 

65,2% 

63,6% 

62,2% 

67,0% 

69,0% 

21,6% 

21,9% 

24,3% 

24,9% 

20,2% 

15,4% 

Fonte: INE, Censos 1991 e 2001 

 
 
Confrontando estes valores com a distribuição etária habitualmente considerada como 
ideal − uma proporção de cerca de 35% de indivíduos com menos de 20 anos, 
acompanhada por um valor inferior a 12% nas pessoas acima dos 60 anos − depressa 
verificamos estar em presença de uma questão essencial.  
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O facto de o conjunto do País registar também índices de envelhecimento consideráveis 
não chega para matizar a gravidade da situação. A verdade é que alguns outros 
indicadores, como é o caso dos índices de dependência, apontam igualmente para 
grandes dificuldades nesta matéria.  
 
Em 2001, registavam-se na sub-região do Alentejo Litoral e no concelho de Santiago do 
Cacém, índices de dependência de idosos  claramente superiores aos do resto do País. 
 
Do conjunto de observações ressalta apenas um aspecto positivo: o concelho de Sines 
apresenta uma situação bastante mais favorável. 
 
 
 
 
13.3.3 Dinâmica Populacional 

A dinâmica populacional do Alentejo Litoral pode considerar-se débil. Tal como se 
observa no Quadro IV. 52, há uma tendência geral para a diminuição da taxa de 
natalidade associada a um aumento da taxa de mortalidade.  
 
 

Quadro IV. 52 – Indicadores da Dinâmica Populacional 

Taxa de Mortalidade 
(‰) 

Taxa de Natalidade  
(‰) 

Taxa de Crescimento 
Efectivo (‰) Unidade Territorial 

1992 2002 1992 2002 1992 2002 

Continente 10,2 10,2 11,5 10,9 1,3 0,77 

Alentejo Litoral 12,4 12,7 9,2 8,1 -3,2 0,08 

Alcácer do Sal 12,4 13,0 10,0 7,7 -2,4 -0,45 

Grândola 15,9 13,3 9,8 9,0 -6,1 -0,01 

Odemira 13,9 14,4 8,8 7,4 -5,1 0,28 

Santiago do Cacém 10 11,2 7,3 7,8 -2,7 -0,09 

Sines 12,1 11,6 12,5 9,8 0,4 0,73 
Fonte: INE 

 
 
No que diz respeito às taxas de mortalidade, são os concelhos de Grândola e Sines que 
registam uma diminuição da taxa de mortalidade, enquanto no conjunto do Alentejo 
Litoral esta taxa apresentou um aumento de 1992 para 2002. No entanto, em 2002, todos 
os concelhos e a sub-região do Alentejo Litoral apresentavam taxas superiores à média 
de Portugal Continental. 
 
Relativamente às taxas de natalidade apenas se registou um aumento, embora ligeiro, no 
concelho de Santiago do Cacém. Todos os concelhos apresentam, em 2002, taxas 
inferiores à de Portugal Continental que registou também uma descida da sua taxa de 
natalidade. 
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A taxa de crescimento efectivo apenas é positiva em dois concelhos do Alentejo Litoral: 
Sines e Odemira. Esta Sub-região apresenta um crescimento positivo, embora muito 
menor do que o crescimento verificado para o Continente. 
 
O concelho de Sines é aquele que apresenta uma situação mais favorável, pois apesar 
de registar uma taxa de mortalidade alta, apresenta a taxa de natalidade mais elevada da 
zona em estudo, o que deverá estar relacionado com o maior dinamismo da sua situação 
económica, e apresenta um crescimento efectivo próximo do verificado para o 
Continente.  
 
 
 
 
13.3.4 Estrutura do Povoamento e Densidades Populacionais 

Tomando como referência os índices de dispersão − relação entre a população residindo 
em agregados com menos de 2000 habitantes e o total da população residente −, e os 
índices de concentração − relação entre a população residindo em agregados com mais 
de 10 000 habitantes e o total da população residente, assim como o indicador da 
densidade populacional, constata-se no conjunto da região Alentejo uma distribuição 
territorial claramente desequilibrada. 
 
Registando no Censo de 1950 uma densidade populacional de 28,9 habitantes/km2, o 
Alentejo foi acentuando uma diminuição gradual desse indicador, que atingiu em 2001 o 
valor de 19,8 habitantes/km2. 
 
Paralelamente, a NUT III do Alentejo Litoral apresentou igualmente uma variação 
negativa: de 24,8 habitantes/km2 em 1950 para 18,8 habitantes/km2 em 2001. 
 
Nesse mesmo intervalo de tempo, os dois concelhos em análise registaram 
comportamentos diferentes, como pode ser verificado através da análise da FIG. IV. 45. 
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FIG. IV. 45 – Evolução da Densidade Populacional 
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Ao passo que o de Santiago do Cacém acompanhou a tendência geral da região, 
evoluindo gradualmente de 33,5 habitantes/km2 em 1950 até 28,1 habitantes/km2 em 
2001, em Sines verificou-se uma variação positiva de 46,8 habitantes/km2 para  
66,6 habitantes/km2.  
 
Por outro lado, em termos da distribuição da população por lugares de diferente 
dimensão, a situação pode ser analisada de modo sucinto através do Quadro IV. 53 a 
seguir apresentado, onde saltam à vista as assimetrias mais significativas. 
 
 

Quadro IV. 53 – Distribuição da População por Lugares e Indicadores de Povoamento em 
2001 

Unidade Territorial População 
Isolada 

Lugares 
<100 hab. 

Lugares 
100-1999 

hab. 

Lugares 
2000-

4999 hab. 

Lugares 
5000-

9999 hab. 

Lugares 
>10000 

hab. 

Índice 
Dispersão 

(%) 

Índice 
Concentração 

(%) 

Continente 276 802 718 976 3 420 018 910 649 772 250 3 770 648 44,7 38,2 

Alentejo Litoral 

Alcácer do Sal 

Grândola 

Odemira 

Santiago do Cacém 

Sines 

18 445 

1 231 

3 119 

6 829 

5 773 

1 503 

4 809 

980 

646 

1 932 

1 124 

127 

29 996 

3 375 

5 110 

12 646 

8 221 

644 

8 800 

2 099 

0 

4 699 

2 002 

0 

26 613 

6 602 

6 026 

0 

13 985 

0 

11 303 

0 

0 

0 

0 

11 303 

53,3 

39,1 

59,6 

82,0 

48,6 

16,7 

11,3 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

83,3 

Fonte: INE, Censos 2001 

 
 
Verifica-se, deste modo, que o Concelho de Sines é aquele que em todo o Alentejo Litoral 
apresenta os mais baixos índices de dispersão populacional, tendo um elevado índice de 
concentração, muito superior ao da sub-região do Alentejo Litoral e do Continente. Sines 
é o único concelho que apresenta população num lugar com mais de 10 000 habitantes e 
nele vivem 83,3% dos habitantes residentes no concelho. 
 
 
 
 
13.4 Estrutura Económica 

13.4.1 Taxas de Actividade 

Comparando os valores da população activa e suas taxas de actividade dos Censos de 
1991 e 2001 (Quadro IV. 54), mas levando em linha de conta os indicadores do conjunto 
do Continente e da sub-região do Alentejo Litoral, verifica-se que: 
 

• Ocorreu um aumento da população activa no Continente, assim como da 
respectiva taxa de actividade; 

 
• No Alentejo Litoral também se verificou um claro aumento desses indicadores, 

tanto em valores absolutos como percentuais. 
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Os concelhos de Sines e de Santiago do Cacém registaram comportamentos coerentes 
com o verificado no Alentejo Litoral e no Continente: aumento nos valores da população 
activa nos dois concelhos, bem como um significativo aumento da taxa de actividade em 
Santiago do Cacém, de 41,5% para 47,6%, e no concelho de Sines, de 45,1% para 
49,9%. 
 
Nos restantes concelhos também se verificou um aumento da população activa não 
sendo no entanto tão acentuados como os verificados para os dois concelhos acima 
mencionados. 
 
 

Quadro IV. 54 – Evolução da População Activa e da Taxa de Actividade 

1991 2001 
Unidade Territorial População 

Activa (Hab.) 
Taxa de 

Actividade 
População 

Activa (Hab.) 
Taxa de 

Actividade 

Continente 4 205 049 44,8% 4 778 115 48,4% 

Alentejo Litoral 

Alcácer do Sal 

Grândola 

Odemira 

Santiago do Cacém 

Sines 

41 254 

6 605 

5 629 

10 381 

13 067 

5 572 

41,9% 

45,5% 

40,9% 

39,3% 

41,5% 

45,1% 

45 404 

6 902 

6 284 

10 645 

14 802 

6 771 

45,4% 

48,3% 

42,2% 

40,8% 

47,6% 

49,9% 
Fonte: INE, Censos 1991 e 2001 

 
 
Quer isto dizer que, apesar das vicissitudes sofridas pelos diversos projectos que foram 
sendo implantados no concelho de Sines, cujas influências se estenderam também ao 
concelho de Santiago do Cacém, a forte concentração de recursos e actividades 
económicas aí verificada marcou decisivamente a sua imagem no exterior, funcionando 
como modelo de atracção populacional, sobretudo relativamente à área de influência 
mais próxima. 
 
 
 
13.4.2 Estrutura e Níveis de Emprego 

Caracterizado do ponto de vista do emprego como muito problemático, o Alentejo 
apresentava as suas sub-regiões distribuídas da forma como se pode ver no  
Quadro IV. 55, respeitante ao Censo de 2001: 
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Quadro IV. 55 – Estrutura Sectorial do Emprego em 2001 

Unidade Territorial Sector  
Primário 

Sector 
Secundário 

Sector  
Terciário 

Alentejo 13,0% 26,0% 61,0% 

Alto Alentejo 11,0% 25,2% 63,8% 

Alentejo Central 12,0% 27,9% 60,1% 

Baixo Alentejo 14,9% 22,7% 62,4% 

Alentejo Litoral 14,7% 27,8% 57,6% 
Fonte: INE, Censos 2001 

 
 
O Alentejo apresenta a maior parte da sua população activa no Sector Terciário (61%), 
cerca de 26% no Secundário e 13% no Primário. 
 
Uma tal evolução da estrutura do emprego não difere substancialmente do panorama do 
resto do País nas últimas décadas: decréscimo contínuo e acentuado no sector primário, 
a que corresponde uma variação positiva no sector terciário que, em muitos casos, tende 
a absorver também a população activa afecta ao sector secundário.  
 
É o que se passa actualmente com o concelho de Sines, o sector terciário destaca-se 
com 62,8%, embora o sector secundário tenha também um peso relativo considerável: 
29,9%. Por fim, o sector primário apresenta 7,3%. Os dados em causa encontram-se 
resumidos no Quadro IV. 56. 
 
 

Quadro IV. 56 – Evolução da Estrutura Sectorial do Emprego 1991-2001 

Sector  
Primário Sector Secundário Sector  

Terciário Unidade Territorial 

1991 2001 1991 2001 1991 2001 

Continente 10,8% 4,8% 37,9% 35,5% 51,3% 59,7% 

Alentejo Litoral 

Alcácer do Sal 

Grândola 

Odemira 

Santiago do Cacém 

Sines 

27,0% 

38,4% 

23,4% 

40,0% 

17,4% 

14,1% 

14,7% 

23,5% 

12,7% 

21,5% 

9,7% 

7,3% 

28,2% 

24,4% 

23,4% 

23,0% 

35,3% 

31,0% 

27,8% 

25,1% 

24,3% 

25,3% 

31,3% 

29,9% 

44,8% 

37,2% 

53,2% 

37,0% 

47,3% 

54,9% 

57,6% 

51,4% 

63,0% 

53,2% 

59,0% 

62,8% 

Fonte: INE, Censos 1991 e 2001 

 
 
Assim sendo, a evolução no concelho de Sines acompanhou, grosso modo, o que se 
passou no conjunto do País relativamente à diminuição do emprego no Sector Primário 
em benefício do Secundário e Terciário, mas os dados referentes à área em estudo 
apresentam valores de emprego na Indústria acima da média da região alentejana, 
embora abaixo da média do Continente.  
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Relativamente aos Serviços, porém, os dados são ligeiramente diferentes: acima da 
média nacional no caso de Sines.  
 
Em termos de desemprego, as estatísticas disponíveis revelam um aumento da taxa de 
desemprego em todo o Alentejo Litoral, como se pode comprovar pela análise do  
Quadro IV. 57.  
 
 

Quadro IV. 57 – Evolução da Taxa de Desemprego (1991 – 2001) 

Taxa de Desemprego 
(%) Unidade Territorial 

1991 2001 

Continente --- 4,2 

Alentejo Litoral 9,0 9,8 

Alcácer do Sal 9,7 13,0 

Grândola 9,4 11,1 

Odemira 6,7 5,5 

Santiago do Cacém 10,3 10,6 

Sines 9,3 10,2 
Fonte: INE, Censos 1991 e 2001 

 
 
A taxa de desemprego da região do Alentejo Litoral é superior à que se estima para o 
conjunto do Continente, particularmente no que diz respeito ao desemprego feminino. 
Nos concelhos em estudo, Santiago do Cacém e Sines, o desemprego regista valores 
superiores aos do conjunto do Alentejo Litoral. 
 
Mas, à semelhança do que acontece em outras áreas do Continente, também aqui se 
assiste presentemente a uma profunda alteração qualitativa da estrutura de emprego, de 
onde resultam algumas dificuldades no cálculo das taxas de desemprego.  
 
Uma tal dificuldade assenta sobretudo no acréscimo sofrido pelo trabalho por conta 
própria, através da criação de micro-empresas ou de pequenas empresas, a maior  
parte das vezes constituídas pelo próprio e um ou outro familiar, operando quase sempre 
no Sector Terciário e em especial nas áreas de Turismo, Recreio e Lazer e actividades 
afins. 
 
No caso específico do Alentejo Litoral, como aliás acontece no resto do País, não existem 
dados recentes que permitam apreciar objectivamente essa nova realidade. Em todo o 
caso, pode-se afirmar com segurança que o trabalho por conta própria introduz 
distorções no cálculo das taxas de desemprego. 
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13.4.3 Qualificação dos Recursos Humanos 

A situação dos recursos humanos representa em si própria uma condicionante em termos 
de emprego, tão decisiva que se justifica o seu tratamento individualizado.  
 
Efectivamente, qualquer que venha a ser a estratégia para a região do Alentejo em geral 
ou para o concelho de Sines, em particular, uma orientação adequada do factor recursos 
humanos será sempre uma prioridade fundamental. 
 
Como se verifica pela leitura do Quadro IV. 58, a situação actual está longe de ser 
tranquilizadora. 
 
 

Quadro IV. 58 – Estrutura dos Graus de Instrução da População Residente em 2001 

Básico 
Unidade Territorial Analfabetos 

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 
Secundário Médio e 

Superior 

Continente 14,2% 35,0% 12,5% 10,8% 15,8% 11,7% 

Alentejo Litoral 

Alcácer do Sal 

Grândola 

Odemira 

Santiago do Cacém 

Sines 

22,8% 

22,6% 

24,8% 

29,5% 

19,4% 

16,0% 

34,8% 

39,1% 

35,9% 

35,2% 

32,3% 

33,7% 

10,8% 

10,7% 

11,1% 

10,9% 

10,3% 

11,5% 

10,7% 

9,7% 

9,4% 

8,8% 

11,7% 

12,9% 

14,1% 

12,5% 

13,1% 

10,1% 

17,4% 

17,2% 

6,8% 

5,3% 

5,7% 

4,5% 

8,9% 

8,7% 

Fonte: INE, Censos 2001 

 
 
 
Com uma percentagem de 22,8% de analfabetos, o Alentejo Litoral regista menos de  
7% dos seus habitantes com qualificação académica ao nível do Ensino Médio e 
Superior. 
 
No caso concreto do concelho de Sines, estes números registam níveis um pouco mais 
aceitáveis, embora insuficientes: 16,0% de analfabetos; taxas na ordem dos 17% no 
Ensino Secundário; e 8,7% no Ensino Médio e Superior. 
 
Sines e Santiago do Cacém são os concelhos que apresentam uma população mais 
instruída mantendo-se no entanto abaixo da média para Portugal Continental, 
nomeadamente no que diz respeito à população alfabetizada e à população com ensino 
superior.  
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13.5 Infraestruturas e Condições Sociais 

13.5.1 Infraestruturas Básicas 

Em termos de infraestruturas básicas comparou-se os concelhos de Sines e Santiago do 
Cacém com a região do Alentejo a subregião Alentejo Litoral e com todo o território 
nacional. 
 
No que diz respeito às infraestruturas de abastecimento e saneamento, as principais 
carências no concelho são ao nível de drenagem e tratamento de águas residuais, como 
é possível verificar através da análise do Quadro IV. 59. 
 
 

Quadro IV. 59 – População Servida por Infraestruturas de Abastecimento e Saneamento 

Águas Residuais (%) 

Unidade Territorial 
Abastecimento 
Domiciliário de 

Água (%) Drenagem Tratamento 
(ETAR’s) 

Sistema de Recolha 
de Resíduos Sólidos 

(%) 

Portugal 89,7 70,0 50,0 98,4 

Alentejo 92,2 86,3 67,9 96,1 

Alentejo Litoral 86,5 76,2 65,5 92,5 

Sines 98,0 95,0 50,0 100 

Santiago do Cacém 97,0 80,3 80,3 96,5 
Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Alentejo 2001, Anuário Estatístico de Portugal 2001 

 
 
Relativamente ao abastecimento domiciliário de água, nos concelhos de Sines e Santiago 
do Cacém, respectivamente 98% e 97% da população está servida de abastecimento. 
Estes valores são superiores ao registado na subregião do Alentejo Litoral (86,5%), na 
região do Alentejo (92,2%) e no território nacional (89,7%). 
 
É ao nível das águas residuais que ainda se registam algumas falhas como se pode 
observar no Quadro IV. 59 acima apresentado. Ao nível da drenagem das águas 
residuais, na região do Alentejo, cerca de 14% da população não está servida por 
drenagem, enquanto que na subregião Alentejo Litoral, isto acontece com 24% da 
população e no concelho de Santiago do Cacém com cerca de 20% da população. 
Constitui excepção o concelho de Sines, em que apenas 5% da população não está 
servida com drenagem. 
 
Relativamente a infraestruturas de tratamento de águas residuais, 50% da população do 
concelho de Sines não está servida, o que é idêntico à maioria do território nacional, 
tendo em conta que apenas 50% da população portuguesa está servida por 
infraestruturas de tratamento de águas residuais. 
 
No concelho de Santiago do Cacém cerca de 20% da população não está servida de 
tratamento das águas residuais produzidas, enquanto que na região do Alentejo e na 
subregião do Alentejo Litoral, isto acontece com cerca de 32% e 35%, respectivamente. 
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No que diz respeito ao sistema de recolha de resíduos sólidos, no concelho de Sines, 
toda a população está servida enquanto que no concelho de Santiago do Cacém o valor 
decresce para 96,5% da população. Na subregião do Alentejo Litoral e na região do 
Alentejo, está servida, respectivamente, 92,5% e 96,1% da população. Das unidades 
territoriais referidas, apenas o concelho de Sines com 100% apresenta uma percentagem 
superior à do território nacional (98,4%). 
 
No que diz respeito às infraestruturas existentes nos alojamentos familiares dos 
concelhos de Sines e Santiago do Cacém, na região do Alentejo e na subregião do 
Alentejo Litoral as carências notam-se sobretudo nos esgotos ligados à rede pública, 
como se pode verificar no Quadro IV. 60. 
 
 

Quadro IV. 60 – Alojamentos Familiares Ocupados como Residência Habitual, Segundo as 
Infraestruturas Existentes em 2001 

Unidade Territorial Com Electricidade (%) Com Esgoto Ligado à 
Rede Pública (%) 

Com Água Canalizada 
da Rede Pública (%) 

Portugal 99,6 99,3 97,8 

Alentejo 97,2 69,8 88,2 

Alentejo Litoral 96,1 65,2 79,1 

Sines 96,9 81,4 91,1 

Santiago do Cacém 97,9 69,2 89,3 
Fonte: INE, Censos 2001 

 
 
Cerca de 18,6% dos alojamentos familiares do concelho de Sines não apresentam esgoto 
ligado à rede pública e 8,9% não tem água canalizada da rede pública, enquanto que no 
concelho de Santiago do Cacém, estes valores são de respectivamente, 30,8% e 10,7%. 
Em relação a esta infraestrutura a subregião do Alentejo Litoral apresenta uma situação 
ainda menos favorável.  
 
Ainda em relação a esta infraestrutura, é de referir que o abastecimento poderá ser 
efectuado, por outros meios, como por exemplo poços particulares. 
 
No geral, quer os dois concelhos analisados, quer a subregião do Alentejo Litoral e a 
região do Alentejo apresentam uma situação menos favorável do que a verificada para 
todo o território nacional. 
 
Ao nível da electricidade, a situação da subregião do Alentejo Litoral é de cerca de 96% 
de cobertura e no caso da região do Alentejo é de 97,2% de cobertura. No concelho de 
Sines o valor é de 96,9% e no concelho de Santiago do Cacém o valor é de 97,9%. 
 
Todas as unidades territoriais analisadas apresentam valores inferiores à situação 
nacional. 
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13.5.2 Infraestruturas Rodoviárias, Ferroviárias e Portuárias 

Em termos de ligações rodoviárias, o concelho de Sines, possui uma rede bem 
estruturada de que se destaca o IP8 e o IC33, que estabelecem ligação entre a A2/IP1 
(Lisboa/Algarve) e o centro urbano de Sines. 
 
Um outro itinerário principal é o que corresponde à EN121 (Santiago do Cacém – Ferreira 
do Alentejo), que estabelece ligação com o IC1 (Lisboa, Grândola, Ourique, Guia). 
 
Por outro lado, há ainda a referir a EN120-1 (IC4 no PRN 2000), que liga Sines à 
Tanganheira e que, a partir dai, através da EN120, assegura a ligação, para Norte, a 
Santiago do Cacém e Grândola e, para Sul, a Odemira, Aljezur e Lagos.  
 
No que respeita às ligações ferroviárias, o acesso de passageiros ao centro urbano de 
Sines com ligação à Linha do Sul em Ermidas do Sado, encontra-se desactivado. Quanto 
ao tráfego de mercadorias estão em funcionamento alguns ramais utilizados por unidades 
fabris instaladas no complexo industrial – portuário de Sines, que através de ligação ao 
ramal de Ermidas, se encontram depois em ligação com a restante rede ferroviária 
nacional.  
 
As infraestruturas rodoviárias e ferroviárias que servem a área em estudo encontram-se 
representadas na FIG. IV. 46. 
 
As infraestruturas portuárias do concelho correspondem às do Porto de Sines, 
actualmente um dos melhores portos nacionais de águas profundas com uma localização 
geoestratégica privilegiada para transbordo de mercadorias entre a Europa e o resto do 
mundo. 
 
Ao Porto de Sines está associada uma vasta zona industrial dotada de infraestruturas 
adequadas a projectos industriais de diversos tipos. 
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FIG. IV. 46 – Infraestruturas Rodoviárias e Ferroviárias 
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14. PATRIMÓNIO 

14.1 Metodologia 

O estudo do Património Arqueológico, Arquitectónico e Etnográfico na área do projecto e 
envolvente foi executado segundo o Regulamento dos Trabalhos Arqueológicos (Decreto-
Lei n.º 270/99 de 15 de Julho) e o Decreto-Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro (Lei do 
Património Cultural), cumprindo os termos de referência para o descritor património 
arqueológico em Estudos de Impacte Ambiental (Circular de 10 de Setembro de 2004 do 
ex-IPA – Instituto Português de Arqueologia, actual IGESPAR – Instituto de Gestão do 
Património Arquitectónico e Arqueológico). 
 
A Situação de Referência do Descritor Património circunscreve uma pequena área de 
estudo, com a finalidade de se elaborar o enquadramento histórico do território 
abrangido por este projecto. 
 
A área de projecto corresponde aos locais onde vai ser implementado o projecto de 
conversão. 
 
A autorização do IGESPAR para a realização dos trabalhos arqueológicos apresenta-se 
no Anexo 5.1. 
 
O estudo envolveu no essencial as fases a seguir descritas. Numa primeira fase foi 
consultada bibliografia específica, documentação, bases de dados e inventários do 
Património Arqueológico e Arquitectónico. 
 
O levantamento da informação de cariz patrimonial e arqueológico incidiu sobre os 
seguintes recursos: 
 

• Endovélico (Base de Dados Nacional de Sítios Arqueológicos) da 
responsabilidade do Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e 
Arqueológico, I. P (IGESPAR); 

• Inventário do Património Classificado e em Vias de Classificação da 
responsabilidade do antigo Instituto Português do Património Arquitectónico 
(IPPAR); 

• Inventário de Património Arquitectónico da ex-Direcção Geral dos Edifícios de 
Monumentos Nacionais (DGEMN); 

• Plano Director Municipal de Sines, cujo regulamento foi publicado na Portaria n.º 
623/90, DR n.º 248, Série II, de 26/10/1990; 

• Bibliografia publicada sobre a região. 
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No IPA foram ainda consultados os seguintes processos: 
 

• 98/1(241) – Linhas de Alta Tensão Sines – Ferreira do Alentejo; 

• 2000/1(567) – EIA do Gasoduto Sines/Setúbal e Extensão do Oleoduto 
Sines/Aveiras a Setúbal – Transgás/CLC/Tanquisado; 

• 2001/1(274) – EIA do Loteamento da Zona B da Zona de Actividades Logísticas 
(ZAL) de Sines; 

• 2002/1(445) – EIA do Loteamento e infraestruturas de parcelas de uso industrial 
– Zona 10 da ZILS; 

• 2002/1(465) – EIA do IP8 - Sines /Santo André; 

• 2002/1(513) – EIA da Zona D do Loteamento e Infraestruturas de Parcelas para 
Uso Industrial Afectadas à Gestão da PGS – Parcelas 2H, 2G e 2F, Sines; 

• 2002/1(729) - EIA da Linha Mexilhoeira Grande - Sines, a 400 kV; 

• 2003/1(227) – Central Termoeléctrica da EDP em Sines; 

• 2004/1(411) – EIA da Central de Ciclo Combinado de Sines (CPPE); 

• 2005/1(401) – EIA da Central de Cogeração de Sines e Ligação à Subestação 
de Sines; 

• 2007/1(359) – EIA da Urbanização da Zona 2 de Zona Industrial e Logística de 
Sines. 

 
 
Numa segunda fase foram realizados trabalhos de prospecção arqueológica no local, de 
acordo com a metodologia indicada no Anexo 5, que decorreram no dia 30 de Outubro 
de 2007, de forma sistemática em toda a área afectada pelo presente projecto, tendo sido 
registado o grau de visibilidade do terreno (FIG. 1 do Anexo 5.2). 
 
No caso de serem identificados valores patrimoniais é efectuado o respectivo registo 
numa ficha criada para este efeito. No Anexo 5.3 apresenta-se a metodologia de registo. 
 
Finalmente, na última fase, foi elaborado o presente Relatório com base no trabalho de 
pesquisa bibliográfica e trabalho de campo. 
 
 
 
 
14.2 Enquadramento Geográfico e Histórico da Área de Estudo 

A Refinaria de Sines localiza-se na freguesia e concelho de Sines do distrito de Setúbal, 
a cerca de 4000 m (em linha recta) a Este da Igreja Matriz daquela Vila, numa zona 
aplanada. 
 
Para o presente trabalho foi definida uma área de estudo entre as coordenadas definidas 
no Quadro IV. 61. 
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Quadro IV. 61 – Coordenadas da Área de Estudo 

Rumo X Y 

NW 137691 111943 

NE 142691 111943 

SE 142691 108943 

SW 137691 108943 

 
 
O estudo da ocupação humana no território onde se localiza a Refinaria de Sines tem 
como objectivo, compreender a evolução da ocupação humana, de forma a melhor 
enquadrar e avaliar as incidências patrimoniais identificadas e os futuros impactes sobre 
a paisagem cultural que resultarão da obra. 
 
Assim, neste ponto esboça-se a evolução histórica do território onde a refinaria se 
implanta. Esta análise centra-se a área de estudo, pois a sua intenção não é a história 
desta região, mas a evolução da ocupação no espaço específico onde se encontra a 
refinaria. 
 
O levantamento da situação de referência permitiu identificar na área de estudo acima 
referida 8 incidências patrimoniais, que se apresentam no Quadro IV. 62.  
 
Segundo as informações disponíveis, a ocupação pré-histórica no território em estudo 
encontra-se marcado pelo concheiro mesolítico de Vale Marim, situado junto à praia de S. 
Torpes, pelos povoados neolíticos de Vale Pincel I e II, e pelo povoado calcolítico do 
Monte Novo (n.º 5). A estes sítios junta-se, agora, o habitat da Esteveira (n.º 1). 
 
Na FIG. IV. 47 apresentam-se desenhos de cerâmica decorada recolhida em Vale Pincel 
I e de topo de estruturas arqueológicas descobertas em Vale Pincel II. 
 
Na FIG. IV. 48 apresenta-se a localização das incidências patrimoniais identificadas. 
 

  .  

FIG. IV. 47 – Cerâmica Decorada Recolhida em Vale Pincel I e Topo de Estruturas 
Arqueológicas Descobertas em Vale Pincel II (Silva, Soares, 1981, fig.59) 
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Quadro IV. 62 – Lista de Incidências Patrimoniais Identificadas na Área de Estudo 

N.º Designação CNS Tipo de Sítio Período Freguesia M P Bibliografia 

1 Esteveira --- Mancha de 
ocupação --- Sines 141748 109943 --- 

2 Feiteira 23257 Necrópole Romano? Sines 137900 110800 Oliveira et al., 5199 

3 Courela dos Chãos 18542 Villa Romano Sines 137700 110700 
Ferreira et al., 1993, 305;   
Monteiro, 2003, n.º 12;   
Oliveira et al., 5198 

4 Moinho de Vento de 
Monte Chãos 

--- Moinho Contemporâneo Sines 138201 110627 Pereira, 2001 

5 Monte Novo 1 148 Povoado 
fortificado 

Neolítico final / 
Calcolítico Sines 138200 109500 

Ferreira et al., 1993, 309;   
Monteiro, 2003, n.º 8;   
Oliveira et al., 5196 

6 Monte Novo 2 23282 Vestígios 
diversos Romano Sines 138000 109400 Monteiro, 2003, n.º 9;   

Oliveira et al., 5195 

7 Palmeirinha 23279 Habitat Neolítico médio Sines 139100 109150 Monteiro, 2003, n.º 11 

8 Quitéria 3426 Habitat e 
necrópole Idade do Bronze Sines 138500 109000 

Ferreira et al., 1993, 319-
321; Monteiro, 2003, n.º 
10; Oliveira et al., 5194 
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FIG. IV. 48 – Incidências Patrimoniais Identificadas na Área de Estudo 
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A maioria destes locais caracteriza-se pela ocupação de zonas planas e abertas sem 
condições naturais de defesa (Silva, Soares, 1981:46) e por constituírem habitats de 
grandes dimensões. A única excepção parece ser o sítio do Monte Novo, que está 
implantado numa cumeada, com excelente controlo da paisagem envolvente e boas 
condições de defesa (Silva, Soares, 1981:120). 
 
Na FIG. IV. 49 apresenta-se a área de implantação do Povoado do Monte Novo. 
 

 
FIG. IV. 49 – Área de Implantação do Povoado do Monte Novo 

 
 
Em relação à Idade do Bronze, destaca-se a presença, na área de estudo, do povoado e 
necrópole de cistas da Quitéria. Esta necrópole do II milénio a.C. destaca-se pelo registo 
de um monumento tumular, com várias cistas funerárias (Silva, Soares, 1981:142). 
 

“As sepulturas, todas do tipo cista, com quatro lados, apresentam planta rectangular 
ou trapezoidal (por deformações resultantes de pressões exteriores) e têm 
normalmente quatro esteios: dois laterais maiores e dois de topo, menores. Possuem 
tampa monolítica formada por uma laje de contorno sub-rectangular (muitas não 
apresentavam tampa, na altura da descoberta, talvez por aquela ter sido destruída 
ou retirada quando da realização de trabalhos agrícolas)” (Silva, Soares, 1981:143). 

 
 
Na FIG. IV. 50 apresentam-se desenhos de materiais arqueológicos recolhidos na 
Necrópole da Quitéria. 
 
Três incidências patrimoniais sugerem, que pelo menos o terço ocidental (portanto mais 
próximo da povoação de Sines) foi ocupado durante o período romano. Os vestígios 
arqueológicos da Courela dos Chãos (Incidência Patrimonial n.º 3) sugerem a existência 
de uma villa, onde ainda subsistem vestígios de um hipocaustum, e que terá sido 
ocupada entre o séc. I e V d. C (Ferreira et alli, 1993, 305; Silva e Soares, 1998, 34). A 
esta villa, poderá estar associada a necrópole de incineração da Feiteira (Incidência 
Patrimonial n.º 2) (Silva e Soares, 1998, 34). 
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FIG. IV. 50 – Materiais Arqueológicos Recolhidos na Necrópole da Quitéria 

 
 
Os materiais arqueológicos reconhecidos à superfície no sítio do Monte Novo 2 
(Incidência Patrimonial n.º 6) indicam outro local de povoamento em período romano na 
área de estudo. 
 
A informação disponível permite supor que em período romano a área de estudo seria 
objecto de uma ocupação rural, com a instalação de villae ou casais rústicos que 
permitiriam a exploração agro-pecuária deste território. Note-se que os materiais 
arqueológicos romanos exumados na vila de Sines (idem, 30-35) apresentam 
praticamente a mesma diacronia dos materiais da Courela dos Chãos. 
 
Assim à fundação da povoação de Sines, economicamente centrada numa industria de 
transformação de peixe e num porto com capacidade para fazer exportar a sua produção, 
no século I, corresponderia à instalação no seu agrum de unidades de exploração 
agrícola que permitiriam sustentar esta actividade industrial. Sines era então o porto da 
civitates mirobrigensis, cuja sede, Mirobriga, tradicionalmente se localiza no Castelo 
Velho (Alarcão, 1990, 364), nas imediações de Santiago do Cacém. 
 
Apesar de nos finais do séc. II, esta industria ter sido aparentemente transferida para a 
Ilha de Pessegueiro (idem, 35), tal não significou o declínio do povoamento rural da área 
de estudo, já que o “óptimo” da vila da Courela dos Chãos, se centrou no século IV e 
primeira metade do século V (idem, 34).  
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Note-se que a estrada romana com origem em Beja, que passava por Miróbriga para 
terminar em Sines (Mantas, 1995, 227), teria um traçado idêntico à antiga estrada 
EN361-3, que ligava Santiago do Cacém a Sines, entretanto substituída pelo IP8, que 
atravessa o canto Noroeste da área de estudo. A EN361-3 é a estrada real representada 
na Carta militar das principaes estradas de Portugal datada de 1808(�) e que se apresenta 
na FIG. IV. 51 (a carta encontra-se orientada a Este). 
 
 

 
(Fonte: Carta militar das principaes estradas de Portugal) 

FIG. IV. 51 – Estrada Real entre Santiago do Cacém e Sines 

 
 
É pois possível que a área de estudo ou as suas imediações fosse atravessada pela 
estrada romana. 

                                                
 
(2) – Carta militar das principaes estradas de Portugal [Material cartográfico / grv. Romão Eloy de Almeida. - 
Escala [ca 1:470000]. - [Lisboa : s.n., 1808]. - 1 carta em 2 f. : p&b ; 72x135 cm cada f ���������	
������� 
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Não se conhecem vestígios arqueológicos na área de estudo após o séc. V. Mas na 
medida em que o povoado de Sines continuou próspero, provavelmente devido à sua 
importância como porto marítimo, em período visigótico, de tal forma que terá erguido 
uma basílica no séc. VII (idem, 35-36), é possível supor que a área de estudo terá 
continuado a pertencer ao seu agrum, e como tal terá mantido as mesmas funções 
agrárias. 
 
A presença da basílica testemunha que Sines é já, nesta data recuada, sede de paróquia. 
A informação actualmente disponível não permite saber se esta paróquia se manteve 
durante o período islâmico. 
 
A presença da estrada entre Sines e Miróbriga, que continuaria activa no período islâmico 
(Torres, 1993, 390-392) terá favorecido o estabelecimento humano na área de estudo, 
até à actualidade. 
 
Até ao séc. XX, a área de estudo terá mantido um povoamento rural, atraído pela 
presença da estrada. No entanto não existem dados suficientes que permitam 
caracterizar a sua evolução, quais os ritmos da ocupação humana desta área - a 
densidade, os tipos de estruturas domésticas e produtivas - as produções 
(predominantemente agrícola, pecuária ou silvícola) ao longo da sua história. 
 
A conquista cristã de Sines é anterior a 1274 (Azevedo, 1937, 61). Este território é doado 
por D. Afonso III à Ordem Militar de Santiago de Espada, e integra então o Termo de 
Santiago de Cacém. Em 24 de Novembro de 1362 D. Pedro I, por carta régia, cria o 
termo de Sines (Quaresma, 1998). A área de estudo desagrega-se então do território 
milenar de Santiago de Cacém.  
 
A fundação da Ermida de São Bartolomeu, que se encontra imediatamente a Norte da 
área de estudo, no séc. XIV, pelos freires de Santiago (Falcão e Pereira, 1997), indicia já 
densidade populacional suficiente para justificar a fundação de um templo, que será 
enriquecido nos séculos seguintes. 
 
Em 1758, nas Memórias Paroquiais, o pároco de Sines refere que: 
 

“está outra hermida, naõ pequena de Saõ Bartholomeu, aonde se diz Missa todos os 
Domingos, e dias sanctos para mayor commodidade dos moradores vizinhos 
daquella Ermida, e de outros mais distantes, que ficão para aquella parte do termo, o 
que se faz a expensas dos mesmos moradores daquellas partes que pagão a quem 
lhes vai dizer Missa nos tais dias.” (Falcão, 1987, 29). 

 
Ou seja em meados do séc. XVIII, os moradores desta zona são suficientes e têm posses 
bastantes para pagarem o culto, de forma a evitarem deslocar-se semanalmente à sede 
da paróquia. É provavelmente a produção de vinho, “cuja abundância dá provimento 
deste género a outras terras” (idem, 29-30) a principal produção da área de estudo e que 
permite a prosperidade desta comunidade rural.  
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A toponímia que se observa na mais recente edição da folha 516 da CMP 1:25 000, que 
atesta vários locais de povoamento e algumas estruturas agro-pecuárias, cristaliza uma 
paisagem do séc. XIX, conforme a descrição de Francisco Luiz Lopes, editada 
originalmente em 1850: 
 

“Os arredores da Villa são um inextricável labyrintho de cercas, dividido por 
caniçados e vallados de areia. Cerquinhas, quintalejos, vinhitas, courelinhas, aqui 
tudo é diminuitivo.” (Lopes, 1985, 38). 

 
 
Esta descrição, assim como a densidade toponímica da CMP, permite perceber que no 
séc. XIX a área de estudo era intensamente explorada, com a propriedade muito dividida 
e bastante povoada. Era um povoamento agrícola, com estruturas de habitação 
associadas a estruturas de produção como o Moinho de Vento de Monte Chãos 
(Incidência Patrimonial n.º 4). 
 
Este tipo de povoamento deve ter-se mantido ao longo do séc. XX até 1972 quando se 
iniciam às “terraplanagem e arranque do projecto processual da Refinaria de Sines da 
PETROSUL”(). 
 
 
 
� Sítio de Esteveira 
 
No decorrer das prospecções arqueológicas, identificou-se junto ao limite Este da área de 
projecto, um possível habitat de cronologia pré-histórica. Assim, à superfície do terreno, 
observaram-se alguns eventuais elementos de moagem (mós e moventes manuais) e um 
pequeno fragmento de cerâmica manual, sem decoração. 
 
O sítio de Esteveira está implantado numa zona aplanada, sem qualquer tipo de domínio 
da paisagem circundante, na qual se registou uma boa visibilidade do solo. Esta situação 
favoreceu claramente a observação dos vestígios arqueológicos, que se dispersam por 
uma vasta área. Apesar da sua distribuição ser escassa e relativamente homogénea, 
distinguiram-se duas áreas com maior concentração de artefactos líticos (FIG. IV. 52). 
 
No Anexo 5.3 apresenta-se a Ficha de Sítio para o Sítio de Esteveira. Convém salientar 
o facto deste sítio ter sido identificado numa zona fora da área de projecto. 
 

                                                
 
(3) Site da Galp Energia (�������������
����	����������
�����	������	�����������
�����	�����
��	����������	�����	����������� �	���������	��������	������, 30/10/2007) 
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FIG. IV. 52 – Local de Implantação do Sítio de Esteveira e Pormenor dos Materiais 
Observados 

 
 
 
 
14.3 Caracterização da Área de Projecto 

A ampliação da Refinaria de Sines abrange uma área a Sudeste das actuais instalações, 
ocupando, no exterior, terrenos baldios, zonas de aterros recentes e algumas parcelas 
agrícolas. 
 
O sector Este da área de projecto consiste numa vasta planície, que preserva a 
topografia original do terreno, e na qual se verificou boa visibilidade do terreno (FIG. 1 do 
Anexo 5.2). 
 
Na FIG. IV. 53 apresenta-se uma vista geral deste sector. 
 

 
FIG. IV. 53 – Vista Geral do Terreno (Sector Sudeste da Área de Projecto) 
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A única irregularidade observada consiste num grande aterro, erguido durante uma das 
fases de redimensionamento da refinaria, que criou uma pequena plataforma artificial, 
delimitada pela vedação da refinaria (FIG. IV. 54). 
 

 
FIG. IV. 54 – Pormenor da Plataforma Artificial Construída no Interior da Refinaria 

 
 
Entre os terrenos baldios localizados a Este e os terrenos agrícolas situados a Oeste da 
área de estudo, registou-se uma vasta zona com aterros recentes e colocados de forma 
dispersa e avulsa (FIG. IV. 55). 
 
 

 
FIG. IV. 55 – Vista Geral de uma Zona de Aterros Recentes 

 
 
Entre os montículos de terra e de materiais de construção transportados de outros locais, 
identificou-se um grande bloco de granito, de proveniência indeterminada, com uma 
forma semelhante aos menires alentejanos (FIG. IV. 56). 
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FIG. IV. 56 – Pormenor de um Hipotético Menir 

 
 
 
A Oeste da área de projecto, existe uma pequena mancha arbórea, constituída por 
eucaliptos e por pinheiros (FIG. IV. 57) que não será afectada. Neste sector, também 
prospectado, a visibilidade do terreno e a progressão pedestre no solo foi sempre boa, 
não existindo obstáculos ao trabalho de campo (FIG. 1 do Anexo 5.2). 
 
 

 
FIG. IV. 57 – Vista Geral do Terreno, na Zona de Pinhal 

 
 
Por fim, o Sector Oeste da área de projecto distingue-se pela existência de alguns 
terrenos agrícolas e por um relevo mais acentuado, devido à presença de pequenas 
estruturas dunares, de formação recente, e com evidentes sinais da acção humana 
(escavação, terraplanagem e aterros). 
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Na FIG. IV. 58 e FIG. IV. 59 apresentam-se vistas gerais do terreno no sector Oeste. 
 
 

 
FIG. IV. 58 – Vista Geral do Terreno (Sector Oeste) 

 
 

 
FIG. IV. 59 – Vista Geral do Terreno 

 
 
Na FIG. IV. 60 apresenta-se uma vista geral das elevações observadas no Sector Oeste. 
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FIG. IV. 60 – Vista Geral das Elevações Observadas no Sector Oeste 

 
 
As prospecções arqueológicas realizadas não tiveram quaisquer condicionantes naturais 
na observação do terreno, tendo em conta que não houve obstáculos à progressão no 
solo e a visibilidade do terreno foi boa. 
 
A única excepção verificou-se nos sectores com sinais evidentes de aterros recentes, que 
impediram o registo da superfície original do solo. Desta forma, não foram identificados 
vestígios arqueológicos na área de projecto, nem edifícios com significado histórico, 
etnográfico ou arquitectónico. 
 
Em síntese, no decorrer das prospecções arqueológicas não foram encontrados 
quaisquer vestígios ou indícios com valor etnográfico, arquitectónico ou arqueológico na 
área de implantação do projecto (área de projecto) nem quaisquer condicionantes 
patrimoniais à sua execução. 
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15. ORDENAMENTO E CONDICIONANTES 

15.1 Metodologia 

No presente descritor são considerados os aspectos do Ordenamento do Território e 
Condicionantes, ou seja, as questões relacionadas com os instrumentos de gestão 
territorial, as servidões administrativas e restrições de interesse público decorrentes da 
presença de determinados equipamentos ou infraestruturas na área em estudo. 
 
Para a elaboração deste descritor foram analisados os instrumentos de gestão territorial 
que abrangem o concelho de Sines: 
 

• Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC), que estabelece as condições 
de ocupação, uso e transformação dos solos sobre os quais incide. 
 
O porto de Sines constitui o limite entre dois POOC: o POOC entre Sado e 
Sines, aprovado pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 136/99, de 8 de 
Agosto e o POOC entre Sines e Burgau, aprovado pela Resolução de Conselho 
de Ministros n.º 152/98, de 25 de Novembro; 
 

• Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo Litoral (PROTALI) – 
aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 26/93 de 27 de Agosto - que abrange 
os cinco concelhos que constituem o Alentejo Litoral (Alcácer do Sal, Grândola, 
Santiago do Cacém, Sines e Odemira); 
 

• Planos de Ordenamento de Áreas Protegidas (POAP), que no concelho de Sines 
correspondem ao Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina 
(PNSACV), o qual se desenvolve desde a Ribeira da Junqueira, no concelho de 
Sines, até ao limite do concelho de Vila do Bispo, junto ao Burgau e à Reserva 
Natural das Lagoas de Santo André e da Sancha (RNLSAS) ambas situadas no 
litoral alentejano, a Norte de Sines; 

 
• Plano Municipal de Ordenamento do Território (PMOT), que é da iniciativa da 

Câmara Municipal e compreende três figuras: o PDM (Plano Director Municipal), 
ratificado pela Portaria n.º 623/90 de 4 de Agosto e que abrange todo o território 
do concelho, os PU (Plano de Urbanização), que integram parte ou a totalidade 
das áreas urbanas e urbanizáveis e os PP (Plano de Pormenor), que constituem 
o nível de intervenção mais detalhado e a incidir em áreas urbanas e 
urbanizáveis. Ao nível dos PU é de salientar o Plano de Urbanização da Zona 
Industrial e Logística de Sines (PUZILS), que se encontra em vias de publicação; 

 
• Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo Litoral (PROFAL), 

aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 39/2007, de 5 de Abril. 
 



 

Estudo de Impacte Ambiental dos Projectos de Conversão e Loteamento da Refinaria de Sines 
CAPÍTULO IV Volume II – Relatório Síntese 
224 

 
 
15.2 Planos Regionais 

15.2.1 Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC)  

O POOC tem natureza de regulamento administrativo devendo os planos municipais e 
intermunicipais de ordenamento de território regular-se por ele, assim como os projectos 
e programas desenvolvidos na sua área de intervenção. 
 
Conforme já referido o Concelho de Sines encontra-se abrangido pelo POOC entre Sado 
e Sines e pelo POOC entre Sines e Burgau.  
 
Pela análise das Plantas Síntese que fazem parte destes diplomas verifica-se que, quer 
para a actual área da Refinaria de Sines, quer para a área de implantação do projecto em 
estudo e zona envolvente não estão definidas condições de ocupação, uso e 
transformação dos solos. 
 
A área da Refinaria de Sines não está assim abrangida pelo POOC. 
 
 
 
15.2.2 Plano Regional de Ordenamento do Território e do Alentejo Litoral 

(PROTALI) 

O PROTALI é um instrumento de carácter programático e normativo que visa o correcto 
Ordenamento do Território através do desenvolvimento harmonioso das suas diferentes 
parcelas, pela optimização da localização das actividades humanas e pelo 
aproveitamento racional dos seus recursos. (Artº. 2 do Decreto Regulamentar n.º 26/93, 
de 27 de Agosto) 
 
A cidade de Sines apresenta uma zona industrial bastante desenvolvida, que está 
contemplada em todos os instrumentos de ordenamento do território. A importância da 
indústria neste centro urbano destaca-se na planta de zonamento geral do PROTALI, no 
qual a zona da cidade de Sines está maioritariamente integrada na Plataforma Portuária-
Industrial de Sines (PIS), na qual deve ser respeitada a regulamentação do PDM de 
Sines, e numa Zona de Indústria Ligeira (ZIL) que se destina especificamente à 
instalação de unidades industriais, bem como de estabelecimentos de apoio à actividade 
produtiva e é caracterizada por um elevado nível de infraestruturação.  
 
Como se pode ver na FIG. IV. 61 (onde se faz a reprodução da Carta de Ordenamento II 
com o zonamento geral, escala 1: 150 000, de Abril de 1993), toda a área do projecto e 
da sua envolvente corresponde à plataforma Portuária – Industrial de Sines (PIS) e só 
numa envolvente mais distante se mostram zonas de áreas agrícolas de sequeiro, áreas 
de matos e matas de protecção e recuperação. 
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FIG. IV. 61 – Carta de Ordenamento II. Zonamento Geral (PROTALI, Abril de 1993) 
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15.2.3 Plano de Ordenamento de Áreas Protegidas (POAP) 

O concelho de Sines encontra-se abrangido por dois Planos de Ordenamento de Áreas 
Protegidas, o Plano do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina e o 
Plano da Reserva Natural das Lagoas de Santo André e da Sancha. Estes planos visam 
uma gestão adequada à salvaguarda dos recursos naturais, com a promoção do 
desenvolvimento sustentável da região e da qualidade de vida das populações.  
 
Quer a área da actual Refinaria de Sines quer a área de implantação do projecto em 
estudo e zona envolvente não se encontram contempladas neste plano. 
 
 
 
 
15.2.4 Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo Litoral (PROFAL) 

O PROF do Alentejo Litoral tem como objectivo promover a valorização, a protecção e a 
gestão sustentável dos recursos florestais. 
 
A área de implantação do projecto não irá afectar nenhuma área florestal, existindo 
apenas a Oeste desta uma pequena mancha de eucaliptos e pinheiros. 
 
 
 
 
15.3 Planos Municipais 

15.3.1 Plano Director Municipal 

O Plano Director Municipal (PDM) de Sines foi ratificado pela Resolução de Conselho de 
Ministros n.º 623/90, de 4 de Agosto, tendo o seu regulamento sido publicado a 26 de 
Outubro de 1990. 
 
O actual PDM encontra-se em revisão estando prevista a sua publicação ainda durante o 
presente ano (2008). 
 
 
 
 
15.3.2 Ordenamento  

Na FIG. IV. 62 apresenta-se a reprodução da Planta Síntese do Plano Director Municipal 
de Sines, publicada em 1990 onde se definem os principais zonamentos de interesse 
para os projectos. 
 
Nele pode-se verificar que a então designada Petrogal, hoje GALP Energia está inserida 
numa vasta área industrial que ocupa toda a zona Este da cidade de Sines e que está 
intimamente ligada à área portuária. 
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Na carta é nítido que apenas a distâncias muito significativas da Refinaria se encontram 
áreas rurais, incluindo REN e RAN ou zona florestais e silvo pastoris. Nenhuma dessas 
zonas é afectada pelo projecto de conversão que se insere bem no centro da mancha Sul 
da área industrial. 
 
Na altura, a vasta área industrial, que cumpre o definido no PROTALI (FIG. IV. 61), previa 
um conjunto de corredores de serviço para os lotes demarcados, de modo a assegurar as 
acessibilidades quer rodoviárias quer ferroviárias. 
 
O PDM definiu assim, dentro da área industrial e no sentido de estabelecer alguma 
fragmentação da continuidade de ocupações industriais, corredores na envolvente de 
grandes lotes que permitissem a passagem de infraestruturas como as linhas de caminho 
de ferro ou estradas de serviço, enquadradas por “Áreas de Faixa de Protecção, 
Enquadramento e Integração”. 
 
A principal rede de infraestruturas prevista correspondia na altura à rede ferroviária 
convergente com a Estação da Raquete a Leste da Refinaria de onde se previa o 
estabelecimento de várias ligações com o Porto de Sines, a refinaria e outras unidades 
industriais e por onde se fariam os principais movimentos de escoamento de produtos e 
recepção de matérias primas. 
 
Dessas infraestruturas, então previstas, concluiu-se a ligação ao Porto na zona do 
Terminal XXI (Terminal de Contentores) e uma ligação à central termoeléctrica que foi 
colocada a Norte desta e não por Leste e Sul. 
 
Esta opção de estabelecer a ligação por Norte à Central Termoeléctrica reduziu, de modo 
muito significativo, as vias previstas, tendo-se abandonado o traçado então previsto que 
atravessava zonas entre a Refinaria e a Termoeléctrica passando-se a utilizar apenas o 
mesmo corredor e das linhas de ligação ao Porto. 
 
Deste modo, o corredor previsto foi abandonado, permitindo um uso mais racional das 
áreas disponíveis a Sul da refinaria. 
 
Essas opções, que estão agora consignadas no PDM em aprovação, permitiram aprovar 
o Plano de Valorização da Zona Industrial e Logística de Sines (PUZILS), integrando a 
expansão da Refinaria para Sul e conforme se pode verificar na FIG. IV. 63. Essa planta 
corresponde à actualização do PDM, actualmente em aprovação e que, na realidade, 
actualiza alterações já concretizadas em relação às varias unidades industriais 
existentes, onde se inclui a própria refinaria, e às infraestruturas para a interface de 
transportes terrestres com destaque para a Estação da Raquete a leste da refinaria. 
 
O PUZILS, que integra o novo PDM, no essencial mantém todos os critérios definido no 
actual PDM, assegurando as faixas de protecção, enquadramento e integração que 
delimitam cada zona industrial sem pôr em causa a unidade  e viabilidade de cada uma 
das indústrias. 
 
O PUZILS foi aprovado em reunião da Câmara Pública datada de 15 de Maio de 2008, 
aguardando a publicação do PDM, conforme certidão que se apresenta no  
Anexo 6. 
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FIG. IV. 62 – Planta Síntese do PDM de Sines 
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FIG. IV. 63 – Planta Síntese do PDM em Fase Rectificação (2008) 
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15.3.3 Condicionantes 

Na FIG. IV. 64 apresenta-se a Planta de Condiconantes para a área envolvente dos 
projectos, a qual foi elaborada com base na Planta de Síntese do PDM de Sines e na 
informação fornecida pela CCDR Alentejo. 
 
Conforme já foi referido no ponto anterior a zona de expansão da Refinaria não afecta 
qualquer dos condiconamentos que se verificam na envolvente mais afastada e que são 
essencialmente: 
 

• Reserva Ecológica Nacional (REN); 

• Reserva Agrícola Nacional (RAN); 

• Áreas de Montado de Sobro; 

• Captações de Água Subterrâneas. 

 
A Reserva Ecológica Nacional é um instrumento regulamentado pelo Decreto-Lei 
n.º 180/2006, de 6 de Setembro, que altera o Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de Março e 
visa garantir uma utilização do território que salvaguarde as funções e potencialidades de 
que dependem a sua estrutura biofísica e o respectivo equilíbrio ecológico. Este objectivo 
é alcançado através da protecção de zonas costeiras e ribeirinhas, águas interiores e 
áreas declivosas. 
 
O Regulamento da REN veio a admitir que dentro das áreas urbanas e nos seus limites, 
as áreas de Reserva Ecológica fossem utilizadas como espaços verdes de recreio e de 
lazer, na criação de jardins e parques públicos com o respectivo e pontual equipamento 
de apoio.  
 
No que respeita à Reserva Ecológica Nacional (REN) do concelho de Sines, a sua Planta 
foi aprovada em Comissão Nacional da REN, não estando, no entanto, ainda aprovada 
em Conselho de Ministros, pelo que pode ser ainda alterada. Deste modo, foi analisada a 
planta da REN disponibilizada pela CCDR Alentejo, com a salvaguarda de que se trata 
ainda de uma proposta. 
 
Analisando a Planta de Condicionantes verifica-se que na área envolvente à Refinaria de 
Sines encontram-se algumas áreas pertencentes à Reserva Ecológica Nacional mas 
muito afastadas para Norte e Leste, sendo as que apresentam maior representatividade 
as “Áreas de Infiltração Máxima”, localizadas a Norte e a Este, as “Áreas em Risco de 
Erosão”, localizadas a Noroeste, Norte e a Sudeste e as “Zonas Ameaçadas por Cheias”, 
essencialmente a Noroeste, Norte e a Nordeste. 
 
Na área da actual Refinaria de Sines bem como na área de implantação do projecto em 
estudo não existe qualquer área classificada como REN. 
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A Reserva Agrícola Nacional (RAN), criada pelo Decreto-Lei n.º 451/82, de 16 de 
Novembro, visa garantir que as áreas do país com melhor aptidão agrícola sejam 
destinadas à produção de bens agrícolas indispensáveis ao abastecimento nacional, para 
o pleno desenvolvimento da agricultura (artº. 1º.), como forma de preservar o recurso 
natural que é o solo agrícola. Este objectivo é alcançado através da protecção dos solos 
das classes de capacidade de uso A e B e da subclasse Ch (por vezes de toda a  
classe C). Em 14 de Junho, o Decreto-Lei n.º 196/89 cria um regime transitório, para 
garantir a protecção destas áreas da RAN.  
 
Nas áreas da RAN são proibidas as acções que diminuam ou destruam as suas 
potencialidades agrícolas. As actividades agrícolas desenvolvidas nos solos da RAN são 
objecto de tratamento preferencial em todas as acções de fomento e apoio à agricultura 
desenvolvidas pelas entidades públicas (Decreto Lei n.º 196/89 de 14 de Junho, artº. 8º)  
 
Na zona envolvente à Refinaria de Sines, mas também muito afastadas, identificam-se 
algumas áreas de RAN, encontrando-se as que apresentam maior representatividade 
localizadas a Oeste, a Norte e a Este. 
 
A área da actual Refinaria de Sines e a área de implantação do projecto em estudo não 
abrangem qualquer área incluida na RAN. 
 
A Sudeste da Refinaria de Sines é de referir a existência de uma Área de Montado de 
Sobro com cerca de 38 ha, mas que se localiza a cerca de 2,8 km da refinaria. 
 
Por último, a Noroeste da Refinaria é ainda de referir a existência de 5 captações de 
água subterrânea. No entanto, é de salientar, que o Projecto de Conversão da Refinaria 
de Sines não terá qualquer influência sobre estas captações ou sobre os seus perímetros 
de protecção na medida em que as captações se encontram a aproximadamente 700 m 
(a Norte / Noroeste) da Refinaria de Sines. 
 
De registar ainda a existência de 3 linhas eléctricas de média tensão a Sul da Refinaria 
(EDP) que estão inseridas dentro da área de expansão ou próximas delas. 
 
Essas linhas correspondem: 
 

• Uma linha A de 30kV que acompanha o limite Este da Refinaria e que não será 
afectada; 

 
• Uma linha B de 30 kV que está no interior da zona de expansão e que será 

desviada para o exterior da vedação e que terá uma derivação subterrânea para 
alimentar o posto de transformação; 

 
• Uma linha C de 60 KV que passará a cabo subterrânea a partir de Janeiro de 

2009 desmontando-se a linha aérea. 
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FIG. IV. 64 – Planta de Condicionantes 
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16. EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DO AMBIENTE SEM PROJECTO 

Para além da avaliação de impactes gerados pelos projectos no estado actual do 
ambiente, constitui um elemento de interesse fazer uma previsão de qual será a evolução 
da zona sem projectos, até ao ano horizonte deste. 
 
É evidente que como qualquer outra projecção a longo prazo, apresenta dificuldades, 
pelo que no essencial será feita uma abordagem tendencial da situação, tendo em conta 
os estudos feitos e os elementos disponíveis. 
 
Em termos de ordenamento do território, a evolução da área sem a implantação dos 
projectos mantém a situação actual com um uso expectante industrial, estando de acordo 
com o estabelecido actualmente no PDM. No entanto, não dará cumprimento ao definido 
no Plano de Urbanização da Zona Industrial e Logística de Sines (PUZILS), que define a 
área a sul da Refinaria como Área Industrial de Expansão. 
 
O Porto de Sines continuará a sua expansão com escala regular e grande frequência de 
navios sendo um factor determinante para a atractividade e garantia da actividade de 
empresas de vocação internacional e que dará um contributo fundamental para criar 
condições favoráveis à fixação de população. 
 
O desenvolvimento portuário continuará a ser um elemento importante para a fixação de 
novas empresas que terão condições adequadas nos parques industriais previstos e 
existentes na envolvente. A zona tem assim condições para a sua dinamização, 
prevendo-se novas vias de comunicação, rodoviárias e ferroviárias e zonas de apoio 
logístico. A ocupação da área industrial prevista será assim muito provável, acentuando o 
carácter industrial da zona. 
 
Os restantes instrumentos de planeamento com influência na zona nomeadamente os 
POOC e o PNSACV, garantem a salvaguarda de valores como a orla costeira, e a sua 
fauna e flora. 
 
O turismo será também uma área de desenvolvimento com a continuação da exploração 
da orla costeira dentro dos princípios definidos e do equilíbrio entre desenvolvimento 
urbano, industrial e protecção das áreas naturais. 
 
Deste modo, face ao aumento das acessibilidades e das actividades na região é de 
prever um aumento do volume de tráfego rodoviário e ferroviário. 
 
Em relação ao ruído é expectável um acréscimo dos níveis de ruído nas imediações das 
principais vias rodoviárias, na sequência do aumento de tráfego previsto. 
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CAPÍTULO V 
AVALIAÇÃO DE IMPACTES E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO 

 
 
 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

A análise de impactes a desenvolver no âmbito de um Estudo de Impacte Ambiental (EIA) 
constitui um processo complexo tendo em conta a diversidade intrínseca do ambiente 
potencialmente afectado, traduzida na grande diferenciação de natureza e tipologia dos 
impactes. 
 
O leque dos potenciais impactes de um projecto abrange os factores físicos e ecológicos, 
os socioeconómicos e humanos, passando pelos factores de qualidade do ambiente. 
Desta forma, a avaliação de impactes exige uma abordagem especializada e 
multidisciplinar com especificidades próprias, nomeadamente ao nível das metodologias 
e técnicas utilizadas. 
 
A análise específica, por factor ambiental, é complementada por uma Análise Global. 
Nesse sentido, o presente Capítulo integra os seguintes aspectos: 
 

� Avaliação de Impactes e Medidas de Mitigação por Área Temática; 
 

� Análise de Risco; 
 

� Avaliação Global de Impactes. 
 
 
Os efeitos da implantação do Projecto de Loteamento sobre o ambiente são muito pouco 
relevantes face aos que resultam dos do Projecto de Conversão. Na verdade, o 
loteamento constitui uma formalização da intenção futura de expansão da Refinaria de 
Sines, ficando sob reserva os terrenos para uso industrial dessa instalação, identificando-
se, por conseguinte, como únicos descritores potencialmente afectados os relativos ao 
ordenamento do território, na perspectiva em que se limita o uso futuro dos terrenos. 
 
Para além disso, qualquer intervenção na restante área do lote, não intervencionada no 
âmbito do Projecto de Conversão, mas consagrada a futuras expansões da Refinaria, 
estará sujeita aos trâmites legais de avaliação de impactes, garantindo-se desta forma 
que eventuais efeitos impactantes serão devidamente avaliados e propostas as 
consequentes medidas de minimização. 
 



 

Estudo de Impacte Ambiental dos Projectos de Conversão e Loteamento da Refinaria de Sines 
CAPÍTULO V Volume II – Relatório Síntese 
2 

 
 
Na avaliação de impactes por áreas temáticas são identificados, caracterizados e 
avaliados os impactes decorrentes da implementação dos Projectos de Conversão e 
Loteamento (quando aplicável)  da Refinaria de Sines. 
 
Da mesma forma, a avaliação de impactes tem em conta as três fases específicas do 
projecto de Conversão, entendido como paralelo ao loteamento, na área a intervencionar.  
 
Em relação à área restante do lote, os impactes decorrentes de cada fase terão que ser 
entendidos de acordo com as utilizações industriais que venham a desenvolver-se nessa 
área, já que, neste âmbito não sofrerão nenhuma intervenção.  Por conseguinte, não se 
associam impactes na restante área do lote em cada uma das fases do Projecto de 
Conversão. 
 
À luz do que foi exposto, as três fases do projecto (de Conversão) são: 
 

• A fase de construção com a execução de um conjunto de actividades 
temporárias, das quais se destacam:  

 
− Trabalhos de implantação e de montagem do estaleiro de obra; 

− Trabalhos de movimentação de terras, para preparação das plataformas de 
construção e para abertura de fundações; 

− Trabalhos de construção civil como execução das fundações, infraestruturas 
enterradas, redes de utilidades, pavimentos, etc.; 

− Transporte de materiais e equipamentos; 

− Construção das novas unidades processuais e dos novos tanques de 
armazenagem e reconversão de unidades já existentes; 

− Trabalhos de expansão das redes de utilidades e de construção de infra-
estruturas auxiliares (subestações eléctricas, estação de bombagem, etc…); 

− Ligação das novas unidades e infra-estruturas à instalação existente. 

 

• A Fase de Exploração da Refinaria de Sines após implementação do  
projecto;  

 
 
• A Fase de Desactivação do projecto no âmbito da eventual desactivação da 

Refinaria de Sines no final do seu período de vida útil. 
 
A conversão agora em projecto constitui uma parte muito limitada (cerca de 2% 
da área efectivamente ocupada pelas novas estruturas fora da delimitação actual 
de Refinaria) da actual Refinaria de Sines. A eventual desactivação do Projecto 
de Conversão, no fim de vida útil, só faz sentido se for integrada na desactivação 
do conjunto da Refinaria. Este processo de desactivação é naturalmente um 
processo muito mais vasto e complexo e está assim muito para além desta 
avaliação, pelo que a fase de desactivação será abordada no âmbito específico 
de cada descritor de uma forma sintética. 
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A avaliação de impactes foi efectuada para as áreas temáticas caracterizadas no 
Capítulo IV apresentando-se em cada uma delas alguns aspectos metodológicos 
específicos, que enquadram o desenvolvimento realizado e justificam as opções e 
estrutura apresentada para a avaliação de impactes. 
 
Ainda por área temática apresentam-se as medidas de mitigação a adoptar com vista à 
redução ou compensação dos impactes negativos e à valorização dos impactes positivos, 
de modo a assegurarem-se níveis aceitáveis de qualidade do ambiente. 
 
De salientar, que as opções do projecto de Conversão já desenvolvido constituem já por 
si um importante factor de minimização de impactes, pois tiveram em conta a selecção de 
processos tecnologicamente avançados e com elevado nível de segurança e protecção 
ambiental, que conduzem a menores impactes ambientais. 
 
Os impactes foram classificados em positivos ou negativos e quantificados em 
reduzidos, moderados ou elevados. Foram ainda definidos pela sua duração e nestes 
termos, classificados em temporários ou permanentes e avaliados quanto à sua 
reversibilidade ou irreversibilidade. 
 
No Quadro V. 1 estão sintetizados os critérios de classificação adoptados neste estudo 
por tipologia de impactes. 
 
 

Quadro V. 1 – Classificação de Impactes Adoptada 

Critérios de Classificação Tipo de Impacte 

Importância Positivo ou negativo 

Magnitude Reduzido, moderado ou elevado 

Duração Permanente ou temporário 

Reversibilidade Reversível ou irreversível 

 
 
 
Esta classificação reveste-se necessariamente de alguma subjectividade, devendo ser 
entendida sobretudo como uma avaliação relativa da importância dos diferentes 
impactes. 
 
No âmbito da Análise de Risco foi efectuada uma análise estatística dos acidentes 
ocorridos em refinarias seguida da identificação das fontes de risco internas e externas 
ao Projecto de Conversão da Refinaria de Sines. 
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Foi ainda realizada uma Análise Preliminar de Riscos com o objectivo de 
sistematização e caracterização dos cenários de acidentes mais graves possíveis de 
ocorrer, assim como a estimativa das suas potenciais consequências. 
 
Com base nos resultados da avaliação de impactes por área temática e da Análise de 
Risco foi efectuada a Avaliação Global de Impactes, onde se sintetiza a avaliação por 
áreas temáticas e se analisam os impactes cumulativos e na qual é apresentada uma 
matriz com as principais conclusões da análise temática efectuada. 
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V.1 – AVALIAÇÃO DE IMPACTES E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO POR ÁREA 
TEMÁTICA  

 
 
 
 
 
1. GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA, SISMICIDADE E TECTÓNICA 

1.1 Metodologia 

Na avaliação de impactes na geologia, geomorfologia, sismicidade e tectónica local 
susceptíveis de serem provocados pela implantação do Projecto de Conversão da 
Refinaria de Sines, foram utilizados métodos qualitativos. 
 
Os únicos impactes ao nível deste descritor decorrem do Projecto de Conversão, pelo 
que só na área intervencionada no âmbito deste haverá impactes associados.  
 
Nesta avaliação considerou-se separadamente a fase de construção, a fase de 
exploração e a fase de desactivação do Projecto de Conversão. Foi ainda analisada a 
Alternativa Zero. 
 
Os potenciais impactes ambientais de maior significado na geologia, geomorfologia, 
sismicidade e tectónica estão relacionados sobretudo com a fase de construção das 
unidades associadas ao Projecto de Conversão, que envolve a construção de 6 novas 
unidades, a reconversão de 2 unidades existentes e a construção de 7 novos tanques de 
armazenagem. 
 
Foram utilizados como elementos de base para a análise, os elementos de projecto e a 
informação coligida no âmbito da caracterização da situação de referência (Capítulo IV), 
para o descritor em análise. 
 
Face aos impactes identificados foram propostas medidas de mitigação. 
 
 
 
 
1.2 Fase de Construção 

Os principais impactes na geologia, geomorfologia, sismicidade e tectónica produzidos 
pela implantação do projecto em estudo terão lugar essencialmente durante a fase de 
construção das unidades associadas ao projecto de Conversão. 
 
Considera-se que os potenciais impactes susceptíveis de virem a ser provocados no 
meio geológico estão relacionados com os seguintes aspectos: escavabilidade das 
formações geológicas, depósito de materiais e estabilidade mecânica das fundações. 
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a) Escavabilidade das Formações Geológicas 
 
Após as actividades iniciais de desmatação e limpeza/preparação das áreas onde irão 
decorrer os trabalhos, serão efectuados os trabalhos de movimentação de terras para 
abertura das fundações, para colocação das plataformas às cotas previstas, para 
execução das banquetas de base de apoio dos novos equipamentos e tanques e para 
construção das bacias de retenção. 
 
Os materiais de aterro - depósitos heterogéneos constituídos por areias médias, por 
vezes siltosas e argilosas, seixos, calhaus e blocos de natureza diversa – bem como os 
depósitos arenosos do Plio-Plistocénico - areias e arenitos alaranjados, com calhaus, em 
regra bastante compactos - são horizontes facilmente escaváveis com equipamentos 
mecânicos convencionais.  
 
Em nenhum caso se espera atingir no decurso das escavações os níveis profundos a que 
se encontram os materiais que formam o substrato rochoso, não sendo por isso de prever 
o recurso a explosivos no decurso das obras. 
 
 
 
b) Depósito de Materiais 
 
Conforme referido na alínea anterior, estima-se durante a fase de construção do projecto 
de Conversão a escavação de cerca de 125 000 m3 de materiais. Estas terras serão, 
sempre que possível, reaproveitadas em obra e/ou noutros locais da Instalação sendo as 
sobrantes depositadas em vazadouro devidamente legalizado e autorizado para as 
receber. 
 
 
 
c) Estabilidade Mecânica das Fundações 
 
As situações mais problemáticas do ponto de vista geotécnico poderão resultar da 
fundação de estruturas em formações heterogéneas. 
 
Estas situações poderão ocorrer nos casos em que a espessura destes depósitos não 
seja constante, proporcionando a ocorrência de assentamentos diferenciais.  
 
Refira-se que os taludes de escavação temporários irão interceptar materiais incoerentes, 
heterogéneos e muito variados, correspondentes a depósitos arenosos. Esta 
heterogeneidade corresponde a uma susceptibilidade diferencial à erosão, 
nomeadamente à erosão laminar, à erosão ravinosa e à erosão interna (“piping”) que 
deverá ser prevenida convenientemente. 
 
Julga-se ainda de sublinhar que a estabilidade dos taludes está intrinsecamente 
dependente das condições em que se processe a drenagem superficial, sendo 
favorecidos os mecanismos de geodinâmica instável na ausência de orgãos de controlo 
adequados. 
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Os mesmos fenómenos atrás mencionados para os taludes de escavação poderão estar 
presentes nos eventuais taludes de aterro a executar. Em qualquer dos casos serão de 
dimensão muito reduzidas e facilmente controláveis. 
 
As escavações a efectuar para a abertura das fundações directas correntes das 
estruturas, para colocação das plataformas às cotas previstas, para execução das 
banquetas de base de apoio dos novos equipamentos e tanques e para a construção da 
bacia de retenção, afectam apenas os terrenos mais superficiais, correspondente a solos 
sedimentares arenosos. 
 
Trata-se de horizontes correntemente escaváveis com equipamentos mecânicos 
convencionais, não sendo por isso de prever o recurso a explosivos para a realização do 
desmonte. 
 
As fundações das estruturas mais esbeltas, como sejam as novas chaminés da Unidades 
de Hydrocracker, da Unidade de Hidrogénio e da Unidade de Recuperação de Enxofre, 
com alturas apreciáveis face à área da base, respectivamente 68 m, 40 m e 68 m e as 
novas colunas das unidades processuais a construir, exigirão fundações mais profundas, 
mas que não alteram a avaliação feita anteriormente. 
 
Verifica-se assim que em termos geológicos os impactes nesta fase, embora negativos, 
permanentes e irreversíveis, são reduzidos, pois não são destruídos ou afectados 
recursos minerais nem estruturas geológicas com interesse científico ou patrimonial a 
preservar. 
 
Do mesmo modo, não existem riscos relevantes associados a processos de geodinâmica 
instável, nomeadamente movimentos de terrenos, fenómenos de erosão, assentamentos 
ou subsidência. 
 
 
 
 
1.3 Fase de Exploração 

Durante a fase de exploração, os impactes no meio geológico são classificados de 
inexistentes na medida em que todas as acções sobre este meio ocorreram durante a 
fase de construção do projecto de Conversão, não sendo de prever a realização de 
operações de manutenção que envolvam afectação geológica. 
 
 
 
 
1.4 Fase de Desactivação 

Na fase de desactivação não se prevê qualquer afectação geológica, pelo que os 
impactes serão inexistentes. 
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1.5 Alternativa Zero 

No que respeita à geologia, a não concretização do projecto de Conversão ou seja, a 
Alternativa Zero, mantém as características descritas na situação de referência, não 
conduzindo a qualquer impacte, pelo que este é classificado de inexistente. 
 
 
 
 
1.6 Medidas de Mitigação 

Tendo em conta que o projecto de Conversão já contempla na sua concepção, as 
principais medidas minimizadoras dos impactes identificados, apresentam-se em seguida 
algumas recomendações relativas aos aspectos considerados mais sensíveis: 
 

− No que se refere às operações de escavação propriamente ditas, privilegiar as 
que se efectuem por meios mecânicos; 

 
− Uma vez que a execução de fundações obrigará à escavação de solos que 

provavelmente não serão reutilizados na obra, poderá ocorrer um superavit de 
solos e rochas, que se estima, no entanto, ser pouco importante. Trata-se de 
materiais de natureza essencialmente arenosa e sem contaminação, já que a área 
de intervenção está em terrenos naturais, embora na sua maioria dentro da área 
afecta à Refinaria, podendo conter uma pequena fracção de materiais pétreos, 
que deverão de preferência ser levados a depósito para o exterior da obra; 

 
− Todas as terras que possam ser consideradas contaminadas que serão 

potencialmente mínimas, deverão ser conduzidas a aterro controlado. 
 
 



 

Estudo de Impacte Ambiental dos Projectos de Conversão e Loteamento da Refinaria de Sines 
Volume II – Relatório Síntese  CAPÍTULO V 

9 

 
 
2. SOLOS E USOS DO SOLO 

2.1 Metodologia 

Os impactes que poderão ter algum significado ao nível dos solos e usos do solo 
prendem-se com a intervenção no âmbito do Projecto de Conversão. Na área não 
intervencionada do lote não são identificados impactes sobre este descritor, para além do 
facto de se vir a limitar, com o loteamento, a utilização futura dos solos.  
 
No entanto, considerando o baixo valor ecológico e agrícola dos mesmos, e em 
consonância com o Plano de Urbanização da ZILS, que classifica este solo como “Solo 
Urbanizado – Industrial e de Produção Energética”, este impacte não é relevante, sendo 
a utilização industrial a única lógica na perspectiva de ordenamento.  
 
Assim, a avaliação dos impactes para este descritor foca-se particularmente na análise 
dos efeitos do Projecto de Conversão. 
 
Para a avaliação dos impactes nos solos e usos do solo foram utilizados métodos 
qualitativos para estimar a magnitude da afectação dos impactes durante as fases de 
construção e exploração do Projecto de Conversão. 
 
Na avaliação da magnitude dos impactes susceptíveis de ocorrerem na zona em estudo 
em consequência do projecto de Conversão, foram tidos em consideração, não só o valor 
dos solos e o seu uso, como também as características do projecto e as principais 
acções previstas em cada uma das fases, que possam afectar este recurso. 
 
Na avaliação de impactes nos solos e usos do solo foram ainda analisadas a Alternativa 
Zero e indicadas as medidas de mitigação dos impactes identificados. 
 
 
 
 
2.2 Fase de Construção 

A área onde está implantada a Refinaria de Sines apresenta solos alterados, que foram 
sujeitos a uma elevada intervenção antropogénica e onde existem sinais evidentes de 
acções de terraplenagem e construção.  
 
A instalação das novas unidades processuais e dos novos tanques de armazenagem 
localizados no interior dos actuais limites da Refinaria não irá afectar de forma 
significativa os solos que apenas sofrerão alguns trabalhos adicionais de 
impermeabilização e de instalação de estruturas e equipamentos. 
 
No entanto, na zona Sul da Refinaria, onde serão instaladas as novas unidades de 
Hydrocracker e de Produção de Hidrogénio e outras estruturas como a nova flare, a 
implantação do projecto implica a afectação do substrato pedológico devido às acções 
necessárias à obra, que provocam uma perda directa de solos, através a destruição do 
coberto vegetal e a movimentação de terras.  
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Os solos ocorrentes na zona da Refinaria de Sines e envolvente, e que serão afectados 
pelo projecto de Conversão, são Podzois órticos associados a regossolos êutricos. 
 
A implantação do estaleiro será também responsável pela ocupação temporária de solos. 
O estaleiro ficará instalado na área de expansão da Refinaria, no limite Sul desta. Ficará 
assim dentro dos novos limites da Refinaria, à excepção do estacionamento que será 
instalado no exterior.  
 
Serão ocupados terrenos referenciados como de uso agrícola, com pouco significado 
devido á reduzida exploração dos mesmos, que estão classificados no PROTALI, PDM e 
Plano de Pormenor da Zona (PUZILS) como área industrial, entendendo-se assim não 
existir nenhuma inconformidade na localização escolhida para o estaleiro. 
 
Simultaneamente, a presença das equipas de trabalhadores e a movimentação de 
máquinas podem constituir factores que contribuem igualmente para uma perda de solos, 
uma diminuição da sua qualidade pela compactação, aumento da erosão e eventual 
contaminação.  
 
Os acessos à obra serão feitos por estradas existentes, algumas não pavimentadas, 
prevendo-se impactes físicos negativos sobre os solos resultantes da sua compactação, 
erosão e eventual contaminação devido à circulação dos veículos pesados afectos á 
obra. 
 
O projecto de conversão ocupará um total de 16,2 ha que correspondem a novas áreas 
ocupadas que serão sujeitas a impermeabilização (novos tanques e áreas de bombagem, 
novas unidades, novas subestações e salas de controlo, nova bacia de tempestade e 
aumento dos piperacks).  
 
Estas áreas estão maioritariamente localizadas dentro da actual área da Refinaria e 
apenas 7 ha de ocupação efectiva estão localizadas fora de actual vedação. Prevê-se 
que a área vedada da Refinaria avance em cerca de 21 ha para Sul. Essa vedação não 
significa porém alteração dos solos pois apenas cerca de 7 ha serão efectivamente 
ocupados por novas instalações. Os restantes 14 ha manter-se-ão como terrenos 
naturais expectantes em relação a um futuro uso industrial 
 
As novas áreas a ocupar (≅ 16,2 ha) no conjunto da Refinaria, são assim muito reduzidas 
quando comparadas com a área global da Refinaria de Sines, que é da ordem dos 330 
hectares. 
 
Assim, os principais impactes que se podem verificar nesta fase estão relacionados com 
as alterações no solo resultantes da construção das unidades no extremo Sudeste da 
Refinaria e da instalação do estaleiro, e com uma eventual contaminação dos solos, 
originada por um derrame de combustível ou óleos utilizados nas máquinas em operação 
ou pelos resíduos gerados pelos trabalhos de construção inerentes a este projecto. 
 
Estes impactes resultantes de um eventual derrame susceptíveis de ocorrerem durante a 
fase de construção podem ser evitados com medidas adequadas no estaleiro e gestão de 
obra. 
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É de salientar que as maiores afectações serão efectuadas em zonas sem uso 
significativo ou já bastante alteradas pela presença da Refinaria e movimentação 
associada ao seu funcionamento. 
 
Assim sendo, os impactes susceptíveis de ocorrerem nos usos do solo, durante a fase de 
construção, não se prevêem significativos, sendo considerados negativos, moderados, 
permanentes e irreversíveis. 
 
 
 
 
2.3 Fase de Exploração 

No Quadro V. 2 encontram-se indicados os impactes típicos que podem ocorrer durante a 
fase de exploração de um projecto da natureza do Projecto de Conversão. 
 
 

Quadro V. 2 – Identificação dos Principais Impactes sobre o Solo  
(Fase de Exploração) 

Acção Alteração 

- Emissão de poluentes 

- Escoamento de águas superficiais contaminadas 

- Obras de manutenção 

- Acidentes envolvendo derrames 

- Compactação 

- Aumento da erosão 

- Contaminação com escorrências 

 
 
 
No caso em análise, as principais acções sobre os solos ocorrentes nesta fase  
referem-se essencialmente à eventual contaminação dos terrenos envolventes pela 
deposição de emissões atmosféricas da Refinaria ou pela deposição não controlada de 
resíduos. 
 
É de salientar que os níveis de concentração de poluentes atmosféricos previstos (ver 
ponto 5 do Capítulo) não perspectivam uma alteração significativa do impacte nos solos 
por esta via. Nas novas unidades e novos tanques serão implementadas as Melhores 
Técnicas Disponíveis (MTD´s) que, ao nível da conservação do solo, permitirão 
sobretudo prevenir derrames ou conte-los de modo a evitar a deterioração do solo. 
 
Ao nível do uso do solo, mantêm-se os impactes identificados na fase de construção com 
a implantação das novas unidades que irão ocupar solos de uso agrícola residuais e de 
pouco uso. Relativamente à área ocupada pelo estaleiro, esta deverá ser recuperada, 
ficando conjuntamente com a restante área do lote não ocupada e destinada a uma futura 
expansão da Refinaria, tal como definido no Plano de Pormenor da Área (PUZILS). 
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Temporariamente esses usos serão essencialmente naturais pois não se prevê outro tipo 
de ocupação temporária na zona. 
 
Conclui-se assim que os impactes no solo e usos do solo, durante a fase de exploração, 
serão negativos, permanentes e irreversíveis embora de magnitude reduzida. 
 
 
 
 
2.4 Fase de Desactivação 

Ao nível do uso do solo, a eventual desactivação do Projecto de Conversão da Refinaria 
de Sines no âmbito da desactivação global da Refinaria, no final do respectivo período de 
vida útil, com a remoção de todos os edifícios, unidades processuais, tanques e 
infraestruturas, terá um impacte negativo, já que o espaço correspondente à Refinaria 
deixará de ser rentabilizado com uma actividade compatível com o uso previsto nos 
instrumentos de ordenamento. 
 
Em relação ao solo, no caso de uma muito pouco provável desactivação da Refinaria de 
Sines, os principais impactes devem-se a uma eventual ocorrência de derrame acidental 
e à compactação do solo, provocada pela circulação das máquinas e trabalhadores 
necessários à remoção das infraestruturas. 
 
Classificam-se assim os impactes nos usos do solo para a fase de desactivação de 
negativos, elevados, permanentes e irreversíveis e os impactes no solo de negativos, 
reduzidos, temporários e reversíveis. 
 
 
 
 
2.5 Alternativa Zero 

No que respeita ao solos e usos do solo, a não concretização do projecto manterá no 
geral o descrito na situação de referência correspondendo a um impacte inexistente. 
 
 
 
 
2.6 Medidas de Mitigação 

Tendo em conta o actual estado dos solos na zona do projecto de Conversão e face ao 
tipo de impactes previstos, e apesar de serem considerados de magnitude moderada ou 
reduzida, devem, mesmo assim, ser tomadas algumas medidas de forma a minimizar, 
tanto quanto possível, todos os inconvenientes que desta obra possam advir.  
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As principais medidas são: 
 

− Limitação de trajectos para a circulação da maquinaria pesada e veículos nas 
áreas essencialmente afectos à construção. Dentro da Refinaria dar preferência a 
estradas já existentes e fora da Refinaria dar preferência a estradas já existentes 
ou a estabelecer no futuro; 

 
− Restringir o movimento das máquinas ao espaço estritamente necessário à 

execução dos trabalhos de construção; 
 

− Realização de manutenção preventiva da maquinaria de obra, de modo a evitar 
derrames de combustível ou de óleo; 

 
− Assegurar que, durante a fase de construção, todos os locais de depósito de 

combustíveis, lubrificantes ou outras substâncias químicas, assim como todas as 
áreas em que estas sejam manipuladas, sejam impermeabilizadas e disponham 
de drenagem para tanques de retenção adequadamente dimensionados para 
poderem reter o volume máximo de líquido susceptível de ser derramado. Tais 
tanques devem ser concebidos de modo a possibilitar uma fácil e segura remoção 
dos líquidos que, porventura, para aí tenham afluído; 

 
− Recuperar a superfície do estaleiro e todas as áreas afectadas pelos trabalhos de 

construção e movimentação de maquinaria; 
 

− A verificar-se uma eventual contaminação dos solos com hidrocarbonetos nas 
zonas do projecto, durante a fase de construção irá existir um acompanhamento 
adequado para identificação destas situações, devendo os potenciais solos 
contaminados serem colocados em áreas próprias, dedicadas e 
impermeabilizadas, de forma a não originarem a contaminação de outros solos. 
Os solos contaminados deverão ser transportados a destino final adequado, 
nomeadamente para um aterro sanitário controlado; 

 
− Na fase de exploração, as superfícies impermeabilizadas, em particular aquelas 

onde existam usos eventualmente poluentes, deverão ser conservadas, de modo 
a assegurarem a impermeabilização e a protecção dos solos. 
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3. CLIMA 

3.1 Metodologia 

No que diz respeito ao loteamento, não são identificados impactes específicos no clima. 
Uma vez mais, na área de expansão incluída no lote que não será intervencionada no 
âmbito do Projecto de Conversão, eventuais impactes no clima deverão ser avaliados 
aquando da efectiva intervenção nessa área.  
 
Assim, a avaliação relativa a este descritor é focalizada nos efeitos decorrentes do 
Projecto de Conversão. 
 
A avaliação dos impactes no clima decorrentes do Projecto de Conversão da Refinaria de 
Sines teve por base a caracterização climatológica da zona e as características do 
projecto. 
 
Foram avaliados os impactes nas fases de construção, exploração e desactivação e foi 
analisada a Alternativa Zero. 
 
 
 
 
3.2 Fase de Construção 

As acções a desenvolver na fase de construção do projecto de Conversão, quer em 
termos das acções de construção civil, quer em termos da própria instalação dos novos 
equipamentos e infraestruturas, não provocarão qualquer impacte no clima. 
 
Sendo assim, na fase de construção, os impactes no clima classificam-se de 
inexistentes. 
 
 
 
 
3.3 Fase de Exploração 

O Projecto de Conversão da Refinaria de Sines não provocará, na fase de exploração, 
qualquer impacte em termos do clima, uma vez que não criará obstáculos importantes à 
circulação das massas de ar locais nem dará origem a uma alteração significativa na 
emissão de poluentes atmosféricos. 
 
Classificam-se assim, também na fase de exploração, os impactes no clima de 
inexistentes. 
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3.4 Fase de Desactivação 

Analogamente ao referido nos pontos anteriores, também no caso de uma eventual 
desactivação do projecto em análise no âmbito da desactivação da Refinaria de Sines no 
final do respectivo período de vida útil não são expectáveis impactes no clima pelo que 
estes são também classificados de inexistentes. 
 
 
 
 
3.5 Alternativa Zero 

Relativamente ao clima, a não concretização do projecto de Conversão mantém as 
características descritas na caracterização da situação de referência, pelo que a 
Alternativa Zero apresenta um impacte classificado de inexistente. 
 
 
 
 
3.6 Medidas de Mitigação 

Não se prevêem impactes no clima, pelo que não se recomendam quaisquer medidas de 
mitigação. 
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4. RECURSOS HÍDRICOS 

4.1 Metodologia 

A avaliação dos impactes relativos a este descritor focou-se essencialmente no Projecto 
de Conversão da Refinaria de Sines, considerando as fases de construção, exploração e 
desactivação e as suas relações com os recursos hídricos superficiais e subterrâneos 
existentes na zona do projecto. 
 
Ainda que num Loteamento seja comum haver intervenção ao nível da criação de lugares 
de estacionamento, acessos, etc., neste caso particular, tratando-se este de um projecto 
de constituição de um lote único, manter-se-ão os acessos às instalações da Refinaria 
pela zona Norte, bem como os lugares de estacionamento a consagrar serão garantidos 
no actual parque de estacionamento, também na zona Norte.  
 
Por conseguinte, impactes ao nível da impermeabilização dos solos e consequente 
alteração do balanço entre infiltração e escoamento não se aplicam ao projecto de 
loteamento, visto não virem a ser criadas zonas impermeabilizadas específicas. 
  
Neste âmbito foram analisadas as implicações resultantes da impermeabilização dos 
terrenos nos fluxos de águas superficiais e subterrâneas associadas ao Projecto de 
Conversão. 
 
Foi analisada a Alternativa Zero e foram propostas medidas de mitigação para os 
impactes identificados. 
 
 
 
 
4.2 Fase de Construção 

As áreas destinadas à instalação do estaleiro de obra e à implementação do Projecto de 
Conversão da Refinaria de Sines, não interferem com nenhuma linha de água superficial, 
pelo que não se prevêem impactes significativos a nível hidrológico. 
 
Eventualmente, durante as operações de construção poderão ocorrer modificações na 
drenagem superficial local como consequência do funcionamento do estaleiro, das 
movimentações de terras, depósito de materiais e impermeabilizações associadas ao 
estaleiro e à implantação do projecto, que poderão alterar pontualmente a modelação 
natural do terreno, interferindo no escoamento superficial, ou afectar os sistemas de 
drenagem natural. 
 
No entanto, estas alterações terão um carácter temporário e são de incidência muito 
localizada. 
 
Em termos dos recursos hídricos subterrâneos, as escavações para fundações directas 
correntes poderão intersectar o aquífero superior, instalado nos depósitos arenosos. 
 
O registo de níveis piezométricos permitem definir um nível freático muito superficial, 
suportado pelas areias soltas recentes e pelas zonas mais permeáveis das formações 
imediatamente subjacentes. 
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Nalguns períodos do ano, e dependendo da pluviosidade, verifica-se que esta toalha de 
água encontra-se muito perto da superfície (0,5 a 1 m de profundidade). Estes níveis são, 
no entanto, muito variáveis em função da época do ano e das características climatéricas. 
 
Está igualmente condicionada pela permeabilidade das formações subjacentes, quer 
laterais quer verticais, da granulometria, do carácter argiloso e do grau de compactação, 
pelo que a sua profundidade será irregular. No entanto, será sempre pouco profundo 
devido à baixa permeabilidade verificada. 
 
No que se refere às escavações para fundações directas correntes, esta situação poderá 
provocar uma pequena alteração no funcionamento hidráulico do aquífero ao criar como 
que um “poço” de captação, que exercerá uma drenagem para o interior da escavação, 
podendo exigir na fase de construção a necessidade de bombagem. 
 
É, no entanto, de salientar que o aquífero superior é de importância local diminuta e as 
escavações serão pontuais e pouco significativas.  
 
Admite-se que os caudais afluentes às escavações sejam assim bastante reduzidos e de 
carácter essencialmente sazonal, não dado origem, mesmo temporária a qualquer 
afectação de usos na proximidade, já que não existem captações na envolvente próxima. 
 
Com a reposição das terras após a execução das fundações a rede de percolação, 
transitoriamente perturbada, será restabelecida no essencial. 
 
Conclui-se assim que os impactes em termos de recursos hídricos superficiais e 
subterrâneas nesta fase embora negativos são temporários, reversíveis e de 
magnitude reduzida. 
 
 
 
 
4.3 Fase de Exploração 

Durante a fase de exploração do projecto de Conversão, os principais impactes 
hidrológicos estão relacionados com o aumento do grau de impermeabilização do terreno 
na sequência da instalação das novas unidades processuais e novos reservatórios de 
armazenagem que no conjunto envolverão a impermeabilização de uma área estimada 
em 16,2 ha. 
 
O aumento do grau de impermeabilização pode dar origem à alteração da drenagem 
superficial natural, concentrando os fluxos e nalguns casos, aumentando a sua 
velocidade. 
 
As áreas impermeabilizadas associadas às novas unidades, onde podem ocorrer 
contaminações pontuais, são dotadas de sistemas separativos de drenagens, sendo as 
águas encaminhadas para o sistema de pré-tratamento da Refinaria e posteriormente 
para a ETAR de Ribeira dos Moinhos. 
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As restantes superfícies impermeabilizadas apenas acidentalmente poderão dar origem a 
águas contaminadas, por isso, a água é encaminhada para a bacia de águas limpas onde 
será analisada e no caso de se verificarem anomalias serão encaminhadas para 
tratamento. 
 
Deste modo e porque o sistema de drenagem tem capacidade adequada, os impactes 
serão reduzidos. 
 
As áreas agora impermeabilizadas devido às novas unidades processuais e novos 
tanques de armazenagem face à área total impermeabilizada da Refinaria de Sines darão 
origem a um aumento reduzido do volume de águas pluviais potencialmente 
contaminadas e águas oleosas, o que consequentemente não produzirá alterações 
significativas no sistema de drenagem. 
 
Em termos de recursos hídricos subterrâneos é de esperar que as novas estruturas 
alterem ligeiramente a drenagem subterrânea, como consequência da diminuição da taxa 
de infiltração. 
 
Atendendo à dimensão da nova área a impermeabilizar, que será de aproximadamente 
16,2 ha, quando inserida na área total da refinaria (330 ha), podem-se considerar os 
impactes pouco significativos. 
 
Deste modo considera-se que os impactes na fase de exploração, em termos globais 
sobre os recursos hídricos superficiais e subterrâneos embora negativos, permanentes 
e irreversíveis, são reduzidos. 
 
 
 
 
4.4 Fase de Desactivação 

No caso de uma eventual desactivação do Projecto de Conversão em estudo no âmbito 
da desactivação da Refinaria de Sines no final do respectivo período de vida útil, não 
estão previstos trabalhos de movimentação de terras, que conduzam a uma alteração 
significativa do padrão de drenagem superficial e subterrânea. 
 
Apenas a movimentação das máquinas e trabalhadores envolvidos nas actividades de 
remoção de equipamentos e edifícios poderão provocar a compactação dos terrenos nos 
locais não impermeabilizados, alterando a escorrência superficial. 
 
Tendo em consideração que esta interferência será muito localizada e limitada 
temporalmente e que no local de implantação da Refinaria de Sines não existe nenhuma 
linha de água, nem nenhum aquífero superficial importante, os impactes nos recursos 
hídricos durante as obras de desactivação, embora negativos são de magnitude 
reduzida, temporários e reversíveis. 
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4.5 Alternativa Zero 

No que diz respeito aos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, a não 
concretização do projecto de Conversão mantém as características descritas na 
caracterização da situação de referência, pelo que a Alternativa Zero apresenta um 
impacte classificado de inexistente. 
 
 
 
 
4.6 Medidas de Mitigação 

Conforme referido, os principais impactes nos recursos hídricos superficiais e 
subterrâneos na fase de construção do projecto de Conversão devem-se à modificação 
das condições de infiltração e dos padrões de drenagem. Nesse sentido, as principais 
medidas previstas são: 
 

− Embora não se antecipem alterações significativas prevê-se a medição dos níveis 
freáticos através da actual rede de piezómetros que será reforçada na área de 
intervenção. A monitorização antes da construção permitirá antecipar a posição e 
evolução do nível freático, informação de interesse para a fase de obra; 

 
− Os órgãos de drenagem das áreas impermeabilizadas estão devidamente 

dimensionados e as águas são conduzidas à rede de drenagem da Refinaria de 
Sines de forma a não alterar os padrões de circulação superficial ou subterrânea 
da zona; 

 
− Após a conclusão dos trabalhos será feita a escarificação dos terrenos nas zonas 

de circulação e obra que não estejam afectos à actividade industrial, de forma a 
permitir o restabelecimento das condições de infiltração e a protecção dos solos 
nos terrenos expectantes para o futuro. 

 
 
Na fase de exploração, as medidas previstas são: 
 

− Tendo em vista a monitorização do nível freático durante a vida útil da obra, os 
piezómetros utilizados durante a fase de construção devem continuar a ser 
objecto de observação na fase de exploração, com leituras periódicas, de acordo 
com o programa estabelecido na Refinaria e verificando eventuais alterações à 
situação anterior. A monitorização é complementada com a observação dos 
parâmetros relativos à qualidade da água; 

− As drenagens de águas pluviais devem manter-se limpas e devidamente 
protegidas, de modo a evitarem-se eventuais contaminações da envolvente; 

− As zonas não impermeabilizadas deverão ser mantidas em condições que 
favoreça a infiltração e evitem a erosão dos solos. 
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5. QUALIDADE DO AR 

5.1 Metodologia 

Na avaliação dos impactes na qualidade do ar, consideraram-se os impactes susceptíveis 
de ocorrerem nas fases de construção, exploração e desactivação do Projecto de 
Conversão da Refinaria de Sines. Naturalmente, o Projecto de Loteamento não 
comportará impactes ao nível da qualidade do ar, uma vez que, neste âmbito, não lhe 
estão associadas quaisquer operações, sendo o projecto de Conversão o único 
responsável por impactes ao nível deste descritor. 
 
A avaliação durante a fase de construção do Projecto de Conversão foi efectuada de 
forma qualitativa com identificação das acções típicas do projecto e poluentes 
atmosféricos emitidos. 
 
A avaliação de impactes na fase de exploração foi realizada recorrendo à modelação da 
dispersão atmosférica à escala local dos principais poluentes emitidos para a atmosfera, 
quer pela Refinaria de Sines após a implementação do projecto de Conversão, quer pelas 
fontes pontuais externas mais relevantes consideradas na área em estudo. 
 
De salientar, que a caracterização das emissões das fontes pontuais externas associadas 
às principais unidades industriais existentes na área envolvente da refinaria foram tidos 
em consideração os projectos que estas instalações prevêem implementar a curto e 
médio prazo. 
 
A modelação à escala local envolveu a estimativa da dispersão das plumas de dióxido de 
enxofre, óxidos de azoto, partículas totais em suspensão, monóxido de carbono, sulfureto 
de hidrogénio e benzeno com origem em fontes industriais fixas para os dois cenários: 
“Cenário Refinaria” e “Cenário Cumulativo”. 
 
O primeiro cenário contempla apenas as emissões com origem nas fontes fixas da 
Refinaria de Sines e o segundo cenário, as emissões da refinaria e das principais 
unidades industriais da envolvente. 
 
A análise da qualidade do ar foi também realizada ao nível regional recorrendo-se à 
modelação da dispersão dos poluentes O3 e NO2. 
 
Efectuou-se estimativas das emissões fugitivas de compostos orgânicos voláteis, que 
podem ocorrer durante a armazenagem de compostos orgânicos nos novos tanques e 
expedição de combustíveis, tendo para o efeito sido aplicado o programa de simulação 
TANKS 4.0 desenvolvido pela Environmental Protection Agency. Foram ainda 
quantificadas as emissões fugitivas do processo após a implementação do projecto de 
Conversão. 
 
Os quantitativos de SO2, NO2 e COV´s emitidos pelo projecto em apreço foram também 
quantificados por forma a averiguar o seu enquadramento nos tectos de emissão de 
gases de efeito estufa – Decreto-Lei nº. 193/2003, de 22 de Agosto. 
 
Efectuou-se a caracterização de outros compostos poluentes menos significativos ou com 
outras características, como o dióxido de carbono, metais pesados, PAH’s e outros.  
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Foram ainda tidos em consideração os impactes resultantes das alterações introduzidas 
no transporte marítimo de matérias-primas entre as refinarias de Porto e Sines, assim 
como avaliado o impacte associado à expedição de produtos. 
 
Por último, foi analisada a Alternativa Zero e foram propostas medidas de mitigação dos 
impactes identificados. 
 
 
 
 
5.2 Fase de Construção 

Com excepção das novas Unidades de Hydrocracker e de Produção de Hidrogénio, da 
flare III e dos novos tanques de armazenagem de gasóleo de vácuo (OP-T516 e 
OP-T517), as restantes intervenções principais a realizar no âmbito do Projecto de 
Conversão da Refinaria de Sines decorrerão no interior dos actuais limites da refinaria, 
em terrenos compactados e preparados. 
 
Durante a fase de construção do Projecto de Conversão, os impactes na qualidade do ar 
serão pouco significativos e de âmbito local. Estes impactes dever-se-ão essencialmente 
ao tráfego de camiões associado ao transporte de materiais e equipamentos, às 
actividades de beneficiação da via utilizada para o transporte de equipamentos de 
grandes dimensões e às emissões de poeiras decorrentes da realização de 
terraplanagens em terrenos externos aos limites actuais refinaria, à preparação das 
fundações para a implantação das estruturas de suporte dos equipamentos, à montagem 
dos equipamentos, o que em alguns casos envolverá a realização de soldaduras, e à 
realização de pavimentações. 
 
Associadas a estas actividades está ainda necessariamente, a circulação de veículos 
para transporte de trabalhadores, a movimentação de máquinas e a instalação do 
estaleiro de obra. 
 
Consequentemente, os principais poluentes associados às acções descritas são a 
emissão de partículas em suspensão (poeiras) e gases provenientes da combustão do 
gasóleo (combustível mais utilizado pelo tipo de veículos associados a estas actividades). 
 
No caso concreto do projecto de Conversão, as escavações e os movimentos de terra 
darão também origem à emissão de partículas que, pela sua granulometria grosseira, se 
depositarão no solo, a curtas distâncias do local já que os solos apresentam 
características de uma fácil escavabilidade. 
 
Os gases de combustão emitidos são principalmente o monóxido de carbono (CO), o 
dióxido de enxofre (SO2), os óxidos de azoto (NOx) e os compostos orgânicos voláteis 
(COV’s). 
 
O monóxido de carbono tem origem na combustão incompleta dos combustíveis fósseis 
ou outros materiais orgânicos e o seu principal efeito na saúde é a asfixia, na sequência 
da sua combinação com a hemoglobina do sangue em detrimento do oxigénio. 
 
Os hidrocarbonetos voláteis também têm origem na combustão incompleta e dentro 
destes alguns são considerados tóxicos, nomeadamente alguns compostos orgânicos 
voláteis tais como o benzeno e o 1,3-butadieno. 
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Os óxidos de azoto mais importantes como poluentes atmosféricos são o monóxido de 
azoto (NO) e o dióxido de azoto (NO2), que resultam da queima de combustíveis a altas 
temperaturas. Na maior parte das situações, o NO emitido para a atmosfera é 
posteriormente transformado em NO2 por oxidação fotoquímica. 
 
Os óxidos de azoto emitidos para a atmosfera podem transformar-se em poluentes 
secundários, tais como o ácido nitroso, o ácido nítrico e os respectivos sais, que 
contribuem para a ocorrência de chuvas ácidas. 
 
O dióxido de enxofre é um gás irritante para as mucosas dos olhos e vias respiratórias, 
que pode ser oxidado a trióxido de enxofre, o qual na presença da humidade do ar dá 
origem ao ácido sulfúrico e respectivos sais, contribuindo assim também para a formação 
de chuvas ácidas. 
 
Todos estes gases são, no entanto, do mesmo tipo de qualquer emissão originada por 
transportes pesados e a sua quantidade e frequência será reduzida. 
 
No Quadro V. 3 resumem-se os principais potenciais poluentes emitidos para a atmosfera 
durante a fase de construção para cada acção típica de projecto da natureza do Projecto 
de Conversão. 
 
Verifica-se assim, que os impactes mais significativos são a emissão de partículas, que 
são comuns às diversas acções do projecto. 
 
 

Quadro V. 3 – Principais Poluentes Emitidos na Fase de Construção 

Acções do Projecto Principais Poluentes 

Movimentação de Terras Partículas em Suspensão 

Escavações Partículas em Suspensão 

Circulação de Veículos e Máquinas 
Partículas em Suspensão, CO, 
NOx, SO2 e COV’s 

Erosão Eólica Partículas em Suspensão 

 
 
Estas partículas quando suspensas no ar ficam susceptíveis de serem transportadas por 
fenómenos atmosféricos, depositando-se no solo por queda gravítica ou por lavagem da 
atmosfera pela precipitação. Estes fenómenos são função do tamanho e densidade das 
partículas. 
 
Estes impactes que terão um carácter temporário são mais significativos na qualidade do 
ar das zonas próximas da construção e podem ser minimizados se se proceder ao 
humedecimento do local por aspersão e após os processos de movimentação de terras 
ou se os trabalhos forem desenvolvidos durante a época menos seca. 
 
Relativamente ao acréscimo da emissão de poluentes atmosféricos associado à 
circulação de camiões durante a fase de construção, verifica-se de acordo com o 
indicado no Capítulo III do presente estudo, que o tráfego máximo diário será de  
50 camiões/dia durante os 8 primeiros meses. 
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No período compreendido entre o 9º e o 19º meses, o tráfego de camiões reduz-se muito 
significativamente, passando a 16 veículos/dia. 
 
No restante período de construção, ou seja, em cerca de 5 meses, o tráfego médio diário 
de camiões é ainda inferior, correspondendo a 12 camiões/dia. 
 
De referir, que os equipamentos de grandes dimensões serão transportados por via 
marítima até ao Porto de Sines e apenas por via rodoviária entre o porto e a Refinaria, 
utilizando para o efeito uma via dedicada que será beneficiada no âmbito do projecto de 
Conversão, a qual se desenvolve afastada de qualquer núcleo populacional importante. 
 
No transporte dos restantes equipamentos e materiais serão utilizadas as vias rodoviárias 
locais que ligam a Refinaria de Sines ao IP8. 
 
Dado que o transporte de materiais decorrerá apenas no período diurno, um tráfego 
máximo de 50 camiões/dia, que se prevê para os primeiros meses de construção 
corresponderá a um incremento de cerca de 6 camiões/hora, o que não se traduz em 
qualquer alteração sensível da qualidade do ar a nível local. 
 
Em termos regionais e tendo em consideração o tráfego médio diário diurno registado no 
IP8, não é expectável nenhuma alteração sensível em termos da qualidade do ar actual. 
 
Conclui-se assim que, mesmo nas situações de pico, o impacte na qualidade do ar local e 
regional associado ao transporte de materiais e equipamentos para a obra é 
insignificante, não conduzindo a um aumento sensível da poluição atmosférica. 
 
Face ao exposto, conclui-se que os impactes na qualidade do ar resultantes da fase de 
construção do Projecto de Conversão da Refinaria de Sines podem ser classificados em 
negativos embora temporários, reversíveis e de magnitude reduzida. 
 
 
 
 
5.3 Fase de Exploração 

5.3.1 Caracterização Local com Base na Modelação  

5.3.1.1 Bases para o Desenvolvimento da Caracterização Futura 

 
a) Introdução 
 
O Projecto de Conversão da Refinaria de Sines conduzirá a alterações ao nível das 
emissões de poluentes atmosféricos face à situação actual. 
 
As novas unidades processuais terão no seu conjunto três novas chaminés, sendo que a 
Unidade de Hydrocracker (HC) terá uma chaminé através da qual serão descarregados 
para a atmosfera os gases de combustão provenientes de 3 fornalhas (HC-H1, HC-H2 e 
HC-H3), a Unidade de Hidrogénio (HR) terá uma chaminé dedicada associada à fornalha 
(HR-H01) e a Unidade de Recuperação de Enxofre (SRU III) terá também uma chaminé, 
que descarregará para a atmosfera os gases de combustão provenientes de 2 
incineradores (B-301 e B-302). 
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Em termos estruturais as novas chaminés apresentarão alturas de 68 m, 40 m e 68 m, 
respectivamente, para as chaminés HC, HR e SRU III.  
 
É importante salientar, conforme referido no Capítulo III, que a altura das novas chaminés 
está de acordo com a Portaria nº. 263/2005, de 17 de Março, que estabelece normas 
relativas ao dimensionamento das chaminés, apresentando-se o respectivo cálculo no 
Anexo 3. 
 
As secções de amostragem e respectivas plataformas satisfazem igualmente as 
características exigidas na NP 2167 de 1992. 
 
Com o objectivo de avaliar os impactes na qualidade do ar decorrentes do funcionamento 
da Refinaria de Sines, após a implementação do projecto de Conversão, foram 
efectuadas simulações da dispersão à escala local para dois cenários distintos. O cenário 
denominado Refinaria considera apenas as emissões das fontes fixas futuras da refinaria  
e o “Cenário Cumulativo” tem em conta estas mesmas fontes conjuntamente com as 
fontes fixas externas futuras mais relevantes das unidades industriais da envolvente. 
 
A análise da potencial evolução da qualidade do ar da região induzida pelo Projecto de 
Conversão da Refinaria de Sines consistiu na estimativa das emissões dos poluentes 
dióxido de enxofre (SO2), óxidos de azoto (NOx), partículas totais em suspensão (PTS), 
monóxido de carbono (CO), sulfureto de hidrogénio (H2S) e benzeno (C6H6). 
 
O programa utilizado e as condições de simulação são análogas às que já foram 
descritas no Capítulo IV. 
 
Os valores obtidos foram analisados e comparados com a legislação vigente, 
nomeadamente o Decreto-Lei nº. 111/2002, de 16 de Abril. 
 
 
b) Caracterização das Emissões das Fontes Fixas 
 
As simulações das plumas de dispersão dos poluentes dióxido de enxofre, óxidos de 
azoto, partículas totais em suspensão, monóxido de carbono, sulfuretos de hidrogénio e 
benzeno para a situação futura foram efectuadas, considerando as emissões das novas 
chaminés. 
 
Na FIG. V. 1 identificam-se as chaminés existentes na Refinaria de Sines após a 
implementação do projecto de Conversão e no Quadro V. 4 caracterizam-se as fontes 
pontuais assim como a composição das respectivas emissões gasosas de cada unidade 
processual da Refinaria de Sines. 
 
De salientar, que as emissões de todos os poluentes previstos para cada uma das novas 
chaminés cumprem integralmente os valores limite de emissão definidos no Anexo IV da 
Portaria nº. 286/93, de 12 de Março sendo no entanto possível que no âmbito do 
processo de Licenciamento Ambiental sejam definidos novos valores. 
 
As emissões associadas às principais fontes pontuais externas à refinaria apresentam-se 
no Quadro V. 5. Salienta-se que estas emissões têm em consideração os novos projectos 
previstos para estas indústrias bem como ampliações/reformulações de instalações já 
existentes. 
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Quadro V. 4 – Caracterização das Emissões Gasosas da Refinaria de Sines na Fase de Exploração 

SO2 NOx Partículas CO H2S C6H6 SO2 NOx Partículas CO H2S C6H6

Chaminé Principal (1) 234 5,1 11,1 492 495,1 41,6 15,9 20,2 1,82 <0,004 1458 (4) 122 (4) 47 (4) 123 (4) 11 (4) <0,01 (4)

Platforming PP-H3A (2) 55 1,9 7,1 628 0,08 0,90 0,02 0,006 <0,03 --- 13 (5) 165 (5) 3 (5) 1 (5) <6,2 (5) ---

Platforming PP-H3B (2) 55 2,2 9,0 663 0,10 1,6 0,02 0,01 <0,06 <5,6E-5 11 (5) 170 (5) 2 (5) 1 (5) <7,4 (5) <0,006  (4)

Platforming PP-H3CD (2) 55 2,2 5,3 677 0,04 0,71 0,006 0,006 <0,03 <3,6E-5 10  (5) 134 (5) 1 (5) 1 (5) <7,3 (5) <0,006  (4)

 Alquilação AL-H1 (2) 76 1,3 3,8 564 0,06 0,61 0,03 <0,007 <0,04 <7,9E-5 9  (5) 95 (5) 6  (5) <1,2 (5) <7,5 (5) <0,01  (4)

Dessulfuração de Gasóleo HG-H1 (2) 35 1,6 3,3 616 0,04 0,32 0,003 <0,003 <0,02 <2,1E-5 13  (5) 103 (5) 1 (5) <1,0 (5) <6,3 (5) <0,006  (4)

Purificação de Hidrogénio HI-H1 (2) 35 2,5 16,9 406 0,11 1,0 0,03 <0,02 <0,09 <7,9E-5 9  (5) 69 (5) 2 (5) <1,0 (5) <6,2 (5) <0,005  (4)

Dessulfuração de Gasolina HT-H1 (2) 50 1,1 13,5 638 0,06 0,40 0,01 0,01 <0,04 <2,7E-5 14  (5) 102 (5) 2 (5) 4 (5) <10,3 (5) <0,01  (4)

Aquecimento Asfalto 1 OP-H3 (2) 20 0,6 2,5 483 <0,0008 0,06 0,001 <0,0003 <0,003 <3,1E-6 <2,1  (5) 121 (5) 1 (5) <0,9 (5) <5,8 (5) <0,005  (4)

Aquecimento Asfalto 2 OP-H4 (2) 20 0,6 5,7 505 <0,003 0,07 0,002 <0,0008 <0,006 --- <4,3  (5) 142 (5) 4 (5) <1,8 (5) <11,6 (5) ---

Destilação de Vácuo HV-H1 (2) 38 1,5 3,5 585 0,07 0,36 0,008 0,06 <0,02 <2,00E-5 36  (5) 179 (5) 4 (5) 40 (5) <14,5 (5) <0,007  (4)

Cogeração 1 (3) 40 3,8 17,0 419 --- 4,9 0,56 3,0 --- 0,0003 --- 75 (6) 10 (6) 100 (6) --- 0,003 (4)

Cogeração 2 (3) 40 3,8 17,0 419 --- 4,9 0,56 3,0 --- 0,0003 --- 75 (6) 10 (6) 100 (6) --- 0,003  (4)

HC 68 2,67 9,0 423 <1,63 <4,88 <0,65 0,040 <0,26 0,0003 <50  (4) <150  (4) <20  (4) <1,3 <8  (4) 0,01  (4)

HR 40 3,46 9,0 423 <2,73 <8,19 <1,09 0,061 <0,27 0,0003 <50  (4) <150  (4) <20  (4) <1,3 <8  (4) (7) 0,007  (4)

SRU III 68 1,33 9,0 723 <15,7 <0,97 <0,13 0,310 <0,07 0,00003 <2430  (4) <150  (4) <20  (4) 53 <10  (4) 0,003  (4)

Temp. Saída 
(K)

Emissões (g/ s) Emissões (mg/ Nm3)

Refinaria de 
Sines

Instalação 
Industrial

Identificação da Fonte
Altura da 
Chaminé 

(m)

Diâmetro 
Topo da 
Chaminé 

Vel. Saída 
Gases (m/ s)

 
Nota: Cada uma das fontes de emissão da Central de Cogeração dispõe de duas chaminés, funcionando uma como by-pass da outra, não existindo por isso emissões em simultâneo 
(1) Valores estimados considerando a entrada em funcionamento da Central de Cogeração 
(2) Foi  considerada a média dos valores das duas campanhas de monitorização realizadas em 2006 
(3) Dados do “Estudo de Dispersão Atmosférica da Central de Cogeração da Refinaria de Sines 
(4) 3% de O2 

(5) 8% de O2 
(6) 15 % de O2 

(7) Limite de detecção do método analítico correspondente às análises pontuais efectuadas na unidade de Hidrogénio existente (HI). No entanto, é expectável face ao tipo de combustível utilizado 
(gás natural), que as emissões sejam muito inferiores. 
 
Fonte: Galp Energia,  2008 
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FIG. V. 1 – Localização das Chaminés Existentes Após a Implementação do Projecto de 
Conversão da Refinaria de Sines 
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Quadro V. 5 – Caracterização das Emissões Gasosas Futuras das Principais Fontes Externas à Refinaria 

SO2 NOx PTS CO H2S C6H6

225 6,4 110 110 12 12 -
225 6,4 110 110 12 12 -
60 1,9 6,4 3,1 0,28 0,06 0,03
46 0,4 - - 0,06 0,01 -
20 0,2 - - 0,001 0,01 -
20 0,2 - - 0,002 0,06 -
20 0,2 - - 0,001 0,03 -
8 0,2 - - 0,006 0,11 -
25 0,8 0,18 0,23 0,009 0,03
25 0,8 0,32 0,32 0,01 0,04

Conduta 1 150 1,3 18,9 10,2 1,0 0,40 - -
Conduta 2 150 1,3 31,8 8,0 0,78 0,60 - -
Conduta 3 150 1,3 11,6 - - - - -

Chaminé Virtual FF1 150 1,3 - 7,2 0,63 0,36
Cogeração 1 50 2,4 - 8,8 1,2 11,8
Cogeração 2 50 2,4 - 8,8 1,2 11,8

F1-A 31 1,2 0,32 0,80 0,15 0,008 - -
F1-B 31 1,2 0,32 0,80 0,15 0,008 - -
F2-A 31 1,2 0,18 1,10 0,02 0,07 - -
F2-B 31 1,2 0,18 1,10 0,02 0,07 - -
F-3-A 31 1,2 0,08 0,71 0,03 0,05 - -
F3-B 31 1,2 0,08 0,71 0,03 0,05 - -
F4-A 31 1,2 0,04 0,91 0,04 0,06 - -
F4-B 31 1,2 0,04 0,91 0,04 0,06 - -
F5-A 31 1,2 0,05 0,63 0,03 0,05 - -
F5-B 31 1,2 0,05 0,63 0,03 0,05 - -
F6-A 31 1,2 0,05 0,72 0,04 0,02 - -
F6-B 31 1,2 0,05 0,72 0,04 0,02 - -
F7-A 31 1,2 0,04 0,56 0,04 0,009 - -
F7-B 31 1,2 0,04 0,56 0,04 0,009 - -
F11 31 1,2 0,24 0,73 0,03 0,06 - -

Nova Fornalha 1 31 1,2 - 0,78 0,05 0,04 - -
Nova Fornalha 2 31 1,2 - 0,78 0,05 0,04 - -

30 1,2 - 0,36 0,006 0,02
PP 1 7 0,3 - - 0,01 - - -
PP 2 10 0,3 - - 0,01 - - -
PP 3 7 0,3 - - 0,03 - - -

PEL 1.1 40 0,3 - - 0,15 - - -
PEL 1.2 40 0,3 - - 0,15 - - -
PEL 2 40 0,3 - - 0,006 - - -

45 3,4 - 2,560 0,22 3,1 - -
45 1,6 - 0,630 0,01 0,39 - -

48,7 2,3 - - - 6,6 - 0,22
47,2 0,6 - - 0,08 0,22 - -
30 0,8 - - - 0,06 - -
20 0,3 - - 0,03 0,06 - -

44,2 0,3 - - 0,06 0,17 - -
44,2 0,3 - - 0,06 0,17 - -
45,3 0,4 - - 0,14 0,39 - -
45,3 0,4 - - 0,14 0,39 - -

Emissões (g/ s)

Exaustão Vapor - condensação

Fornalha de Regeneração dos Catalisadores

Repsol (4)

Fábrica de Propileno

Fábrica de Polietileno Linear

Caldeira 1
Caldeira 2

Chaminé Cogeração
Caldeira Auxiliar

Tratamento Gases
Exaustão Silo - Alim. CTA

Central Térmica

Steam Cracker Fornalhas

Instalação Industrial Altura da Chaminé (m)

Grupo III e IV
Chaminé Central

Exaustão Silo - PTA (A1)

Diâmetro Topo 
da Chaminé (m)

Identificação da Fonte

Grupo I e II

Carbogal - Carbonos de Portugal (2)

Artenius (5)

Porto de Sines (3)

Conduta Secador

Central Termoeléctrica de Sines (1)

Conduta Vácuo
Conduta Primário

Conduta Secundário
Gerador Emergência

Exaustão Vapor - lavador gases

Exaustão Silo - PTA (A1)
Exaustão Silo - PTA (A2)
Exaustão Silo - PTA (A2)  

Fontes:    (1) Central Termoeléctrica de Sines (2007) 
(2) Carbogal - Carbonos de Portugal, S.A. (2007) 
(3) Administração do Porto de Sines  (2007) 
(4) REPSOL e “EIA da Expansão do Complexo Petroquímico REPSOL YPF” e “EIA da Ampliação da Fábrica de Etileno para 570 KTA REPSOL YPF” (2007) 
(5) Artenius (entrada em funcionamento no 4º trimestre 2009) 
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5.3.1.2 Estimativa do Contributo Futuro da Refinaria de Sines e Fontes Externas 

Para a Qualidade do Ar 

Nos pontos seguintes apresentam-se e analisam-se os valores máximos estimados  
para as concentrações atmosféricas dos poluentes SO2, NOx, PTS, CO, H2S e C6H6, 
tendo em conta a contribuição das fontes fixas actuais e futuras da Refinaria de Sines 
(“Cenário Refinaria”) e considerando também a contribuição das fontes externas mais 
relevantes (“Cenário Cumulativo”). 
 
Apresenta-se também, para cada um dos poluentes simulados, a distribuição espacial 
das respectivas concentrações atmosféricas.  
 
 
a) Dióxido de Enxofre 
 
De modo a permitir a visualização das distribuições espaciais dos valores estimados para 
o SO2, apresenta-se nas FIG. V. 2, FIG. V. 4 e FIG. V. 6, respectivamente, as 
Concentrações Máximas das Médias Horárias, as Concentrações Máximas das Médias 
Diárias e as Concentrações Médias Anuais, obtidas para o “Cenário Refinaria”. 
 
As FIG. V. 3, FIG. V. 5 e FIG. V. 7 representam, respectivamente, as Concentrações 
Máximas das Médias Horárias, as Concentrações Máximas das Médias Diárias e as 
Concentrações Médias Anuais, verificadas no caso do “Cenário Cumulativo”. 
 
No Quadro V. 6 apresentam-se os valores máximos simulados para o SO2, onde ressalta 
que os níveis de qualidade do ar estimados para este poluente, não ultrapassam os 
valores-limite horários, diário e anual dentro da área de estudo. 
 
 

Quadro V. 6 – Valores Máximos Simulados de SO2 e Comparação com o Decreto-Lei  
n.º 111/2002, de 16 de Abril 

Valor Máximo Simulado 
(µg.m-3) 

Parâmetros Valor Limite 
Cenário 

Refinaria 
Cenário 

Cumulativo 

Nº. 
Excedências 

N.º de vezes em que é excedido o 
valor limite horário para protecção da 
saúde humana 

350 µg.m-3 (valor a não 
exceder mais de 24 

vezes em cada ano civil) 
109,0 151,2 0 

N.º de vezes em que é excedido o 
valor limite diário para protecção da 
saúde humana 

125 µg.m-3 (valor a não 
exceder mais de 3 vezes 

em cada ano civil) 
33,7 38,1 0 

Valor limite anual para protecção dos 
ecossistemas 20 µg.m-3 7,7 9,8 - 

 
 
A análise comparativa dos valores apresentados para o “Cenário Refinaria” e para o 
“Cenário Cumulativo” permite constatar que para qualquer um dos valores máximos 
calculados, a concentração no segundo caso é superior, denotando-se a influência das 
fontes externas. 
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FIG. V. 2 – Dispersão da Pluma de Dióxido de Enxofre – Concentrações Máximas das 
Médias Horárias (Cenário Refinaria) 
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FIG. V. 3 – Dispersão da Pluma de Dióxido de Enxofre – Concentrações Máximas das 
Médias Horárias (Cenário Cumulativo) 
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FIG. V. 4 – Dispersão da Pluma de Dióxido de Enxofre – Concentrações Máximas das 
Médias Diárias (Cenário Refinaria) 
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FIG. V. 5 – Dispersão da Pluma de Dióxido de Enxofre – Concentrações Máximas das 
Médias Diárias (Cenário Cumulativo) 
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FIG. V. 6 – Dispersão da Pluma de Dióxido de Enxofre – Concentrações Médias Anuais 
(Cenário Refinaria) 
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FIG. V. 7 – Dispersão da Pluma de Dióxido de Enxofre – Concentrações Médias Anuais 
(Cenário Cumulativo) 
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À semelhança do observado na situação de referência, a análise da distribuição espacial 
das concentrações de dióxido de enxofre indicia que estas são, na generalidade, 
superiores na zona a Sul da Refinaria de Sines, o que era expectável dado o regime de 
vento local assim como a existência de fontes significativas de emissão de dióxido de 
enxofre. 
 
Comparando a situação actual e futura denota-se que relativamente ao “Cenário 
Refinaria”, o acréscimo de emissões de SO2 é modesto, sendo por isso as emissões 
deste poluente associadas ao projecto de Conversão, pouco significativas. 
 
No que respeita ao “Cenário Cumulativo” regista-se um decréscimo de aproximadamente 
50% face à situação actual, o que é indicativo de que os projectos a implementar 
futuramente nas fontes externas conduzirão a uma redução muito significativa das 
emissões deste poluente.  
 
No entanto, salienta-se que este mesmo esforço de redução de emissões de SO2 já foi 
realizado pela Refinaria de Sines através da implementação de uma nova Central de 
Cogeração a gás natural.  
 
 
 
b) Óxidos de Azoto 
 
Nas FIG. V. 8 e FIG. V. 10 apresenta-se, respectivamente, a dispersão da pluma de 
óxidos de azoto para as Concentrações Máximas das Médias Horárias e Concentrações 
Médias Anuais, para o “Cenário Refinaria”. 
 
As FIG. V. 9 e FIG. V. 11 representam respectivamente, as Concentrações Máximas das 
Médias Horárias e as Concentrações Médias Anuais para as emissões cumulativas da 
Refinaria de Sines e fontes externas (“Cenário Cumulativo”). 
 
No Quadro V. 7 estão representados os valores máximos estimados para o NOx. 
 
 

Quadro V. 7 – Valores Máximos Simulados de NOx e Comparação com o Decreto-Lei n.º 
111/2002, de 16 de Abril 

Valor Máximo Simulado 
(µg.m-3) 

Parâmetros Valor limite 
Cenário 

Refinaria 
Cenário 

Cumulativo 

Nº. 
Excedências 

N.º de vezes em que é excedido o 
valor limite horário para protecção 
da saúde humana 

200 µg.m-3 NO2 (valor a 
não exceder mais de  

18 vezes em cada ano 
civil) (1) 

67,8 110,2 0 

Valor limite anual para protecção 
da saúde humana 40 µg.m-3 NO2 

(2) 7,2 20,3 - 

(1) A margem de tolerância é de 40 µg/m3 em 2006 
(2) A margem de tolerância é de 8 µg/m3 em 2006 
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Da análise do Quadro V. 7 verifica-se que na zona em estudo, as concentrações de NOx 

mantêm-se sempre inferiores às definidas pelo Decreto-Lei nº. 111/2002, de 16 de Abril, 
qualquer que seja o período considerado. 
 
À semelhança do que ocorre na situação de referência, os valores máximos obtidos no 
“Cenário Cumulativo” são cerca do dobro dos obtidos para o “Cenário Refinaria”, o que é 
indicativo da importância das fontes externas.  
 
Em termos de distribuição espacial, enquanto no “Cenário Refinaria” as concentrações 
mais elevadas se observam na proximidade dos limites da refinaria e envolvente próxima, 
no “Cenário Cumulativo” as concentrações mais elevadas ocorrem a Norte/Noroeste da 
refinaria, como resultado do importante contributo das fontes externas.  
 
Comparando a situação actual e futura denota-se que relativamente ao “Cenário 
Refinaria” as emissões de NOx sofrem um incremento resultante das emissões das novas 
chaminés.  
 
No que respeita ao “Cenário Cumulativo” regista-se um decréscimo moderado face à 
situação actual nas Concentrações Máximas das Médias Diárias, resultado da redução 
das emissões de NOx proveniente das fontes externas. 
 
 
 
c) Partículas Totais em Suspensão  
 
As FIG. V. 12 e FIG. V. 14 representam, respectivamente, a dispersão da pluma de 
partículas totais em suspensão das Concentrações Máximas Diárias e Anuais para o 
“Cenário Refinaria”. 
 
Nas FIG. V. 13 e FIG. V. 15 apresenta-se, respectivamente, os resultados das 
simulações para a pluma de partículas totais em suspensão das Concentrações Máximas 
Diárias e Anuais para o “Cenário Cumulativo”. 
 
No Quadro V. 8 sintetizam-se os valores máximos simulados. Importa referir que estes 
valores são referentes a PTS e que as PM10, para as quais existe um valor limite definido 
no Decreto-Lei nº. 111/2002, de 16 de Abril, correspondem a uma fracção das PTS. 
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FIG. V. 8 – Dispersão da Pluma de Óxidos de Azoto – Concentrações Máximas das Médias 
Horárias (Cenário Refinaria) 
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FIG. V. 9 – Dispersão da Pluma de Óxidos de Azoto – Concentrações Máximas das Médias 
Horárias (Cenário Cumulativo) 
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FIG. V. 10 – Dispersão da Pluma de Óxidos de Azoto – Concentrações Médias Anuais 
(Cenário Refinaria) 
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FIG. V. 11 – Dispersão da Pluma de Óxidos de Azoto – Concentrações Médias Anuais 
(Cenário Cumulativo) 
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FIG. V. 12 – Dispersão da Pluma de Partículas Totais em Suspensão – Concentrações 
Máximas das Médias Diárias (Cenário Refinaria) 

 





 

Estudo de Impacte Ambiental dos Projectos de Conversão e Loteamento da Refinaria de Sines 
Volume II – Relatório Síntese  CAPÍTULO V 

55

 
 

FIG. V. 13 – Dispersão da Pluma de Partículas Totais em Suspensão – Concentrações 
Máximas das Médias Diárias (Cenário Cumulativo) 
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FIG. V. 14 – Dispersão da Pluma de Partículas Totais em Suspensão – Concentrações 
Médias Anuais (Cenário Refinaria) 
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FIG. V. 15 – Dispersão da Pluma de Partículas Totais em Suspensão – Concentrações 
Médias Anuais (Cenário Cumulativo) 
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Quadro V. 8 – Valores Máximos Simulados de Partículas e Comparação com o Decreto-Lei 
n.º 111/2002, de 16 de Abril 

Valor Máximo 
Simulado(1)  (µg.m-3) 

Parâmetros Valor Limite 
Cenário 

Refinaria 
Cenário 

Cumulativo 

Nº. 
Excedências 

N.º de vezes em que é excedido o 
valor limite diário para protecção da 
saúde humana 

50 µg.m-3 (valor a não 
exceder mais de 35 

vezes em cada ano civil) 
4,2 9,5 0 

Valor limite anual para protecção da 
saúde humana 40 µg.m-3 0,5 1,6 - 

(1) – Os valores de PM10 foram calculados a partir dos valores PTS simulados, com base no factor de correcção previsto 
no DL nº. 111/2002, de 16 de Abril (PTS=1.2xPM10) 

 
 
Analisando o Quadro V. 8 conclui-se que, embora se denote um incremento nas 
concentrações de partículas no “Cenário Cumulativo” em relação ao “Cenário Refinaria”, 
os valores máximos simulados são muito reduzidos face aos valores legislados. 
 
Em termos de dispersão espacial, enquanto no “Cenário Refinaria” as concentrações 
mais elevadas se verificam no limite Sul da refinaria, no “Cenário Cumulativo” as 
concentrações mais elevadas ocorrem a Norte/Noroeste da refinaria, como resultado do 
contributo das fontes externas. 
 
Comparando a situação actual e futura, verifica-se que relativamente ao “Cenário 
Refinaria” existe um acréscimo na concentração de partículas como resultado das 
emissões associadas às novas chaminés, que não é contudo significativo face ao valor 
da situação de referência.  As conclusões relativas ao “Cenário Cumulativo” são 
semelhantes. 
 
 
 
d) Monóxido de Carbono 
 
Nas FIG. V. 16 e FIG. V. 17 apresentam-se, respectivamente, as distribuições espaciais 
das Concentrações Máximas das Médias de Oito Horas para o CO para o “Cenário 
Refinaria” e para o “Cenário Cumulativo” e no Quadro V. 9 indicam-se os valores 
máximos simulados para este poluente. 
 
 

Quadro V. 9 – Valores Máximos Simulados de CO e Comparação com o Decreto-Lei n.º 
111/2002, de 16 de Abril 

Valor Máximo Simulado 
(µg.m-3) 

Parâmetros Valor Limite 
Cenário 

Refinaria 
Cenário 

Cumulativo 

Valor limite para a protecção da 
saúde humana (máximo diário das 
médias de 8 horas) 

10 000 µg.m-3 11,8 45,9 
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Da análise dos resultados verifica-se que os valores máximos de concentração estimados 
são muito inferiores ao valor limite definido na legislação. 
 
A análise dos valores apresentados no quadro para o “Cenário Refinaria” e para o 
Cenário Cumulativo” permite constatar que a concentração no segundo caso é cerca de  
4 vezes superior, o que é indicativo da importância da contribuição das fontes externas à 
refinaria para a concentração de monóxido de carbono. 
 
Relativamente à análise da distribuição espacial das concentrações de monóxido de 
carbono verifica-se que no “Cenário Refinaria”, conforme esperado, as concentrações 
máximas ocorrem na área interior da refinaria enquanto que no “Cenário Cumulativo” as 
concentrações mais elevadas ocorrem a Norte/Noroeste da refinaria, como resultado do 
contributo das fontes externas da Repsol e Artenius. 
 
Comparando os valores máximos obtidos na situação de referência e situação futura 
verifica-se um incremento bastante reduzido nas concentrações simuladas no “Cenário 
Refinaria”. Situação distinta ocorre com o “Cenário Cumulativo” em que se denota um 
acréscimo das emissões de CO na situação futura mas de qualquer modo muito inferior 
ao valor limite legislado. 
 
 
 
e) Sulfureto de Hidrogénio 
 
Para o poluente H2S foram estimadas as Concentrações Médias Anuais cuja distribuição 
espacial se apresenta na FIG. V. 18 para o “Cenário Refinaria” e na FIG. V. 19 para o 
“Cenário Cumulativo”. 
 
Analisando estas figuras verifica-se que a concentração máxima estimada foi de 
0,33 µg/m3 para ambos os Cenários, pelo que se conclui que o contributo das fontes 
externas para este poluente é praticamente nulo.  
 
Em termos de dispersão espacial verifica-se que o H2S não sofre uma dispersão muito 
acentuada, dado que a pluma de dispersão se concentra na zona circundante da refinaria 
com orientação predominante Sudeste.  
 
Como mencionado no Capítulo IV, não existem valores limites de emissão legislados 
para este poluente pelo que o valor obtido é apenas indicativo. Refira-se, no entanto, que 
as concentrações médias anuais obtidas são bastante reduzidas. 
 
Comparando as concentrações obtidas para a situação de referência e para a situação 
futura verifica-se que na situação futura ocorrerá um incremento nas Concentrações 
Médias Anuais de Sulfureto de Hidrogénio. 
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FIG. V. 16 – Dispersão da Pluma de Monóxido de Carbono – Concentrações Máximas das 
Médias Octo Horárias (Cenário Refinaria) 

 





 

Estudo de Impacte Ambiental dos Projectos de Conversão e Loteamento da Refinaria de Sines 
Volume II – Relatório Síntese  CAPÍTULO V 

65

 

FIG. V. 17 – Dispersão da Pluma de Monóxido de Carbono – Concentrações Máximas das 
Médias Octo Horárias (Cenário Cumulativo) 
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FIG. V. 18 – Dispersão da Pluma de Sulfureto de Hidrogénio – Concentrações Médias 
Anuais (Cenário Refinaria) 
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FIG. V. 19 – Dispersão da Pluma de Sulfureto de Hidrogénio – Concentrações Médias 
Anuais (Cenário Cumulativo) 
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e) Benzeno 
 
Nas FIG. V. 20 e FIG. V. 21 apresenta-se a distribuição espacial das Concentrações 
Médias Anuais para o C6H6 e no Quadro V. 10 indicam-se os valores máximos simulados 
para este poluente. 
 
 

Quadro V. 10 – Valores Máximos Simulados de C6H6 e Comparação com o Decreto-Lei  
n.º 111/2002, de 16 de Abril 

Valor Máximo Simulado 
(µg.m-3) 

Parâmetros Valor Limite 
Cenário 

Refinaria 
Cenário 

Cumulativo 

Valor limite para a protecção da 
saúde humana  5 µg.m-3 (1) 0,0003 0,079 

(1) A margem de tolerância é de 4 µg/m3 em 2006 

 
 
 
Da análise dos resultados realça o facto das concentrações obtidas serem muito 
inferiores ao valor limite definido no Decreto-Lei nº. 111/2002, de 16 de Abril. 
 
Em termos de dispersão espacial, no “Cenário Refinaria” verifica-se que o benzeno não 
sofre uma dispersão muito acentuada, dado que a pluma de dispersão se concentra na 
zona circundante da refinaria com orientação predominante Sudeste, no “Cenário 
Cumulativo” as concentrações mais elevadas registam-se a Norte da refinaria devido ao 
contributo das fontes externas. 
 
Comparando os valores máximos obtidos na situação de referência e situação futura, 
constata-se que não se registam diferenças significativas de concentração entre os 
“Cenário Refinaria” dado que as novas chaminés têm uma contribuição reduzida para as 
emissões de benzeno. Situação distinta ocorre com o “Cenário Cumulativo” em que se 
denota um acréscimo das emissões de benzeno na situação futura. 
 
 
 
 
5.3.1.3 Síntese da Comparação dos Resultados com a Situação de Referência 

Por forma a facilitar a comparação das emissões que ocorrem na situação de referência 
com as emissões associadas à fase de exploração nas condições simuladas elaborou-se 
o Quadro V. 11. 
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Quadro V. 11 – Comparação das Concentrações Simuladas para a Situação de Referência e 
Situação Futura 

Cenário 
Refinaria 

(µg/m3)

Cenário 
Cumulativo 

(µg/m3)

Cenário 
Refinaria 

(µg/m3)

Cenário 
Cumulativo 

(µg/m3)

Cenário 
Refinaria 

Cenário 
Cumulativo 

Máximas das Médias Horárias (µ/m3) 102,29 308,08 108,99 151,20 7% -51%

Máximas das Médias Diárias  (µ/m3) 29,79 103,02 33,70 38,07 13% -63%

Média Anuais  (µ/m3) 6,30 19,99 7,71 9,84 22% -51%

Máximas das Médias Horárias (µ/m3) 30,20 127,34 67,81 110,20 125% -13%

Médias Anuais  (µ/m3) 3,86 15,66 7,24 20,26 88% 29%

Máximas das Médias Diárias (µ/m3) 3,06 8,45 4,18 9,53 37% 13%

Média Anuais  (µ/m3) 0,23 0,84 0,47 1,65 109% 96%

CO Máximas das Médias Octo Horárias  (µ/m3) 11,67 12,70 11,83 45,86 1% 261%

H2S Médias Anuais  (µ/m3) 0,11 0,11 0,33 0,33 200% 200%

C6H6 Médias Anuais  (µ/m3) 0,00023 0,00023 0,00034 0,079 48% 34248%

Futuro Diferença

Poluente Concentrações

SO2 

NOX

PTS

Actual

 
 
 
Relativamente ao “Cenário Refinaria” verifica-se que as emissões de dióxido de enxofre, 
óxidos de azoto, partículas totais em suspensão, sulfureto de hidrogénio e benzeno 
sofreram um incremento como resultado das emissões das três novas chaminés.  
 
No que se refere ao monóxido de carbono não se registam alterações siginificativas ao 
nível das concentrações dada a reduzida contribuição das novas chaminés para as 
emissões deste poluente. 
 
Importa, no entanto, referir que a Refinaria de Sines implementou uma nova Central de 
Cogeração a gás natural (considerada na situação de referência) que se traduz em 
importantes reduções nas emissões de poluentes, nomeadamente de SO2, partículas e 
NOX, criando assim um “buffer” que permite a incorporação dos acréscimos derivados ao 
projecto de Conversão em estudo. 
 
No que concerne ao “Cenário Cumulativo” constata-se que as emissões de dióxido de 
enxofre futuras reduzem-se consideravelmente como resultado da reconversão de 
algumas fontes externas. Relativamente aos óxidos de azoto, as Concentrações Máximas 
das Médias Horárias deverão sofrer um decréscimo e as Médias Anuais um acréscimo 
pouco significativo. No que respeita às partículas, ao monóxido de carbono e ao sulfureto 
de hidrogénio ocorrerá um incremento das emissões destes poluentes. Neste Cenário 
regista-se ainda um acréscimo das emissões benzeno, ainda assim o valor máximo 
registado corresponde a 1,5% do valor limite de emissão. 
 
No entanto, é de salientar que tal como se constatou para a situação actual, na situação 
futura e considerando quer o “Cenário Refinaria”, quer o “Cenário Cumulativo” continua a 
verificar-se o cumprimento dos valores de concentração legislados para cada um dos 
poluentes simulados. 
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FIG. V. 20 – Dispersão da Pluma de Benzeno – Concentrações Máximas das Médias Anuais 
(Cenário Refinaria) 
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FIG. V. 21 – Dispersão da Pluma de Benzeno – Concentrações Máximas das Médias Anuais 
(Cenário Cumulativo) 
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5.3.2 Caracterização Regional com Base na Modelação da Dispersão de  

Poluentes 

No Anexo 3.2 apresenta-se o relatório com a avaliação dos impactes regionais do 
Projecto de Conversão nas concentrações de ozono e dióxido de azoto. 
 
A avaliação regional realizada verificou que, tal como seria de esperar tendo em conta o 
aumento significativo da actividade industrial no domínio de simulação e apesar das 
medidas de minimização implementadas, um potencial aumento do número de 
excedências de ozono, que se pode considerar pouco significativo tendo em 
consideração o aumento de produção das várias industrias da região. 
 
Ao nível do dióxido de azoto constata-se uma redução das concentrações no ar ambiente 
do domínio de estudo como consequência dos decréscimos das emissões de óxidos de 
azoto. 
 
 
 
 
5.3.3 Estimativa das Emissões Fugitivas Locais 

Conforme referido no Capítulo IV, a armazenagem e expedição de combustíveis tem 
associadas emissões fugitivas de compostos orgânicos voláteis (COV’s) devido a perdas 
por evaporação e como resultado da alteração dos níveis de líquido nos tanques durante 
as operações de enchimento e expedição. Nas diferentes unidades processuais ocorrem 
igualmente emissões difusas de COV´s que têm origem em válvulas, bombas, entre 
outros. 
 
Quantificam-se de seguida as emissões difusas de COV´s associadas à armazenagem e 
ao processo. 
 
 

a) Armazenagem  
 
No âmbito do Projecto de Conversão da Refinaria do Sines e de forma a garantir a 
armazenagem do aumento da quantidade de produtos e matérias-primas necessários à 
exploração das novas unidades, serão construídos 7 novos tanques de armazenagem. 
 
Os tanques a construir destinam-se ao armazenamento dos seguintes produtos: 
 

• 1 Tanque de Resíduo Atmosférico; 

• 1 Tanque de Resíduo Atmosférico LS; 

• 2 Tanques de Gasóleo de Vácuo (VGO); 

• 2 Tanques de Gasóleo / Kerosene; 

• 1 Tanque de Nafta Pesada. 
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Estes produtos, à excepção da Nafta Pesada, têm reduzida volatilidade, não originando a 
respectiva armazenagem perdas por evaporação importantes. 
 
Anda assim, com base nas características dos tanques a construir, nas respectivas 
rotatividades previstas e nas propriedades dos produtos que se pretendem armazenar, foi 
aplicado o programa de simulação TANKS 4.0 para quantificar as perdas por evaporação 
globais na Refinaria após implementação do projecto de Conversão. 
 
No Quadro V. 12 sintetizam-se os dados de base considerados nas simulações assim 
como as emissões difusas estimadas para cada um dos tanques. 
 
 

Quadro V. 12 – Estimativa das Emissões Fugitivas de COV’s Associadas aos Novos 
Tanques de Armazenagem 

Volume Total 

(m3)

Capacidade 

Útil (m3)
Altura (m) Diâmetro (m)

OP - T 424 VGO 50000 45000 19,51 57,95 23,3 2,808
OP - T 425 VGO 50000 45000 19,51 57,95 23,3 2,808

OP - T426/OP - T427 Gasóleo/Kerosene 27000 24300 19,51 42,67 23,3 3,366
OP - T 266 Nafta Pesada 15000 13500 17,07 33,50 23,3 79,487
OP - T516 Resíduo Atmosférico 45000 40500 17,07 59,95 43,8 0,008
OP - T517 Resíduo Atmosférico (LS) 45000 40500 17,07 57,95 43,8 0,069

Total 88,5

Emissões 
Fugitivas COV's 

(ton/ano)
ProdutoDesignação do Tanque

Rotatividade 
Média (1/ano)

Características do Tanque

 
 
 
Analisando o Quadro anterior verifica-se que as emissões fugitivas de compostos 
orgânicos voláteis associadas aos novos sete tanques de armazenagem são de  
88,5 t/ano, o que corresponde a um aumento de cerca de 4% face à situação actual. 
Desta forma, após implementação do Projecto de Conversão, as emissões totais de 
COV’s associadas à armazenagem serão da ordem de 2221 t/ano.  
 
O reduzido incremento nas emissões de COV’s é resultado da construção dos novos 
tanques de armazenagem, de acordo com as Melhores Técnicas Disponíveis (MTD’s) 
conforme se identifica no Anexo 2 e das quais se destaca: 
 

• O tanque de nafta ser do tipo tecto fixo com ecrã flutuante interior com selagem 
dupla; 
 

• As superfícies exteriores dos tanques são pintadas com tinta com capacidade de 
reflexão da radiação superior a 70%.  
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b) Processo  
 
No que se refere às emissões difusas de processo, nomeadamente às provenientes das 
Unidades de Hydrocracker, de Hidrogénio, de Fraccionamento de LPG e de 
Fraccionamento i-C4/n-C4, estima-se que o incremento nas emissões de COV’s seja de 
129 t/ano. 
 
A estimativa do valor acima apresentado foi baseada em valores de emissões difusas 
típicas de unidades processuais e num factor de complexidade que permite comparar 
diferentes processos e capacidades.  
 
As emissões fugitivas de processo dependem em muito dos critérios de manutenção 
preventiva que a instalação implementa e daí os valores de desempenho que são 
atingidos pela Refinaria de Sines. Por outro lado, nas estimativas efectuadas não  
foram consideradas as medidas previstas no projecto de Conversão com o intuito de 
reduzir estas emissões.  
 
Por forma a reduzir as emissões de COV´s está previsto nas novas unidades processuais 
a implementação das Melhores Técnicas Disponíveis (MTD`S) indicadas no Anexo 2 e 
das quais se destacam as seguintes: 
 

• Dupla selagem em bombas, compressores e agitadores; 

• Nas linhas que contêm produtos com elevada pressão de vapor utilizam-se 
válvulas e bombas que permitem reduzir as emissões de COV; 

• Minimização do número de flanges e utilização de flanges com anéis de selagem; 

• As descargas das válvulas de alívio de pressão com elevado potencial de emissão 
de COV são enviadas para a flare; 

• As descargas dos vents dos compressores com elevado potencial de emissão de 
COV são reenviadas para o processo. Quando tal não for possível são 
encaminhadas para a flare; 

• Utilização de um sistema fechado para a recolha de amostras de rotina que 
potencialmente originem emissões de COV; 

• Extensão do sistema LDAR (Leak Detection and Repair) às novas unidades. 

 
Prevê-se que, com estas medidas, se reduzam de forma significativa as emissões de 
processo estimadas. 
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5.3.4 Emissões de Outros Compostos e Poluentes 

5.3.4.1 Quantificação das Emissões de Dióxido de Carbono 

O projecto de Conversão visa aumentar a capacidade de refinação equilibrando o défice 
de produção de gasóleo em Portugal e ampliar a flexibilidade na escolha do crude a 
utilizar.  
 
Assim, com a implementação deste projecto, será possível aumentar a produção de 
gasóleo convencional e produzir gasóleo de hydrocracker, que contém um elevado teor 
de hidrogénio e que comporta menores emissões de CO2 na sua utilização, tratando-se 
por isso de um combustível mais ecológico. 
 
Com a entrada em exploração do projecto de Conversão ocorrerá um aumento do 
consumo de energia e consequentemente das emissões associadas ao processo 
produtivo das novas unidades. Este balanço é verificável ainda que se tenha recorrido às 
melhores tecnologias disponíveis e aos melhores procedimentos disponíveis para a 
operação dos novos equipamentos.  
 
O incremento nas emissões de CO2 resultantes do aumento da produção de gasóleo 
convencional bem como da produção de gasóleo de hydrocracker corresponderá a cerca 
de 813 046 t/ano, distribuídos conforme se apresenta no Quadro V. 13. 
 
 

Quadro V. 13 – Emissões de CO2 Previstas Associadas ao Projecto de Conversão 

Unidade Dióxido de 
carbono (t/ano) 

Hydrocracker (HC-H1) 27 979 

Hydrocracker (HC-H2) 21 509 

Hydrocracker (HC-H3) 117 163 

Unidade de Hidrogénio (HR) 628 597 

Unidade Recuperação Enxofre (SRU III) 14 471 

Flare III 3 327 

TOTAL 813 046 

 
 
Embora o projecto conduza a um aumento das emissões de CO2 da refinaria, existirá 
uma redução dos inputs de carbono dos seus combustíveis, o que se traduzirá numa 
diminuição das emissões de CO2 associadas à utilização dos combustíveis no sector dos 
transportes. 
 
Salienta-se ainda que a redução dos quantitativos de fuel implicará uma resposta do 
mercado, não apenas por via da sua substituição por importação de quantidades 
equivalentes, mas também pela substituição por outros combustíveis com menores 
emissões associadas como é o gás natural. 
 
Os objectivos de eficiência energética traçados e sustentados pelos actuais e futuros 
investimentos permitirão à Refinaria enquadrar-se dentro dos objectivos de redução 
definidos no actual PNALE II, cerca de 3,7% das emissões registadas no período 
2005-2007, no caso das instalações existentes e contempladas na situação de referência. 
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As Licenças de Emissão atribuídas à Refinaria para o período 2008-2012 são de 
2 137 550 t CO2/ano. Em 2011, espera-se com o funcionamento pleno da Central de 
Cogeração e a entrada em funcionamento das unidades a que se refere o projecto de 
Conversão, que as emissões da Refinaria sejam cerca de 3 095 559 t CO2/ano. O 
diferencial das emissões previstas face às Licenças de Emissão atribuídas enquadra-se 
nos mecanismos definidos no actual quadro legislativo, no que respeita às condições de 
acesso à reserva para novas instalações. 
 
 
 
5.3.4.2 Metais Pesados, Benzeno, PAH’s e Outros Poluentes 

Para além das emissões já estimadas e avaliadas nos pontos anteriores, apresenta-se no 
quadro seguinte (Quadro V. 14) os incrementos estimados para outros poluentes. 
 
 

Quadro V. 14 – Incrementos Estimados para as Emissões Futuras de Outros Poluentes 

Poluente  Incremento nas Emissões 
Atmosféricas Totais (t/ano) 

As  0,14 

Cd   0,03 

Cr 0,14 

Hg  0,02 

Ni   0,14 

Cu 0,13 

Pb   0,35 

Zn  0,23 

PAH's 0,24 

CH4   0,06 

N2O   0,02 

F- 0,00 

 
 
As emissões apresentadas no Quadro V.12 foram estimadas para as novas chaminés 
tendo em conta os consumos de combustíveis e os factores de emissão definidos no 
relatório “Air pollutant emission estimation methods for E-PRTR reporting by refineries”, 
emitido pela CONCAWE (The oil companies’ european association for environment, 
health and safety in refining and distribution). Estas estimativas de emissão encontram-se 
sobreavaliadas, uma vez que não consideram as MTD´s previstas no âmbito do projecto 
de Conversão. 
 
Analisando o quadro anterior constata-se que os incrementos são pouco significativos, 
não dando assim origem a um impacte negativo que altere a actual situação existente. 
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5.3.4.3 Tectos Nacionais de Emissão 

Por forma a determinar a contribuição das emissões associadas ao Projecto de 
Conversão da Refinaria de Sines para os Tectos Nacionais de Emissão procedeu-se à 
quantificação das emissões de Dióxido de Enxofre (SO2), Óxidos de Azoto (NOx) 
associadas às fontes fixas, bem como às emissões de Compostos Orgânicos Voláteis 
(COV´s) associadas às fontes fixas e fontes difusas. 
 
Os quantitativos de emissão foram estimados numa perspectiva conservativa, com base 
nos dados de emissão (caudal e concentração) considerados no estudo e no número de 
horas previsto para um ano. 
 
No que se refere às três chaminés em análise, o calculo das emissões de NOx foi 
determinado com base na informação disponível no “Reference Document on Best 
Available Techniques for Mineral Oil and Gas Refineries” e o cálculo das emissões de 
COV´s foi feita a partir do método descrito pela CONCAWE no report nº. 3/07. 
Relativamente ao SO2, para a chaminé HC e HR foi utilizada uma metodologia análoga à 
utilizada para o NOx e para a chaminé SRU III as emissões foram estimadas através da 
taxa de recuperação de enxofre. 
 
No Quadro V. 15 apresenta-se a estimativa das emissões anuais de Dióxido de Enxofre 
(SO2), Óxidos de Azoto (NOx) e Compostos Orgânicos Voláteis (COV´s) associados ao 
Projecto de Conversão. 
 
 

Quadro V. 15 – Estimativa das Emissões Anuais de SO2 e NOx 

Emissões Anuais (t/ano) 

8760 Horas de 
Funcionamento 

8322 Horas de 
Funcionamento (1) 

Identificação da 
Fonte 

SO2 NOx COV´s SO2 NOx COV´s 

HC <41 <123 10 <39 <117 10 

HR <83 <248 12 <79 <236 11 

SRU III <475 <29 1 <451 <28 1 

Emissões Difusas (2) - - 218 - - 207 

Emissões Totais <599 <400 241 <569 <380 229 

(1) Corresponde a 95% do ano 
(2) 129 t correspondem a emissões processuais e 89 t correspondem a emissões difusas 

associadas à armazenagem 
 
 
Deste modo, verifica-se que em relação aos tectos nacionais de emissões aplicáveis ao 
SO2, NOx e COV’s a cumprir até 2010 (Quadro V. 16), os contributos destas novas 
origens são reduzidos.  
 
Conclui-se assim que o contributo do projecto de Conversão é modesto, sendo o valor 
mais significativo o correspondente ao SO2, que será aproximadamente 0,4%. 
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Quadro V. 16 – Comparação das Emissões Estimadas para o SO2, NOx e COV’s com os 
Tectos Nacionais de Emissão 

Poluentes 
Emissões Estimadas 

para 8 760 h de 
funcionamento (kt/ano) 

Tectos Nacionais de 
Emissão (kt)            

(DL n.º 193/2003) 

Contribuição do Projecto 
de Conversão com o Tecto 

de Emissão de GEE (%) 

SO2 <0,6 160 0,4 

NOx <0,4 250 0,2 

COV´s <0,2 180 0,1 

 
 
 
5.3.5 Transporte de Matérias Primas e Produtos entre as duas Refinarias 

A implementação dos projectos que estão previstos para as Refinarias de Sines e do 
Porto terá, ao nível do transporte marítimo, algumas alterações originadas pelas novas 
capacidades que serão implementadas. 
 
As quantidades a transportar vão alterar-se, passando a quantidade de destilados de  
1 214 811 t registados em 2006 para 750757 t para a situação futura e a de VGO / 
resíduos de 706 295 t registados em 2006 para 1 230 365 t na situação futura. 
 
Tendo em conta que as capacidades dos barcos que transportem cada um dos produtos 
que são de 20 000 t para o destilado e 30 000 t para o VGO / resíduo, verifica-se que no 
conjunto dos transportes haverá uma diminuição de 5 barcos/ano. 
 
Relativamente aos restantes produtos não se prevê alteração significativa no tráfego 
marítimo associado à respectiva expedição. 
 
Verifica-se assim que os impactes associados a estes transportes serão alterados de 
forma positiva. 
 
 
 
5.4 Conclusões 

O estudo de dispersão atmosférica à escala local demonstrou que a implementação do 
Projecto de Conversão da Refinaria de Sines não conduzirá a alterações sensíveis da 
qualidade do ar. 
 
As simulações revelaram que quer em termos do “Cenário Refinaria”, quer do “Cenário 
Cumulativo”, os valores limites definidos na legislação serão cumpridos. Refira-se ainda 
que ao nível do “Cenário Cumulativo” denota-se uma redução significativa ao nível das 
emissões de SO2 como resultado do esforço das fontes externas para a redução das 
emissões. Este mesmo esforço já foi também efectuado pela Refinaria de Sines, no 
âmbito do Projecto da Central de Cogeração, que contribuirá para reduções muito 
significativas de SO2, NOx e PTS. 
 
Deste modo, prevê-se o cumprimento da legislação em vigor no que diz respeito aos 
poluentes SO2, NOx, PM10, CO e C6H6 no ar ambiente, quer em relação aos valores 
máximos, quer ao número de vezes por ano em que os mesmos ocorrem. 
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Salienta-se que no âmbito do Projecto de Conversão serão implementadas MTD´s por 
forma a reduzir as emissões de alguns deste poluentes. As principais MTD´s a 
implementar descrevem de seguida: 
 

• Instalação de fornalhas equipadas com queimadores de baixo NOx; 

• As fornalhas possuem um sistema de pré-aquecimento de ar que assegura uma 
eficiência de 90,5% onde os gases quentes de combustão trocam calor com o ar 
de combustão; 

• As fornalhas irão utilizar combustíveis gasosos, os quais geram emissões de 
partículas e SO2 inferiores às observadas na queima de combustíveis mais 
pesados. A menor concentração de SO2 nos gases de combustão permite reduzir 
a temperatura dos gases de combustão para 150ºC aumentando a eficiência e 
reduzindo-se as emissões de CO2. 

 
Importa ainda referir que neste projecto foram igualmente consideradas MTD´s que 
permitirão uma melhor integração energética dos equipamentos, a minimização dos 
consumos, a optimização das condições de queima e consequentemente a minimização 
das emissões gasosas (Anexo 2). 
 
Em termos regionais os impactes do projecto de Conversão são negligenciáveis em 
relação à situação actual. 
 
No que se refere às emissões de COV´s constata-se que embora o Projecto de 
Conversão da Refinaria de Sines origine um acréscimo nas emissões fugitivas de COV’s, 
estas são moderadas. Adicionalmente estão previstas uma série de medidas por forma a 
minimizar as emissões de COV´s que se espera tenham um impacte positivo em relação 
aos valores estimados.  
 
O acréscimo de CO2 é também moderado, apesar da importância das instalações, que 
têm um elevado impacte positivo nas emissões induzidas no sector dos transportes. 
 
Os restantes poluentes são essencialmente vestigiais e não têm impactes significativos, 
quer quantitativos, quer qualitativos.  
 
Face aos elementos acima descritos, classificam-se os impactes na qualidade do ar na 
fase de exploração do projecto de Conversão, em negativos, permanentes, reversíveis 
e de significância moderada. 
 
 
 
5.5 Fase de Desactivação 

No caso de uma eventual desactivação da Refinaria de Sines no final do respectivo 
período de vida útil, consideram-se duas situações distintas: desmantelamento físico da 
Refinaria e a cessação da emissão de poluentes para a atmosfera. 
 
No que se refere aos impactes resultantes do desmantelamento da Refinaria, prevê-se  
que estes sejam negativos mas reduzidos, temporários e reversíveis e muito 
localizados.  
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Estes impactes dever-se-ão essencialmente ao tráfego de camiões e à movimentação de 
máquinas afectas ao desmantelamento. Estes processos darão origem à emissão de 
NOx, SO2, CO e PTS, a curtas distâncias do local.  
 
A emissão destes poluentes poderá provocar alterações na qualidade do ar, cuja 
intensidade dependerá das características dos equipamentos e do tipo e duração dos 
trabalhos. É no entanto de referir que estes impactes terão um carácter temporário, 
apenas se estendendo durante o período de desactivação.  
 
No que diz respeito à cessação das emissões provenientes das fontes fixas e difusas 
decorrentes do funcionamento da Refinaria, os impactes serão positivos, permanentes, 
irreversíveis, mas elevados dada a sua significância local 
 
 
 
5.6 Alternativa Zero 

A Alternativa Zero é entendida como a situação em que não se implementa o Projecto de 
Conversão. Neste caso, e em termos de qualidade do ar, mantém-se as condições 
encontradas na situação de referência pelo que os impactes são classificados de 
inexistentes. 
 
 
 
5.7 Medidas de Mitigação 

No que se refere às medidas de minimização relacionadas com a fase de construção, 
embora os impactes sejam pouco significativos, dever-se-á ter em conta o correcto 
planeamento das obras previstas bem como o seu acompanhamento ambiental. 
 
Neste enquadramento, recomendam-se as seguintes medidas de carácter geral: 
 

• Racionalização da circulação de veículos e máquinas de apoio à obra; 

• Manutenção dos veículos e maquinaria em boas condições de operação, de modo 
a evitar situações de má carburação e as consequentes emissões de escape 
excessivas e desnecessárias; 

• Adopção de um sistema de humidificação de solos nas vias de circulação não 
pavimentadas e sobre todas as áreas significativas do solo que possam ficar a 
descoberto durante longos períodos, podendo dar origem a emissões 
significativas; 

• Utilização, sempre que possível, de veículos e maquinaria de apoio à obra 
projectados para evitar e controlar a poluição do ar; 

• Utilização, sempre que possível, de técnicas e processos construtivos que gerem 
a emissão e a dispersão de menos poluentes atmosféricos; 

• Limpeza regular dos acessos e da área afecta à obra, no sentido de evitar a 
acumulação e a ressuspensão de poeiras, quer por acção do vento, quer por 
acção da circulação de maquinaria e de veículos de apoio à obra; 
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• A movimentação de camiões e máquinas pesadas deverá ser definida e realizada 
sempre que possível por vias pavimentadas e consolidadas, de forma a reduzir as 
emissões de poeiras; 

• Conferir especiais cuidados nas operações de carga, de descarga e de deposição 
de materiais de construção e de materiais residuais da obra, especialmente se 
forem pulverulentos ou do tipo particulado, nomeadamente com o 
acondicionamento controlado durante a carga, a adopção de menores alturas de 
queda durante a descarga e a cobertura e a humidificação durante a deposição na 
área afecta à obra; 

• Acondicionamento adequado dos materiais de construção e materiais residuais da 
obra, especialmente se forem pulverulentos ou do tipo particulado, para evitar a 
sua queda e o seu espalhamento na via pública aquando do transporte para a 
área afecta à obra ou para o depósito definitivo; 

• Implementação de um sistema de lavagem dos rodados, à saída das áreas 
afectas à obra e antes da entrada na via pública, de todos os veículos e de toda a 
maquinaria de apoio à obra especialmente em dias chuvosos e propícios à 
acumulação de lama nos rodados. 

 
 
No âmbito da fase de exploração do projecto de Conversão recomenda-se a adopção das 
seguintes medidas de minimização: 
 

• Deverá manter-se a monitorização em contínuo das emissões gasosas da 
chaminé principal e monitorizações em descontínuo das restantes chaminés, de 
modo a garantir que cumprem os valores definidos na Licença Ambiental; 
 

• A altura das novas chaminés deverão estar de acordo com a Portaria nº. 
263/2005, de 17 de Março, conforme previsto em projecto; 

 
• Proceder à monitorização das emissões gasosas associadas às novas chaminés, 

em conformidade com o Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de Abril, Portaria n.º 
286/93, de 12 de Março e Portaria nº 80/2006 de 17 de Janeiro, que fixa os 
limiares mássicos máximos e mínimos de poluentes atmosféricos; 
 

• Os tanques de armazenagem a implementar no âmbito do projecto em estudo 
deverão ser construídos de acordo com o projecto de modo a disporem de todos 
os sistemas de protecção ambiental previstos; 

 
• Relativamente à redução de emissões de COV’s deverão manter-se as medidas 

existentes e deverão ser implementadas as medidas previstas no âmbito do 
projecto em estudo; 

 
• Os veículos-cisterna e os navios utilizados durante a exploração da Refinaria do 

Sines deverão continuar a ser sujeitos a inspecções e controlo rigoroso, de modo 
a garantir o cumprimento das adequadas condições de funcionamento e da 
legislação aplicável. 
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6. QUALIDADE DA ÁGUA 

6.1 Metodologia 

Na avaliação dos impactes na qualidade da água, consideraram-se os impactes 
susceptíveis de serem produzidos nas fases de construção, exploração e desactivação 
do Projecto de Conversão da Refinaria de Sines. 
 
Não se identificam riscos de contaminação da água subterrânea decorrentes do Projecto 
de Loteamento, porque não se determina, neste âmbito, qualquer utilização para a área 
não intervencionada no âmbito do Projecto de Conversão. 
 
Assim, o Projecto de Loteamento, fora da área a intervencionar no âmbito do Projecto de 
Conversão, não causa impactes na qualidade da água, pelo que neste descritor se 
avaliam os impactes do projecto de Conversão. 
 
Para a fase de construção do Projecto de Conversão foi analisado o possível impacte nas 
águas superficiais, incluindo a água da ribeira de Moinhos, e nas águas subterrâneas, 
decorrentes essencialmente das acções típicas de actividades de construção civil e do 
estaleiro. 
 
Para a fase de exploração considerou-se os impactes provocados pelo funcionamento da 
Refinaria de Sines, após a implementação do projecto de conversão, nas águas 
superficiais e nas águas subterrâneas. Adicionalmente, considerou-se também as 
características e quantitativos dos efluentes líquidos gerados no futuro e a capacidade de 
tratamento da ETAR. 
 
Foi avaliada a Alternativa Zero e foram ainda propostas medidas de minimização dos 
impactes identificados. 
 
 
 
 
6.2 Fase de Construção 

6.2.1 Águas Superficiais 

Os potenciais impactes negativos nas águas drenadas e consequentemente afluentes à 
ETAR de Ribeira dos Moinhos após um tratamento prévio na Refinaria, durante a fase de 
construção, que envolverá essencialmente acções típicas das actividades de construção 
civil e metalomecânica, podem ser devidos, essencialmente a: 
 

a) Aumento de sólidos em suspensão causado pelo arrastamento pelo vento de 
material sólido, provocando um aumento temporário nos afluentes ou lamas de 
tratamento. 

 
Este aspecto poderá contribuir para um aumento de lamas, não sendo no 
entanto indutor de impactes negativos significativos na qualidade das águas do 
meio receptor pois, para além de temporário, a sua reduzida magnitude não se 
prevê que provoque alterações significativas na qualidade do efluente tratado 
na ETAR de Ribeira de Moinhos. 
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b) Contaminações por metais, com origem fundamentalmente em resíduos 
metálicos. No entanto, tal impacte, a ocorrer, e pelas mesmas razões 
apresentadas na alínea anterior terá uma magnitude reduzida, dadas as 
quantidades expectáveis de desperdícios e a natureza temporária da fase de 
construção. 

 
 

c) Derramamento de substâncias manuseadas nos estaleiros, como por exemplo, 
óleos e lubrificantes dos veículos, que constituem uma fonte significativa de 
matéria orgânica e outros contaminantes como hidrocarbonetos. Estas 
contaminações podem ser atenuadas se se tomarem precauções como 
impermeabilização e condução das águas eventualmente contaminadas ao 
pré-tratamento. 

 
 
Do exposto, e uma vez tomadas as medidas habituais de controlo de efluentes nos 
estaleiros, verifica-se que não se prevê que ocorram impactes negativos significativos na 
qualidade das águas superficiais, durante a fase de construção. 
 
É ainda de referir o número muito significativo de trabalhadores em obra, na fase de 
construção, com valores médios de 1 619 trabalhadores e em situação de pico cerca de  
2 775 trabalhadores, o que irá conduzir a volumes bastante consideráveis de efluentes 
domésticos no estaleiro. 
 
No entanto, e uma vez tomadas as medidas habituais de controle de efluentes no 
estaleiro, com o encaminhamento das águas residuais domésticas provenientes das 
instalações sanitárias e da cantina para uma estação compacta de tratamento sendo 
depois encaminhada para destino adequado, não são expectáveis impactes negativos 
significativos na qualidade das águas durante a fase de construção. 
 
Do exposto e se forem tomadas as medidas de mitigação preconizadas, não se prevêem 
riscos significativos de contaminação de águas superficiais na fase de construção, sendo 
os impactes classificados como negativos, mas de carácter temporário, reversível e 
com magnitude reduzida. 
 
 
 
6.2.2 Águas Subterrâneas 

Relativamente às águas subterrâneas, caso os poluentes atrás referidos sejam colocados 
em contacto com os aquíferos intersectados pela obra, poderão originar impactes 
negativos na qualidade destas, na medida em que os aquíferos superficiais locais 
apresentam vulnerabilidade à poluição. 
 
Nos depósitos superficiais não consolidados dotados de elevada porosidade, instalam-se 
aquíferos de toalha livre de reduzida espessura, na estrita dependência da infiltração 
directa das águas das chuvas e da escorrência superficial. 
 
O aquífero livre instalado nos depósitos superficiais não consolidados apresenta elevada 
vulnerabilidade à poluição, devido à ausência de protecção.  
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A probabilidade da contaminação de aquíferos mais profundos é muito menor, não só 
devido à baixa permeabilidade dos solos abaixo da camada superficial, mas também pelo 
carácter pontual das eventuais contaminações cujos valores dificilmente os poderão 
atingir. Deste modo, o risco de contaminação dos aquíferos nesta fase só existe caso 
ocorra um derrame acidental de poluentes ou uma deposição de resíduos não controlada. 
 
Este risco é minimizado com a adopção, pelo construtor, de medidas de controlo, recolha 
e deposição dos efluentes e resíduos produzidos em locais adequados e o cumprimento 
rigoroso das normas de boa operação, do Plano de Gestão Ambiental e a manutenção 
dos diversos equipamentos utilizados. 
 
Com a adopção destas medidas considera-se que os impactes na qualidade das águas 
subterrâneas durante a fase de construção serão, embora negativos, reduzidos, além 
de terem um carácter temporário e reversível. 
 
 
 
 
6.3 Fase de Exploração 

6.3.1 Águas Residuais e Superficiais 

No Capítulo III foram descritas a novas unidades processuais, a melhoria de duas 
unidades existentes, os 7 novos tanques de armazenagem e as novas áreas de 
bombagem decorrentes do Projecto de Conversão a implementar na Refinaria de Sines. 
 
No Quadro V. 17 apresenta-se o acréscimo de efluentes líquidos e sua proveniência, 
resultantes da implementação do Projecto de Conversão da Refinaria de Sines. 
 
 

Quadro V. 17 – Efluentes Líquidos Produzidos pelas Novas Unidades 

Efluente Industrial (m3) Efluente Salino (m3) 
Proveniência Produção  

Diária 
Produção  

Anual 
Produção  

Diária 
Produção  

Anual 

Novas Unidades 3 336 1 167 600 432 151200 

Fonte: Memória Descritiva do Projecto, Galp Energia 2008 

 
 
No total, a implementação do Projecto de Conversão irá conduzir a um acréscimo de 
efluentes estimado em 157 m3/h dos quais, 18 m3/h são efluente salino que são enviados 
para o mar através de um colector e 139 m3/h são efluentes industriais que serão sujeitas 
ao pré-tratamento. 
 
Conforme está descrito no Capítulo III, o actual sistema de pré-tratamento será 
melhorado aproveitando o projecto de conversão, de modo a assegurar o cumprimento 
de todas as obrigações ambientais da Refinaria, nomeadamente o previsto no 
Regulamento das Águas de Santo André, correspondente à Classe III. 
 
O sistema de pré-tratamento garantirá assim melhores condições de recepção para a 
ETAR da Ribeira dos Moinhos, que assim receberá água de melhor qualidade para 
tratamento.  
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Deste modo, garante-se o cumprimento dos seguintes parâmetros de qualidade: 
 

• Enxofre (mg/l) entre ≥ 4 e < 7; 

• Fenol (mg/l) entre ≥ 10 e < 15; 

• COD (mg/l) entre ≥ 300 e < 600; 

• Óleos e gorduras (mg/l) entre ≥ 20 e < 35. 

 
O sistema melhorado integra assim 4 operações: separação gravítica, separação DAF 
(flotação por ar dissolvido), oxidação química/biológica e desidratação de lamas. Após 
ser sujeito ao pré-tratamento, o efluente é enviado para a ETAR de Ribeira dos Moinhos, 
cumprindo assim a Classe III de recepção. 
 
As áreas ocupadas pelas novas unidades processuais, nova bombagem, nova bacia de 
tempestade e novo “piperacks”, serão impermeabilizadas e pavimentadas, de forma a 
minimizar o impacte de eventuais derrames. A drenagem destas áreas 
impermeabilizadas (no total 71 563 m2) será efectuada com ligação à rede de efluente 
industrial, estimando-se um valor médio global de 10,0 m3/h de águas pluviais 
potencialmente contaminadas. 
 
No Quadro V. 18 apresenta-se a síntese da evolução da produção de efluentes 
comparando-os com o ano de referência de 2006. Os valores futuros são calculados com 
base no Quadro V. 17, tendo em conta 350 dias de produção anual. 
 
 

Quadro V. 18 – Aumento da Produção de Efluentes Líquidos 

Produção (m3/ano) 
Tipo de Efluente 

Actual (2006)(1) Futuro(2) Variação 

Efluente Industrial 2 261 000 3 428 600 +51,6% 

Efluente Salino 284 000 435 200 +53,2% 

Total 2 545 000 3 863 800 +51,8% 
(1) – Galp Energia 
(2) – Acréscimo do Quadro V.3 

 
 
Em relação aos efluentes que sofrem um pré-tratamento e são enviados à ETAR da 
Ribeira de Moinhos (efluente industrial) ocorrerá um aumento de 51,6%, para o qual a 
ETAR dispõe de capacidade para o tratamento adequado. 
 
Relativamente ao aumento da produção de efluente salino (+53,2%), este não apresenta 
impacte significativo no sistema de tratamento, na medida em que não se encontra 
contaminado, sendo descarregado pelo exutor submarino no mar. 
 
Adicionalmente, existirá ainda a produção de águas pluviais limpas (sem contaminação), 
que correspondem essencialmente à drenagem da cobertura de edifícios das 
subestações e salas de controlo (com uma área total de 33 405 m2) e às bacias dos 
tanques de armazenagem (56 231 m2), que serão conduzidas à bacia de águas limpas 
para reutilização.  
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Os impactes negativos devido ao aumento dos efluentes serão minimizados através da 
implementação das Melhores Técnicas Disponíveis (MTD´s) com vista, entre outros 
objectivos, à redução dos efluentes líquidos produzidos.  
 
Esta redução é alcançada através, por exemplo, da reutilização de água, do controlo das 
condições de operação e de um tratamento de efluentes correcto no qual foram aplicadas 
as seguintes MTD´s: 
 

• Os efluentes produzidos na Refinaria são segregados; 

• O tratamento de águas oleosas inclui a separação óleo/água num separador API; 

• O tratamento de águas oleosas inclui uma etapa de flotação com ar para remoção 
do óleo da água; 

• As lamas originadas no tratamento de águas oleosas são espessadas e secas. 

 
Relativamente à qualidade das águas superficiais, no que diz respeito aos cursos de 
água existentes na zona do projecto de Conversão, nomeadamente à ribeira de Moinhos, 
não são expectáveis variações significativas relativamente à situação actual. 
 
De um modo geral, pode-se considerar que os impactes na qualidade das águas 
superficiais, durante a fase de exploração, podem ser classificados como negativos, 
moderados, permanentes e reversíveis. 
 
 
 
6.3.2 Águas Subterrâneas 

Em relação às águas subterrâneas, durante a fase de exploração do projecto de 
Conversão, não são expectáveis impactes na qualidade da água em situações normais 
de exploração, uma vez que os efluentes gerados no processo ou de áreas 
potencialmente contaminadas são conduzidos directamente à ETAR, não ocorrendo a 
sua infiltração no terreno. 
 
Sendo assim, pode-se considerar que os impactes na qualidade das águas subterrâneas, 
durante a fase de exploração podem ser classificados como inexistentes, face às 
medidas de protecção previstas no projecto. 
 
 
 
 
6.4 Fase de Desactivação 

No caso de uma eventual desactivação do projecto de Conversão no âmbito do 
desmantelamento da Refinaria do Sines após o respectivo período de vida útil, os 
potenciais impactes estão essencialmente relacionados com a produção de efluentes 
domésticos no estaleiro. Uma vez que estes impactes podem ser controlados e 
minimizados com a adopção de medidas de gestão de obra adequadas, classificam-se de 
negativos, reduzidos, temporários e reversíveis. 
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Adicionalmente, com a desactivação da Refinaria do Sines deixa de existir a descarga de 
efluentes tratados na ribeira de Moinhos, o que conduzirá a um impacte positivo, 
permanente, reversível e de magnitude moderada. 
 
 
 
 
6.5 Alternativa Zero 

No caso da não concretização do Projecto de Conversão da Refinaria de Sines mantém-
se o descrito na situação de referência para a qualidade da água, pelo que os impactes 
da Alternativa Zero podem ser classificados de inexistentes. 
 
 
 
 
6.6 Medidas de Mitigação 

Prevê-se, que sejam tomadas as seguintes medidas, que essencialmente são de 
controlo, recolha e destino final dos efluentes produzidos. 
 

− No caso de não haver condições do pré-tratamento, ou na ETAR de Ribeira de 
Moinhos para receber e tratar devidamente os esgotos gerados nos estaleiros 
deverão ser instaladas fossas sépticas herméticas, sendo as águas residuais 
recolhidas e transportadas por camiões-cisterna para uma Estação de Tratamento 
de Águas Residuais; 

− Em nenhuma situação, os esgotos do estaleiro poderão ser descarregados na 
água ou solo, sem tratamento adequado; 

− Recolha, armazenagem, transporte e destino final adequado para os óleos usados 
nos veículos e máquinas afectos à obra e de todos os outros resíduos produzidos, 
nomeadamente os resíduos de metalo-mecânica e os ligados aos trabalhos de 
construção civil; 

− Será assegurado que os locais de instalação dos depósitos de combustível, 
lubrificantes ou outras substâncias químicas, assim como todas as áreas onde 
estes sejam manipulados, serão impermeáveis, dispondo de drenagem para 
tanques de retenção adequadamente dimensionados, para poderem reter o 
volume máximo de líquido susceptível de ser derramado. Os tanques serão 
concebidos para possibilitar de modo fácil e seguro a remoção dos líquidos que 
para aí tenham afluído, e que serão levadas a destino final controlado e 
licenciado; 

− As águas residuais (domésticas, de processo e pluviais potencialmente 
contaminadas) geradas na Refinaria do Sines serão conduzidas a pré-tratamento 
e posteriormente à Estação de Tratamento de Águas Residuais da Ribeira de 
Moinhos, de forma a sofrerem tratamento adequado. 
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7. RESÍDUOS 

7.1 Metodologia 

A avaliação de impactes em termos de resíduos foi desenvolvida exclusivamente para as 
fases de construção, exploração e desactivação do Projecto de Conversão, uma vez que 
o projecto de loteamento não implicará a produção de resíduos, na perspectiva em que a  
restante área do lote só será intervencionada numa futura expansão. 
 
Identificaram-se os resíduos produzidos em cada uma das fases do projecto de 
Conversão, avaliaram-se os seus impactes no ambiente e sistemas de gestão existentes 
e foram indicadas as medidas a adoptar e o destino final a dar consoante a tipologia de 
resíduos. 
 
A identificação e caracterização do tipo de resíduos gerados foram efectuadas de acordo 
com a Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março, que aprova a Lista Europeia de Resíduos 
(Anexo I), as características de perigo atribuíveis aos resíduos (Anexo II) e as operações 
de valorização e eliminação de resíduos (Anexo III), e com o Decreto-Lei n.º 178/2006, de 
5 de Setembro, que aprova o regime geral de gestão de resíduos. 
 
Adicionalmente foi analisada a Alternativa Zero e definidas as medidas de mitigação. 
 
 
 
 
7.2 Fase de Construção 

Durante a fase de construção do Projecto de Conversão da Refinaria de Sines, prevê-se 
a produção dos resíduos indicados no Quadro V. 19.  
 
Neste quadro apresentam-se ainda os respectivos códigos LER (Lista Europeia de 
Resíduos) e a classificação quanto à perigosidade, de acordo com a Portaria  
n.º 209/2004 de 3 de Março, bem como a origem e destino previsto para cada tipo de 
resíduo. 
 
Da análise do quadro seguinte verifica-se que os resíduos produzidos correspondem 
essencialmente a resíduos de construção e demolição, integrados no capítulo 17 da LER, 
e a resíduos urbanos, integrados no Capítulo 20 da LER. Estes resíduos, 
maioritariamente não perigosos, têm essencialmente origem nas actividades de 
escavação e montagem dos vários tanques e equipamentos associados ao projecto de 
Conversão e no funcionamento do estaleiro. 
 
Em menor quantidade, ocorrerá a produção de resíduos de tintas e solventes e resíduos 
médicos. 
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Quadro V. 19 – Resíduos Previstos para a Fase de Construção 

Fase de construção 

Código 
LER Tipo de Resíduo Classificação Quantidade 

(ton/ano) Origem Destino 
Previsto(1) 

08 01 11 
Resíduos de tintas e vernizes 

contendo solventes orgânicos e 
outras substâncias perigosas 

Perigoso 4,0 Trabalhos de 
construção D 15 

17 06 04 Materiais de isolamento, não 
perigosos Não Perigoso 50,0 Trabalhos de 

construção D1 

13 02 05 
Óleos minerais não clorados de 

motores, transmissões e 
lubrificação 

Perigoso 25,0 Trabalhos de 
construção R 9 

17 01 07 
Misturas de betão, tijolos, ladrilhos, 
telhas e materiais cerâmicos, não 

perigosos 
Não Perigoso 200,0 Trabalhos de 

construção D 1 

17 08 01 Madeira Não Perigoso 425,0 Trabalhos de 
construção R 13 

17 02 03 Plástico Não Perigoso 5,0 Trabalhos de 
construção R 13 

17 04 05 Ferro e Aço Não Perigoso 165,0 Trabalhos de 
construção R 13 

17 04 11 Cabos não referidos em 17 04 10 Não Perigoso 20,0 Trabalhos de 
construção D 15 

18 01 01 Objectos cortantes e perfurantes 
(excepto 18 01 03) Não Perigoso 0,5 Serviços 

médicos D 15 

20 01 01 Papel e cartão Não Perigoso 14,5 Escritórios no 
local R 13 

20 01 10 Roupas e tecidos Não Perigoso 11,0 Trabalhos de 
construção D 15 

20 01 20 Lâmpadas fluorescentes e outros 
resíduos contendo mercúrio Perigoso 0,7 Trabalhos de 

construção R 13 

08 03 18 Resíduos de toner de impressão, 
não perigosos Não Perigoso 0,02 Escritório no 

local R5 

15 02 02 
Absorventes e materiais filtrantes, 

contaminados com substâncias 
perigosas  

Perigoso 
 

70,0 Trabalhos de 
construção D 10 

15 01 10 
Embalagens contendo ou 

contaminadas por resíduos de 
substâncias perigosas 

Perigoso 70,0 Trabalhos de 
construção R 3 

20 03 01 Mistura de resíduos urbanos e 
equiparados Não Perigoso 60,0 Escritório no 

local D 1 

(1) Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março 
D 1 –  Deposição sobre o solo ou no seu interior (por exemplo, aterro sanitário, etc.) 
D 10 –  Incineração em terra 
D 15 –  Armazenagem enquanto se aguarda a execução de uma das operações de eliminação enumeradas de D 1 a D 14 (com 

exclusão do armazenamento temporário, antes da recolha, no local onde esta é efectuada), conforme ponto A – Operações de 
Eliminação de Resíduos, do Anexo III da portaria acima referida 

R 3 –  Reciclagem/recuperação de compostos orgânicos que não são utilizados como solventes (incluindo as operações de 
compostagem e outras transformações biológicas) 

R 5 –  Reciclagem / recuperação de outras matérias inorgânicas 
R 9 –  Refinação de óleos e outras reutilizações de óleos 
R 13 –  Acumulação de resíduos destinados a uma das operações enumeradas de R 1 e R 12 (com exclusão do armazenamento 

temporário, antes da recolha, no local onde esta é efectuada), conforme ponto B – Operações de Valorização de Resíduos, do 
Anexo III da portaria acima referida. 
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Constata-se assim que a maioria dos resíduos produzidos durante a fase de construção 
são não perigosos. Adicionalmente, é de referir que durante a fase de construção será 
adoptado um sistema de gestão de resíduos, sendo aplicadas as melhores práticas 
ambientais com base nos seguintes princípios: redução na fonte, reutilização e 
reciclagem, tratamento e eliminação responsável e ambientalmente segura. Deste modo 
pretende-se cumprir o estabelecido no regime geral da gestão de resíduos, o qual se 
encontra estabelecido no Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, bem como a 
restante legislação em vigor aplicável. 
 
Desta forma, e tendo em conta que os resíduos serão encaminhados para destino final 
adequado, e a sua produção é diluída ao longo da empreitada que se prevê de 26 meses, 
os impactes apesar de negativos, são temporários, reversíveis e de magnitude 
reduzida. 
 
 
 
 
7.3 Fase de Exploração 

Após a entrada em funcionamento do Projecto de Conversão da Refinaria de Sines, não 
é expectável a produção de resíduos de tipologias diferentes aos já produzidos 
actualmente na Refinaria, os quais foram descritos na caracterização da situação de 
referência. 
 
No Quadro V. 20 apresentam-se os principais tipos de resíduos que serão produzidas 
durante a operação das novas unidades, a sua origem e destino, respectivos 
quantitativos, bem como a sua classificação, de acordo com a Lista Europeia de 
Resíduos (Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março). 
 
Como é possível constatar, os resíduos que terão origem nas novas unidades serão na 
sua maioria de idêntica tipologia e classificação aos actualmente produzidos na Refinaria, 
pelo que existirá uma plena integração dos mesmos no actual sistema de gestão da 
Refinaria. 
 
A estratégia de gestão de resíduos da Refinaria de Sines está definida na Norma de 
Procedimento Interno NPI – DRS-009 “Gestão de Resíduos”, que dá cumprimento à 
legislação vigente relativa a resíduos industriais, consubstanciada pelo Decreto de Lei  
n.º 178/2006, de 5 de Setembro, que revoga o Decreto-Lei n.º 293/97, de 9 de Setembro, 
e que constitui a nova Lei-Quadro dos resíduos.  
 
A Refinaria possui, ainda, no âmbito da gestão de resíduos, um sistema de deposição e 
recolha selectiva de resíduos passíveis de valorização material (reciclagem) – como o 
plástico, o papel/cartão – ou que requerem, mercê das suas características específicas, 
procedimentos de gestão particulares – de que são exemplo os óleos usados, as 
lâmpadas fluorescentes.  
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Quadro V. 20 – Resíduos Produzidos Associados ao Projecto de Conversão da Refinaria de 
Sines 

Código LER Descrição Classificação Origem 
Quantidade 
 acréscimo 

(t/ano) 
Destino  

19 03 04 Lamas oleosas Perigoso Manutenção 200 D 5 

05 01 06 
Lamas oleosas recolhidas nas 

operações de manutenção 
das unidades 

Perigoso Manutenção 2,8 D 9 

05 01 16 Resíduos contendo enxofre de 
dessulfuração de petróleo 

Não Perigoso Operação 
SRU 

13,1 D 1 

13 02 05 
Óleos de motores, 

transmissões e lubrificantes, 
de base mineral não clorada 

Perigoso Manutenção 10 R 9 

13 05 07 Lamas oleosas dos 
separadores óleo/água 

Perigoso Tratamento 
de efluentes 

42,0 D 9 

15 01 10 
Embalagens contendo ou 

contaminadas por substâncias 
perigosas 

Perigoso Operação e 
manutenção 

8,0 R 3 

15 02 02 

Materiais absorventes, 
filtrantes (incluindo filtros de 

óleo não anteriormente 
especificados), panos de 

limpeza, vestuário de 
protecção contaminados por 

substâncias perigosas 

Perigoso Operação e 
manutenção 24,0 D 10 

16 03 04 
Resíduos inorgânicos não 

contendo substâncias 
perigosas 

Não Perigoso Operação 12,6 D 9 

16 05 06 

Produtos químicos de 
laboratório, contendo ou 

compostos por substâncias 
perigosas, incluindo misturas 

de produtos químicos de 
laboratório. 

Perigoso 
Produtos 

químicos de 
laboratório 

1,6 D 10 

16 08 07 
Catalisador gasto, 

contaminado por substâncias 
perigosas 

Perigoso 

Manutenção 
unidades 
HC, HR e 

SRU 

3,4 D 15 

16 11 06 

Resíduos de revestimentos e 
refractários provenientes de 

processos não metalúrgicos e 
não abrangidos em 16 11 05 

Não Perigoso 

Manutenção 
unidades 
HC, HR e 

SRU 

6,0 D 1 

20 01 21 
Lâmpadas fluorescentes e 
outros resíduos contendo 

mercúrio. 
Perigoso Manutenção 1,1 R 13 

08 03 18 Resíduos de toner de 
impressão, não perigosos 

Não Perigoso Manutenção 0,04 R5 

(2) Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março 
D 1 –  Deposição sobre o solo ou no seu interior (por exemplo, aterro sanitário, etc.) 
D 5 –  Depósitos subterrâneos especialmente concebidos 
D 9 –  Tratamento físico-químico não especificado em qualquer outra parte do Anexo III da Portaria acima referida que produz 

compostos e misturas finais rejeitados por meio de qualquer das operações enumeradas de D! a D12. 
D 10 –  Incineração em terra 
D 15 –  Armazenagem enquanto se aguarda a execução de uma das operações de eliminação enumeradas de D 1 a D 14 (com 

exclusão do armazenamento temporário, antes da recolha, no local onde esta é efectuada), conforme ponto A – Operações de 
Eliminação de Resíduos, do Anexo III da portaria acima referida 

R 3 –  Reciclagem/recuperação de compostos orgânicos que não são utilizados como solventes (incluindo as operações de 
compostagem e outras transformações biológicas) 

R 5 –  Reciclagem / recuperação de outras matérias inorgânicas 
R 9 –  Refinação de óleos e outras reutilizações de óleos 
R 13 –  Acumulação de resíduos destinados a uma das operações enumeradas de R 1 e R 12 (com exclusão do armazenamento 

temporário, antes da recolha, no local onde esta é efectuada), conforme ponto B – Operações de Valorização de Resíduos, do 
Anexo III da portaria acima referida. 
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Todas as operações de gestão dos resíduos produzidos nas novas unidades – 
considerando a sua recolha, transporte, armazenagem, tratamento, valorização e 
eliminação – serão devidamente integradas no Sistema de Gestão de Resíduos da 
Refinaria de Sines.  
 
Face ao exposto e embora a quantidade de alguns resíduos aumente em relação ao que 
se verifica actualmente, atendendo ao destino final adequado previsto, classificam-se os 
impactes nos resíduos em negativos, permanentes, irreversíveis mas de magnitude 
reduzida. 
 
 
 
 
7.4 Fase de Desactivação 

Caso se verifique uma eventual desactivação do projecto de Conversão no âmbito do 
desmantelamento da Refinaria de Sines no final do respectivo período de vida útil, 
registar-se-ão impactes ao nível dos resíduos. Estes impactes deverão ser avaliados em 
duas fases distintas, nomeadamente durante o desmantelamento da instalação e após o 
desmantelamento, uma vez que têm classificações distintas. 
 
Durante o desmantelamento da Refinaria ocorrerão no geral resíduos das tipologias 
indicadas para as fases de construção e exploração, sendo expectável dada a dimensão 
da instalação, que os quantitativos de resíduos sejam elevados. 
 
Apesar do seu manuseamento e encaminhamento ter de obedecer às normas 
estabelecidas na legislação em vigor respeitante aos resíduos, devido às quantidades 
expectáveis, os impactes são considerados de negativos, temporários, reversíveis e 
de magnitude moderada a elevada. 
 
 
 
 
7.5 Alternativa Zero 

A Alternativa Zero corresponde à não concretização do projecto de Conversão, 
implicando a manutenção da situação actual, pelo que os impactes nos resíduos são 
classificados de inexistentes. 
 
 
 
 
7.6 Medidas de Mitigação 

Face ao exposto, definem-se as seguintes medidas de mitigação durante as fases de 
construção e desactivação: 
 

� Implementação do Plano Integrado de Gestão de Resíduos, no qual se proceda à 
identificação e classificação dos resíduos em conformidade com a Portaria n.º 
209/2004, de 3 de Março e onde se estabelecem os objectivos e se afectam 
tarefas e meios, tendo em consideração a calendarização e faseamento da obra; 
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Esse plano integra: 

� Procedimentos para redução da quantidade de resíduos produzidos e 
condução para reciclagem (sempre que possível); 

� Procedimentos para a separação dos resíduos produzidos em função das 
suas características, nomeadamente em papel, vidro, metais, resíduos 
orgânicos, óleos usados e outros resíduos; 

� Meios adequados de recolha dos vários tipos de resíduos gerados na obra; 

� Implementação do centro de deposição de resíduos previsto, devidamente 
dimensionado de forma a permitir o acondicionamento e manuseamento em 
condições de higiene e segurança dos diferentes resíduos; 

� Encaminhamento dos resíduos a destino final adequado, de acordo com a 
sua classificação. A recolha, armazenagem, transporte e destino final dos 
resíduos deverá realizar-se, de acordo com a legislação em vigor, em matéria 
de gestão de resíduos, nomeadamente: 

- Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro (Gestão de Resíduos); 

- Resolução do Conselho de Ministros n.º 98/97, de 25 de Junho 
(Princípios da Política de Gestão de Resíduos Industriais); 

- Decreto-Lei n.º 89/2002 (revisão do Plano Estratégico de Gestão de 
Resíduos Industriais (PESGRI 99), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
516/99, de 2 de Dezembro, que passou designar-se PESGRY 2001. 
Este decreto-lei foi rectificado pela Declaração de Rectificação  
n.º 23-A/2002, de 29 de Junho; 

- Decreto-Lei n.º 153/2003, de 11 de Julho (estabelece o regime jurídico 
a que fica sujeita a gestão de óleos novos e óleos usados), 
parcialmente revogado pelo Decreto-Lei n.º 178/2006; 

- Portaria n.º 240/92, de 25 de Março (Regulamento de Licenciamento 
das Actividades de Recolha, Armazenagem, Tratamento Prévio, 
Regeneração, Recuperação, Combustão e Incineração de Óleos 
Usados); 

- Portaria n.º 1028/92, de 5 de Novembro (regulamenta o transporte de 
óleos usados); 

- Serão tidos cuidados especiais relativamente ao manuseamento de 
óleos e combustíveis e será cumprida a legislação referente aos óleos 
usados. 

� As mudanças de óleo necessárias deverão ser realizadas fora do local de 
obra em instalação própria para esse fim. 

 

� Para a fase de exploração do projecto os resíduos produzidos associados ao 
Projecto de Conversão serão integrados no sistema de gestão de resíduos 
aplicado actualmente na Refinaria de Sines. 

 



 

Estudo de Impacte Ambiental dos Projectos de Conversão e Loteamento da Refinaria de Sines 
Volume II – Relatório Síntese  CAPÍTULO V 

99

 
 
8. CONTAMINAÇÃO DE SOLOS 

8.1 Metodologia 

A avaliação de impactes na contaminação de solos induzidos pelo projecto em estudo foi 
desenvolvida tendo em conta as fases de construção, exploração e desactivação do 
projecto de Conversão. Uma vez que a intervenção a ocorrer na área do lote decorrerá 
do Projecto de Conversão, é sobre este que a análise incide, não se vindo a verificar 
quaisquer impactes decorrentes especificamente do loteamento. 
 
Para qualquer das fases, a avaliação de impactes é feita tendo em conta os riscos de 
transferência de eventuais contaminações ou de prejuízos causados no local pela 
movimentação de eventuais solos contaminados. 
 
Foram ainda avaliados os processos construtivos no sentido de avaliar os riscos de 
contaminação que envolvem. 
 
Por último foi avaliada a Alternativa Zero e com base nos impactes identificados foram 
propostas medidas de mitigação. 
 
 
 
 
8.2 Fase de Construção 

Durante esta fase, os solos são susceptíveis de sofrerem contaminação em 
consequência das seguintes acções: 
 

-  Movimentação de solos eventualmente contaminados e que poderão afectar 
outras áreas; 

-  Movimentação de produtos que provoquem poluição, nomeadamente óleos, 
combustíveis, catalisadores, etc…; 

-  Produção de resíduos com origem nas actividades de construção. 

 
 
Na situação de referência referiu-se ser possível encontrar na área interior à Refinaria de 
Sines pequenas zonas em que exista alguma contaminação vestigial, essencialmente 
superficial, resultante de pequenos derrames ocorridos em operações de manutenção e 
operação ou de pequenas fugas no sistema de drenagem.  
 
Nos levantamentos feitos não foi identificada qualquer área específica onde tal se 
verifique, sendo todos os solos observados isentos de contaminação aparente. Esses 
solos eventualmente contaminados ao serem identificados serão separados e removidos 
do local, não voltando a ser utilizados na construção. 
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Tendo em conta esta possibilidade de ocorrer contaminação pontual dos solos com 
hidrocarbonetos nas zonas do projecto de Conversão, durante esta fase irá existir um 
acompanhamento adequado para identificação destas situações que conduzam à 
colocação dos solos em áreas próprias, não contaminando outros solos. 
 
O impacte global previsto será assim negativo, embora reduzido devido à área de 
intervenção ser muito limitada, temporário e reversível. 
 
 
 
 
8.3 Fase de Exploração 

Em situação normal de operação das unidades envolvidas no Projecto de Conversão da 
Refinaria de Sines, não se prevêem impactes significativos no estado de contaminação 
dos solos, na medida em que as novas unidades serão construídas tendo em conta as 
Melhores Técnicas Disponíveis (MTD´s) que permitirão a prevenção de derrames através 
da aplicação de várias medidas de segurança como sistemas de detecção de fugas nos 
tanques, alem das bacias de contenção que permitem evitar a contaminação do solo em 
situações de derrame. 
 
Outras fontes de risco de contaminação dos solos poderão ser: 
 

• As actividades de manutenção para substituição de óleos e alimentação de 
combustíveis aos equipamentos e máquinas. É de salientar que estas operações 
ocorrem geralmente em zonas impermeabilizadas, pelo que o risco está 
minimizado. 

 
• A armazenagem temporária de resíduos no interior da Refinaria, que poderá 

contribuir, do ponto de vista cumulativo para a verificação de alguns impactes 
negativos nos solos (e recursos hídricos subterrâneos). 

 
 
São de salientar as boas práticas implementadas pela Refinaria de Sines quanto à 
deposição e acondicionamento temporário dos resíduos produzidos, cujos requisitos 
foram enumerados neste capítulo no ponto relativo aos Resíduos (ponto 8.3), pelo que, 
neste caso, o risco de contaminação dos solos é muito reduzido 
 
Face ao exposto, o impacte global, decorrente do funcionamento da Refinaria de Sines, 
após a implementação do Projecto de Conversão pode ser classificado de negativo, 
reduzido, permanente e reversível. 
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8.4 Fase de Desactivação 

A eventual desactivação do projecto em estudo, no âmbito da desactivação global da 
Refinaria de Sines, no final do seu período de vida útil, implicará o desmantelamento de 
todas as unidades processuais, edifícios, tanques de armazenagem e infraestruturas, 
sendo os principais impactes decorrentes da ocorrência de um derrame acidental. 
 
Classificam-se assim os impactes na contaminação de solos para a fase de desactivação 
de negativos, moderados, temporários e reversíveis. 
 
 
 
 
8.5 Alternativa Zero 

No que respeita à contaminação de solos, a não concretização do projecto de Conversão 
manterá, no geral, o descrito na situação de referência deste estudo, resultando assim 
num impacte inexistente. 
 
 
 
 
8.6 Medidas de Mitigação 

De modo a garantir a minimização dos impactes ao nível da contaminação de solos, as 
principais medidas a adoptar são: 
 
 

− Será realizada manutenção preventiva da maquinaria de obra, de modo a evitar 
derrames de combustível ou de óleo; 

 

− Será criada uma zona de impermeabilização adequada para a realização da 
manutenção / mudança de óleo às viaturas, de forma a prevenir impactes que 
possam advir de um derrame de óleo.  

Esta área terá uma drenagem adequada, através de sistema de separação e 
retenção de efluentes contaminados, que posteriormente serão recolhidos por 
uma empresa especializada e certificada, ou serão conduzidos a pré-tratamento 
na Refinaria e posteriormente à Estação de Tratamento de Águas Residuais 
(ETAR) de ribeira de Moinhos; 

 

− Serão tidos cuidados especiais relativamente ao manuseamento de óleos e 
combustíveis e será cumprida a legislação referente aos óleos usados; 
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− Conforme previsto no projecto, durante a fase de construção irá existir um 
acompanhamento adequado para identificação de situações de contaminação 
pontual dos solos com hidrocarbonetos nas zonas do projecto e serão seguidos 
procedimentos adequados que conduzam à colocação dos solos em áreas 
próprias, não contaminando outros solos. 
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9. AMBIENTE SONORO 

9.1 Metodologia 

Como já referido anteriormente, o Projecto de loteamento pretende integrar as áreas já 
consolidadas da Refinaria com as áreas destinadas à sua expansão num lote único. 
Assim, as acessibilidades e demais estruturas serão mantidas, e o Projecto de 
Loteamento não implicará impactes adicionais ao nível do ambiente sonoro. 
 
Assim, a análise centrou-se na avaliação das condições acústicas resultantes quer das 
actividades de construção e desactivação do Projecto de Conversão da Refinaria de 
Sines, quer da sua fase de exploração, através da previsão dos níveis sonoros 
correspondentes nos locais de interesse, nomeadamente nas habitações mais próximas 
dos seus limites e comparação com as condições acústicas correspondentes à evolução 
da situação actual nos mesmos locais (sem a construção das novas unidades, designada 
por “Alternativa Zero”) por forma a avaliar os impactes acústicos daí decorrentes. 
 
A avaliação dos impactes nas fases de construção e desactivação será realizada de 
modo qualitativo, tendo em consideração as características de ocupação na 
envolvente próxima do projecto e os níveis sonoros típicos associados às actividades 
de construção civil. 
 
A avaliação de impactes na fase de exploração será efectuada de forma quantitativa com 
estimativa dos níveis de ruído gerados pelo funcionamento das novas unidades na sua 
vizinhança e junto dos receptores sensíveis, cujo ambiente sonoro foi caracterizado na 
situação de referência.  
 
Desta forma e tendo em conta as disposições regulamentares em vigor e os objectivos 
atrás mencionados, adoptou-se a seguinte metodologia: 
 

1. Previsão dos níveis sonoros apercebidos nos receptores de interesse na fase de obra 
e na fase de desactivação com base nos níveis sonoros tipicamente resultantes das 
actividades a desenvolver nestas fases e previsão dos impactes acústicos com base 
nas condições acústicas observadas actualmente nesses locais; 

2. Elaboração de modelo de cálculo informático para simulação da propagação do ruído 
resultante do funcionamento das novas unidades, com base na cartografia fornecida e 
nas características de cada equipamento (localização, potência sonora e regimes de 
funcionamento); 

3. Parametrização e calibração dos modelos de cálculo de acordo com a normalização e 
recomendações aplicáveis, tendo em conta as características dos equipamentos a 
instalar; 

4. Previsão dos níveis sonoros do ruído particular com origem no funcionamento dos 
novos equipamentos. 

5. Elaboração de mapas de ruído correspondentes ao ruído particular com origem no 
funcionamento dos novos equipamentos para facilidade de interpretação das 
condições acústicas previstas; 
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6. Previsão dos níveis sonoros do ruído ambiente apercebidos nos receptores com 
interesse (habitações mais expostas), resultantes da soma dos níveis sonoros 
gerados pelos equipamentos (ruído particular) com os níveis sonoros 
correspondentes à actividade local (ruído residual); 

7. Previsão dos impactes acústicos na fase de exploração através da verificação do 
cumprimento das disposições regulamentares aplicáveis, devido ao funcionamento 
dos novos equipamentos, expressas no Art.º 11.º e Art.º 13.º do Decreto-Lei  
n.º 9/2007, transcritas no ponto a seguir e da comparação dos níveis sonoros 
previstos para a “Alternativa Zero” (evolução da situação actual sem o 
empreendimento) com os níveis sonoros previstos para a fase de exploração (ruído 
ambiente); 

8. Em caso de necessidade, definição das soluções adequadas para minimização do 
ruído com origem nos novos equipamentos, visando o cumprimento da 
regulamentação aplicável. 

 
A avaliação dos impactes acústicos provocados por uma instalação do tipo em apreço é 
feita comparando os níveis sonoros previstos devido ao funcionamento dos 
equipamentos em causa, com os níveis sonoros previstos na ausência desses 
equipamentos. 
 
A magnitude destes impactes é classificada tendo em conta os acréscimos dos níveis 
sonoros relativamente aos observados sem a instalação (“Alternativa Zero”), adoptando-
se como critério de classificação os acréscimos dos indicadores de ruído admissíveis na 
regulamentação em vigor para os períodos diurno, entardecer e nocturno, para 
actividades ruidosas permanentes (alínea b) do n.º 1 do Art.º 13.º do Decreto-Lei  
n.º 9/2007), designadamente considerando o seguinte: 
 

• Incrementos inferiores a 1 dB(A) magnitude nula; 

• Incrementos de 1 a 3 dB(A): magnitude reduzida; 

• Incrementos de 3 a 6 dB(A): magnitude média; 

• Incrementos de 6 dB(A)  a 12 dB(A): magnitude elevada. 

• Incrementos de 12 dB(A) ou superiores: magnitude muito elevada. 

 
 
 
 
9.2 Enquadramento Legal 

Tendo em conta o enquadramento legislativo apresentado no ponto 10.2 do Capitulo IV, 
na fase de exploração do projecto, as disposições regulamentares relativas ao ruído cujo 
cumprimento importa garantir são as seguintes: 
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� n.º 3 do Art.º 11.º do Decreto-Lei n.º 9/2007: 

Lden ≤≤≤≤ 63 dB(A); 

Ln ≤≤≤≤ 53 dB(A); 

� n.º 1 alínea b) do Art.º 13.º do Decreto-Lei n.º 9/2007 *: 

LAr – LAeq(ruído residual) ≤≤≤≤ 5 dB(A) entre as 07h e as 20h; 

LAr – LAeq(ruído residual) ≤≤≤≤ 4 dB(A) entre as 20h e as 23h; 

LAr – LAeq(ruído residual) ≤≤≤≤ 3 dB(A) entre as 23h e as 07h. 

 
* “ O disposto na alínea b) do n.º 1 não se aplica, em qualquer dos períodos de referência, para um valor do 
indicador LAeq do ruído ambiente no exterior igual ou inferior a 45 dB(A) ou para um valor do indicador LAeq 
do ruído ambiente no interior dos locais de recepção igual ou inferior a 27 dB(A), considerando o estabelecido 
nos n.os 1 e 4 do anexo I.” 
 
Caso alguma das condições referidas não se verifique, devido à implementação ou 
funcionamento dos novos equipamentos, deverá ser prevista a implementação de 
medidas que permitam alcançar o seu cumprimento. 
 
Para a fase de construção, além da legislação já apresenta, importar ainda ter em conta a 
que diz respeito às “Actividades ruidosas temporárias”. Para estas actividades o RGR 
estabelece o seguinte: 
 

Artigo 14.º 
Actividades ruidosas temporárias 

É proibido o exercício de actividades ruidosas temporárias na proximidade de: 

a)  Edifícios de habitação, aos sábados, domingos e feriados e nos dias úteis entre as 20 e 
as 8 horas; 

b)  Escolas, durante o respectivo horário de funcionamento; 

c)  Hospitais ou estabelecimentos similares. 

 
Artigo 15.º 

Licença especial de ruído 

1 - O exercício de actividades ruidosas temporárias pode ser autorizado, em casos 
excepcionais e devidamente justificados, mediante emissão de licença especial de ruído 
pelo respectivo município, que fixa as condições de exercício da actividade relativas aos 
aspectos referidos no número seguinte. 

2 - A licença especial de ruído é requerida pelo interessado com a antecedência mínima de 
15 dias úteis relativamente à data de início da actividade, indicando: 

a) Localização exacta ou percurso definido para o exercício da actividade; 

b) Datas de início e termo da actividade; 

c) Horário; 
d) Razões que justificam a realização da actividade naquele local e hora; 

e) As medidas de prevenção e de redução do ruído propostas, quando aplicável; 

f) Outras informações consideradas relevantes. 

 (…) 
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9.3 Programa de Cálculo Utilizado 

A previsão dos níveis sonoros resultantes da fase de exploração dos novos 
equipamentos, foi efectuada por simulação em programa de cálculo automático 
Cadna A da empresa Datakustik com módulo específico (Norma ISO 9613 - “Attenuation 
of sound during propagation outdoors – Part 2: General method of calculation”) 
recomendado pelo Parlamento Europeu (Directiva 2002/49/CE) e pelo Instituto do 
Ambiente e indicado no Decreto-Lei n.º 146/2006, de 31 de Julho, e que tem em 
consideração para o ruído industrial, entre outras, as variáveis relativas à localização e 
altura das fontes ruidosas, directividade e potência sonora das mesmas, etc. 
 
São ainda considerados os obstáculos à propagação sonora, os fenómenos de reflexão e 
difracção sonora associados, as características de reflexão sonora do terreno sobre o 
qual ocorre a propagação do ruído.  
 
Os parâmetros de cálculo gerais utilizados na simulação da propagação sonora relativa à 
fase de exploração são apresentados no Quadro V. 21 tendo-se efectuado a calibração 
do modelo de cálculo de acordo com a normalização e recomendações aplicáveis, no que 
respeita a condições atmosféricas, reflexões da energia sonora, grelhas de cálculo, etc.. 
 

Quadro V. 21 – Parâmetros de Cálculo Utilizados na Simulação da Propagação do Ruído 

PROGRAMA DE CÁLCULO AUTOMÁTICO 

Cadna/A Datakustik 

ALGORÍTMO DE CÁLCULO 

Norma “ISO 9613: Acoustics – Attenuation of  sound during propagation outdoors, Part 2: General method of calculation”, 
indicada no Decreto-Lei n.º 146/2006, de 31 de Julho e recomendada pelo Instituto do Ambiente 

MODELAÇÃO OROGRÁFICA DO TERRENO E IMPLANTAÇÃO DE EDIFÍCIOS COM OCUPAÇÃO SENSÍVEL 

Baseada na cartografia digital do projecto e nos levantamentos de campo realizados. 

CARACTERÍSTICAS DO TERRENO SOBRE O QUAL OCORRE A PROPAGAÇÃO SONORA 

Solo pouco absorvente sonoro (Coef. de absorção sonora, ααααméd. ≈≈≈≈ 0,2)  

MALHA DE CÁLCULO 

Quadrícula de cálculo: 5m x 5m ; Altura relativa ao solo:; 4,0 m 

ANO DE ESTUDO (ANO DE ENTRADA EM FUNCIONAMENTO DOS NOVOS EQUIPAMENTOS) 

2011 

FENÓMENOS DE REFLEXÃO ASSOCIADOS AOS OBSTÁCULOS À PROPAGAÇÃO SONORA 

N.º DE REFLEXÕES: 2 

CARACTERÍSTICAS DOS NOVOS EQUIPAMENTOS A INSTALAR 

Quantidade de equipamentos ruidosos: 154 

Tipo de ruído: centrado nos 500 Hz 

Potência acústica unitária dos equipamentos: 

Variável entre 87 e 109 dB(A), consultar Anexo 4 

Localização dos Equipamentos: Baseada nos elementos do projecto, consultar Anexo 4 
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Foram efectuadas simulações e calculados os níveis sonoros previstos nos receptores de 
interesse e respectivos impactes acústicos. 
 
As simulações efectuadas permitiram estimar os níveis sonoros do ruído particular (LAeq) 
nos pontos específicos de maior interesse (“Pontos de Avaliação”) localizados junto às 
habitações mais próximas da Refinaria. A partir da soma logarítmica destes níveis 
sonoros e dos níveis sonoros da actividade local (ruído residual) obtiveram-se os  
níveis sonoros do ruído ambiente para 2011, ano previsto de entrada em  
funcionamento. 
 
 
 
 
9.4 Fase de Construção 

De entre as múltiplas operações que integram a fase de construção, analisam-se 
seguidamente aquelas que, por serem susceptíveis de provocar maior impacte acústico, 
se entendeu individualizar: 
 

− Operações diversas em estaleiro; 

− Cravação de estacas ou preparação de fundações; 

− Terraplenagens e compactações; 

− Transportes diversos em veículos pesados. 

 
 
Avaliação dos impactes da actividade construtiva, tendo em conta a identificação dos 
receptores sensíveis efectuada assim como a caracterização adequada das fontes de 
ruído, previsivelmente presentes na fase de construção, nomeadamente máquinas de 
furar estacas, geradores-móveis. 
 
O quadro seguinte apresenta os valores máximos de potência sonora que cada tipo de 
equipamento pode produzir de acordo com a Legislação em vigor. Nas duas última 
colunas estão apresentados as distâncias para as quais se verifica LAeq = 55 dB(A) e  
LAeq = 65 dB(A) considerando propagação em campo aberto (Quadro V. 22). 
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Quadro V. 22 – Valores Máximos da Potência Sonora e Distância de Propagação 

Distâncias (m) 
Tipo de Equipamento 

P: potência instalada efectiva 
(kW) 

m: massa do aparelho (kg) 
Pel: potência eléctrica (1) (kW) 

LAeq =  
65 dB(A) 

LAeq =  
55 dB(A) 

P ≤ 8 40 126 

������≤���� 45 141 Compactadores 

������� 56 178 

P ≤ 55 32 100 Dozers, carregadoras e escavadoras-
carregadoras, com rasto contínuo ������� 45 141 

P ≤ 50 25 79 
Dozers, carregadoras e escavadoras-
carregadoras, com rodas; dumpers, 
niveladoras, compactadores tipo 
carregadora, empilhadores em consola 
c/motor de combustão, compactadores 
(cilindros não vibrantes), espalhadoras-
acabadoras, fontes de pressão hidráulica 

�������� 35 112 

P ≤ 15 10 32 
Escavadoras, guinchos de construção 

������� 11 35 

P ≤ 15 14 45 
Compressores 

������� 16 50 

��≤���� 28 89 

������������ 40 126 
Martelos manuais, demolidores e 
perfuradores 

��≤���� 50 159 

�	
�≤��� 9 28 

�����	
�≤���� 10 32 
Grupos electrogéneos de soldadura e 
potência 

������	
� 11 36 

Guilhotina ����������� 5 16 

Esmeriladora ������������ 18 56 

Furacão de estacas ���������� 40 126 

Geradores móveis ���������� 25 96 

Atacadeiras ���������� 32 100 
(1) -  Pel para grupos electrogéneos de soldadura: a intensidade de corrente convencional de soldadura multiplicada pela 

tensão convencional de carga para o valor mais baixo da taxa de laboração do fabricante. 

 
 
 
a) Operações diversas em estaleiros 
 
As operações realizadas em Estaleiro, inerentes à construção, assim como o fluxo de 
veículos pesados afectos à obra nessa zona, podem, eventualmente, dar origem à 
emissão de ruído de maior ou menor intensidade. 
 
Deste modo, é uma precaução importante ter em atenção a localização dos Estaleiros 
relativamente à proximidade de aglomerados habitacionais ou de zonas sensíveis ao 
ruído, bem como prever a adopção de medidas que obviem a propagação de ruído.  
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No caso presente essa precaução foi assegurada com a localização dentro da área de 
intervenção e assim muito afastado de habitações pelo que não se prevê qualquer 
situação crítica. 
 
 
 
b) Cravação de estacas 
 
A propagação de vibrações provocadas pela eventual cravação de estacas depende do 
tipo de estacas utilizado e da natureza do terreno entre o local de cravação e os edifícios 
potencialmente afectados. Estas vibrações poderão originar ruído estrutural em edifícios 
próximos. 
 
As características dos solos das instalações a construir fazem apenas prever a 
possibilidade de serem necessárias algumas estacas com o máximo de 8 m e moldadas 
e que correspondem a um impacte muito reduzido. 
 
Em qualquer circunstância a distância da área de intervenção a receptores potenciais não 
faz prever qualquer tipo de impacte. O mesmo ocorrerá em relação a construção das 
fundações que sendo superficiais, são muito menos ruidosas, não induzindo propagação 
de vibrações pelo solo. 
 
Apesar destas conclusões, naturalmente recomenda-se que estes processos não se 
efectuem em períodos tradicionalmente sensíveis para as populações potencialmente 
afectadas, como é o período nocturno. 
 
Também neste caso é aconselhável que as populações sejam previamente informadas 
da ocorrência deste tipo de trabalhos, nomeadamente dos locais e horários de 
ocorrência. 
 
 
 
c) Terraplenagens e compactações 
 
Trata-se de operações que, no cômputo geral das que se desenvolvem durante a 
construção, não merecem a classificação de muito ruidosas, sendo de duração 
relativamente reduzida em termos de afectação de zonas habitadas. 
 
Não se afigura necessária, nem exequível, a implementação de medidas de 
condicionamento para atenuar o ruído propagado. Obviamente, as operações de 
compactação darão lugar à propagação de vibrações, também pouco significativas em 
termos de incomodidade provocada em pessoas ou de indução de estados de fadiga em 
elementos de construção. 
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d) Transportes diversos em veículos pesados 
 
A circulação de veículos vai afectar zonas diferentes à medida que a obra se desenvolve. 
Trata-se de uma operação que, pelo menos em certas fases, pode atingir alguma 
expressão, obviamente determinando impacte sensível na componente ambiental em 
análise, quer directa quer indirectamente através da afectação que pode determinar no 
tráfego rodoviário local e na geração de ruído para receptores mais próximos às vias de 
circulação. 
 
No Capítulo III descrevem-se as medidas adoptadas para criar as condições adequadas 
para o transporte das grandes peças de equipamento pré-fabricadas que serão recebidas 
no Porto de Sines e transportadas para a Refinaria. 
 
A sua dimensão torna necessário a intervenção de transporte de grandes dimensões que 
só são possíveis circularem em condições e por caminhos sem obstáculos. Nesse 
sentido, foi estabelecido um trajecto através da Pedreira de Monte-Chãos, em frente  
da área portuária, circulando esses equipamentos por caminhos existentes e 
beneficiados. 
 
Esses caminhos não têm habitações ou receptores sensíveis na sua envolvente, pelo que 
os impactes serão muito reduzidos. Para além disso o numero previsto para estes 
grandes transportes correspondem a cerca de 30 durante dois anos, sendo previsível que 
só ocorra no máximo um por dia o que corresponderá a um acontecimento excepcional 
sem relevância na qualidade acústica da zona. 
 
Em relação aos transportes correntes, quer de trabalhadores quer de equipamentos e 
materiais de obra, não se prevê um impacte significativo, tendo em conta que as 
operações de construção se dão dentro da Refinaria e porque as vias de acesso para 
materiais e pessoas têm elevada capacidade.  
 
O número máximo de transportes pesados foi estimado em cerca de 50 veículos diários 
durante um máximo de um terço do período de construção o que corresponde a cerca de 
6 veículos por hora nessa situação de ponta o que é um valor sem significado. 
 
Na fase de construção, conclui-se que a implementação de medidas de minimização e a 
monitorização do ruído acompanhando um plano de tarefas preestabelecido e controlado, 
principalmente no que diz respeito a actividades ruidosas, permitirá uma moderação do 
impacte negativo que a intervenção irá causar nas áreas envolventes. 
 
Considera-se assim, que os impactes da fase de construção são negativos, locais, 
certos, directos e de magnitude e importância moderada, sendo temporários e 
reversíveis e em parte minimizáveis. 
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9.5 Fase de Exploração 

9.5.1 Ruído Particular dos Futuros Equipamentos 

Os níveis sonoros previsivelmente gerados pelo funcionamento dos novos equipamentos 
(ruído particular) e apercebidos nos aglomerados habitacionais mais próximos 
(quadrantes mais expostos) foram calculados de acordo com a parametrização indicada 
no Quadro V. 21, atrás, e são apresentados no Quadro V. 23 abaixo, para os locais com 
interesse (“Pontos de Avaliação”). 
 
 

Quadro V. 23 – Níveis Sonoros do Ruído Particular (Fase de Exploração) 

PONTO DE 
AVALIAÇÃO  Ld Le Ln Lden 

P1 36,0 36,0 36,0 42,3 

P2 34,6 34,6 34,6 40,9 

P3 31,1 31,1 31,1 37,4 

P4 30,8 30,8 30,8 37,1 

P5 39,4 39,4 39,4 45,7 

P6 41,8 41,8 41,8 48,1 

P7 43,3 43,3 43,3 49,6 

P8 41,6 41,6 41,6 47,9 

 
 
Como se pode verificar no Anexo 4, onde se listam todos os equipamentos ruidosos que 
integram o Projecto de Conversão da Refinaria de Sines, foram identificados  
154 equipamentos potencialmente ruidosos associados às várias unidades a construir ou 
a intervencionar. 
 
Esses equipamentos, que apresentam valores de potencia acústica unitária variável entre 
os 87 e os 109 dB(A), depois de devidamente georeferenciados foram considerados na 
simulação da propagação do ruído global a que deram origem. 
 
Os resultados obtidos traduzem as condições de funcionamento nominais dos 
equipamentos considerados, sendo que uma grande parte deles estará parado servindo 
de backup aos que se encontram em funcionamento. 
 
Refira-se ainda que os valores apresentados apresentam margens de incerteza inerentes 
a qualquer avaliação previsional, podendo naturalmente observar-se desvios, dada a 
variabilidade intrínseca de alguns dos parâmetros que concorrem para os campos 
sonoros apercebidos num determinado local, em particular em locais pouco ruidosos e 
quando situados a distâncias elevadas das fontes sonoras consideradas, como é o caso 
da generalidade das situações em análise. 
 
Estes factos devem ser devidamente tidos em conta na interpretação dos resultados 
obtidos, levando a considerar recomendável a confirmação das previsões efectuadas 
através de acções de monitorização do ruído. 
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Refira-se que foi considerado que o ruído emitido pelos futuros equipamentos não tem 
características tonais ou impulsivas, pelo que LAr=LAeq Ruído Ambiente, nos termos do Anexo I 
do Decreto-Lei n.º 9/2007. Este facto deverá ser confirmado através de medições no local 
após a entrada em exploração. 
 
 
 
9.5.2 Ruído Ambiente nos Pontos de Avaliação 

Os níveis sonoros do ruído ambiente na fase de exploração resultam da soma logarítmica 
dos níveis sonoros correspondentes à “Alternativa Zero” (ruído da actividade normal da 
zona, sem implementação dos novos equipamentos) com os níveis sonoros 
correspondentes ao ruído particular resultante do funcionamento do empreendimento, e 
são apresentados nos Quadro V. 24, a seguir, para os locais com interesse. 
 
 

Quadro V. 24 – Níveis Sonoros Globais (Ruído Ambiente) Previstos  
(Fase de Exploração) 

Níveis Sonoros 

[dB(A)] 

Ruído Residual (r.r.) 

"Alternativa Zero" 
Ruído Particular (r.p.) 

Ruído Ambiente (r.a.) 

(r.a.) = (r.r.) ⊕⊕⊕⊕ (r.p.) (1) 

“Fase de Exploração” 

Ponto de 
Avaliação 

Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden 

P1 57,7 52,8 47,2 57,6 36,0 36,0 36 42,3 57,7 52,9 47,5 57,7 

P2 54,1 44,7 48,8 56,1 34,6 34,6 34,6 40,9 54,1 45,1 49 56,2 

P3 50,6 47,6 49,5 55,8 31,1 31,1 31,1 37,4 50,6 47,7 49,6 55,9 

P4 47,7 51 49 55,4 30,8 30,8 30,8 37,1 47,8 51 49,1 55,5 

P5 47,8 55,6 51,6 58,2 39,4 39,4 39,4 45,7 48,4 55,7 51,9 58,4 

P6 51 51,2 50,9 57,2 41,8 41,8 41,8 48,1 51,5 51,7 51,4 57,7 

P7 56,3 53,3 50,5 58,4 43,3 43,3 43,3 49,6 56,5 53,7 51,3 58,9 

P8 60,7 50 51,4 60,6 41,6 41,6 41,6 47,9 60,8 50,6 51,8 60,8 

(1) – Adição logarítmica de níveis sonoros.  
Nota: Os valores a vermelho encontram-se acima dos valores máximos legais 

 
 
A análise do Quadro V. 24 permite concluir que os Valores Limite de Exposição 
estipulados para o ruído ambiente no n.º 3 do Art.º 11.º do Decreto-Lei n.º 9/2007  
(Ln ≤ 53 dB(A) e Lden ≤ 63 dB(A), para receptores sensíveis em zonas sem definição serão 
cumpridos em todos os pontos. 
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9.5.3 Análise do Cumprimento do Regulamento Geral do Ruído 

 
� Critério dos “Valores Máximos de Exposição” 
 
Face aos níveis sonoros de ruído ambiente previstos nos receptores mais expostos 
durante a fase de exploração (Quadro V. 24, atrás), conclui-se, conforme atrás indicado, 
que serão cumpridos com segurança os “Valores Limite de Exposição” aplicáveis 
(Lden ≤≤≤≤ 63 dB(A); Ln ≤≤≤≤ 53 dB(A)), estipulados no n.º 3 do Art.º 11.º do Decreto-Lei  
n.º 9/2007 para todos os pontos. 
 
 
� Critério de “Incomodidade” 
 
No que respeita ao Critério de Incomodidade, segundo o n.º 5 do Art.º 13.º, apenas se 
verifica a necessidade de avaliação deste critério quando o valor do indicador LAeq do 
ruído ambiente no exterior é superior a 45 dB(A), em qualquer dos períodos de 
referência, daí que se apresenta abaixo, no Quadro V. 25 a verificação do cumprimento 
deste critério, nos casos aplicáveis, com base nas diferenças atrás apresentadas 
aquando da avaliação dos impactes acústicos em avaliação. 
 
 

Quadro V. 25 – Avaliação do Critério de Incomodidade na  
Fase de Exploração  

Diferença ∆∆∆∆ 

[dB(A)] (1) 
Avaliação do Critério de 

Incomodidade (*) Ponto de 
Avaliação 

Ld Le Ln Ld Le Ln 

P1 0 0,1 0,3 Cumpre Cumpre Cumpre 

P2 0 0,4 0,2 Cumpre Cumpre Cumpre 

P3 0 0,1 0,1 Cumpre Cumpre Cumpre 

P4 0,1 0 0,1 Cumpre Cumpre Cumpre 

P5 0,6 0,1 0,3 Cumpre Cumpre Cumpre 

P6 0,5 0,5 0,5 Cumpre Cumpre Cumpre 

P7 0,2 0,4 0,8 Cumpre Cumpre Cumpre 

P8 0,1 0,6 0,4 Cumpre Cumpre Cumpre 

(1) – Diferença entre os níveis sonoros previstos para a “Alternativa Zero” e para a fase de exploração. 

* - Avaliação do Critério de Incomodidade – NA: Não aplicável 
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Da observação do quadro anterior concluiu-se que: 
 

• Verifica-se o cumprimento da Legislação em todos os pontos; 
 
• Todos os pontos apresentam impactes inferiores a 1 dB(A), não se prevendo que 

sejam sentidos pelos receptores sensíveis mais próximos. 
 
 
Os valores apresentados atrás no Quadro V. 25, permitem prever o cumprimento do 
“Critério de Incomodidade”, em todos os locais analisados. 
 
 
 
 
9.5.4 Avaliação da Magnitude dos Impactes 

Os impactes acústicos negativos provocados nesta fase terão carácter directo e 
permanente, mas reversível. 
 
A magnitude dos impactes acústicos previstos nesta fase é avaliada comparando os 
níveis sonoros correspondentes à “Alternativa Zero” (Quadro IV.9, no Capítulo IV) com os 
níveis sonoros de ruído ambiente previstos para a fase de funcionamento (Quadro V. 24). 
Esta comparação é apresentada a seguir, no Quadro V. 26. 
 
 

Quadro V. 26 - Magnitude dos impactes acústicos previstos 
na Fase de Exploração  

Nível sonoro 
[dB(A)] Impactes Acústicos Negativos 

Ruído Residual (r.r.) 
"Alternativa Zero" 

Ruído Ambiente (r.a.) 
(r.a.) = (r.r.) ⊕⊕⊕⊕ (r.p.) 

“Fase de Exploração” 

Diferença ∆∆∆∆ 
[dB(A)] (1) 

Magnitude (*) 
Ponto de 
Avaliação 

Ld Le Ln Ld Le Ln Ld Le Ln Ld Le Ln 

P1 57,7 52,8 47,2 57,7 52,9 47,5 0 0,1 0,3 N N N 

P2 54,1 44,7 48,8 54,1 45,1 49 0 0,4 0,2 N N N 

P3 50,6 47,6 49,5 50,6 47,7 49,6 0 0,1 0,1 N N N 

P4 47,7 51 49 47,8 51 49,1 0,1 0 0,1 N N N 

P5 47,8 55,6 51,6 48,4 55,7 51,9 0,6 0,1 0,3 N N N 

P6 51 51,2 50,9 51,5 51,7 51,4 0,5 0,5 0,5 N N N 

P7 56,3 53,3 50,5 56,5 53,7 51,3 0,2 0,4 0,8 N N N 

P8 60,7 50 51,4 60,8 50,6 51,8 0,1 0,6 0,4 N N N 

(1) – Diferença entre os níveis sonoros previstos para a “Alternativa Zero” e para a fase de exploração. 
* - Magnitude dos impactes – N: Nula; R: Reduzida; M: Média; E: Elevada; ME: Muito Elevada;  NA: não aplicável 

 



 

Estudo de Impacte Ambiental dos Projectos de Conversão e Loteamento da Refinaria de Sines 
Volume II – Relatório Síntese  CAPÍTULO V 

115 

 
 
A análise do Quadro V. 26, acima, permite prever que, os impactes acústicos negativos 
provocados pelo ruído de funcionamento do empreendimento poderão apresentar 
magnitudes nulas na totalidade das situações analisadas. 
  
Face às magnitudes dos impactes previstos na totalidade das situações, e ao número 
relativamente reduzido de receptores sensíveis afectados, estes impactes podem ser 
considerados nulos. 
 
 
 
 
9.5.5 Mapas de Ruído 

Por forma a complementar a avaliação da afectação acústica provocada pelo 
funcionamento do empreendimento e para permitir uma apreciação global expedita das 
condições acústicas previstas com origem nos novos equipamentos, apresentam-se, nas 
FIG. V. 22 e FIG. V. 23, os mapas de ruído correspondentes às condições previstas de 
funcionamento (ruído particular). 
 
Os mapas de ruído representam a distribuição espacial dos valores assumidos pelos 
indicadores de ruído regulamentares Lden e Ln, à cota 4,0 m tal como definido pela 
Agência do Ambiente.  
 
Estes mapas foram elaborados com recurso ao programa de cálculo anteriormente 
descrito (Cadna A – Datakustik), de acordo com as disposições do Decreto-Lei  
n.º 146/2006 e com as recomendações aplicáveis constantes no documento ”Directrizes 
para a Elaboração de Mapas de Ruído”, publicado pelo Instituto do Ambiente em Março 
de 2007. 
 
Nos referidos mapas de ruído são esquematicamente indicados os locais tomados como 
representativos dos receptores sensíveis analisados pontos onde foram efectuadas 
medições dos níveis sonoros para caracterização das condições acústicas actuais 
(“Pontos de Medição Acústica”) correspondentes à Situação de Referência. 
 
Nos dois mapas apresentados pode verificar-se que o impacte do ruído no exterior da 
Refinaria é mínimo, apresentando a distâncias relativamente próximas valores menores 
de 45 dB(A) tanto para Lden como para Ln. 
 
Refere-se ainda que os mapas de ruído apresentados deverão ser analisados tendo em 
conta que traduzem níveis sonoros médios aproximados, em gamas de 5 dB(A), e a uma 
escala relativamente reduzida, não integrando outras fontes ruidosas, tais como vias de 
tráfego, ou outras actividades ruidosas. 
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9.6 Fase de Desactivação 

Na fase de desactivação os níveis sonoros gerados estão, à semelhança da Fase de 
Obra, associados à circulação de máquinas e viaturas pesadas relacionadas com as 
operações necessárias à paragem, recolha do equipamento, desmontagem de estruturas 
e transporte do material. 
 
Mais uma vez e na ausência de informação relativa às variáveis acima referidas não é 
viável, na presente fase do projecto de Conversão, efectuar uma previsão quantificada 
rigorosa dos níveis sonoros apercebidos nos receptores com interesse. 
 
Em todo o caso, o ruído associado a esta fase deverá ser bastante inferior ao previsto 
para a fase de construção, uma vez que se prevê que durante a fase de desactivação as 
actividades envolvidas serão menos ruidosas e executadas num período de tempo total 
mais curto. 
 
Classificam-se assim os impactes acústicos desta fase de negativos,  
reduzidos, temporários, directos e reversíveis, associados ao desmantelamento do 
equipamento. 
 
Por outro lado, a desactivação dos equipamentos representa a ocorrência de impactes 
acústicos positivos, de magnitude média a reduzida pois, conforme se verificou atrás, a 
exploração não origina na generalidade incrementos significativos do nível de ruído 
ambiente nas povoações localizadas nas imediações do mesmo. 
 
 
 
 
9.7 Alternativa Zero 

O cenário denominado por “Alternativa Zero” (que serve de referência para a avaliação 
dos impactes acústicos consiste na evolução das condições acústicas actuais sem a 
presença de novos equipamentos, e depende essencialmente do tráfego rodoviário, dos 
actuais equipamentos em funcionamento e da actividade local visto não existirem outras 
fontes ruidosas significativas nessas zonas. 
 
Tendo em conta o exposto acima, é lícito assumir que as alterações previstas para  
os locais analisados estarão associadas essencialmente a alterações no tráfego 
rodoviário, pelo que são inexistentes em relação ao projecto de Conversão. 
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FIG. V. 22 – Mapa de Ruído. Indicador do Ruído Diurno, Entardecer, Nocturno (Lden), para 
as Condições Previstas de Funcionamento 
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FIG. V. 23 – Mapa de Ruído. Indicador do Ruído Nocturno (Ln), para as Condições Previstas 
de Funcionamento 
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9.8 Conclusões 

Prevê-se que as exigências regulamentares aplicáveis em matéria de ruído serão 
respeitadas na integra, designadamente a não ultrapassagem dos valores máximos 
impostos para os indicadores de ruído Lden e Ln de ruído ambiente exterior (Art.º 11.º do 
Decreto-Lei n.º 9/2007), e a verificação do diferencial máximo admissível entre os 
parâmetros LAr e LAeq (Ruído residual) que é cumprido em todos os pontos. 
 
A avaliação efectuada permite ainda prever que nas fases de construção e desactivação 
poderão ocorrer impactes acústicos negativos nos receptores mais próximos dos 
caminhos de acesso à obra ou do estaleiro, embora localizados, temporários e 
reversíveis, pelo que podem ser considerados pouco significativos. 
 
Durante a fase de exploração prevê-se que na totalidade dos locais analisadas os impactes 
acústicos sejam nulos. 
 
A confirmação das previsões e conclusões do presente estudo deverá ser efectuada 
através da monitorização periódica dos níveis sonoros apercebidos nos locais com 
ocupação sensível ao ruído, durante as fases de construção e exploração. 
 
 
 
 
9.9 Medidas de Mitigação 

De acordo com o Art.º 14.º do Decreto-Lei n.º 9/2007, é interdito o exercício de obras de 
construção civil na proximidade de edifícios de habitação, aos sábados, domingos e 
feriados e nos dias úteis entre as 20 e as 8 horas, de escolas, durante o respectivo 
horário de funcionamento e de hospitais ou estabelecimentos similares, salvo mediante 
autorização especial em casos devidamente justificados. 
 
O cumprimento desta interdição constitui uma medida importante para evitar situações de 
incomodidade provocadas pelo ruído nas fases de construção e desactivação, caso os 
trabalhos a realizar impliquem actividades que possam afectar zonas com ocupação 
sensível, devido aos níveis sonoros gerados e/ou à proximidade a estas zonas. 
 
As medidas de minimização do ruído a adoptar nestas fases deverão ser estabelecidas 
no âmbito de projecto específico, em função dos percursos a utilizar pelos veículos 
envolvidos na obra e das características, quantidade e regimes de funcionamento dos 
equipamentos ruidosos a utilizar. 
 
Não obstante, definem-se algumas situações de princípio recomendáveis para prevenir e 
reduzir a incomodidade das populações afectadas nestas fases: 
 

• Cumprimento dos procedimentos de operação e manutenção recomendados pelo 
fabricante para cada um dos equipamentos mais ruidosos que sejam utilizados nos 
trabalhos; 
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• Assegurar a manutenção e a revisão periódica de todos os veículos e de toda a 
maquinaria de apoio à obra; 

 

• Informação das populações afectadas sobre os objectivos e as características dos 
trabalhos previstos, bem como sobre os prazos para a sua conclusão. 

 
 
Relativamente à fase de exploração, não sendo previsíveis situações que ultrapassam 
os limites regulamentares junto aos receptores mais expostos, não se propõem quaisquer 
medidas. 
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10. FACTORES BIOLÓGICOS E ECOLÓGICOS TERRESTRES 

10.1 Metodologia 

Com base na caracterização ecológica realizada, com recurso à fotografia aérea, ao 
trabalho de campo e bibliografia diversa, identificaram-se e avaliaram-se os impactes nas 
fases de construção e exploração inerentes ao projecto de expansão da Refinaria de 
Sines. 
 
O projecto de loteamento não implicará efeitos negativos no que respeita a este descritor.  
Com efeito, não se identificam valores biológicos ou ecológicos importantes na área de 
expansão a integrar no lote único. Como a única área intervencionada será a respeitante 
ao Projecto de Conversão, será sobre essa que incidirá de forma mais específica a 
avaliação dos impactes. 
 
Aquando de efectivas intervenções na área do lote que não será intervencionada neste 
âmbito, ficando reservada para utilizações futuras, actividades como a desmatação serão 
efectuadas no âmbito dessas mesmas utilizações.  
 
De qualquer forma, como se pode verificar no Capítulo IV, não se identificam na área do 
lote valores ecológicos ou biológicos a preservar, à excepção de uma área florestal  
de pinheiros e eucaliptos, em estado inicial de evolução, que não tem valor 
conservacionista. 
 
 
 
 
10.2 Fase de Construção 

Conforme se descreveu em detalhe no Capítulo IV, a área de implementação do projecto  
de Conversão corresponde, na sua maior parte a espaços no interior da Refinaria de 
Sines, onde não existem quaisquer valores biológicos ou ecológicos. 
 
Apenas numa área limitada de cerca de 21 ha, parcialmente ocupada (cerca de  
7 ha) com novas instalações, se fará a expansão externa dos actuais limites da Refinaria 
de Sines. Esta expansão é feita em zona imediatamente anexa às actuais instalações em 
terrenos correspondentes a antigas áreas agrícolas apenas com actividade residual, na 
maioria sem qualquer coberto vegetal e onde existe uma pequena mancha de mato em 
estado inicial de evolução. Trata-se assim de uma zona sem qualquer valor 
conservacionista, quer para a flora quer para a fauna. 
 
Os valores existentes numa envolvente mais afastada e alguns elementos de diversidade 
biológicos como pinhais e manchas florestais mais próximas não serão afectados, não 
sendo expectável que, mesmo em termos de perturbação temporária de fauna, haja 
qualquer impacte significativo já que a construção se fará dentro dos limites definidas 
para a instalação, não se prevendo qualquer tipo de movimentações de materiais, 
pessoas ou transportes para Oeste e Sul, pois a maioria dos movimentos fazem-se para 
Oeste e Norte, onde as ocupações são industriais e as vias de comunicações já 
existentes. 
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Deste modo, e para a fase de construção do Projecto de Conversão, tendo em conta quer 
a ocupação e alteração das áreas de ocupação, quer as próprias actividades temporárias 
de construção, os impactes serão negativos, mas reduzidos, sendo temporários e 
reversíveis. 
 
 
 
 
10.3 Fase de Exploração 

Na fase de exploração, a expansão da Refinaria de Sines para Sul, numa área vedada 
que corresponde a cerca de 6% da actual dimensão da refinaria, não introduzirá qualquer 
alteração significativa nas perturbações induzidas pela actual ocupação industrial. 
 
Esses impactes mínimos são ainda acentuados pelo facto da expansão se fazer para Sul, 
no sentido das áreas mais alteradas da zona que estão enquadradas por outras unidades 
industriais de grande dimensão e pelo corredor marginal marcado pela presença de 
estradas, caminho de ferro e instalações portuárias onde a actividade e a perturbação é 
mais intensa. 
 
As áreas residuais agrícolas que predominam na envolvente apresentam-se sem coberto 
vegetal, com características planas e sem abrigos e claramente expectantes em relação 
a desenvolvimentos industriais e urbanos. Não apresentam assim qualquer tipo de 
corredor ecológico ou nicho ambiental que possa ser perturbado significativamente com a 
alteração prevista, pelo que os impactes serão muito pouco significativos, não alterando a 
actual situação. 
 
Deste modo, e para a fase de exploração, embora os impactes se possam classificar 
como negativos, a sua magnitude é reduzida, embora sejam permanentes e 
irreversíveis durante o período de vida da Refinaria. 
 
 
 
 
10.4 Fase de Desactivação 

A eventual desactivação do projecto no âmbito do desmantelamento da Refinaria de 
Sines conduzirá a um impacte negativo nos factores biológicos e ecológicos terrestres 
locais, devido à intensa actividade que envolverá, mas que devido à sua pouca relevância 
terá uma magnitude reduzida, além de ser temporário e reversível. 
 
 
 
 
10.5 Alternativa Zero 

A Alternativa Zero ou seja a não concretização do projecto de Conversão apresenta 
impactes inexistentes ao nível dos factores biológicos terrestres. 
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10.6 Medidas de Mitigação 

Face aos impactes identificados, para a fase de construção e desactivação, as principais 
medidas são: 
 

− Proceder à recuperação de todas as áreas intervencionadas temporariamente, 
fazendo-se o arejamento dos solos e plantação de espécies vegetais autóctones, 
mesmo no interior da área da refinaria, desde que não ponham em risco aspectos 
de segurança; 

 
− Evitar a destruição desnecessária de coberto vegetal e promover as intervenções 

conducentes à rápida recomposição da zona na envolvente próxima que venha a 
ser afectada durante a construção; 

 
− Cumprir as medidas previstas noutros descritores relacionadas com o ruído, 

qualidade do ar e águas residuais, de modo a reduzir ao mínimo a afectação 
indirecta e perturbações da envolvente durante a fase de exploração. 
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11. PAISAGEM 

Os projectos de Conversão e Loteamento da Refinaria de Sines irão originar um impacte 
na paisagem muito pouco significativo, quer na área da Refinaria quer na sua envolvente 
próxima. 
 
Uma vez que da área de expansão a integrar no lote único só será intervencionada a que 
diz respeito ao Projecto de Conversão, é sobre essa que os impactes na paisagem são 
avaliados.   
 
Efectivamente, da análise do “Projecto de Conversão da Refinaria de Sines” verifica-se o 
seguinte: 
 
No que se refere à localização: 
 

• Os novos tanques localizam-se na área de armazenagem já existente, e, embora 
alguns deles se implantem na sua zona mais periférica, junto ao acesso Sul da 
Refinaria (estrada que liga a Refinaria à via principal que a contorna a Poente), a 
imagem actualmente existente irá sofrer muito pouca alteração; 

 
• O novo silo de armazenamento de enxofre localiza-se a Nascente numa zona já 

bastante infraestruturada sendo por isso quase imperceptível; 
 

• A nova Flare localiza-se a Sul na mesma linha das duas flares já existentes, 
passando a constituir mais um elemento de grande verticalidade mas com alguma 
transparência. No período nocturno a chama constituirá mais um ponto de 
visualização da área da Refinaria; 

 
• As restantes unidades localizam-se também a Sul, numa zona pouco 

intervencionada, podendo por essa razão ser aquelas, que à partida irão originara 
uma maior alteração ao uso de solo. 

 
 
No que se refere à altura das estruturas, as novas unidades atingem os seguintes 
valores: 
 

� Unidade de Hydrocracker – os vários equipamentos desta unidade 
apresentam alturas que variam entre 9 e 51 metros e apresenta uma chaminé 
com 68 metros; 

� Unidade de Hidrogénio – esta unidade apresenta uma altura de 30 metros e 
uma chaminé com 40 metros de altura; 

� Unidade de Fraccionamento de GPL – esta unidade apresenta uma altura de 
cerca de 36 metros; 
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� Unidade de Fraccionamento n-c4/i-C3 (Desisobutanizador) – apresenta 
uma altura de 54 metros; 

� Stripper de Águas Ácidas – os dois equipamentos que constituem esta 
unidade apresentam ambos 30 metros de altura; 

� Unidade de Recuperação de Enxofre (SRU III) – esta unidade apresenta 
equipamentos com alturas que variam entre os 12 metros e os 24,3 metros. 
Apresenta ainda uma chaminé com 68 metros de altura; 

� Os Tanques a construir terão alturas de 17 e 19,5 metros; 

� O novo silo de armazenagem de enxofre terá uma altura de aproximada de  
23 metros; 

� As 5 novas subestações que integram o âmbito deste projecto terão 2 pisos e 
as salas de controlo 1 piso; 

� A Flare apresentará a mesma altura das duas já existentes. 

 
 
Apesar da grande altura destas estruturas, à partida potenciadora de impactes 
paisagísticos significativos, ao fazer-se a sua comparação com a altura das estruturas já 
existentes, constata-se que rondam valores da mesma ordem de grandeza (os tanques 
existentes apresentam alturas entre os 14 e 17,5 metros e as chaminés – elementos mais 
visíveis – tem alturas entre os 20 e os 76 metros, exceptuando a chaminé principal que 
atinge 234 metros), não existindo por isso nenhum novo elemento que se venha a 
destacar de forma particular. 
 
No que se refere à área ocupada: 
 

• Embora as novas estruturas venham a afectar uma área de aproximadamente  
16 ha, área que fora do contexto da Refinaria de Sines se pode considerar 
significativa, ao efectuar-se a sua comparação com a área total que é actualmente 
ocupada por este complexo industrial verifica-se que representa apenas 5% da 
superfície total (330 ha). 

 

Este valor, no cômputo global relativamente baixo, é ainda mais atenuado, em 
termos de impacte visual, se se atender ao facto de parte desta área se localizar 
no interior de zonas já ocupadas. Considerando apenas a área exterior ocupada 
que é de cerca de 7 ha a percentagem reduz-se para 2%. 
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Numa análise mais específica a zona Sul, área actualmente mais liberta de construções e 
na qual se irão implantar a Unidade de Hydrocracker, Unidade de Hidrogénio e algumas 
Subestações, será aquela em que o impacte será um pouco mais significativo. 
 
Considera-se no entanto que esse impacte será sentido fundamentalmente durante a 
fase de construção, e apenas para observadores muito próximos da zona 
intervencionada o que é muito pouco provável para além dos próprios trabalhadores, mas 
que na fase de exploração terá pouco significado. 
 
Tal resulta do facto desta zona, que embora apresente características de relevo e uso do 
solo que potencialmente favorecem uma ampla abertura visual, corresponder, na 
realidade, a um espaço de reduzida acessibilidade visual uma vez que a rede viária 
existente é relativamente distante permitindo apenas a leitura das estruturas mais 
elevadas como se pode ver na FIG. IV.44 (Foto 4). 
 
Pelo anteriormente exposto considera-se que os impactes resultantes da construção e 
exploração das novas unidades previstas para a Refinaria de Sines terão, no contexto da 
área em que se inserem, um impacte visual muito pouco significativo, sendo a sua 
presença “absorvida” pela globalidade das estruturas existentes. 
 
O impacte na paisagem pode assim classificar-se de negativo, mas de magnitude 
reduzida, permanente e irreversível. 
 
 
 
 
11.1 Medidas de Mitigação 

As medidas de minimização eventualmente a implementar, no sentido de diminuir o 
impacte visual da Refinaria de Sines devem ser consolidadas, na sua globalidade e não 
apenas como decorrentes das novas construções, que conforme referimos na análise de 
impactes é pouco significativo, teriam que ser efectivadas em terrenos particulares 
adjacentes às principais vias de circulação. 
 
Essas áreas não pertencem à GALP e assim, as medidas recomendadas  
destinam-se apenas a atenuar impactes resultantes da fase de construção. Nesse 
sentido propõe-se: 
 

• A aplicação de medidas cautelares que visem proteger a camada de solo arável, 
devendo para o efeito proceder-se à decapagem e armazenamento da camada 
superficial do solo, na zona Sul, nas áreas que serão afectadas com novas 
construções: 

 

• Que a circulação de maquinaria se efectue predominantemente pelo interior da 
área da Refinaria, evitando na medida do possível a utilização de caminhos 
existentes na sua periferia; 
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• Que os estaleiros necessários à obra se implantem também no interior da 
Refinaria, de modo a preservar ao máximo as áreas agrícolas existentes para 
zona Sul da unidade industrial. 
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12. SOCIOECONOMIA 

12.1 Metodologia 

Estando a área de expansão da Refinaria já consagrada no PU da ZILS, é inteligível que 
o loteamento se reveste da compreensão de que o desenvolvimento industrial e 
tecnológico da Refinaria tem importância ao nível da Socioeconomia. É de referir que 
futuras intervenções consagradas no lote único para esse efeito poderão comportar 
impactes (positivos) na socioeconomia, que deverão ser avaliados nessa fase. 
 
É de salientar que no âmbito da constituição deste loteamento não estão previstas áreas 
de equipamento colectivo nem áreas verdes de utilização colectiva, prevendo-se a 
compensação ao Município nos termos da legislação em vigor, através do pagamento em 
numerário ou em espécie, de acordo com o disposto no Plano de Urbanização.  A 
implementação das medidas compensatórias constituirá um impacte positivo do projecto 
de Loteamento na socioeconomia. 
 
Em relação ao Projecto De Conversão da Refinaria de Sines, a avaliação dos impactes 
socioeconómicos foi feita para as fases de construção, exploração e desactivação. 
 
Face às características e âmbito do projecto em estudo, a análise dos impactes 
socioeconómicos integrou dois tipos de abordagem: 
 

• Análise local / regional, em que foram avaliados os efeitos da implantação do 
projecto a nível local e regional, nomeadamente ao nível da demografia, emprego, 
actividades económicas e qualidade de vida das populações locais; 

 
• Análise nacional, em que foi considerado como referência o território nacional em 

termos globais e a influência do projecto na economia nacional, já que pelas suas 
características trata-se de um projecto cujas incidências além de locais são 
sobretudo nacionais. 

 
 
Avaliou-se a Alternativa Zero tendo sido propostas medidas de maximização / 
minimização, respectivamente para os principais impactes positivos / negativos 
identificados. 
 
 
 
 
12.2 Fase de Construção 

O Projecto de Conversão da Refinaria de Sines implica várias actividades, entre elas a 
instalação do estaleiro de obra, preparação das fundações dos novos tanques e infra-
estruturas associadas, construção de novas unidades processuais e beneficiação de 
unidades existentes. 
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Todas estas operações que decorrerão num período de 26 meses exigirão mão-de-obra, 
que poderá ser local ou não. Estima-se que o número máximo de trabalhadores seja 
cerca de 2775, em época de pico, e o número médio 1619, excluindo os trabalhadores 
pertencentes à Refinaria de Sines. Para além desta força de trabalho, será empregue no 
Projecto de Conversão outra mão-de-obra não contabilizada atrás, nomeadamente em: 
 

• Tarefas de projecto e gestão da obra, no fornecimento de equipamentos, serviços 
vários, entre outros. Esta mão-de-obra será empregue directamente no projecto, 
mas exercerá a sua actividade fora da sua área de influência directa; 

 
• Fornecimento de serviços e produtos do tipo alimentação, limpeza, serralharia, 

carpintaria, manutenção e reparação automóvel. É uma mão-de-obra envolvida no 
projecto de forma indirecta mas cuja actividade se situa na área de influência 
imediata do projecto. 

 
As actividades e a mão-de-obra atrás enumeradas terão impactes socioeconómicos, os 
quais se descrevem em seguida. 
 
 
a) Impactes Locais e Regionais 

 
a.1) Demografia 
 
O principal impacte desta obra a nível da demografia será um aumento da população 
presente na área de intervenção, particularmente entre o 8º e o 20º mês de 
construção, em que decorrerão os trabalhos de civil, montagem de tanques e 
tubagens, e estrutura eléctrica, entre outros. Prevê-se que, na globalidade, a 
construção tenha uma duração de 26 meses. 
 
Tendo em consideração que em 2001, a população residente nos concelho de Sines 
e de Santiago do Cacém era 13 577 e 31 105, respectivamente, compreende-se que 
um acréscimo local de população que pode atingir cerca de 2775 pessoas terá 
significado. 
 
Estima-se assim que o impacte provocado na demografia seja positivo e de 
magnitude moderada além de temporário e reversível. 
 
 
a.2) Emprego 
 
A fase de construção do projecto de Conversão será responsável pela criação de 
postos de trabalho prevendo-se que o número máximo de trabalhadores directos 
afectos à construção propriamente dita seja de cerca de 2775. 
 
Tendo em conta as características do projecto, a maioria dos postos de trabalho 
dizem respeito aos sectores da construção civil e metalo-mecânica, além da gestão e 
fiscalização de obras.  
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Atendendo à quantidade e qualificação dos trabalhos a executar é previsível que a 
mão-de-obra local seja insuficiente para cobrir as necessidades, pelo que alguns 
desses trabalhadores e técnicos terão de ser recrutados fora do concelho, 
considerando-se portanto que haverão impactes a nível local e regional. 
 
A deslocação temporária de trabalhadores provenientes de outras zonas não 
perspectiva constituir-se como conflituosa para a comunidade local, pois as suas 
características marcadamente urbano-industriais facilitarão a integração dos 
trabalhadores na comunidade local. 
 
Também o aumento da procura de serviços pode contribuir para criar postos de 
trabalho, ainda que temporários, nas empresas da região, nomeadamente nas de 
restauração e serviços.  
 
Desta forma, a construção do projecto de Conversão em estudo terá um efeito 
positivo no desenvolvimento e dinamização do emprego nos concelhos de Sines e 
Santiago do Cacém, que em 2001, apresentavam uma taxa de desemprego de 10,2% 
e 10,6%, respectivamente. 
 
A construção do projecto de Conversão em estudo permitirá directamente uma 
redução na taxa de desemprego, além do emprego gerado indirectamente, que sendo 
impossível de contabilizar em termos absolutos é também significativo. 
 
Assim, o impacte deste projecto no emprego na fase de construção é positivo e de 
magnitude elevada. Será também temporário e reversível. 
 
 
 
a.3) Actividades Económicas 
 
Prevê-se que a execução da obra venha a ter influência positiva ao nível da 
dinamização das actividades económicas na envolvente da área em estudo, o que se 
fica a dever ao aumento da procura de produtos e serviços gerada pelos 
trabalhadores da obra. 
 
Embora se admita que a parte da força de trabalho tenha origem regional, não 
necessitando por isso de alojamento, é expectável que alguns serviços registem um 
maior volume de negócios devido à procura gerada pela obra como é o caso da 
carpintaria, serralharia, manutenção e reparação automóvel e venda de combustível 
para além, naturalmente, da hotelaria e restauração. 
 
Relativamente ao fornecimento de equipamentos e materiais de grandes dimensões 
espera-se que venha a ter pouco efeito nas empresas locais, uma vez que serão na 
sua maioria importados e recepcionados por via marítima e terrestre, tendo no 
primeiro caso maiores efeitos directos positivos no Porto de Sines. 
 
Ainda assim, no cômputo global este incremento na actividade económica representa 
um impacte positivo e de magnitude elevada. Será também temporário e 
reversível. 
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a.4) Qualidade de Vida 
 
Os impactes da fase de construção na qualidade de vida das populações decorrem 
principalmente das perturbações introduzidas nos aglomerados populacionais e no 
quotidiano dos seus habitantes, pela movimentação de máquinas e circulação de 
veículos pesados, com geração de poeiras e ruído. 
 
Estando as zonas de implantação dos estaleiros e das novas unidades relativamente 
afastadas das zonas habitacionais e localizadas no interior da Refinaria de Sines, os 
impactes negativos decorrentes destas actividades serão reduzidos. 
 
Adicionalmente, a construção do projecto de Conversão implica o transporte de 
materiais e equipamentos, o que envolve obrigatoriamente a circulação de camiões, o 
que está associado a emissões de ruído e gases de combustão além de implicações 
nas acessibilidades na área envolvente à Refinaria. 
 
As vias utilizadas pelos veículos pesados afectos à obra não apresentam zonas 
habitacionais relevantes, existindo apenas algumas habitações dispersas nas suas 
proximidades. Mesmo os veículos que fazem a ligação do porto de Sines à Refinaria 
irão utilizar vias da envolvente da cidade não atravessando as suas zonas mais 
habitacionais. Para além disso, a sua frequência é reduzida correspondendo a um 
máximo de 6 camiões/hora durante 8 meses, enquanto nos restantes 16 meses o 
tráfego se reduzirá até menos de 2 camiões por hora. Deste modo, considera-se que 
o impacte na qualidade do ar e ambiente sonoro nas populações devido à circulação 
dos camiões durante a fase de construção é reduzido. 
 
De referir, que os equipamentos de grandes dimensões serão transportados por via 
marítima até ao Porto de Sines e apenas por via rodoviária na ligação do porto à 
Refinaria. As alternativas ferroviárias e rodoviárias são possíveis, mas não afectarão 
zonas habitacionais pois o acesso à Refinaria é feito antes da entrada na cidade de 
Sines. 
 
De facto, como foi visto no Capítulo III, onde se descreveu a fase de construção, está 
prevista a utilização de um caminho temporário que atravessará a Pedreira de Monte-
Chãos, envolvendo por Norte a colina que a enquadra e voltando à estrada  
(EN261-5), que dá acesso por Oeste à Refinaria de Sines, um pouco mais à frente. 
 
Este circuito temporário, que será utilizado pelos grandes transportes de 
equipamentos pré-fabricados muito volumosos, não atravessa nenhuma povoação ou 
aglomerado, pelo que não induzirá qualquer impacte negativo na envolvente ou na 
qualidade de vida e ocupações das populações. Para além disso o número de 
transportes será mínimo não excedendo 1 camião por dia 
 
Pelo contrário, a sua utilização evitará a perturbação do IC4 na zona portuária e na 
EN261-5, evitando obras complexas em viadutos e estruturas com passagem superior 
sob esta última via, cujo impacte seria muito elevado na perturbação do tráfego local 
e industrial. 
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Para além disso, dado que o transporte será efectuado no período diurno, a 
construção do projecto de Conversão em estudo implicará um acréscimo pouco 
significativo no tráfego actual, não afectando o período nocturno. No conjunto, o 
projecto não terá assim implicações sensíveis nas acessibilidades existentes. 
 
Os impactes gerados na qualidade de vida das populações são assim classificados 
de negativos, temporários e reversíveis e de magnitude moderada. 
 
 
 

b) Impactes Nacionais 
 
Para a construção do Projecto de Conversão da Refinaria de Sines, prevê-se um 
investimento avultado. Correspondendo grande parte do investimento a incorporação 
nacional, a implementação do projecto tem reflexo na economia nacional, o que se traduz 
num impacte positivo, permanente, irreversível e de magnitude moderada. 
 
 
 
 
 
12.3 Fase de Exploração 

Os principais impactes socioeconómicos positivos do projecto de Conversão são os que 
se farão sentir com o início da sua exploração e terão um âmbito regional / local e 
nacional. Estes impactes são de diversa ordem, nomeadamente económica, ambiental e 
de qualidade de vida das populações, o que justifica a importância nacional do projecto. A 
não realização do projecto terá graves consequências socioeconómicas locais, regionais 
e nacionais. 
 
Além disso, o projecto de Conversão desenvolve-se numa área adjacente à Refinaria de 
Sines e no seu interior, numa zona destinada a esse fim e que em termos de 
planeamento municipal não cria incompatibilidades, pois está definida no Plano de 
Urbanização da Zona Industrial e Logística de Sines (PUZILS) como área de expansão 
da Refinaria. 
 
 
a) Impactes Locais e Regionais 

 
a.1) Demografia 
 
A fase de exploração do projecto de Conversão em estudo implicará a criação de 
cerca de 80 novos postos de trabalho directos e indirectos, sendo que 55 postos 
correspondem a trabalho directo e 25 a trabalho indirecto, associado essencialmente 
à manutenção mecânica, electricidade, instrumentação, entre outros. 
 
Face à população actual dos concelhos de Sines e Santiago do Cacém, que em 2001, 
eram de 13 577 e 31 105, indivíduos, respectivamente, o projecto em estudo implicará 
impactes demográficos positivos, reduzidos, permanentes e irreversíveis. 
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a.2) Emprego e Actividades Económicas 
 
Prevê-se que com a implementação do projecto de Conversão, a Refinaria empregue 
directamente 55 trabalhadores além de 25 indirectos recrutados maioritariamente a 
nível local e regional, o que se traduzirá num impacte positivo pela criação de novos 
postos de trabalho. 
 
Adicionalmente, é ainda de salientar a importância logística da Refinaria de Sines no 
mercado nacional de combustíveis, no qual se tem vindo a assistir a uma crescente 
procura de gasóleo, nomeadamente devido à preferência pelos veículos a Diesel. 
Este projecto permitirá aumentar a capacidade de conversão do aparelho refinador e 
assim dar resposta às necessidades do mercado nacional, viabilizando e tornando 
mais competitivo o conjunto da Refinaria, o que indirectamente irá constituir um vector 
importante de desenvolvimento económico da região. 
 
Assim, o impacte do projecto de Conversão nas actividades económicas e emprego 
local e regional será positivo e de magnitude elevada. Será também permanente e 
irreversível. 
 
 
 
a.3) Qualidade de Vida  
 
De acordo com as conclusões das avaliações de impactes na qualidade do ar e 
ambiente sonoro, a exploração da Refinaria de Sines após a implementação do 
projecto de Conversão não originará uma degradação significativa da qualidade do ar 
na área envolvente nem níveis de ruído importantes, pelo que o projecto não 
apresenta qualquer impacte significativo na qualidade de vida das populações locais. 
 
Ao nível das acessibilidades, com a implantação do projecto em estudo prevê-se que 
o movimento médio diário de camiões-cisterna se mantenha igual ao registado na 
situação actual.  
 
Relativamente aos veículos ligeiros prevê-se que o aumento seja proporcional ao 
aumento dos novos postos de trabalho, o que não será significativo em termos do 
tráfego rodoviário global, nem implicações sensíveis em termos de acessibilidades 
locais. 
 
Tendo em conta os níveis de tráfego horário registados actualmente na envolvente da 
Refinaria, considera-se que o incremento de tráfego associado à fase de exploração 
não tem implicações sensíveis em termos de acessibilidades locais. 
 
Face ao exposto, prevêem-se impactes negativos, de reduzida magnitude, 
permanentes e reversíveis na qualidade de vida das populações locais, decorrentes 
da exploração do projecto de Conversão em estudo. 
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b) Impactes Nacionais 
 
Tal como já exposto acima, o projecto de Conversão permitirá à Refinaria dar resposta ao 
aumento das necessidades nacionais em gasóleo, pois a produção actualmente é 
insuficiente sendo necessário recorrer a importações.  
 
Para além disso, com os novos processos e melhorias introduzidas na produção, os 
produtos finais têm características menos poluentes, o que dará origem a uma melhoria 
significativa das emissões atmosféricas no seu consumo com elevados benefícios e 
impactes nacionais. 
 
Deste modo, classifica-se o impacte a nível nacional como positivo, permanente, 
irreversível e de magnitude elevada. 
 
 
 
 
12.4 Fase de Desactivação 

A eventual desactivação do Projecto de Conversão da Refinaria de Sines no fim da sua 
vida útil só faz sentido se integrada na desactivação da instalação global e consistirá na 
remoção das inúmeras infra-estruturas instaladas, o que implica que as actividades e 
mão-de-obra necessárias à fase de desactivação terão os impactes socioeconómicos que 
se descrevem de seguida. 
 
 
a) Demografia 
 
Tal como para a fase de construção, o principal impacte a nível de demografia na fase de 
desactivação será um aumento temporário da população presente na área de 
intervenção. 
 
No entanto, e dado o prazo relativamente alargado expectável para as operações de 
remoção das infraestruturas, assim como a mão-de-obra necessária, o impacte prevê-se 
positivo e de magnitude moderada. Este impacte será temporário e reversível. 
 
 
 
b) Emprego e Actividades Económicas 
 
Durante a fase de desactivação prevê-se que os trabalhos possam ser executados por 
mão-de-obra local e regional, pelo que se registará um efeito positivo na taxa de 
desemprego embora de pequena expressão. 
 
Da mesma forma, a presença de trabalhadores terá um impacte positivo indirecto nas 
actividades económicas locais, que poderão fornecer alguns serviços externos ao nível 
da venda de combustíveis, restauração e trabalhos de reparação / oficina. 
 
Assim, o impacte desta fase no emprego é positivo e de magnitude reduzida. Será 
também temporário e reversível. 
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c) Qualidade de Vida 
 
A desactivação da Refinaria de Sines implica o transporte de materiais e equipamentos, o 
que envolve a circulação de veículos pesados e máquinas. 
 
Esta movimentação dará origem a perturbações devido aos ruídos provocados pela 
maquinaria e à libertação de poeiras, não sendo no entanto expectável que origine 
perturbações consideráveis nas populações locais, dado tratar-se de uma intervenção 
limitada no espaço de tempo. 
 
Os impactes gerados na qualidade de vida das populações são classificados de 
negativos e de magnitude moderada. Serão também temporários e reversíveis. 
 
 
 
d) Economia Nacional 
 
A desactivação da Refinaria de Sines terá um impacte negativo na economia nacional 
pois envolverá a eliminação de 2168 postos de trabalho directos. 
 
Adicionalmente, a Refinaria de Sines assume uma importância estratégica tanto em 
termos logísticos para o abastecimento da região Sul de Portugal, como em termos da 
sua influência noutros mercados. 
 
Este impacte é assim negativo, permanente, elevado e irreversível. 
 
 
 
 
12.5 Alternativa Zero 

A Alternativa Zero apresenta-se como a que gera impactes negativos classificados de 
elevados na socioeconomia, uma vez que a não concretização do projecto de Conversão 
elimina um potencial desenvolvimento humano e socioeconómico nos concelhos de Sines 
e Santiago do Cacém, quer nas fases de construção quer de exploração. 
 
Por outro lado, não se verificará a realização de um investimento significativo com 
repercussão a nível nacional. 
 
Na ausência do projecto, não será possível dar resposta às necessidades petrolíferas 
internas, o que se repercute numa dependência energética do país, com implicações 
importantes para a economia em geral. 
 
Poderá ainda pôr em causa a própria viabilidade económica do conjunto da Refinaria, o 
que teria impactes negativos, de magnitude muito elevada. 
 
Globalmente, pode assim concluir-se que a Alternativa Zero constituirá um impacte 
negativo, de importância elevada e de carácter permanente e irreversível. 
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12.6 Medidas de Mitigação 

Durante a fase de construção do Projecto de Conversão de Sines, os impactes  
negativos estão relacionados com a circulação rodoviária e acessibilidades e com a 
afectação temporária da qualidade do ambiente local, nomeadamente do ar e ambiente 
sonoro. 
 
Muitas das medidas de minimização de impactes de incidência social foram já 
enunciadas em pontos anteriores (qualidade do ar e da água, resíduos, ambiente sonoro 
e paisagem) pelo que não se repetem. 
 
Para além dessas e, de modo a reduzir ao mínimo os impactes, contribuindo para uma 
menor afectação da qualidade de vida local, definem-se as seguintes medidas: 
 

• Todas as actividades associadas à construção que decorram fora dos limites da 
Refinaria de Sines, nomeadamente o transporte de equipamentos e materiais, 
deverão ser devidamente planeadas e cuidadosamente executadas, por forma a 
evitar a ocorrência de acidentes envolvendo a população; 

 

• Dever-se-á efectuar a circulação de materiais e equipamentos pelos trajectos mais 
favoráveis e cuja afectação da população seja a mais reduzida; 

 
• O local de obra deverá estar devidamente sinalizado, apresentando painéis 

ilustrativos indicando a actividade, duração e medidas de segurança impostas; 
 

• Repor em condições adequadas todas as infraestruturas e acessos que 
eventualmente possam ser afectados pela obra; 

 
• Aplicar todas as medidas preconizadas nos descritores ruído, qualidade do ar e 

paisagem; 
 

• A anteceder a fase de construção deverá ser feito o esclarecimento da população 
em relação aos projectos a desenvolver, fornecendo informações sobre os 
projectos, os seus objectivos, o tempo de duração das obras, e as perturbações 
que daí derivam. 

 
 
De modo a maximizar os impactes positivos do projecto de Conversão, propõe-se ainda 
que se utilize ao máximo a mão-de-obra concelhia, e sempre que possível, empresas 
locais para o possível fornecimento de materiais para a construção, estimulando assim o 
mercado de emprego e as actividades económicas locais. 
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As medidas para a fase de exploração do Projecto de Conversão dizem essencialmente 
respeito a dois aspectos:  
 

� o primeiro corresponde à maximização dos impactes positivos concretizando os 
benefícios do projecto 

 
� o segundo corresponde à melhoria das relações sociais e de aceitabilidade entre 

a população envolvente e a Refinaria de Sines. 
 
 
 
No primeiro aspecto realçam-se as seguintes medidas: 
 

• A continuação do esforço de implantação de novas tecnologias e procedimentos,  
de modo a assegurar uma melhoria contínua da segurança e impacte  
ambiental; 

 
• A manutenção dos programas de desenvolvimento da qualificação dos 

trabalhadores da instalação. 
 
 
 
Quanto ao segundo aspecto são de referir as seguintes medidas: 
 

• Reforço do programa de informação e comunicação com a população envolvente, 
de modo a permitir o esclarecimento das acções previstas; 
 

• Manutenção de meios de contacto rápido e privilegiado entre a população 
envolvente e a Refinaria de Sines; 

 
• Continuação e desenvolvimento de visitas acompanhadas à Refinaria destinadas 

à juventude e à população interessada. 
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13. PATRIMÓNIO 

13.1 Metodologia 

A avaliação dos impactes no património decorrentes do Projecto Conversão da Refinaria 
de Sines teve por base a caracterização dos elementos patrimoniais apresentada no 
Capítulo IV e as características do projecto.  
 
Como se pode observar por esses mesmos elementos, o Projecto de loteamento não 
comporta impactes específicos relativamente a este descritor na situação actual. Dada a 
real intervenção na área consagrada ao Projecto de Conversão, a análise foi mais 
detalhada nesta área.  
 
Foram analisados os impactes nas fases de construção, exploração e desactivação do 
Projecto de Conversão, assim como a Alternativa Zero. 
 
 
 
 
 
13.2 Fase de Construção 

As prospecções arqueológicas sistemáticas realizadas no âmbito da ampliação da 
Refinaria de Sines não revelaram a existência de sítios com valor patrimonial. Por este 
motivo, não se prevêem impactes patrimoniais no decurso da execução deste projecto, 
não existindo condicionalismos patrimoniais à sua realização em meio terrestre. 
 
Classificam-se assim os impactes no património na fase de construção do projecto de 
inexistentes. 
 
 
 
 
 
13.3 Fase de Exploração 

Os projectos associados à Conversão da Refinaria de Sines serão instalados no interior 
da Refinaria, em áreas amplamente intervencionadas, onde não se regista a existência 
de sítios de valor patrimonial. 
 
Deste modo, classificam-se os impactes no património na fase de exploração de 
inexistentes. 
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13.4 Fase de Desactivação 

Caso ocorra uma eventual desactivação do Projecto de Conversão da Refinaria de Sines 
no âmbito da desactivação global da Refinaria, no final do respectivo período de vida útil, 
com a remoção de todos os edifícios, unidades processuais, tanques e infra-estruturas, 
não são expectáveis impactes negativos no património, uma vez que este projecto se 
desenvolve na sua totalidade no interior da Refinaria 
 
Os impactes na fase de desactivação são assim considerados inexistentes. 
 
 
 
 
13.5 Alternativa Zero 

A Alternativa Zero, ou seja a não concretização do projecto, implica a manutenção da 
situação actual pelo que os impactes são classificados de inexistentes. 
 
 
 
 
13.6 Medidas de Mitigação 

Conforme anteriormente referido os impactes sobre o património associados quer à fase 
de construção quer à fase de exploração foram classificados de inexistentes. Ainda 
assim, devem ser tomadas algumas medidas de forma a identificar e preservar qualquer 
património que venha a ser identificado em fase de construção. 
 
A execução de toda a obra terá que ter, obrigatoriamente, acompanhamento 
arqueológico permanente e presencial, por uma equipa de arqueologia durante as 
operações que impliquem movimentações de terras (desmatações, escavações, 
terraplanagens, depósitos e empréstimos de inertes), quer estas sejam feitas em fase de 
construção, quer nas fases preparatórias, como a instalação de estaleiros, abertura de 
caminhos ou desmatação. 
 
As observações realizadas pela equipa de arqueologia serão registadas em Fichas de 
Acompanhamento, que têm os seguintes objectivos genéricos: 
 
 

•••• Registar o desenvolvimento dos trabalhos de minimização; 
 
 
•••• Registar todas as realidades identificadas durante o acompanhamento 

arqueológico (de carácter natural e de carácter antrópico) que fundamentam as 
decisões tomadas: o prosseguimento da obra sem necessidade de medidas de 
minimização extraordinárias ou a interrupção da mesma para proceder ao registo 
dos contextos identificados e realizar acções de minimização arqueológica, como 
por exemplo, sondagens de diagnóstico. 
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No decorrer do Acompanhamento Arqueológico deverão ser realizados relatórios 
mensais e um relatório final. No relatório mensal deverá constar uma breve descrição e 
caracterização da obra em curso, bem como, uma síntese de todos os trabalhos 
arqueológicos realizados pela equipa naquele mês. 
 
O relatório final dos trabalhos arqueológicos corresponde à síntese de todas as tarefas. 
Assim, será feito um texto, no qual serão apresentados os objectivos e as metodologias 
usadas, bem como, uma caracterização sumária do tipo de obra, os tipos de impacte 
provocados e um retrato da paisagem original. 
 
Por fim, caracterizam-se todas as medidas de minimização realizadas, os locais de 
incidência patrimonial eventualmente identificados e descrevem-se criteriosamente todos 
os sítios afectados pela construção desta obra. 
 
 

Quadro V. 27 – Síntese das Medidas Genéricas a Aplicar em Toda a Área do Projecto 

Nº Sítio Medidas de Minimização 

1 Fase de Execução 

Acompanhamento arqueológico integral e presencial durante todas as 
operações que impliquem movimentações de terras (desmatações, 
escavações, terraplanagens, depósitos e empréstimos de inertes), 
quer estas sejam feitas em fase de construção, quer nas fases 
preparatórias, como a instalação de estaleiros, abertura de caminhos 
ou desmatação. 

Realização de relatórios mensais. 

Realização de relatório final 

 
 
 
No decorrer do Acompanhamento Arqueológico, será necessário ter especial cautela 
junto à área de implantação do sítio nº 1 (Esteveira) e na zona limítrofe de um bloco de 
granito, localizado na zona de aterros. Nesta última situação, será obrigatório verificar a 
sua natureza e confirmar se consiste num menir, eventualmente transportado de outro 
local. 
 
Caso se verifique esta hipótese, será necessário proceder ao seu registo gráfico e à sua 
transladação para um local previamente seleccionado, com a colaboração do Gabinete 
de Património da Câmara Municipal de Sines. 
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14. ORDENAMENTO E CONDICIONANTES  

14.1 Metodologia 

No que diz respeito ao ordenamento do território, o Projecto de Loteamento poderá ser 
entendido como uma formalização da intenção da Galp Energia de utilização futura dos 
terrenos para uso industrial. Assim, importa avaliar que condicionantes poderão incorrer 
do projecto.  
 
Como de pode observar pela carta de Condicionantes apresentada no Capítulo IV, a área 
de expansão a incluir no lote, e em particular, a que não será intervencionada no âmbito 
do Projecto de Conversão, não tem qualquer confluência com instrumentos de 
ordenamento, como a RAN, a REN, para além de que não se identificam condicionantes 
de outra qualquer natureza. Por conseguinte, o loteamento não comporta impactes ao 
nível deste descritor. 
 
Adicionalmente, é de referir que a área de expansão a integrar no lote único se encontra 
consagrada como “Solo Urbanizado – Industrial e de Produção Energética” no PU da 
ZILS, facto que reitera a ideia de que não se identificam condicionantes à actividade de 
urbanização industrial na área a integrar no lote. 
 
Para a avaliação dos impactes decorrentes da implementação do projecto de Conversão 
da Refinaria, foram tidas em conta as características do projecto e as principais acções 
previstas, nomeadamente a instalação de elementos definitivos e a instalação do 
estaleiro de obra. 
 
Os impactes resultantes da construção, exploração e desactivação do projecto prendem-
se com a afectação directa de áreas integradas em planos de ordenamento e de 
condicionantes existentes no local. 
 
 
 
 
14.2 Fase de Construção 

No que respeita ao ordenamento do território, tendo em conta o descrito no Capítulo IV, 
na caracterização da situação actual do ambiente relativamente aos Planos de Gestão 
Territorial existentes para a área de intervenção, verifica-se que o projecto de Conversão 
se desenvolve dentro da área definida para uso industrial, estando de acordo com as 
figuras de ordenamento em vigor. 
 
Apenas o PDM de Sines, ao ter definido dentro da área industrial um conjunto de 
corredores de delimitação dos lotes industriais destinados a infraestruturas rodoviárias e 
ferroviárias e “Áreas e Faixa de Protecção, Enquadramento e Integração”, foi ajustado 
várias vezes durante a sua vigência e sendo assim necessário dar continuidade a esses 
ajustamentos de zonamento devido à desactualização da previsão de linhas de caminho 
de ferro que já foram construídas noutro local e de outras alterações industriais. 



 

Estudo de Impacte Ambiental dos Projectos de Conversão e Loteamento da Refinaria de Sines 
CAPÍTULO V Volume II – Relatório Síntese 
146 

 
 
Na revisão do PDM este ajustamento já está considerado, mantendo o conceito de faixa 
de protecção mas ajustando-as em função das estruturas dos lotes, tendo já sido 
aprovado o Plano de Urbanização da Zona Industrial e Logística de Sines (PUZILS), que 
redefine a área de expansão da Refinaria de Sines para Sul. 
 
Na FIG. V. 24 apresenta-se a Carta de Ordenamento do Plano de Urbanização da Zona 
Industrial e Logística de Sines (PUZILS) com a marcação de expansão proposta. 
 
No actual projecto apenas será utilizada uma pequena parte da área prevista para a 
expansão futura da Refinaria, ficando todas as restantes áreas como expectantes, 
mantendo-se com o seu uso natural actual até virem a ser necessárias. 
 
O estaleiro irá ser instalado em áreas adjacentes à Refinaria, em terrenos definidos no 
PUZILS como “Área de Expansão da Refinaria”, assim também estando de acordo com 
os instrumentos de ordenamento do território em vigor. 
 
No local de expansão, as únicas infraestruturas identificadas correspondem a linhas 
eléctricas de média tensão da EDP, que foram descritas no Capítulo IV. Duas das linhas 
são de serviço da própria Refinaria e uma terceira acompanha o actual limite da Refinaria 
para Sul. As linhas serão desviadas mantendo o serviço existente, sendo duas delas 
enterradas. 
 
Assim, em função do analisado, a concretização do projecto de Conversão em análise 
respeita o ordenamento da região, de onde se concluem que os impactes originados pela 
sua construção, no que diz respeito ao ordenamento são positivos, permanentes, 
irreversíveis e de magnitude elevada. 
 
Em termos de condicionantes, a zona de implantação do projecto não apresenta qualquer 
condicionante, pelo que os impactes são classificados de inexistentes. 
 
 
 
 
14.3 Fase de Exploração 

No que respeita ao ordenamento e condicionantes, não são expectáveis impactes na fase 
de exploração, uma vez que não envolve nenhuma afectação adicional de novas áreas, 
sendo os impactes considerados inexistentes. 
 
 
 
 
14.4 Fase de Desactivação 

Durante a fase de desactivação do projecto de Conversão não se prevêem impactes no 
ordenamento do território e nas condicionantes legais, sendo considerados inexistentes. 
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FIG. V. 24 – Carta de Ordenamento Actual do PDM em Aprovação 
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14.5 Alternativa Zero 

A Alternativa Zero implica a manutenção da situação actual, pelo que os impactes no 
ordenamento e condicionantes são considerados inexistentes. 
 
 
 
 
14.6 Medidas de Mitigação 

Visto não existirem impactes negativos no ordenamento e condicionantes, não se 
propões medidas de minimização. 
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V.2 – ANÁLISE DE RISCO 
 
 
 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

No presente ponto desenvolve-se a Análise de Risco Quantitativa para a avaliação dos 
riscos associados ao Projecto de Conversão da Refinaria de Sines comparativamente 
com a situação actual. 
 
Naturalmente, não estando definidas as eventuais utilizações a ocorrer nas restantes 
área de expansão do lote, esta Análise incide exclusivamente no Projecto de Conversão. 
Ainda assim, qualquer projecto que venha a concretizar uma utilização para a restante 
área do lote será sujeito à avaliação de impactes, devendo na Proposta de Definição de 
Âmbito aprovada ficar definida a necessidade, ou não, de realizar avaliação de riscos. 
 
Deste modo, na Análise de Risco realizada considerou-se as novas unidades processuais 
e novos tanques de armazenagem, que devido às condições processuais e/ou 
propriedades dos produtos manuseados apresentam maiores riscos de acidente com 
potenciais consequências para os trabalhadores, população e/ou meio ambiente. 
 
Da mesma forma, foram analisadas as reformulações previstas nas unidades processuais 
existentes com o objectivo de identificar as situações que poderão levar a uma alteração 
do risco actual no sentido de desenvolver a avaliação necessária. 
 
Na avaliação efectuada foram assim considerados os seguintes projectos: 
 

− Nova Unidade de Hidrocraqueamento (Hydrocracker); 

− Nova Unidade de Produção de Hidrogénio (Steam Reformer); 

− Fraccionamento de Gás de Petróleo Liquefeito (LPG Splitter); 

− Fraccionamento n-C4 / i-C4 (Deisobutanizador); 

− Nova Unidade de Stripper de Águas Ácidas (Sour Water Stripper); 

− Nova Unidade de Recuperação de Enxofre III (Sulphur Recovery Unit); 

− Nova Unidade de Tratamento de “Tail Gas”; 

− Remodelação da Unidade de Destilação Atmosférica; 

− Remodelação da Unidade de Destilação de Vácuo II; 

− Remodelação da Unidade de Visbreaker; 

− Novos tanques de armazenagem de resíduo atmosférico LS, resíduo atmosférico, 
gasóleo de vácuo, gasóleo, kerosene e nafta pesada. 
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A metodologia adoptada incluiu as seguintes fases: 
 

• Análise estatística geral de acidentes em refinarias, tendo em conta o registo 
histórico de acidentes; 

 
• Análise do Projecto de Conversão, nomeadamente dos Diagramas de Processo 

com vista à identificação dos produtos manuseados e/ou armazenados e medidas 
de segurança previstas; 

 
• Identificação de perigos e análise de riscos recorrendo a uma Análise Preliminar 

de Riscos (APR), metodologia que se destina a: 
 

� identificar os perigos potenciais / situações perigosas que possam estar na 
origem de acidentes; 

� pesquisar, de uma forma sistemática, as suas possíveis causas e as 
consequências previsíveis numa perspectiva humana, da instalação e 
ambiental; 

� atribuir a cada situação uma categoria de frequência e de gravidade, com 
base nas quais é atribuída uma categoria de risco. 

 
A aplicação desta metodologia, além da pesquisa de medidas minimizadoras, 
permite obter uma graduação do risco, a qual identifica as situações para as 
quais é necessário desenvolver metodologias mais aprofundadas, 
nomeadamente as avaliações de consequências ou outras. 

 
 

• Avaliação quantitativa de consequências para os cenários de acidente credíveis 
mais desfavoráveis. 
 
Adoptou-se na avaliação de consequências previsíveis para cada um dos 
cenários de acidente, a cenarização das condições mais desfavoráveis, bem 
como as mais prováveis. 
 
De referir, que os cenários de acidente estudados não são, obviamente, os 
únicos acidentes possíveis de ocorrer, sendo no entanto aqueles que, pela 
ponderação da probabilidade de ocorrência e das possíveis consequências, se 
consideraram como representativos. 

 
 
Para o cálculo das consequências dos acidentes foi aplicado o programa informático de 
modelação de consequências PHAST, versão 6.53 da Det Norske Veritas. 
 
Com base nos resultados da análise desenvolvida foi avaliado o impacte do projecto de 
Conversão em termos de riscos de segurança e ambientais. 
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2. ANÁLISE ESTATÍSTICA GERAL 

2.1 Introdução 

A segurança de qualquer instalação industrial depende em larga escala da fase de 
projecto, que deverá ter em atenção a aplicação de todas as medidas e tecnologias 
disponíveis com vista à redução do risco de acidente. 
 
A utilização da tecnologia mais segura e as medidas de operação mais adequada, a 
adopção da melhor construção e dos procedimentos de segurança mais eficazes para a 
criação das condições para uma manutenção adequada, são as melhores garantias de 
protecção do ambiente e da segurança de pessoas e bens. 
 
Em seguida, far-se-á a descrição e avaliação das causas e consequências de acidentes 
em refinarias com base em dados estatísticos publicados. 
 
 
 
 
2.2 Causas e Consequências de Acidentes em Refinarias 

Segundo a base de dados MHIDAS (“Major Hazards Incidente Data Service”) pertence ao 
“Health and Safety Executive. Safety and Reliability Directorate” da United Kingdom 
Atomic Energy Authority, que regista os acidentes ocorridos em refinarias, estes ocorrem 
nas áreas de armazenagem (≅ 29%), de processo (≅ 65%) e de carga / descarga de 
produtos (≅ 6%). 
 
As principais causas de acidentes em refinarias, segundo a análise histórica podem 
resumir-se em cinco categorias diferentes: 
 

• Causas mecânicas, que estão relacionadas com falhas dos equipamentos ou 
materiais e que incluem as fugas nas válvulas e nas flanges, sobrepressão, 
corrosão, sobreaquecimento, soldaduras, etc… 

 
• Causas Humanas, que estão associadas a acidentes devido a erro humano, 

como o não cumprimento de instruções de operação, erros na manutenção ou 
falha de projecto; 

 
• Causas externas, que estão relacionadas com ocorrências exteriores à refinaria, 

como sejam sismos, inundações, fogos externos, explosões ou descargas 
eléctricas devido a trovoadas; 

 
• Impactes de veículos ou objectos pesados que dão origem à falha de 

equipamentos ou tubagens; 
 

• Falha nos instrumentos de medida, regulação e controlo, que conduzem a 
uma não detecção atempada de situações que originam posteriormente 
acidentes. 
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De acordo com os registos históricos, em termos gerais, os valores estatísticos para as 
diferentes causas de acidente nas diferentes áreas das refinarias são os indicados no 
Quadro V. 28. 
 
 

Quadro V. 28 – Distribuição Típica das Causas dos Acidentes em Refinarias 

Área da  
Refinaria 

Causa de  
Acidente Percentagem 

Falha Mecânica 26% 

Causas Externas 55% Armazenagem 

Erros Humanos 19% 

Falha Mecânica 45% 

Causas Externas 20% 

Erros Humanos 32% 

Impactes 2% 

Processo 

Falha nos Instrumentos 1% 

Falha Mecânica 47% 

Causas Externas 26% 
Carga e Descarga de 

Produtos 
Erros Humanos 27% 

Fonte: MHIDAS 

 
 
Constata-se que a principal causa de acidente é a falha mecânica, que é responsável por 
quase metade dos acidentes ocorridos nas áreas de processo e de carga / descarga de 
produtos. No caso da área de armazenagem, a principal origem dos acidentes são as 
causas externas com cerca de 55%. 
 
De referir, que na área de processo existe referência à ocorrência de acidentes ao nível 
do reformado (6,5%), cracking (24,1%), alquilação (7,4%), destilação (40,7%) e 
dessulfuração (21,3%). 
 
Em termos de consequências dos acidentes e segundo a base de dados MHIDAS, os 
tipos de acidentes são classificados nos seguintes grupos: 
 

• Fuga contínua ou instantânea de produto na fase líquida ou na fase gasosa, 
tóxico ou inflamável; 

 
• Incêndio de uma “piscina” produzida como consequência de um derrame ou 

fuga na fase líquida (pool fire). Este incêndio pode ter a forma de deflagração 
(combustão súbita de uma massa de gás misturada com ar em determinadas 
proporções dentro dos limites de inflamabilidade) não explosiva, de labaredas 
(flash fire) ou ignição de uma massa de vapor ou gás inflamável no seu ponto de 
fuga (jet fire). Os efeitos principais em qualquer dos casos são os níveis de 
radiação térmica que se atingem; 
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• Explosão de uma nuvem de vapor ou gás inflamável em determinadas 

quantidades, condições de inflamabilidade e meteorológicas que produzem efeitos 
de sobrepressão, para além da emissão de radiação térmica. Em função das 
condições de confinamento da massa de vapor ou gás, a explosão será confinada 
ou não confinada; 

 
• Bleve (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion) que se encontra associado ao 

aquecimento de um reservatório com líquido a uma pressão superior à 
atmosférica e ao enfraquecimento da estrutura do reservatório devido ao aumento 
da temperatura, que ocasiona a rotura, produzindo-se a expansão e evaporação 
do conteúdo que, na presença de uma fonte de ignição produz a chamada “bola 
de fogo”. Os efeitos manifestam-se tanto pela radiação térmica produzida pela 
combustão como pela projecção de fragmentos do reservatório; 

 
• Nuvem de Gás, cujo principal risco que produz é consequência das 

características de toxicidade e/ou inflamabilidade do mesmo, assim como da sua 
densidade relativa em relação à do ar. 

 
 
No Quadro V. 29 apresenta-se a distribuição histórica das consequências dos acidentes 
ocorridos em cada uma das áreas das refinarias. De salientar, que um mesmo acidente 
pode desenvolver-se em mais de uma consequência dependendo da evolução das 
condições existentes no local. 
 
 

Quadro V. 29 – Distribuição Típica das Consequências dos Acidentes em Refinarias 

 

Fonte: MHIDAS 

Área da  
Refinaria 

Consequência do  
Acidente Percentagem 

Fugas Contínuas  6,4% 

Fugas Instantâneas 2,5% 

Incêndio 55,2% 

Explosão 33,5% 

BLEVE 0,5% 

Armazenagem 

Nuvem de Gás 2,2% 

Fugas Contínuas  5,4% 

Fugas Instantâneas 0,8% 

Incêndio 62,7% 

Explosão 28,5% 

BLEVE 1,2% 

Processo 

Nuvem de Gás 1,4% 

Fugas Contínuas  31,5% 

Fugas Instantâneas 3,3% 

Incêndio 35,9% 

Explosão 27,2% 

BLEVE --- 

Carga e Descarga de 
Produtos 

Nuvem de Gás 2,1% 
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Observa-se que as principais consequências dos acidentes são a ocorrência de incêndio 
ou explosão. A consequência menos comum é a ocorrência de um BLEVE, da qual não 
existe registo durante as operações de carga e descarga de produtos. 
 
Em relação aos equipamentos onde se regista a ocorrência dos acidentes, verifica-se que 
os recipientes de processo e recipientes de armazenagem atmosféricos representam, 
respectivamente, 39,1% e 25,6% seguidos das redes de tubagem com 13,7%, as 
fornalhas com 7,6%, os equipamento de bombagem com 7,4%, os recipientes de 
armazenagem sob pressão com 3,8% e finalmente os permutadores de calor com 2,8%. 
 
De referir, que no caso dos recipientes de processo, a maioria dos acidentes se regista 
nas uniões dos mesmos com as tubagens de entrada e saída de produto (flanges), que 
constituem a parte mais débil das instalações. 
 
Além disso, e tal como no caso dos recipientes de armazenagem atmosférica, as 
consequências serão maiores quanto maior for a quantidade de produto presente e as 
condições de operação mais severas (altas pressões e temperaturas). 
 
 
 
 
2.3 Conclusões 

Da análise estatística realizada conclui-se que os acidentes mais prováveis de ocorrer 
numa refinaria estão relacionados com as unidades processuais e mais concretamente 
com os equipamentos de processo (flanges), sendo a causa mais provável a falha 
mecânica. 
 
Esta situação deve-se essencialmente às severas condições de pressão e temperatura 
que ocorrem nas unidades processuais, que processam grandes quantidades de 
produtos, o que gera níveis significativos de stress térmico. 
 
A principal consequência dos acidentes é a ocorrência de incêndio devido à libertação de 
produtos, a maioria dos quais com propriedades facilmente inflamáveis nas condições 
normais de pressão e temperatura. 
 
Como segunda consequência mais provável é a ocorrência de uma explosão, que está 
dependente não só das propriedades e quantidade do produto libertado, mas também 
das condições existentes no local, nomeadamente presença de fontes de ignição e grau 
de confinamento. 
 



 

Estudo de Impacte Ambiental dos Projectos de Conversão e Loteamento da Refinaria de Sines 
Volume II – Relatório Síntese  CAPÍTULO V 

157 

 
 
3. IDENTIFICAÇÃO DAS FONTES DE RISCO 

3.1 Fontes de Risco Internas 

As novas unidades processuais e novos tanques de armazenagem a implementar no 
âmbito do Projecto de Conversão da Refinaria de Sines, tal como as restantes 
remodelações de instalações existentes, serão projectadas, construídas e operadas de 
acordo com as recomendações internacionais da indústria do petróleo, de modo a reduzir 
a um nível extremamente baixo a probabilidade de um acidente. 
 
No entanto, como qualquer outras unidades onde são manuseados produtos com 
características de perigosidade (inflamáveis e / ou tóxicos) apresentem riscos de 
acidente, que estão associados com a libertação ou derrame destes produtos devido a 
falha dos equipamentos ou erro de operação. 
 
Nesse sentido, de seguida identificam-se os principais riscos dos diferentes 
equipamentos e instalações associadas ao projecto em estudo, que durante o seu 
funcionamento poderão dar origem à perda de contenção de produtos. 
 
Naturalmente, as potenciais consequências desta situação estará dependente da 
perigosidade da(s) substância(s) em presença, pelo que em seguida apresenta-se uma 
análise da perigosidade das substâncias presentes nas novas unidades com a finalidade 
de identificar os riscos associados à sua eventual libertação / derrame. 
 
 
 
 
3.1.1 Fontes de Risco Associadas aos Novos Equipamentos e Instalações 

Dadas as características das novas unidades processuais e novos tanques de 
armazenagem a implementar, assim como das remodelações nas unidades existentes, 
constituem potenciais fontes de risco internas: 
 

• Linhas de transporte; 

• Equipamentos de impulsão; 

• Armazenagem; 

• Equipamentos de processo; 

• Subestações eléctricas. 
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3.1.1.1 Linhas de transporte 

A libertação ou derrame de produtos nas linhas de transporte poderá ter como origem: 
 

• Acções externas como sejam a colisão de equipamentos e veículos; 

• Corrosão, a qual pode ser interna associada às características químicas das 
substâncias transportadas e do material da tubagem ou externa relacionada com 
as condições meteorológicas do local; 

• Falha por fadiga do material, que é particularmente importante em sistemas que 
trabalhem por cargas ou em condições variáveis de pressão e temperatura; 

• Ruptura por efeito de riscos naturais como por exemplo sismos, inundações, etc..; 

• Ruptura das uniões soldadas devido a defeito na própria soldadura ou falha de 
inspecção periódica; 

• Deteorização de juntas de flanges, quer sejam estas em uniões entre tubagens ou 
entre equipamentos; 

• Deteriozação de válvulas, que, além de estarem sujeitas aos riscos acima 
descritos, podem ainda ser danificadas pelo denominado golpe de aríete, quando 
a válvula é fechada rapidamente. 

 
No caso em análise para redução da probabilidade de ruptura das tubagens de 
transporte, estas serão de material adequado ao produto transportado e serão 
projectadas e construídas para as condições de operação e características sísmicas 
locais. Adicionalmente, durante a fase de construção será efectuado um controlo rigoroso 
das tubagens e soldaduras, de modo a minimizar o risco de existência de fragilidades nas 
mesmas, assim como durante a exploração serão efectuadas inspecções periódicas 
integradas no Plano de Manutenção da Refinaria de Sines. 
 
 
 
3.1.1.2 Equipamentos de impulsão 

Os equipamentos de impulsão (bombas e compressores) constituem elementos críticos, 
não só por representarem fontes potenciais de perda de contenção como também pelo 
efeito que têm sobre o resto das instalações, provocando variações de pressão e caudal, 
que originam vibrações indesejadas. 
 
No caso dos compressores, as principais fontes de risco potenciais são: 
 

• Falta de lubrificação; 

• Defeito nos instrumentos de controlo; 

• Isolamento deficiente; 

• Deficiente protecção exterior; 

• Defeito no sistema de purga e presença de líquido na aspiração; 

• Sistema de fixação inadequada, que gera vibrações. 
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Relativamente às bombas, que constituem o principal meio de impulsão nas unidades em 
estudo, as principais fontes de risco são: 
 

• Defeito de operação devido à ocorrência de cavitação, válvula de impulsão 
fechada ou perda de alimentação com funcionamento em vazio; 

• Deficiência nas chumaceiras devido a um desalinhamento, desequilíbrio ou falta 
de lubrificação; 

• Perda de contenção do fecho mecânico (caso a bomba disponha deste 
mecanismo). 

 
Para minimização do risco de acidente nos equipamentos de impulsão além naturalmente 
destes serem adequados aos produtos e condições de funcionamento previstas, será 
efectuada uma inspecção e manutenção periódica por pessoal especializado. 
 
 
 
 
3.1.1.3 Armazenagem 

Os riscos associados aos tanques de armazenagem dependem fundamentalmente do 
tipo de tanque, do material de construção e do produto armazenado. 
 
Em geral, as falhas típicas associadas aos tanques de armazenagem de líquidos à 
pressão atmosférica e temperatura ambiente, de tecto fixo ou flutuante, como é a 
situação dos novos tanques em análise, são: 
 

• Ruptura do tanque devido a defeito mecânico, fadiga ou corrosão; 

• Transvasamento devido a erro de operação ou falha dos sistemas de  
controlo; 

• Ruptura por impacte externo (colisão de veículos, aeronave, explosão externa, 
etc…); 

• Ruptura devido a sobrepressão interna, a qual pode ter origem na falha dos 
dispositivos de alívio de pressão, etc…; 

• Ruptura devido a explosão interna produzida normalmente por impacte de raio; 

• Ruptura devido a fenómenos naturais como sismo, inundação, ventos fortes,  
etc… 
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Para reduzir a probabilidade de falha nos novos tanques de armazenagem, estes serão 
dotados dos seguintes sistemas e características: 
 

• Tanques de armazenagem em material adequado ao produto e às condições 
máximas de pressão e temperatura; 

• Sistema de instrumentação e controlo, que minimize a possibilidade de 
sobreenchimento; 

• Sistema de protecção de sobrepressão através de válvulas de segurança de 
pressão (PSV’s); 

• Projecto de construção dos tanques de acordo com os níveis sísmicos 
característicos da região. 

 
 
 
 
3.1.1.4 Equipamentos de processo 

Dos vários equipamentos de processo a instalar nas novas unidades processuais e nas 
unidades a remodelar destaca-se as fornalhas, as colunas de destilação / 
fraccionamento, os permutadores de calor e os reactores. 
 
 
a) Fornalhas 
 
O funcionamento das fornalhas tem associado, no essencial, dois tipos de riscos: 
 

• Explosão na fornalha produzida durante o arranque como resultado de uma falha 
na chama no reacendimento; 

 
• Ruptura dos tubos normalmente produzida por sobreaquecimento dos mesmos. 

 
 
 
b) Colunas de destilação / fraccionamento 
 
Para além dos riscos de falha acima mencionados para os tanques de armazenagem, as 
colunas de destilação / fraccionamento apresentam ainda riscos associados ao facto de 
conterem grandes quantidades de líquidos em ebulição, o que constitui um risco 
importante, se estes forem inflamáveis ou instáveis. 
 
Estas quantidades acumulam-se principalmente em 3 zonas: condensadores e 
acumuladores, pratos ou recheio e fundo da coluna. 
 
Situações de deficiente intercâmbio de calor, tanto na fornalha como no condensador 
podem provocar variações de pressão na coluna e risco de rotura na mesma. 
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c) Permutadores de calor 
 
Os riscos de acidente associados aos permutadores de calor estão relacionados no 
essencial a três situações: 
 

• Deposição de materiais, que reduz de modo significativo a capacidade de 
transferência de calor dificultando o controlo térmico dos processos regulados 
pelo permutador e que em última análise pode originar o bloqueio total do 
permutador; 

• Fugas devido a fissuras no corpo do permutador de calor; 

• Ruptura dos tubos do permutador de calor devido a fenómenos de corrosão, 
sobrepressão ou tensões térmicas. 

 
 
 
d) Reactores 
 
Nos reactores químicos ocorrem um conjunto de fenómenos que tem influência sobre os 
restantes equipamentos. 
 
Para além de todos os riscos enumerados para os tanques de armazenagem, aplicam-se 
aos reactores outros aspectos exclusivos destes, como a estabilidade, a cinética química 
e a libertação ou absorção de calor. 
 
No caso de reactores, onde ocorrem reacções exotérmicas, a perda de controlo pode 
provocar o aumento da temperatura de mistura do reagente, aumentando ainda mais a 
velocidade de reacção, o que em última análise pode traduzir-se numa explosão ou perda 
de contenção dos reactores. 
 
 
 
Para reduzir os riscos associados aos equipamentos de processo, estes serão 
projectados e construídos de acordo com as normas internacionais aplicáveis além de 
serem sujeitos a acções de inspecção e manutenção regulares efectuadas por técnicos 
especializados. 
 
De salientar ainda, o facto de terem sido seleccionados para as novas unidades 
processuais tecnologias e processos perfeitamente testados e validados diminuindo 
assim o risco de acidente. 
 
Além disso, o projecto das unidades processuais teve em conta a respectiva segurança 
intrínseca através de sistema de protecção de sobrepressões, sistema de controlo e 
sistema de paragem de emergência (ESD), os quais se descrevem em seguida: 
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d.1) Sistema de Protecção de Sobrepressões 
 
Os equipamentos e tubagens que constituem uma unidade processual, em geral, 
encontram-se pressurizados. Assim, os depósitos, permutadores, outros equipamentos e 
tubagens sobre pressão foram projectados tendo em consideração: 
 

• A pressão e temperatura de operação; 

• O efeito de possíveis combinações de falhas processuais que possam ocorrer e 
gerar sobrepressões; 

• O diferencial entre a pressão de operação e a pressão de actuação dos 
dispositivos de alívio de pressão. 

 
 
Nestes equipamentos serão instaladas válvulas de segurança de pressão (PSV’s), que 
são os dispositivos mais utilizados para evitar as sobrepressões, sendo as descargas das 
válvulas conduzidas para o sistema da flare. 
 
Além disso, quando existe a possibilidade de sobrepressões causadas pela expansão 
térmica de hidrocarbonetos no estado líquido e contidos em tubagens bloqueadas, por 
exemplo, por válvulas de seccionamento, serão instaladas válvulas de segurança de 
alívio térmico. 
 
 
 
d.2) Sistemas de Controlo 
 
As novas unidades processuais e a remodelação das unidades existentes serão 
efectuadas integrando sistemas de controlo, que permitem a operação das unidades a 
partir da Sala de Controlo. A operação da unidade compreende: operação estável, 
subidas e descidas de carga, ajuste de variáveis processuais, optimização dos 
processos, arranque e paragem das unidades. Apesar do elevado grau de 
automatização, a operação das unidades requer a presença de operadores no exterior. 
 
O sistema de controlo das unidades processuais é constituído pelo equipamento da Sala 
de Controlo, a instrumentação nas unidades e os sistemas DCS (Sistema de Controlo 
Distribuído) e ESD (Sistema de Paragem de Emergência).  
 
A configuração do sistema de controlo existente e no qual serão integradas as novas 
unidades, está baseado em cabinas de controlo distribuídas, que recolhem os sinais de 
campo, os concentram e os enviam via bus campo para os armários situados na Sala de 
Controlo.  
 
Este sistema de características modulares tem armários e redes exclusivamente de 
controlo, armários de processamento e armazenamento de dados (histórico), armários de 
elevada capacidade de processamento para aplicações de controlo avançado 
(optimização de unidades) e ainda interfaces com os sistemas de segurança ou ESD 
abaixo mencionados.  
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Existem ainda consolas de operação, onde são configuradas sobre a forma gráfica as 
unidades processuais, servindo de interface entre o operador e o processo de fabrico. É 
ainda através destas que o operador tem conhecimento das listas de alarmes, quer 
relativas a sistemas de emergência ou apenas de controlo da unidade e actua para sua 
correcção.  
 
Estes módulos são independentes e podem funcionar em caso de falha de módulos 
adjacentes, daí o seu nome de controlo distribuído. Desta forma minimiza o efeito que 
falhas de material podem ter sobre o controlo das unidades processuais. 
 
Apesar de serem sistemas de grande disponibilidade, têm ainda redundâncias em termos 
de processadores, fontes de alimentação e se necessário cartas de interface. Qualquer 
falha de um sistema ou sub-sistema não se propaga a outros sistemas nem degrada a 
performance do operador sobre os restantes.  
 
Estas características modulares permitem ainda uma expansão e adição de novos 
módulos com relativa facilidade.  
 
Tem um elevado grau de parametrização e constitui a interface do operador com os 
sistemas de ESD (processual e combustíveis), controlo e monitorização de motores e 
compressores.  
 
As capacidades de gestão de alarmes e eventos, historização e geração de relatórios 
podem facilmente ser ligadas a servers de redes de gestão, permitindo tráfego num 
sentido apenas e garantindo desta forma a segurança das redes de controlo, 
disponibilizando a informação para tomada de decisão.  
 
 
 
d.3) Sistema de Paragem de Emergência 
 
O objectivo do sistema de paragem de emergência (ESD)� é manter a unidade em 
segurança em todas as circunstâncias, evitando situações perigosas para as pessoas, 
ambiente, equipamentos e processo. 
 
O sistema ESD lida com falhas de equipamentos, instrumentos e situações de risco que 
geram paragens e executa as acções de segurança definidas na matriz causa efeito, 
narrativas de segurança e estudo SIL (Safety Integrity Level). 
 
Todas as loops que tenham componentes de SIL 3 ou superior, de acordo com o critério 
da IEC61508, são ligadas a sistemas de ESD, com níveis de redundância elevados e 
processamento de informação e que garantem em caso de falha que os equipamentos 
são colocados em posição de segurança automaticamente.  
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Nestes equipamentos toda a programação é inalterável e não pode ser feita nenhuma 
parametrização nem alteração dos dados e limites de segurança das unidades.  
São equipamentos com velocidades de processamento mais rápidas que os sistemas 
DCS.  
 
Os sistemas ESD são baseados em controladores lógicos programáveis (autómatos). 
Estes sistemas funcionam separadamente do sistema de controlo instalado no DCS, mas 
as consolas deste sistema permitem a interface com o operador. 
 
Os instrumentos são cablados directamente para o campo e funcionam 
independentemente do sistema de controlo e das suas comunicações estarem 
operacionais.  
 
O sistema ESD inclui a gravação sequencial de acontecimentos em tempo real, 
designada por “histórico”. Esta gravação é importante para analisar as falhas que 
ocorreram e tomar medidas correctivas, quando for esse o caso, de modo a evitar a 
repetição das mesmas ocorrências.  
 
Com a adopção das medidas acima descritas pretende-se minimizar a probabilidade de 
acidente nos diversos equipamentos que constituem as unidades processuais em estudo. 
 
 
 
 
3.1.1.5 Subestações eléctricas 

No âmbito do Projecto de Conversão da Refinaria de Sines serão instaladas cinco novas 
subestações (SS-PT-51, SS-PT-52, SS-PT-53, SS-PT-54 e SS-PT-55), que tem 
associados riscos para o resto da instalação pois podem por um lado dar origem a 
pequenos incêndios e por outro, o seu mau funcionamento pode implicar cortes no 
fornecimento de energia eléctrica, com consequentes problemas no funcionamento dos 
vários equipamentos. 
 
Para prevenir a ocorrência de um acidente do primeiro tipo é cumprida a normativa 
vigente e os interruptores gerais dos circuitos de alimentação de bombas, compressores, 
motores e iluminação das novas unidades estão centralizados num quadro situado 
próximo da subestação e de fácil acesso. 
 
Quanto à segunda situação, existe um sistema de alimentação de emergência através de 
um gerador a diesel, que entra em funcionamento em caso de corte geral de energia 
eléctrica. Desta forma, está garantida a alimentação de electricidade aos equipamentos 
de segurança da instalação. 
 
De salientar que, o novo sistema de distribuição de energia eléctrica associada ao 
projecto em estudo é concebido para operação em contínuo e para suprir qualquer 
situação de emergência por colapso do abastecimento da Rede Eléctrica Nacional. 
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3.1.2 Fontes de Risco Associadas às Substâncias 

3.1.2.1 Identificação das Substâncias Presentes 

Nas novas unidades processuais e tanques de armazenagem, assim como nas unidades 
existentes a remodelar que integram o Projecto de Conversão da Refinaria de Sines, 
estão presentes diversas substâncias, as quais face às suas propriedades físico-químicas 
e toxicológicas podem ser classificadas em: 
 

• Inflamáveis / explosivas; 

• Tóxicas; 

• Perigosas para o ambiente. 

 
 
As substâncias inflamáveis são aquelas que apresentam um ponto de inflamação abaixo 
da temperatura à qual se encontram. A ignição só se poderá produzir quando a mistura 
comburente-combustível se encontre numa concentração compreendida entre o Limite 
Inferior de Inflamabilidade (LII) e o Limite Superior de Inflamabilidade (LSI). Em 
determinadas condições (quantidade, velocidade de combustão, grau de confinamento, 
etc.), a mistura inflamável pode originar uma explosão. 
 
O parâmetro característico que define a inflamabilidade das substâncias é o ponto de 
inflamação, o qual quanto mais baixo for, mais facilmente a substância poderá inflamar-
se, sendo, portanto, mais perigosa. 
 
As substâncias com ponto de inflamação superior à temperatura ambiente (máximo  
45 ºC) não supõem, a priori, perigo de inflamação a não ser que sejam aquecidas até 
temperaturas acima do seu ponto de inflamação (condições de processo ou 
aquecimentos não esperados devido a, por exemplo, fogos externos). 
 
Desta forma, ao analisar-se a perigosidade das substâncias, também há que ter em conta 
as condições de processo, pois temperaturas elevadas irão converter substâncias 
aparentemente não perigosas ou pouco perigosas (elevado ponto de inflamação) em 
substâncias perigosas. 
 
A priori, os acidentes possíveis de ocorrer na presença destas substâncias são os 
seguintes: 
 

• Incêndios de piscina; 

• Incêndios na parte superior de tanque (tank-fire); 

• Jacto incendiado (dependendo da pressão de saída do produto libertado); 

• Incêndio da nuvem inflamável; 

• Explosões (dependendo da quantidade de produto libertada e do confinamento da 
nuvem inflamável formada). 



 

Estudo de Impacte Ambiental dos Projectos de Conversão e Loteamento da Refinaria de Sines 
CAPÍTULO V Volume II – Relatório Síntese 
166 

 
 
Por definição, as substâncias tóxicas são aquelas que por inalação, ingestão ou 
penetração cutânea podem provocar efeitos agudos sobre as pessoas e/ou animais e 
inclusive a morte. Em função dos limites de concentração característicos, estas 
substâncias são ainda classificadas em muito tóxicas, tóxicas ou nocivas.  
 
Os dois factores mais importantes na identificação de uma substância tóxica passível de 
gerar acidentes significativos são os respectivos valores de toxicidade por inalação e a 
pressão de vapor, pois quanto mais baixo for o seu valor de toxicidade e mais alta for a 
sua pressão de vapor mais perigosa será a substância, sendo os gases aqueles que 
poderão formar mais facilmente nuvens tóxicas, que constituem o cenário de acidente 
expectável para este tipo de substâncias. 
 
As substâncias perigosas para o ambiente são as quais apresentam as frases de risco 
R50, R51 e R53 e as vias de contaminação podem ser as seguintes: 
 

• Substâncias que, em caso de derrame sobre zonas vulneráveis (cursos de água 
principalmente), podem contaminá-las, chegando a provocar a morte de seres 
vivos aquáticos; 

• Contaminação do solo; 

• Contaminação do ar; 

• Também, em caso de infiltrações pode produzir-se a contaminação de águas 
subterrâneas. 

 
No Quadro V. 30 identificam-se as substâncias presentes nas unidades processuais e 
tanques de armazenagem envolvidos no Projecto de Conversão da Refinaria de Sines e 
respectiva classificação, em termos de características de perigosidade. 
 
No Anexo 7 apresentam-se as Fichas de Segurança dos principais produtos perigosos. 
 
Ao nível dos produtos inflamáveis constata-se a presença nas unidades processuais 
envolvidas no projecto de gases inflamáveis (hidrogénio, gás natural, gás residual, 
sulfureto de hidrogénio, propano e butano), de líquidos inflamáveis por condições de 
processo (crude, gasóleos, resíduo atmosférico) e líquidos inflamáveis em condições 
normais (naftas, gasolinas FCC e pentano). 
 
Quanto à presença de substâncias tóxicas, o sulfureto de hidrogénio, o amoníaco e o 
butano constituem os que apresentam maiores riscos dado serem gases tóxicos nas 
condições de pressão e temperatura normal, pois o enxofre líquido encontra-se no estado 
líquido, apresentando consequentemente menores pressões de vapor e menor dispersão 
em caso de derrame. 
 
Constituem substâncias classificadas como perigosas para o ambiente, o gasóleo, a 
nafta, o jet, o crude, o ácido sulfídrico e o amoníaco. 
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Além das substâncias perigosas presentes nas unidades em estudo, é ainda de referir no 
caso da Unidade de Hidrocraqueamento: 
 

• A possibilidade de formação de tetracarbonilo de níquel, que é uma substância 
volátil e tóxica e que se pode formar quando o níquel presente no catalisador do 
reactor se encontra na presença de óxidos de carbono. Esta reacção é mais 
provável durante a paragem da unidade e mudança de catalisador; 

 
• A utilização do dessulfureto de dimetilo, que é um líquido inflamável e tóxico para 

a sulfuração do catalisador; 
 

• Os catalisadores utilizados no processo de hydrocracking (ICR122, ICR132, 
ICR162, ICR178 e ICR240), que embora sejam sólidos, após a respectiva 
utilização podem emitir gases perigosos e são pirofóricos na atmosfera. 

 
 
 

Quadro V. 30 – Identificação das Substâncias Perigosas Presentes nas  
Instalações Envolvidas no Projecto de Conversão 

Designação Substâncias Presentes Classificação 

Gasóleo de Vácuo Pesado Inflamável 

Hidrogénio Inflamável 

Fuel-gás Inflamável 

Propano Inflamável 

Butano Inflamável/ Tóxico 

Nafta Inflamável/ Perigoso para o Ambiente 

Kerosene / Jet Inflamável/ Perigoso para o Ambiente 

Gasóleo Inflamável / Perigoso para o Ambiente 

Sulfureto de Hidrogénio Tóxico / Inflamável/ Perigoso para o 
Ambiente 

Nova Unidade de 
Hidrocraqueamento (HC) 

Amónia Tóxico / Perigoso para o Ambiente 

Gás Natural Inflamável 

Nafta Inflamável/ Perigoso para o Ambiente 
Nova Unidade de 
Hidrogénio (HR) 

Hidrogénio Inflamável 

Propano Inflamável 

Butano Inflamável/ Tóxico 
Nova Unidade de 

Fraccionamento de GPL 
Pentano Inflamável 

Propano Inflamável 

Butano Inflamável/ Tóxico 
Novo Fraccionamento n-C4 
/ i-C4 (Deisobutanizador) 

Pentano Inflamável 

Sulfureto de Hidrogénio Tóxico / Inflamável/ Perigoso para o 
Ambiente Nova Unidade de Stripper 

de Águas Ácidas 
Amónia Tóxico / Perigoso para o Ambiente 

(cont.) 
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(cont.) 

Designação Substâncias Presentes Classificação 

Gás Residual Inflamável 

Sulfureto de Hidrogénio Tóxico / Inflamável/ Perigoso para o 
Ambiente 

Nova Unidade de 
Recuperação de Enxofre 

Enxofre Líquido Tóxico  

Sulfureto de Hidrogénio Tóxico / Inflamável/ Perigoso para o 
Ambiente Nova Unidade de 

Tratamento do “Tail Gas” 
Hidrogénio Inflamável 

Crude Inflamável/ Perigoso para o Ambiente 

Nafta Inflamável/ Perigoso para o Ambiente 

Kerosene Inflamável 

Resíduo Atmosférico Inflamável 

Fuel-Gás (C4-) Inflamável 

Gasóleo Pesado Inflamável 

Gasóleo Ligeiro Inflamável 

Unidade de Destilação 
Atmosférica (CC) 

Gasóleo de Vácuo Inflamável 

Gasóleo de Vácuo Inflamável Unidade de Destilação de 
Vácuo II (VV) Resíduo Atmosférico Inflamável 

GPL Inflamável 

Fuel Gás Inflamável 

Gasolina FCC Inflamável 

Unidade de Visbreaker 
(VB) 

Gasóleo de Vácuo Inflamável 

Resíduo Atmosférico Inflamável 

Gasóleo de Vácuo Inflamável 

Gasóleo Inflamável / Perigoso para o Ambiente 

Kerosene Inflamável 

Novos Tanques de 
Armazenagem 

Nafta Pesada Inflamável/ Perigoso para o Ambiente 

 
 
 
 
3.2 Fontes de Risco Externas 

No presente ponto identificam-se as fontes de risco externas ao Projecto de Conversão 
da Refinaria de Sines, as quais não são controladas pela instalação e que no essencial 
são as mesmas que para a globalidade da Refinaria. 
 
Adicionalmente, identificam-se ainda as outras unidades processuais e armazenagem 
existentes actualmente, que pela tipologia de produtos manuseados constituem uma 
fonte de risco externo para as unidades e tanques de armazenagem envolvidos no 
projecto em estudo. 
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3.2.1 Instalações Industriais Vizinhas 

Na área envolvente à Refinaria de Sines existem várias instalações industriais das quais 
se destacam pela sua importância: 
 

• As instalações da Repsol, localizadas a cerca de 1 km da refinaria, e que integram 
uma instalação de Etileno e outra de Butadieno. Nesta instalação existe 
armazenagem de produtos químicos sendo os reservatórios mais próximos da 
Refinaria, esferas de armazenagem da instalação de etileno, contendo gases de 
petróleo liquefeito (propano e butano), etileno e propileno. Na eventualidade da 
ruptura de um destes reservatórios, seguida de ignição da nuvem inflamável 
poderão ocorrer danos menores na refinaria, como seja a quebra de vidros; 

 
• A instalação da Carbogal, que constitui uma fábrica de negro fumo, que é um 

material hidrocarbonado pulverulento, preto e sólido. Esta instalação encontra-se 
situada a cerca de 1 km da refinaria. Os riscos na instalação da Carbogal 
envolvem a explosão de poeiras de pó de negro fumo, não sendo expectável, face 
à distância, que o efeito de uma eventual onda deflagrada atinja a refinaria; 

 
• A instalação da MetalSines, localizada a cerca de 1 km da refinaria, e que pelas 

actividades desenvolvidas (metalo-mecânica) não constitui uma fonte de risco 
para a refinaria, 

 
• A Central Termoeléctrica de Sines situada aproximadamente a 2,5 km da 

refinaria, e que é constituída por quatro grupos electroprodutores de 300 MW 
cada. No processo de produção de electricidade é utilizado o carvão, não sendo 
de prever, face à distância, que qualquer acidente na Central possa afectar a 
refinaria, com excepção do eventual corte de fornecimento de energia eléctrica; 

 
• A Euroresinas dedicada à fabricação de resinas e cujas matérias-primas mais 

perigosas manuseadas são o metanol, o fenol e o formaldeido. Esta instalação 
situa-se a mais de 2 km da refinaria, não sendo portanto de prever que a refinaria 
possa ser afectada por efeitos de radiação térmica ou explosão. No entanto, não é 
de excluir a possibilidade da refinaria poder ser afectada por uma nuvem tóxica 
gerada na sequência de um eventual acidente. 

 
 
 
3.2.2 Vias Rodoviárias  

Na envolvente da Refinaria de Sines regista-se a presença de duas vias rodoviárias 
importantes, uma com o perfil de uma auto-estrada que liga Sines a Santiago do Cacém 
e que se desenvolve a cerca de 1 km e a outra que parte de Vila Nova de Milfontes para 
Norte e que passa a cerca de 150 m da área de armazenagem da refinaria. 
 
Estas vias rodoviárias poderão eventualmente constituir uma fonte de risco para as 
unidades processuais e tanques de armazenagem envolvidos no projecto em estudo, 
caso se registe na proximidade um acidente rodoviário que envolva viaturas de transporte 
de substâncias perigosas principalmente de produtos tóxicos. 
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3.2.3 Via Ferroviária 

A cerca de 400 m dos limites da refinaria e do local de implantação das novas unidades 
processuais e tanques de armazenagem desenvolve-se uma via férrea pública. 
 
Dois ramais de via férrea penetram nos limites da refinaria para carregar produtos desta 
instalação, no entanto face à tipologia da via e distância desta às áreas de intervenção do 
projecto, não é expectável que esta constitua uma fonte de risco significativa. 
 
 
 
 
3.2.4 Pipelines 

Os pipelines de interligação entre a Refinaria e o Terminal Petrolífero, a instalação da 
Repsol e o Parque de Armazenagem da CLC em Aveiras servem para a recepção ou 
expedição de matérias-primas, produtos componentes e/ou produtos acabados e podem 
ser usados para mais de um produto do mesmo tipo e num ou noutro sentido. 
 
Uma vez que os produtos transportados pelos pipelines são os mesmos que os 
armazenados na refinaria, a sua perigosidade é a mesma que as linhas de tubagem no 
interior da instalação e constituem uma fonte de risco externa apenas em caso de ruptura 
devido por exemplo a um acidente rodoviário com despiste de um veículo. 
 
No entanto, o sistema de protecção da esteira de pipelines conduz a uma minimização do 
risco de acidente com ruptura. 
 
 
 
 
3.2.5 Aeródromo 

O Aeródromo de Sines situa-se a cerca de 2 km da Refinaria e destina-se a aviões 
ligeiros, sendo utilizado para treino de pilotos e para fins comerciais, estando apenas 
preparado para aproximações directas. 
 
O aeródromo dispõe de uma pista com 1 150 m de comprimento e 40 m de largura, cuja 
direcção não está em linha com a refinaria. 
 
Uma vez que a altura das novas chaminés e flare não ultrapassa a das infraestruturas 
existentes actualmente na refinaria, não existe alteração do risco de acidente em relação 
à situação actual. 
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3.2.6 Riscos Naturais 

 
a) Inundações 
 
Numa situação de chuvas torrenciais prolongadas existe o risco de insuficiência na rede 
de drenagem da Refinaria, com as naturais consequências na produção. 
 
No entanto, é de salientar que desde que a Refinaria foi construída e iniciou a sua 
laboração, há mais de 30 anos, não se verificou qualquer inundação, pelo que os riscos 
associados a esta situação são reduzidos. 
 
 
b) Sismos 
 
A Refinaria de Sines encontra-se inserida na zona sísmica A, que é a de maior risco 
sísmico no território de Portugal Continental. 
 
Os sismos teriam efeito principalmente em: 
 

• Equipamentos esbeltos, tais como colunas, onde para além dos efeitos derivados 
da libertação do produto sentir-se-iam os efeitos mecânicos derivados do eventual 
impacto do equipamento com outro; 

 
• Tubagens, pela deslocação relativa das extremidades destas, com a consequente 

libertação do produto nelas contido; 
 

• Tanques de armazenagem, podendo-se supor uma falha estrutural dos mesmos, 
libertando o seu conteúdo. 

 
No entanto, é de salientar que tal como todas as estruturas e equipamentos existentes 
actualmente na Refinaria de Sines também os novos equipamentos a instalar estarão de 
acordo com o nível de sismicidade da região, de modo a minimizar o risco de acidente 
decorrente de um eventual sismo. 
 
 
c) Ventos 
 
Embora considerados durante a fase de projecto, a hipotética presença de ventos de 
velocidades superiores às contempladas no projecto, poderia provocar uma falha 
estrutural de equipamentos e estruturas, sendo os mais vulneráveis aqueles mais 
esbeltos, como as colunas, mais susceptíveis a entrar em ressonância pela solicitação 
alternada provocada pelo deslocamento de vórtices de ar a jusante do objecto 
considerado. 
 
Salienta-se, no entanto, que o projecto das novas instalações teve em consideração os 
ventos máximos registados na região. 
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d) Trovoadas 
 
Em caso de trovoada, com descargas eléctricas, os equipamentos mais vulneráveis 
seriam os tanques de armazenagem atmosféricos com respiradouros abertos já que, no 
caso de tanques fechados, estes comportar-se-iam como uma caixa de Faraday. 
 
Neste caso poderia produzir-se um incêndio no respiradouro do tanque com uma 
propagação da chama para o interior do tanque e explosão do mesmo. 
 
Do mesmo modo, para espessuras de chapa inferiores a 4,8 mm pode produzir-se a 
perfuração da mesma por fusão devido ao aquecimento local produzido pelo impacto do 
raio. 
 
De referir, que o risco para as unidades processuais e tanques de armazenagem 
envolvidos no projecto associado à ocorrência de trovoadas será equivalente ao existente 
para as instalações actuais e que a região do projecto apresenta níveis reduzidos de 
ocorrência de trovadas (8,9 dias / ano). 
 
 
 
 
3.2.7 Intrusão ou Vandalismo 

A área onde se encontra instalada a Refinaria de Sines está circundada por uma rede, 
protegida na parte superior por arame farpado e apoiada em postes de cimento, a qual 
será expandida para a área a ocupar pelas novas unidades processuais e tanques de 
armazenagem. 
 
O acesso à zona de processo e armazenagem requer a passagem por dois controlos de 
acesso, com pessoal de vigilância. 
 
A Refinaria de Sines está apetrechada com um serviço de vigilância 24 horas por dia, que 
tem por missão uma medida activa e também preventiva. Essa vigilância reduz a 
infiltração de estranhos que possam contrariar a segurança dos bens e das pessoas e é 
feita através da vedação e dos elementos das Portarias. 
 
Naturalmente, encontrando-se as novas unidades processuais e novos tanques de 
armazenagem integradas na Refinaria, disporão dos mesmos sistemas de protecção e 
controlo contra actos de vandalismo. 
 
 
 
 
3.2.8 Outras Unidades Processuais e Armazenagem Existentes na Refinaria 

Do ponto de vista das unidades processuais e tanques de armazenagem que integram o 
Projecto de Conversão em estudo, as múltiplas unidades processuais existentes na 
Refinaria assim como as áreas de armazenagem e zonas de carga e descarga de 
produtos, constituem fontes de risco externas ao projecto, uma vez que em caso de 
acidente podem dar origem à libertação de produtos perigosos. 



 

Estudo de Impacte Ambiental dos Projectos de Conversão e Loteamento da Refinaria de Sines 
Volume II – Relatório Síntese  CAPÍTULO V 

173 

 
 
Para minimizar o risco e as consequências de eventuais de acidentes, a Refinaria de 
Sines dispõe de diversos mecanismos dos quais se destacam: 
 

• Implementação de um Sistema de Gestão de Segurança, o que permite que os 
aspectos de segurança sejam tidos em conta no dia a dia e nos projectos da 
instalação; 

• Implementação de um Plano de Emergência Interno, no âmbito do qual o pessoal 
teve formação geral e específica relativamente às suas funções no plano e este é 
periodicamente testado, permitindo aquilatar da sua funcionalidade. No âmbito do 
plano existem procedimentos de actuação em caso de sinistro: 

• Existência de procedimentos de operação das instalações, nomeadamente de 
arranque, paragem e operação em exploração normal, assim como diferentes 
procedimentos de actuação em situações de emergência; 

• Adopção de normas, códigos e recomendações específicas do sector petrolífero, 
bem como de outros sectores directamente relacionados com o tipo de 
equipamentos presentes nas várias unidades da Refinaria; 

• Utilização de processos reconhecidos, com experiência e segurança 
demonstradas; 

• Condução das descargas gasosas que impliquem riscos dos equipamentos ou 
das linhas para “flare”; 

• Condução das descargas de líquidos para os sistemas de contenção disponíveis 
na instalação, que dispõe de uma rede de drenagem separativa para os diferentes 
efluentes gerados na instalação. 

As águas contaminadas recolhidas na instalação são pré-tratadas e enviadas  
à ETAR da Ribeira de Moinhos para o seu tratamento final. No caso das águas 
pluviais, estas são reutilizadas, parcialmente como águas de extinção ou vertidas 
na ribeira de Moinhos. 

Existem ainda diversas bacias para a armazenagem de águas contaminadas e 
águas limpas procedentes das águas pluviais. Estas têm as seguinte 
capacidades: 

− Bacia de Água Limpa (31 000 m3); 

− Bacia de Águas Contaminadas (7 000 m3); 

− Bacia de Água Pré-tratada (2 100 m3); 

− Bacia de Tempestade I (6 000 m3); 

− Bacia de Tempestade II (21000 m3); 

As bacias estão interligadas e podem utilizar-se alternadamente. Habitualmente 
operam a cerca de 80% como máximo, o que permite ter uma capacidade de 
resposta global perante um possível acidente nas instalações de 
aproximadamente 16 800 m3; 
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• Controlo contínuo das variáveis dos processos por intermédio de controladores 
programáveis; 

• Sistemas de paragem de emergência, manuais ou automáticos, de equipamentos 
e de processos; 

• Sistemas de detecção de fugas, gases e incêndios para uma rápida resposta a 
emergências; 

• Sistema de combate a incêndios através de vapor de abafamento, água e 
espuma; 

• Sistemas de refrigeração, utilizando sprinklers de arrefecimento e sistemas fixos 
de protecção por espuma; 

• Bacias de retenção e sistemas de drenagem para conter e dirigir possíveis 
derrames para zonas seguras; 

• Sistemas e equipamentos para evitar, na medida do possível, a geração de focos 
de ignição que poderiam originar incêndios e/ou explosões; 

• Sistemas de isolamento e corte de tubagens (válvulas); 

• Sistemas de protecção pessoal (chuveiros, lava olhos, etc….); 

• Equipamentos móveis de combate a incêndios, além de extintores de pó químico 
seco, dióxido de carbono, espumífero e canhões de água móveis 
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4. ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS 

Os riscos presentes no Projecto de Conversão da Refinaria de Sines estão 
essencialmente associados à possível libertação de substâncias perigosas, que poderão 
dar origem à ocorrência de incêndios, explosão ou nuvens tóxicas. 
 
O estudo efectuado permitiu pesquisar, de uma forma sistemática, para as novas 
unidades processuais e novos tanques de armazenagem, os pontos que poderão estar 
na origem da libertação de substâncias perigosas, as consequências previsíveis e a 
categoria de risco. 
 
Naturalmente, este estudo incidiu nas situações que não representem consequências que 
sejam meramente localizadas, como sejam pequenas libertações em bombas, válvulas, 
flanges associadas a tubagens ou que derivem da libertação de produtos cujas 
propriedades não sejam perigosas. 
 
Assim, os acidentes considerados como relevantes para as novas unidades processuais 
e tanques de armazenagem, face ao propósito do estudo, foram: 
 
 

• Nova Unidade de Hidrocraqueamento (HC) 
 
− Libertação de gasóleo de vácuo a partir da linha de entrada do reactor do 

primeiro estágio (HC-R-01) com ignição; 

− Libertação de uma mistura de gases inflamáveis (48% de hidrogénio, 36% de 
C2 a C4 e 16% de C1), gases tóxicos (sulfureto de hidrogénio e amónia) e 
líquidos inflamáveis (48% de óleos não convertidos, 30% de gasóleo, 13% de 
naftas e 9% de kerosene) a partir da linha de saída do reactor do primeiro 
estágio (HC-R-01) com ignição; 

− Libertação de uma mistura de gases inflamáveis (60% de hidrogénio, 25% de 
C2 a C4 e 15% de C1) e líquidos inflamáveis (94% de óleos não convertidos, 
5% de gasóleo e kerosene e 1% de naftas) a partir da linha de entrada do 
reactor do segundo estágio (HC-R-02) com ignição; 

− Libertação de uma mistura de gases inflamáveis (46% de hidrogénio, 40% de 
C2 a C4 e 14% de C1) e líquidos inflamáveis (40% de óleos não convertidos, 
30% de gasóleo, 18% de naftas e 12% de kerosene) a partir da linha de saída 
do reactor do segundo estágio (HC-R-02) com ignição; 

− Libertação de uma mistura de líquidos inflamáveis (83% de gasóleo, 10% de 
kerosene, 5% de óleos não convertidos e 2% de naftas) a partir da linha de 
entrada (diesel pumparound) do fraccionador (HC-V-03) com ignição; 

− Libertação de uma mistura de líquidos inflamáveis (95% de óleos não 
convertidos e 5% de gasóleo) a partir da linha de saída do fundo do 
fraccionador (HC-V-03) com ignição. 
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• Nova Unidade de Produção de Hidrogénio (HR) 
 

− Libertação de uma mistura de gases inflamáveis (97% de metano e 3% de 
hidrogénio) a partir da linha de entrada do reactor de reformação (HR-H-1) 
com ignição; 

− Libertação de hidrogénio a partir da linha de saída do steam reformer  
(HR-Y-1) com ignição. 

 
 

• Nova Unidade de Fraccionamento de Gás de Petróleo Liquefeito 
 

− Libertação de gás de petróleo liquefeito (83% de butanos, 16% de propano e 
1% de pentano) a partir da linha de alimentação da coluna de fraccionamento 
com ignição; 

− Libertação de propano a partir da linha de saída do topo da coluna de 
fraccionamento com ignição; 

− Libertação de butano a partir da linha de saída do fundo da coluna de 
fraccionamento com ignição. 

 
 

• Nova Unidade de Fraccionamento n-C4 / i-C4 
 

− Libertação de uma mistura de gases inflamáveis (96% de butano e 4% de 
propano) a partir da linha de saída de topo da coluna de fraccionamento (AL-
V-121) da Unidade de Fraccionamento n-C4 / i-C4; 

− Libertação de butano a partir da linha de saída do fundo da coluna de 
fraccionamento (AL-V-121) da Unidade de Fraccionamento n-C4 / i-C4. 

 
 

• Nova Unidade de “Stripper” de Águas Ácidas 
 

− Libertação de sulfureto de hidrogénio e amónia a partir das linhas de saída de 
topo das colunas de stripping de alta pressão (E-001) ou de baixa pressão  
(E-002). 

 
 

• Nova Unidade de Recuperação de Enxofre III 
 

− Libertação de enxofre a partir das linhas de saída dos condensadores; 

− Libertação de sulfureto de hidrogénio a partir da linha de alimentação do 
reactor 1º estágio (D-101). 
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• Nova Unidade de Tratamento de “Tail Gas”  
 

− Libertação de “tail gas" com 1% de sulfureto de hidrogénio a partir da linha de 
saída de topo da coluna de lavagem (E-202). 

 
 

• Novos Tanques de Armazenagem 
 

− Libertação de resíduo atmosférico devido a ruptura total dos tanques de 
armazenagem OP-T517 e OP-T516 com ignição; 

− Libertação de resíduo atmosférico a partir da tubagem de entrada dos tanques 
OP-T517 e OP-T516 com ignição; 

− Libertação de gasóleo de vácuo devido a ruptura total dos tanques de 
armazenagem OP-T424 e OP-T425 com ignição; 

− Libertação de gasóleo de vácuo a partir da tubagem de entrada dos tanques 
de armazenagem OP-T424 e OP-T425 com ignição; 

− Libertação de gasóleo / kerosene devido a ruptura total dos tanques de 
armazenagem OP-T426 e OP-T427 com ignição; 

− Libertação de gasóleo / kerosene a partir da tubagem de saída dos tanques 
de armazenagem OP-T426 e OP-T427 com ignição; 

− Libertação de nafta pesada devido a ruptura total do tanque de armazenagem 
OP-T266 com ignição; 

− Libertação de nafta pesada a partir da tubagem de saída do tanque de 
armazenagem OP-T266 com ignição. 

 
 
No Anexo 7 apresentam-se as tabelas da Análise Preliminar de Riscos realizada que 
conduziu à selecção dos cenários de acidente a considerar para as novas unidades 
processuais e novos tanques de armazenagem. 
 
 
 
 
4.1 Frequência de Acidentes 

A determinação da probabilidade associada à ocorrência dos acontecimentos iniciadores 
dos acidentes identificados foi efectuada com base em valores obtidos na bibliografia 
consultada, os quais são indicados no Quadro V. 31. 
 
Para a determinação da probabilidade de ocorrência de cada um dos cenários de 
acidentes considerou-se no caso dos líquidos inflamáveis, uma probabilidade de ignição 
de 0,065 e dos gases inflamáveis 0,9. Além disso, tendo em conta o carácter preliminar 
da avaliação, admitiu-se para todas as tubagens um comprimento médio de 10 m. 
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Quadro V. 31 – Probabilidade de Ocorrência de Acidentes 

Acontecimento Iniciador Probabilidade de 
Ocorrência 

Colapso de um tanque atmosférico Entre 1 x 10-5/ano e  

6,5 x 10-6/ano 

Colapso de tanque pressurizado 5 x 10-7/ano 

Rotura de tubagem de diâmetro < 75 mm 10-6/m.ano 

Rotura de tubagem de diâmetro entre 75 mm e 150 mm 3 x 10-7/m.ano 

Fuga em tubagem de diâmetro < 150 mm 2 x 10-6/m.ano 

Fuga em tubagem de diâmetro > 150 mm 5 x 10-7/m.ano 
Fonte: “Loss Prevention In the Process Industries”, Frank Lees, 1996 
  “Ichem-Hazard Identification and Risk Assessment”, Geoff Wells, 1996 
  “Guidelines for Chemical Process Quantitative Risk Analysis” AIChe, 1989 

 
 
No Quadro V. 32 apresenta-se a taxa de frequência associada a cada um dos cenários 
de acidente, assim como a respectiva categoria de frequência. 
 
 

Quadro V. 32 – Categoria de Frequência de Acidentes 

Descrição do Cenário de Acidente Taxa de Frequência Categoria de 
Frequência 

Libertação de gasóleo de vácuo pesado com ignição por 
dano na tubagem de entrada do reactor de primeiro 
estágio (HC-R-01) 

3,2 x 10-7/ano A 

Libertação de gases inflamáveis com ignição por dano na 
tubagem de saída do reactor do primeiro estágio (HC-R-
01) ou do reactor do segundo estágio (HC-R-02) 

9,0 x 10-6/ano A 

Libertação de líquidos inflamáveis com ignição por dano 
na tubagem de saída do reactor do primeiro estágio (HC-
R-01), nas tubagens de entrada ou saída do reactor de 
segundo estágio (HC-R-02) ou nas tubagens de entrada e 
saída do fraccionador (HC-V-03) 

1,6 x 10-6/ano A 

Libertação de gases tóxicos por dano na tubagem de 
saída do reactor do primeiro estágio (HC-R-01) 5,0 x 10-6/ano A 

Libertação de tetracarbonilo de níquel por dano nos 
reactores de primeiro e segundo estágio (HC-R-01 e HC-
R-02) 

1,0 x 10-6/ano A 

Libertação de catalisadores (ICR122, ICR132, ICR162, 
ICR178 e ICR240) por dano nos reactores de primeiro e 
segundo estágio (HC-R-01 e HC-R-02) 

1,0 x 10-6/ano A 

Libertação de disulfureto de dimetilo por dano nos 
reactores de primeiro e segundo estágio (HC-R-01 e HC-
R-02) 

1,0 x 10-6/ano A 

Libertação de metano com ignição por dano na tubagem 
de entrada do reactor de reformação (HR-H-1) 4,5 x 10-6/ano A 

(cont.) 
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(cont.) 

Descrição do Cenário de Acidente Taxa de Frequência Categoria de 
Frequência 

Libertação de hidrogénio com ignição por dano na 
tubagem de saída do steam reformer (HR-Y-1) 4,5 x 10-6/ano A 

Libertação de gases de petróleo liquefeito com ignição por 
dano na tubagem de alimentação da coluna de 
fraccionamento de GPL 

2,7 x 10-6/ano A 

Libertação de propano com ignição por dano na tubagem 
de saída de topo da coluna de fraccionamento de GPL 4,5 x 10-6/ano A 

Libertação de butano com ignição por dano na tubagem de 
saída do fundo da coluna de fraccionamento de GPL 2,7 x 10-6/ano A 

Libertação de gases inflamáveis com ignição por dano na 
tubagem de saída de topo da coluna de fraccionamento 
(AL-V-121) 

4,5 x 10-6/ano A 

Libertação de butano com ignição por dano na tubagem de 
saída do fundo da coluna de fraccionamento (AL-V-121) 4,5 x 10-6/ano A 

Libertação de sulfureto de hidrogénio e amónia por dano 
na tubagem de saída do topo das colunas de stripping de 
alta pressão (E-001) e de baixa pressão (E-002) 

5,0 x 10-6/ano A 

Libertação de enxofre líquido por dano na tubagem de 
saída dos condensadores 5,0 x 10-6/ano A 

Libertação de sulfureto de hidrogénio por dano na 
tubagem de alimentação do reactor do primeiro estágio  
(D-101) 

5,0 x 10-6/ano A 

Libertação de “tail gas” devido a dano na tubagem de 
saída do topo da coluna de lavagem (E-202) 3,0 x 10-6/ano A 

Libertação de resíduo atmosférico por colapso dos 
tanques de armazenagem OP-T516 ou OP-T517 com 
ignição 

6,5 x 10-6/ano a  
4,2 x 10-7/ano A 

Libertação de resíduo atmosférico por dano na tubagem 
de entrada dos tanques de armazenagem OP-T516 ou 
OP-T517 com ignição 

3,2 x 10-7/ano A 

Libertação de gasóleo de vácuo por colapso dos tanques 
de armazenagem OP-T424 ou OP-T425 com ignição 

6,5 x 10-6/ano a  
4,2 x 10-7/ano A 

Libertação de gasóleo de vácuo por dano na tubagem de 
entrada dos tanques de armazenagem OP-T424 ou  
OP-T425 com ignição 

3,2 x 10-7/ano A 

Libertação de gasóleo ou kerosene por colapso dos 
tanques de armazenagem OP-T426 ou OP-T427 com 
ignição 

6,5 x 10-6/ano a  
4,2 x 10-7/ano A 

Libertação de gasóleo ou kerosene por dano na tubagem 
de saída dos tanques de armazenagem OP-T426 ou  
OP-T427 com ignição 

3,2 x 10-7/ano A 

Libertação de nafta pesada por colapso do tanque de 
armazenagem OP-T266 com ignição 

6,5 x 10-6/ano a  
4,2 x 10-7/ano A 

Libertação de nafta pesada por dano na tubagem de saída 
do tanque de armazenagem OP-T266 com ignição 3,2 x 10-7/ano A 

 
 
A categoria de frequência a que cada cenário de acidente pertence foi definido de acordo 
com o indicado no Quadro V. 33. 
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Quadro V. 33 – Categoria de Frequência de Acidentes 

CCaatteeggoorriiaa  DDeennoommiinnaaççããoo  TTaaxxaa  ddee  FFrreeqquuêênncciiaa  //AAnnoo  DDeessccrriiççããoo  

A Extremamente 
remota f < 10-4 

Conceptualmente possível, mas extremamente 
improvável de ocorrer durante a vida útil da 
instalação 

B Remota 10-3 > f >= 10-4 Não esperado ocorrer durante a vida útil da 
instalação 

C Improvável 10-2 > f >= 10-3 Pouco provável de ocorrer durante a vida útil da 
instalação 

D Provável 10-1 > f >= 10-2 Esperado ocorrer até uma vez durante a vida 
útil da instalação 

E Frequente f >= 10-1 Esperado ocorrer várias vezes durante a vida 
útil da instalação 

 
 
Da análise do quadro constata-se que todos os cenários de acidente considerados 
associados às novas unidades processuais e novos tanques de armazenagem são 
situações de Categoria A – Extremamente Remotas. 
 
 
 
 
4.2 Categoria de Severidade 

Na Análise Preliminar de Riscos foi utilizada uma categoria de severidade de acidentes, a 
qual representa uma indicação qualitativa dos danos esperados para cada um dos 
cenários considerados, conforme a denominação e descrição resumida no Quadro V. 34. 
 
 

Quadro V. 34 – Categoria de Severidade 

Categoria Denominação Descrição/Característica 

I Desprezável 

Sem danos ou danos insignificantes aos equipamentos, à propriedade 
e/ou ao meio ambiente. Não ocorrem lesões/mortes de funcionários, de 
terceiros (não funcionários) e/ou de pessoas extramuros (indústrias e 
comunidade). O máximo que pode ocorrer são casos de primeiros 
socorros ou tratamento médico menor. 

II Marginal 
Danos leves nos equipamentos, à propriedade e/ou ao meio ambiente 
(os danos materiais são controláveis e/ou de baixo custo de reparo); 
lesões leves de funcionários, de terceiros e de pessoas extramuros. 

III Crítica 

Danos severos nos equipamentos, à propriedade e/ou ao meio ambiente, 
levando à interrupção ordenada da unidade e/ou sistema; lesões de 
gravidade moderada em funcionários, de terceiros e/ou de pessoas 
extramuros (probabilidade remota de morte de funcionários). Exige 
acções correctivas imediatas para evitar o seu desdobramento em 
catástrofe. 

IV Catastrófica 

Danos irreparáveis nos equipamentos, à propriedade e/ou ao meio 
ambiente, levando à interrupção desordenada da unidade e/ou sistema 
(reparação lenta ou impossível). Provoca mortes ou lesões graves em 
várias pessoas (em funcionários, em terceiros e pessoas extramuros). 
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A classificação de cada cenário de acidente na sua categoria teve ainda presente 
critérios de relatividade entre as várias situações consideradas. Assim: 
 

− As libertações de produtos no estado gasoso inflamáveis (hidrogénio, metano, 
propano, butano e “tail gas”) devido a rupturas de tubagens foram consideradas 
situações marginais (Categoria II), uma vez que tratando-se de produtos no 
estado gasoso ao serem libertados na atmosfera tendem a dispersar-se 
rapidamente; 

 
− A libertação de enxofre líquido foi considerada uma situação pertencente à 

categoria desprezável (Categoria I) dada a facilidade de contenção do derrame e 
às propriedades do produto; 

 
− A libertação de resíduo atmosférico devido a colapso do tanque de armazenagem 

ou ruptura da tubagem de entrada foi considerada uma situação pertencente à 
categoria desprezável (Categoria I) dado o derrame estar controlado através de 
uma bacia de retenção e o resíduos atmosférico apresentar um reduzido risco de 
ignição nas condições de armazenagem; 

 
− A libertação de gasóleo de vácuo, gasóleo / kerosene e nafta pesada envolvendo 

ruptura de tubagem de reservatório foi considerada situação de categoria marginal 
(Categoria II), dado o derrame estar controlado através da bacia de retenção e ter 
um desenvolvimento relativamente lento ao longo do tempo, permitindo o 
accionamento das medidas de controlo; 

 
− As restantes situações foram consideradas como pertencendo à categoria crítica 

(Categoria III), pelos eventuais danos severos que podem originar nos 
equipamentos da unidade. 

 
 
 
 
4.3 Categoria de Risco 

No Quadro V. 35 apresenta-se a matriz de risco, a partir da qual foi efectuado o 
enquadramento de cada um dos cenários de acidente numa categoria de risco, a qual é 
indicada no Anexo 7.2. 
 

Quadro V. 35 – Matriz de Risco 

  Frequência 

  A B C D E 

I      

II      

III      

S
ev

er
id

ad
e 

IV      

 
 
As categorias de risco são classificadas de acordo com o Quadro V. 36. 



 

Estudo de Impacte Ambiental dos Projectos de Conversão e Loteamento da Refinaria de Sines 
CAPÍTULO V Volume II – Relatório Síntese 
182 

 

Quadro V. 36 – Categoria de Risco 

Categoria Denominação Cor Característica 

1 Desprezável  

2 Menor  

3 Moderado  

4 Sério  

5 Crítico  

 
 
 
4.4 Conclusões 

Como conclusão da Análise Preliminar de Riscos efectuada, e como é facilmente 
constatável pela Identificação dos Cenários de Acidente associados às novas unidades 
processuais e tanques de armazenagem por Categoria de Risco apresentada no ponto 
anterior, ressalta que todos os cenários de acidente considerados são classificados na 
Categorias de Risco 1 isto é, situações de risco desprezável. 
 
Apesar dos níveis de risco reduzidos, e porque são situações de reduzida probabilidade 
mas com gravidade significativa, apresentam-se em seguida as avaliações das 
consequências dos cenários de acidentes acima referidos, com excepção dos seguintes 
cenários: 
 

• Libertação de tetracarbonilo de níquel, catalisadores e disulfureto de dimetilo com 
origem na Unidade de Hidrocraqueamento, uma vez que se tratam de situações 
de ocorrência potencial mais provável durante a realização de operações de 
manutenção e para as quais existem procedimentos específicos para evitar a 
respectiva ocorrência; 

 
• Libertação de enxofre líquido com origem na Unidade de Recuperação de  

Enxofre III, dado que um derrame de enxofre líquido não constitui um risco de 
segurança ou para o ambiente, desde que seja devidamente controlado de forma 
a que não seja atingida nenhuma linha de água, o que é perfeitamente possível 
dado o facto da nova unidade estar implementada sobre pavimento 
impermeabilizado e dotada de sistemas de monitorização e controlo, que 
permitem a detecção rápida de uma eventual fuga; 

 
• Libertação do “tail gas" com origem na Unidade de Tratamento de “Tail Gas", pois 

o “tail gas" é constituído por apenas 1% de sulfureto de hidrogénio, sendo os 
restantes produtos vapor de água, azoto, dióxido de carbono, que não 
apresentem propriedades toxicológicas importantes, pelo que, em caso de 
libertação em espaço aberto, o risco de formação de uma nuvem tóxica é 
desprezável; 

 
• Libertação de resíduo atmosférico com origem no novo tanque de armazenagem, 

uma vez que nas condições de armazenagem (pressão atmosférica e temperatura 
de 80ºC), este produto apresenta baixa volatibilidade, com reduzido risco de 
inflamação e além disso um eventual derrame ficará confinado na bacia de 
retenção, permitindo a respectiva recuperação sem dar origem a contaminação de 
solos ou águas. 
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5. AVALIAÇÃO DE CONSEQUÊNCIAS DE ACIDENTES 

5.1 Definição dos Cenários de Acidentes 

Face às alterações efectuadas na Refinaria de Sines decorrentes da implementação do 
projecto em estudo, as situações potencialmente mais desfavoráveis e passíveis de 
afectar aglomerados populacionais vizinhos e ambiente envolvente, estão relacionados 
com a eventual libertação de produtos com características de perigosidade e posteriores 
desenvolvimentos. 
 
Tendo em conta a Análise Preliminar de Riscos desenvolvida no ponto anterior para as 
novas unidades processuais e novos tanques de armazenagem no Quadro V. 37 
identificam-se todos os cenários de acidente considerados no presente estudo. 
 
Relativamente às unidades processuais existentes que serão alvo de revamping 
(Unidade de Destilação Atmosférica, Unidade de Destilação de Vácuo II e Unidade de 
Visbreaker) não foram considerados cenários de acidente, uma vez que no essencial 
manter-se-ão as quantidades de cargas processadas, havendo apenas pequenas 
modificações com vista à melhoria da performance dessas unidades, modificações estas 
que não conduzirão a alterações significativas do risco actual. 
 
 

Quadro V. 37 – Identificação dos Cenários de Acidente Considerados 

Designação Descrição do Cenário de Acidente 

1 Libertação de gasóleo de vácuo por fuga na tubagem de alimentação do topo do 
reactor do primeiro estágio (HC-R-01) da Unidade de Hidrocraqueamento com ignição 

2 
Libertação de gases inflamáveis e tóxicos (gás residual, hidrogénio, propano, butano e 
sulfureto de hidrogénio) por fuga na tubagem do fundo do reactor do primeiro estágio 
(HC-R-01) da Unidade de Hidrocraqueamento com ignição 

3 
Libertação de líquidos inflamáveis (nafta, kerosene, gasóleo e óleo não convertido) por 
fuga na tubagem do fundo do reactor do primeiro estágio (HC-R-01) da Unidade de 
Hidrocraqueamento com ignição 

4 
Libertação de gases inflamáveis (hidrogénio, propano, butano e gás residual) por fuga 
na tubagem de alimentação do reactor de segundo estágio (HC-R-02) da Unidade de 
Hidrocraqueamento com ignição 

5 
Libertação de líquidos inflamáveis (naftas, kerosene, gasóleo e óleo não convertido) 
por fuga na tubagem de alimentação do reactor de segundo estágio (HC-R-02) da 
Unidade de Hidrocraqueamento com ignição 

6 
Libertação de gases inflamáveis (hidrogénio, propano, butano e gás residual) por fuga 
na tubagem de fundo do reactor de segundo estágio (HC-R-02) da Unidade de 
Hidrocraqueamento com ignição 

7 
Libertação de líquidos inflamáveis (naftas, kerosene, gasóleo e óleo não convertido) 
por fuga na tubagem do fundo do reactor de segundo estágio (HC-R-02) da Unidade 
de Hidrocraqueamento com ignição 

8 
Libertação de líquidos inflamáveis (nafta, kerosene, gasóleo e óleo não convertido) por 
fuga na tubagem de alimentação (diesel pumparound) do fraccionador (HC-V-03) da 
Unidade de Hidrocraqueamento com ignição 

 (cont.) 
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(cont.) 

Designação Descrição do Cenário de Acidente 

9 
Libertação de líquidos inflamáveis (gasóleo e óleo não convertido) por fuga na 
tubagem de saída do fundo do fraccionador (HC-V-03) da Unidade de 
Hidrocraqueamento com ignição 

10 Libertação de metano por fuga na tubagem de entrada do reactor de reformação (HR-
H-1) da Unidade de Produção de Hidrogénio com ignição 

11 
Libertação de hidrogénio por fuga na tubagem de saída do steam reformer da Unidade 
de Produção de Hidrogénio com ignição 

12 Libertação de gás de petróleo liquefeito por fuga na tubagem de alimentação da 
coluna de fraccionamento da Unidade de Fraccionamento de GPL com ignição 

13 Libertação de propano por fuga na tubagem de saída do topo da coluna de 
fraccionamento da Unidade de Fraccionamento de GPL com ignição 

14 Libertação de butano por ruptura na tubagem de saída do fundo da coluna de 
fraccionamento da Unidade de Fraccionamento de GPL com ignição 

15 
Libertação de gases inflamáveis (propano e butano) por fuga na tubagem de saída de 
topo da coluna de fraccionamento i-C4 / n-C4 (AL-V-121) da Unidade de 
Fraccionamento i-C4 / n-C4 com ignição 

16 
Libertação de butano por fuga na tubagem de saída do fundo da coluna de 
fraccionamento i-C4 / n-C4 (AL-V-121) da Unidade de Fraccionamento i-C4 / n-C4 com 
ignição 

17 Libertação de sulfureto de hidrogénio por fuga na tubagem de saída de topo da coluna 
de stripping de alta pressão (E-001) da Unidade de “Stripper” de Águas Ácidas  

18 
Libertação de amónia por fuga na tubagem de saída de topo da coluna de stripping de 
alta pressão (E-001) da Unidade de “Stripper” de Águas Ácidas  

19 Libertação de sulfureto de hidrogénio por fuga na tubagem de alimentação do reactor 
de 1º estágio (D-101) da Unidade de Recuperação de Enxofre III 

20 Libertação de gasóleo de vácuo por colapso de um dos novos tanques de 
armazenagem OP-T424 ou OP-T425 com ignição 

21 Libertação de gasóleo de vácuo por fuga na tubagem de entrada de um dos novos 
tanques de armazenagem OP-T424 ou OP-T425 com ignição 

22 Libertação de gasóleo ou kerosene por colapso de um dos novos tanques de 
armazenagem OP-T426 ou OP-T427 com ignição 

23 Libertação de gasóleo ou kerosene por fuga na tubagem de saída de um dos novos 
tanques de armazenagem OP-T426 ou OP-T427 com ignição 

24 Libertação de nafta pesada por colapso do novo tanque de armazenagem OP-T266 
com ignição 

25 Libertação de nafta pesada por fuga na tubagem de saída do novo tanque de 
armazenagem OP-T266 com ignição 
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5.2 Definição das Condições de Simulação 

5.2.1 Pressupostos Gerais 

Nas simulações efectuadas foram considerados diversos pressupostos e assumidos 
diversos parâmetros que se referem em seguida: 
 

• Todas as distâncias têm como origem a zona do acidente e representam 
distâncias máximas, isto é, na direcção do vento; 
 

• Inexistência de barreiras físicas na propagação de ondas de radiação térmica e 
da nuvem tóxica; 
 

• O fenómeno de BLEVE não foi considerado em qualquer um dos tanques. Este 
facto deve-se quer às condições de armazenagem e tipo de produtos como aos 
meios de prevenção, protecção e intervenção existentes na Refinaria. Pelos 
mesmos motivos não goram considerados fenómenos de explosão da nuvem 
inflamável; 
 

• Para tubagens com diâmetro inferior a 100 mm considerou-se rotura total das 
mesmas. No caso das tubagens de diâmetros superiores, admitiram-se fugas 
com um diâmetro equivalente a 10% do diâmetro nominal da tubagem, com um 
máximo de 50 mm; 
 

• Consideraram-se tempos máximos de 10 minutos para a duração de derrame ou 
libertação de produtos derivados de fugas ou rupturas em tubagens de 
equipamentos de processo. Valor recomendado para intervenções onde se 
detecta a falha na Sala de Controlo e o operador actua mediante botoneira; 
 

• No caso da ruptura de um tanque, o tempo máximo de descarga corresponde ao 
período necessário para o respectivo esvaziamento total, dado que não se 
considera possível a interrupção do derrame. Além disso, uma vez que as 
consequências alcançam toda a superfície da bacia de retenção são 
praticamente independentes da quantidade de produto derramado; 
 

• Em termos de inflamabilidade foi analisada a dispersão da nuvem até uma 
concentração igual a 50% do limite inferior de inflamabilidade dos produtos 
simulados; 
 

• Nas situações de modelação de ignição de um produto inflamável consideraram-
se níveis de radiação térmica de 37,5 KW/m2, 12,5 KW/m2, e 5 KW/m2; 
 

• Nos casos de modelação de libertação de produtos tóxicos, que nos cenários 
em estudo correspondem ao sulfureto de hidrogénio e amónia, foram utilizados 
os valores AEGL (“Acute Expousure Guideline Levels”) recomendados pela 
Environmental Protection Agency, que são função do tempo de exposição.  
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Os valores que se empregaram são referentes a um tempo de exposição de  
30 minutos, tempo máximo de exposição que se considera para a exposição de 
um receptor na direcção óptima de dispersão da fuga, antes da evacuação da 
zona. 
 

No caso do sulfureto de hidrogénio, o AEGL-2(1) e o AEGL-3(2) para 30 minutos 
são, respectivamente, 32 ppm e 59 ppm. Para o amoníaco, o AEGL-2(1) e o 
AEGL-3(2) para 30 minutos são, respectivamente, 160 ppm e 1600 ppm; 

 
 

• As simulações para os cenários de libertação de gasóleo, gasóleo de vácuo, 
nafta pesada e mistura de líquidos inflamáveis foram efectuadas utilizando o n-
octano como representativo do comportamento destes produtos. Este 
pressuposto deve-se ao facto destes produtos não constarem da base de dados 
do programa de simulação utilizado na modelação das consequências dos 
cenários de acidente.  

 

Salienta-se, no entanto, que se trata de uma aproximação conservativa pois 
todos estes produtos são misturas complexas de hidrocarbonetos em que 
predominam produtos com cadeias superiores a C8 e portanto menos voláteis e 
inflamáveis que o n-octano; 

 

• As simulações para os cenários de libertação de misturas de gases inflamáveis 
foram efectuadas utilizando como representativo destas misturas o produto que 
se encontra em maior proporção, mantendo o mesmo pressuposto conservativo; 
 

• No caso dos cenários de acidente respeitantes à libertação de sulfureto de 
hidrogénio, hidrogénio, metano, propano, butano e amónia foram utilizados nas 
simulações estes mesmos produtos. 

 
 
 
 
5.2.2 Condições Meteorológicas 

Nas simulações realizadas foram consideradas 3 condições atmosféricas distintas que 
foram as médias para a zona, dias ventosos (o vento forte deflecte mais a chama, 
aumentando os efeitos no sentido para onde sopra o vento) e condições atmosféricas 
muito estáveis, com pouco vento (condições normalmente mais desfavoráveis quando 
envolvidos fenómenos de dispersão). 
 

                                                
 
(1) – AEGL-2: Concentração acima da qual se prevê que a população geral, incluindo indivíduos susceptíveis, 
mas excluindo os hipersusceptíveis podem experimentar efeitos a longo prazo sérios ou irreversíveis ou ver 
impedida a sua capacidade para escapar. 
 
(2) – AEGL-3: Concentração acima da qual se prevê que a população geral, incluindo indivíduos 
susceptíveis, mas excluindo os hipersusceptíveis podem experimentar efeitos ameaçadores para a vida ou 
colocar em risco a própria vida. 
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As condições atmosféricas médias tiveram como base os dados referentes à Estação 
Meteorológica de Sines e encontram-se sintetizadas em seguida: 
 

• Dia médio mais provável: 
 

� Classe de estabilidade atmosférica D, segundo a classificação de Pasquill-
Turner; 

 

� Velocidade do vento de 4,3 m/s. 
 

• Dia com vento forte: 
 

� Classe de estabilidade atmosférica D, segundo a classificação de Pasquill-
Turner; 

 

� Velocidade do vento de 10 m/s. 
 

• Dia com vento fraco: 
 

� Classe de estabilidade atmosférica F, segundo a classificação de Pasquill-
Turner; 

 

� Velocidade do vento de 1 m/s. 
 
 
A temperatura ambiente e a humidade relativa do ar, por pouco influenciarem os 
resultados, foram mantidas nos seus valores médios de 15,8ºC e 78%, respectivamente. 
Para além disso, assumiu-se que na dispersão as condições atmosféricas se mantêm 
constantes. 
 
 
 
5.2.3 Condições Processuais 

No Quadro V. 38 sintetizam-se as condições processuais consideradas em cada um dos 
cenários de acidente modelizados, os quais estão descritos no ponto 5.1. 
 
 
 
 
5.3 Resultados das Simulações 

Para avaliar as potenciais consequências derivadas dos cenários de acidente acima 
definidos foi aplicado o Programa PHAST, que integra diversos modelos matemáticos 
que permitem determinar a duração e intensidade da radiação térmica, em função das 
distâncias, assim como o modo de dispersão de nuvens com origem em produtos tóxicos 
ou inflamáveis. 
 
No Quadro V. 39 apresentam-se os resultados das simulações realizadas, tendo em 
conta os pressupostos acima indicados. 
 
No Anexo 7 apresentam-se os outputs do programa para alguns dos cenários de 
acidente mais representativos. 
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Quadro V. 38 – Condições Processuais e Iniciais de Libertação dos Produtos nos Cenários de Acidente 

Condições Processuais Condições Iniciais de Descarga Cenário 
de 

Acidente 
Produto Libertado 

Temperatura (ºC) Pressão (bar) Caudal (kg/h) 

Diâmetro de 
Tubagem (in)/ 
Volume (m3)  

Tipo de 
Descarga 

Diâmetro do 
Orifício (mm) Caudal (kg/s) 

1 Gasóleo de Vácuo 396 171,7 266 404 18” Fuga 45,7 88,7 

Gás Inflamável: 
• 48% H2 
• 16% CH4 
• 36% C2+C3+C4 

429 163,4 71 875 24” Fuga 50,0 29,8 
2 

Sulfureto de hidrogénio 429 163,4 1 486 24” Fuga 50,0 8,7 

3 

Líquido Inflamável: 
• 13% naftas 
• 9% kerosene 
• 30% gasóleo 

• 48% óleo não 
convertido 

429 163,4 271 330 24” Fuga 50,0 94,1 

4 

Gás Inflamável: 
• 60% H2 
• 15% CH4 
• 25% C2+ 

351 169,8 23 810 16” Fuga 40,6 8,0 

5 

Líquido Inflamável: 
• 1% naftas 

• 94% óleo não 
convertido 

• 5% gasóleo + 
kerosene 

351 169,8 211 635 16” Fuga 40,6 76,3 

6 

Gás Inflamável: 
• 46% H2 
• 14% CH4 
• 40% C2+C3+C4 

379 165 30 711 16” Fuga 40,6 20,7 

 (cont.) 
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(cont.) 

Condições Processuais Condições Iniciais de Descarga 
Cenário de 
Acidente Produto Libertado 

Temperatura (ºC) Pressão (bar) Caudal (kg/h) 

Diâmetro de 
Tubagem (in)/ 
Volume (m3)  

Tipo de 
Descarga 

Diâmetro do 
Orifício (mm) Caudal (kg/s) 

7 

Líquido Inflamável: 
• 40% óleo não 

convertido 
• 18% naftas 
• 30% gasóleo; 
• 12% kerosene 

379 165 208 520 16” Fuga 40,6 70,0 

8 

Líquido Inflamável: 
• 83% gasóleo 
• 10% kerosene 

•  5% óleo não 
convertido 

• 2% naftas 

236 2,7 635 750 18” Fuga 45,7 1,2 

9 

Líquido Inflamável: 
• 5% gasóleo 

• 95% óleo não 
convertido 

373 3,0 211 974 12” Fuga 30,5 52,9 

10 
Gás Inflamável: 

• 97% metano 
• 3% hidrogénio 

650 34,1 23 417 16” Fuga 40,6 3,6 

11 Hidrogénio 40 28 8 030 8” Fuga 20,3 0,5 

12 

Gás Inflamável: 
• 83% butano 
• 16% propano 
• 1% pentano 

80 28 12 500 3” Ruptura Total 50,0 64,7 

 (cont.) 
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(cont.) 

Condições Processuais Condições Iniciais de Descarga 
Cenário de 
Acidente Produto Libertado 

Temperatura (ºC) Pressão (bar) Caudal (kg/h) 

Diâmetro de 
Tubagem (in)/ 
Volume (m3)  

Tipo de 
Descarga 

Diâmetro do 
Orifício (mm) Caudal (kg/s) 

13 Propano 57,3 20,4 26 470 8” Fuga 20,3 8,7 

14 Butano 106,9 20,8 10 339 4” Ruptura Total 50,0 54,7 

15 Butano + Propano 61,4 9,0 142 274 18” Fuga 45,7 30,0 

16 Butano 78,1 9,7 20 905 6” Fuga 15,2 3,4 

17 Sulfureto de 
Hidrogénio 90 1,9 1 007 20” Fuga 50,0 0,6 

18 Amónia 90 1,9 711 20” Fuga 50,0 0,4 

19 Sulfureto de 
Hidrogénio 230 1,5 1 745 25” Fuga 50,0 0,3 

20 Gasóleo de Vácuo 20 1,0 --- 50 000 m3 Ruptura Total do 
Tanque --- --- 

21 Gasóleo de Vácuo 20 2,0 900 000 30” Fuga 50,0 15,1 

22 Gasóleo / Kerosene 20 1,0 --- 27 000 m3 Ruptura Total do 
Tanque --- --- 

23 Gasóleo / Kerosene 20 2,0 199 800 12” Fuga 30,5 5,6 

24 Nafta Pesada 20 1,3 --- 15 000 m3 Ruptura Total do 
Tanque --- --- 

25 Nafta Pesada 20 2,0 547 500 20” Fuga 50,0 15,1 
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Quadro V. 39 – Resultados das Simulações (m) 

Dispersão Nuvem Tóxica Distância Por Incêndio de Jacto (kW/m2) Distância Incêndio de Piscina (kw/ m2) Designação 
do Cenário 
de Acidente 

Condições 
Meteorológicas 

AEGL2 AEGL3 5,0 12,5 37,5 

Distância 
Flashfire 

(LFL/2) 5,0 12,5 37,5 

4,3 m/s D --- --- 142 112 85 286 --- --- --- 

10 m/s D --- --- 131 113 100 304 --- --- --- 1 

1 m/s F --- --- 142 107 79 304 --- --- --- 

4,3 m/s D 770 671 90 74 58 155 --- --- --- 

10 m/s D 1 282 968 90 78 68 161 --- --- --- 2 

1 m/s F 273 262 90 71 54 172 --- --- --- 

4,3 m/s D --- --- 146 115 88 274 --- --- --- 

10 m/s D --- --- 137 117 103 290 --- --- --- 3 

1 m/s F --- --- 146 110 82 298 --- --- --- 

4,3 m/s D --- --- 67 56 44 132 --- --- --- 

10 m/s D --- --- 65 60 57 140 --- --- --- 4 

1 m/s F --- --- 68 51 37 122 --- --- --- 

4,3 m/s D --- --- 133 105 80 300 --- --- --- 

10 m/s D --- --- 121 106 95 324 --- --- --- 5 

1 m/s F --- --- 134 100 74 312 --- --- --- 

4,3 m/s D --- --- 76 63 49 142 --- --- --- 

10 m/s D --- --- 45 31 30 144 --- --- --- 6 

1 m/s F --- --- 76 60 46 154 --- --- --- 
 (cont.) 
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(cont.) 

Dispersão Nuvem Tóxica Distância Por Incêndio de Jacto (kW/m2) Distância Incêndio de Piscina (kw/ m2) Designação 
do Cenário 
de Acidente 

Condições 
Meteorológicas 

AEGL2 AEGL3 5,0 12,5 37,5 

Distância 
Flashfire 
(LFL/2) 5,0 12,5 37,5 

4,3 m/s D --- --- 128 102 78 269 --- --- --- 

10 m/s D --- --- 118 103 92 286 --- --- --- 7 

1 m/s F --- --- 128 97 71 286 --- --- --- 

4,3 m/s D --- --- 20 17 13 38 --- --- --- 

10 m/s D --- --- 20 18 17 28 --- --- --- 8 

1 m/s F --- --- 19 15 --- 47 --- --- --- 

4,3 m/s D --- --- 12 10 --- 18 --- --- --- 

10 m/s D --- --- 13 11 --- 15 --- --- --- 9 

1 m/s F --- --- 11 9 --- 25 --- --- --- 

4,3 m/s D --- --- 32 27 22 54 --- --- --- 

10 m/s D --- --- 32 29 25 52 --- --- --- 10 

1 m/s F --- --- 32 26 21 61 --- --- --- 

4,3 m/s D --- --- 19 16 --- 56 --- --- --- 

10 m/s D --- --- 18 17 --- 71 --- --- --- 11 

1 m/s F --- --- 18 13 --- 68 --- --- --- 

4,3 m/s D --- --- 142 113 91 284 --- --- --- 

10 m/s D --- --- 134 105 82 296 --- --- --- 12 

1 m/s F --- --- 163 136 115 249 --- --- --- 

4,3 m/s D --- --- 53 43 36 155 --- --- --- 

10 m/s D --- --- 51 41 33 162 --- --- --- 13 

1 m/s F --- --- 63 54 46 152 --- --- --- 
(cont.) 
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(cont.) 

Dispersão Nuvem Tóxica Distância Por Incêndio de Jacto (kW/m2) Distância Incêndio de Piscina (kw/ m2) Designação 
do Cenário 
de Acidente 

Condições 
Meteorológicas 

AEGL2 AEGL3 5,0 12,5 37,5 

Distância 
Flashfire 
(LFL/2) 5,0 12,5 37,5 

4,3 m/s D --- --- 124 99 80 233 --- --- --- 

10 m/s D --- --- 116 92 73 257 --- --- --- 14 

1 m/s F --- --- 144 121 102 204 --- --- --- 

4,3 m/s D --- --- 106 84 68 227 --- --- --- 

10 m/s D --- --- 102 80 63 205 --- --- --- 15 

1 m/s F --- --- 121 102 86 182 --- --- --- 

4,3 m/s D --- --- 37 30 24 51 --- --- --- 

10 m/s D --- --- 36 28 22 47 --- --- --- 16 

1 m/s F --- --- 43 37 31 53 --- --- --- 

4,3 m/s D 778 597 11 --- --- 7 --- --- --- 

10 m/s D 427 320 13 --- --- 6 --- --- --- 17 

1 m/s F 1 194 975 10 --- --- 9 --- --- --- 

4,3 m/s D 195 80 --- --- --- --- --- --- --- 

10 m/s D 198 74 --- --- --- --- --- --- --- 18 

1 m/s F 103 51 --- --- --- --- --- --- --- 

4,3 m/s D 374 262 8 --- --- 6 --- --- --- 

10 m/s D 279 204 8 --- --- 5 --- --- --- 19 

1 m/s F 206 147 7 --- --- 7 --- --- --- 

4,3 m/s D --- --- --- --- --- 36 166 78 --- 

10 m/s D --- --- --- --- --- 37 190 80 --- 20 

1 m/s F --- --- --- --- --- 190 128 76 --- 

4,3 m/s D --- --- 26 21 17 57 --- --- --- 

10 m/s D --- --- 27 21 17 42 --- --- --- 21 

1 m/s F --- --- 28 23 19 162 --- --- --- 
(cont.) 
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(cont.) 

Dispersão Nuvem Tóxica Distância Por Incêndio de Jacto (kW/m2) Distância Incêndio de Piscina (kw/ m2) Designação 
do Cenário 
de Acidente 

Condições 
Meteorológicas 

AEGL2 AEGL3 5,0 12,5 37,5 

Distância 
Flashfire(3) 

(LFL/2) 5,0 12,5 37,5 

4,3 m/s D --- --- --- --- --- 32 134 60 --- 

10 m/s D --- --- --- --- --- 32 155 63 --- 22 

1 m/s F --- --- --- --- --- 132 101 59 --- 

4,3 m/s D --- --- 19 16 13 44 --- --- --- 

10 m/s D --- --- 19 16 12 37 --- --- --- 23 

1 m/s F --- --- 22 18 15 71 --- --- --- 

4,3 m/s D --- --- --- --- --- 26 139 63 --- 

10 m/s D --- --- --- --- --- 30 160 66 --- 24 

1 m/s F --- --- --- --- --- 158 105 61 --- 

4,3 m/s D --- --- 26 21 17 57 --- --- --- 

10 m/s D --- --- 26 21 17 42 --- --- --- 25 

1 m/s F --- --- 28 23 19 162 --- --- --- 
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5.4 Análise e Discussão dos Resultados 

Globalmente, e tendo em conta os resultados das simulações realizadas, constata-se que 
as situações acidentais potencialmente mais gravosas associadas às novas unidades 
processuais e tanques de armazenagem, além de se tratarem de acontecimentos de 
ocorrência remota, na quase totalidade dos casos não afectam áreas exteriores aos 
limites futuros da Refinaria. 
 
Relativamente aos cenários de acidente associados a fenómenos do tipo térmico, ou 
seja, incêndio de jacto ou ignição de nuvem inflamável, verifica-se que a distância 
máxima de influência no caso dos cenários de acidente relativos: 
 

• Às novas unidades processuais (Cenários 1 a 19) é sempre inferior a 325 m(3) 
não abrangendo por isso áreas de ocupação populacional. 

A título ilustrativo na FIG. V. 25 apresenta-se a área máxima de influência da 
nuvem inflamável, associada ao Cenário de Acidente n.º 5 (libertação de líquido 
inflamável por fuga na tubagem de alimentação do reactor do segundo estágio 
(HC-R-02) da Unidade de Hidrocraqueamento com ignição), que relativamente 
aos cenários de acidente considerados para as novas unidades processuais 
origina potencialmente maiores áreas de influência. 

 
• Aos novos tanques de armazenagem (Cenários 20 a 25) é sempre inferior a  

190 m(3). 

O Cenário de Acidente 20 correspondente à libertação de gasóleo de vácuo por 
colapso de um dos novos tanques de armazenagem é aquele que potencialmente 
pode dar origem à afectação de uma maior área de influência na situação de 
inflamação da nuvem inflamável. Na FIG. V. 26 apresenta-se a área máxima 
potencial nas condições meteorológicas médias e mais desfavoráveis. 

De salientar ainda que relativamente ao Cenário de Acidente 20, assim como os 
Cenários de Acidente 22 e 24, em caso de ignição do produto derramado 
(respectivamente gasóleo de vácuo, gasóleo / kerosene e nafta) presente na 
bacia de retenção nunca são atingidos níveis de radiação térmica de 37,5 KW/m2 
que tem associada uma probabilidade de 100% de fatalidade para 20 s de 
exposição, assim como danos em equipamentos de processo e colapso 
mecânico de estruturas. 

Além disso, é ainda de realçar o facto da ocorrência de um acidente com 
produção de calor levar a que rapidamente as pessoas próximas se afastem e 
procurem um abrigo, pelo que a potencial afectação da população exterior à 
Refinaria é residual tanto mais que não existem na proximidade núcleos 
populacionais nem vias de circulação rodoviária públicas. 

 

                                                
 
(3) – A distância máxima percorrida pela nuvem inflamável apresentada no quadro de resultados (distância 
flashfire) corresponde ao comprimento máximo da nuvem até atingir uma concentração igual a metade do 
limite inferior de inflamabilidade, encontrando-se o local de derrame no centro da nuvem. Esta situação 
advém do facto do sentido de dispersão poder variar em função das condições meteorológicas locais. 
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É de salientar que nas simulações realizadas foram considerados pressupostos 
conservativos, nomeadamente admitiu-se a manutenção de condições meteorológicas 
constantes ao longo de todo o período de dispersão, a ignição da nuvem no momento da 
sua máxima dispersão, assim como a ausência de obstáculos à dispersão. Por outro 
lado, tal como seria de esperar, a ignição imediata do produto aquando da libertação 
origina potencialmente uma menor área abrangida pelo fluxo térmico gerado. 
 
No que respeita às novas unidades processuais, concluiu-se que os cenários de acidente 
simulados que podem dar origem à afectação de maiores áreas são os respeitantes à 
libertação de sulfureto de hidrogénio (Cenários de Acidente 2, 17 e 19), que sendo um 
produto tóxico pode dar origem a uma nuvem tóxica com uma dimensão que poderá 
exceder os limites da Refinaria até atingir uma concentração inferior ao AEGL-3 definido 
para uma exposição de 30 minutos. 
 
No entanto, é de salientar que os efeitos tóxicos e eventualmente de fatalidade 
associados a indivíduos expostos a estes cenários de acidente pressupõe uma exposição 
à nuvem da ordem de 30 minutos, situação facilmente evitável com o accionamento do 
Plano de Emergência e evacuação das áreas afectadas pela dispersão da nuvem. 
 
Além disso, é de realçar que em situações de ventos provenientes do quadrante Sul e 
Sudeste, que ocorrem em cerca de 20% do ano, não é expectável que a nuvem tóxica 
atinja áreas exteriores à Refinaria. 
 
Quanto às remodelações previstas nas Unidades de Destilação Atmosférica e Unidades 
de Destilação de Vácuo II / Visbreaker não é expectável a alteração do nível de risco 
actual. 
 
Quanto aos potencias riscos ambientais associados às novas unidades processuais e 
novos tanques de armazenagem colocam-se na eventualidade de ocorrer o derrame de 
um produto líquido, de baixa volatilidade, uma vez que nesta situação, caso o produto 
seja derramado numa superfície não impermeabilizada ou atinja a rede de drenagem 
poderá dar origem à contaminação de solos e/ou águas. 
 
A libertação durante um potencial acidente de um produto no estado gasoso ou de 
elevada volatilidade não origina contaminação de solos ou água pois nesta situação o 
produto dispersa-se rapidamente na atmosfera. 
 
Para minimizar as potenciais consequências ambientais da ocorrência de derrames 
líquidos de baixa volatibilidade, as novas unidades processuais serão implementadas em 
áreas impermeabilizadas, que impedirão a penetração imediata do produto no solo dando 
origem à sua contaminação e posteriormente à eventual contaminação das águas 
subterrâneas. 
 
Por outro lado, as áreas de implantação das novas unidades processuais estarão 
também ligadas ao dreno de efluentes contaminados, que conduzirá um eventual 
derrame ao Sistema de Pré-tratamento de Efluentes da Refinaria, não dando assim 
origem a uma descarga no meio hídrico natural. 
 
As mesmas condições se observam nos novos tanques de armazenagem de gasóleo de 
vácuo, resíduo atmosférico e nafta que dispõem de uma bacia de retenção, para a 
contenção de um eventual derrame e assim evitar / minimizar a contaminação de solos e 
águas subterrâneas. 
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FIG. V. 25 – Cenário de Acidente Envolvendo as Novas Unidades Processuais – Situação 
Mais Desfavorável Para Fenómeno Térmico 
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FIG. V. 26 – Cenário de Acidente Envolvendo os Novos Tanques de Armazenagem – 
Situação Mais Desfavorável Para Fenómeno Térmico 
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6. CONCLUSÕES 

O estudo efectuado, o qual será aprofundado no âmbito do Relatório de Segurança da 
Refinaria de Sines permitiu, de uma forma objectiva e metódica, avaliar os riscos 
associados ao Projecto de Conversão da Refinaria de Sines. 
 
Globalmente, constatou-se da análise efectuada que as situações acidentais mais 
gravosas e analisadas no estudo, relativas às novas unidades processuais e novos 
tanques de armazenagem, sendo de consequências importantes, são também situações 
de reduzida probabilidade de ocorrência. 
 
Além disso, na quase totalidade dos cenários de acidente considerados, as potenciais 
áreas de influência dos fenómenos estudados limitam-se ao interior dos limites da 
Refinaria, não afectando áreas externas à mesma. 
 
Por outro lado, as reformulações previstas para 2 unidades processuais existentes não 
conduzirão a uma alteração sensível do risco actual. 
 
Finalmente, é de salientar que estas conclusões decorrem do conjunto de medidas de 
protecção e segurança que a Refinaria de Sines actualmente dispõe, cujas principais são 
referidas no ponto 3.2.6, assim como das medidas de projecto identificadas no ponto 3.1, 
que foram consideradas no âmbito das intervenções do projecto em estudo. 
 
Recomenda-se assim a implementação das medidas previstas no projecto, assim como: 
 

• Actualização do Plano de Emergência Interno da Refinaria de Sines, de modo a 
integrar as alterações previstas nas unidades existentes e as novas unidades e 
tanques de armazenagem; 

 
• Realização periódica de “simulações” de acidentes para testar o Plano de 

Emergência e os meios humanos e materiais disponíveis; 
 
• Elaboração de Procedimentos de Operação e Manutenção adequados às 

características das novas unidades e tanques de armazenagem; 
 
• Formação adequada dos trabalhadores da Refinaria de Sines com a 

sensibilização para os riscos de cada uma das novas unidades e tanques de 
armazenagem; 

 
• Elaboração de procedimentos específicos e rigorosos a serem seguidos pelas 

empresas sub-contratadas, que efectuem trabalhos nas instalações; 
 
• Controlo rigoroso do acesso de veículo às áreas processuais. 

 
 
Por outro lado, comparando as novas unidades em análise com as muitas unidades já 
existentes que integram actualmente a Refinaria de Sines, verifica-se que as primeiras 
apresentam uma probabilidade de acidente muito mais reduzida, pois tratam-se de 
instalações novas, tecnologicamente mais desenvolvidas e que dispõem de sistemas de 
protecção e controlo mais eficientes. 
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Além disso, a dimensão das unidades em análise e consequentemente o respectivo 
potencial de darem origem a derrames ou acidentes é muito reduzido quando comparado 
com o da Refinaria de Sines no seu todo, não conduzindo portanto a um aumento de 
risco significativo face à situação actual. 
 
A Alternativa Zero, por outro lado, não altera os riscos envolvidos actualmente, que de 
acordo com o Relatório de Segurança apresenta níveis aceitáveis. 
 
Face à análise de risco realizada classificam-se os impactes do Projecto de Conversão 
da Refinaria de Sines nos riscos de segurança e ambientais de negativos, 
permanentes, irreversíveis, mas de magnitude reduzida. 
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V.3 – AVALIAÇÃO GLOBAL DE IMPACTES 
 
 
 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

Na sequência da avaliação de impactes por áreas temáticas apresentada no subcapítulo 
V.1 para os projectos em estudo e da análise de risco, que constitui o subcapítulo V.2, no 
presente subcapítulo apresenta-se uma avaliação global dos impactes identificados, 
considerando o conjunto dos dois projectos.  
 
Assim, no ponto 2 far-se-á uma análise e discussão dos impactes cumulativos dos 
projectos e no ponto 3 apresenta-se uma matriz global de avaliação de impactes, onde se 
sintetiza as avaliações por área temática e se integra a Alternativa Zero, ou seja, a 
alternativa correspondente à não realização dos projectos. 
 
 
 
 
2. IMPACTES CUMULATIVOS 

As características dos projectos de Conversão e Loteamento, a sua localização e os seus 
impactes directos e indirectos avaliados no subcapítulo V.1 determinam que os impactes 
cumulativos estão relacionados com todo o processo de desenvolvimento da área 
industrial, portuária, urbana e de infraestruturas na envolvente da cidade de Sines. 
 
Os grandes impactes na região ocorreram durante as décadas anteriores com a definição 
da grande área industrial em Sines e o desenvolvimento do seu porto de águas 
profundas. 
 
Durante essas décadas foram assim estabelecidas as principais indústrias locais com 
particular destaque para a Refinaria, a Termoeléctrica e a Petroquímica e um conjunto de 
outras indústrias de pequena e média dimensão. 
 
O desenvolvimento do Porto de Sines potenciou também a instalação de infraestruturas 
de transporte e em particular todo o tipo de instalações para a importação e exportação 
de produtos e matérias-primas. 
 
Os projectos em curso dão assim continuidade à concretização da área industrial, sendo 
os actuais projectos uma pequena parte dos projectos em curso ou previstos para a zona. 
 
A curto prazo são conhecidos os projectos de expansão das unidades industriais 
existentes (Repsol e Termoeléctrica) a expansão do Terminal de Gás Natural e do 
Terminal de Contentores. 
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Todos estes projectos estão devidamente integrados no ordenamento do território, 
incluindo os projectos de novas acessibilidades rodoviárias consignada no Plano 
Rodoviário Nacional ou ferroviárias. 
 
Os impactes cumulativos, tendo em conta os recursos existentes, são assim negativos, 
mas moderados ou reduzidos nos factores físicos e biológicos. 
 
Nos factores de qualidade, o principal descritor a considerar é a qualidade do ar, já que 
todos os outros descritores correspondem a estruturas existentes e devidamente 
dimensionadas. 
 
No EIA, no Subcapítulo V.1, esta questão foi detalhadamente avaliada, desenvolvendo-se 
a avaliação de impactes para dois cenários. No  primeiro foi considerada apenas a 
Refinaria de Sines e o impacte da sua expansão e no segundo o impacte cumulativo do 
projecto de Conversão, tendo em conta as principais contribuição das restantes indústrias 
da zona e os seus projectos. 
 
Dessas avaliações, verificou-se que os impactes cumulativos cumprem os parâmetros 
legislados, mantendo-se níveis de qualidade adequadas, o que assegura que, com a 
melhoria contínua que é objecto da aplicação de melhores tecnologias, se garanta a 
manutenção das condições de qualidade de vida. 
 
Deste modo, os impactes cumulativos são negativos, mas de magnitude reduzida. 
 
 
 
 
3. MATRIZ GLOBAL DE AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

3.1 Metodologia 

Para a avaliação global dos impactes associados aos projectos em estudo, elaborou-se 
uma matriz de síntese, que corresponde a uma tabela de dupla entrada, que relaciona as 
diversas actividades previstas nos projectos com os vários indicadores de impacte. 
 
Esta matriz tem por objectivo apresentar uma síntese global da relação de significância 
dos impactes em termos absolutos e da sua qualificação positiva ou negativa. 
 
Para uma visão adequada da significância relativa dos impactes far-se-á, no ponto 
seguinte, uma síntese dos impactes tendo em conta a importância relativa de cada 
descritor, de forma a identificar quais os mais importantes. 
 
A matriz consiste numa tabela de dupla entrada, em que no eixo horizontal se 
representam as diversas fases do projecto e no eixo vertical os impactes gerados sobre 
diversos factores ambientais e humanos. 
 
No Eixo Horizontal é considerado o projecto e a alternativa zero, considerados para o 
projecto nas fases de construção, exploração e desactivação. 
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No Eixo Vertical são considerados os diversos factores de ambiente estudados, 
divididos em impactes nos factores físicos, nos factores de qualidade do ambiente, nos 
factores biológicos e ecológicos, nos factores humanos e socioeconómicos e nos factores 
de risco.  
 
As relações entre os dois eixos são expressas através de indicadores qualitativos e 
quantitativos referentes aos descritores que são: 
 

• Importância: 

+ Positivo 

- Negativo 

• Magnitude: 

X Inexistente 

1 Reduzido 

2 Moderado 

3 Elevado 

• Duração: 

T Temporário 

P Permanente 

 
O preenchimento da matriz permite uma identificação dos impactes possíveis e uma 
primeira qualificação destes, permitindo realçar as suas graduações. 
 
Tendo em consideração que as medidas de minimização não são relevantes, pois está-
se em fase de Projecto de Execução, e as mais significativas foram já incluídas no 
projecto, não se apresenta nenhuma matriz com medidas, integrando-se desde já todas 
as medidas nesta matriz. 
 
 
 
 
3.2 Matriz de Síntese de Impactes 

Na avaliação temática foram identificados os principais aspectos que determinam a 
importância e quantificação dos impactes relativos às fases de construção, exploração e 
desactivação do Projecto de Conversão. A sua apresentação de forma integrada com o 
Projecto de Loteamento pode ser visualizada na matriz de síntese (Quadro V. 40). 
 
Como foi detalhadamente descrito neste Capítulo V (subcapítulo V.1), o facto da 
intervenção e projecto de Conversão se desenvolver dentro da refinaria actual e no seu 
limite Sul numa área que corresponde a cerca de 6% do total da área da Refinaria, sem 
introduzir alterações sensíveis na maioria de factores ambientais, torna evidente que a 
larga maioria dos impactes identificados são de magnitude reduzida ou inexistente, sendo 
a maioria dos impactes das fases de construção e desactivação de duração temporária. 
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Na fase de construção, apenas se verificam dois impactes negativos de magnitude 
moderada, que correspondem ao Solo e o Uso do Solo, mais em termos absolutos do 
que  em termos relativos, tendo em conta as dimensões comparadas, ao Ruído, devido 
essencialmente à necessidade de transportes e circulação de veículos pesados e à 
paisagem, resultante da instalação temporária do estaleiro. 
 
Pelo contrário, no ponto de vista positivo são de impacte elevado, as incidências na 
socioeconomia local, regional e nacional pela importância que terá para o emprego, 
investimento e autonomia nacional no processo de refinação, e no ordenamento e 
condicionantes pois utiliza-se de forma prevista os solos reservados para uso industrial e 
de armazenagem, que agora estão expectantes e assim desvalorizados e indisponíveis 
para outro uso. 
 
Na fase de exploração, os impactes são na generalidade reduzidos, fundamentalmente 
tendo em conta o impacte relativo com o conjunto da Refinaria e a sua inserção na área 
industrial. Verifica-se que os impactes são negativos mas reduzido ou inexistentes. 
 
Pelo contrário, e de sentido positivo, os impactes são elevados na Socioeconomia, 
induzindo emprego e assegurando a viabilidade da Refinaria e a continuidade da sua 
importante função na economia nacional, incluindo para a produção de combustíveis 
“mais limpos”. 
 
Na eventual fase de desactivação, identificam-se 3 impactes como potencialmente 
positivos, de moderados a elevado, que correspondem à qualidade do ar devido ao 
desaparecimento do processo produtivo actual e assim à eliminação das emissões, à 
qualidade da água, pois deixam de ser produzidas águas residuais e ao ambiente sonoro 
devido à cessação da actividade ruidosa do processo de refinação. Evidentemente que 
esta situação só será verdadeira se o uso do terreno mudar e deixar de ser industrial. 
 
Pelo contrário, verificam-se muitos mais impactes negativos classificados de moderados 
e elevados. Os desequilíbrios permanentes socioeconómicos que induziriam impactes 
seriam de enorme importância e muito negativos. A estes podem ser associados outros 
de carácter temporário pois seriam necessários investimentos muito avultados e de difícil 
quantificação, para repor situações relacionadas com os solos. 
 
Os impactes negativos moderados / elevados identificam-se nos Solos e Uso do Solos, 
na produção de Resíduos e na eventual Contaminação pontual dos Solos. 
 
Por fim, a alternativa zero apresenta-se na maioria dos factores como de impacte 
negativo inexistente, mas naqueles em que é quantificável apresenta-se de magnitude 
elevada e reduzido. Particularmente importante será o impacte negativo na 
socioeconomia que poderá levar à inviabilidade do conjunto da Refinaria, com o 
consequente impacte económico, na produção e independência produtiva nacional e 
social no emprego e demografia local e regional. 
 
Globalmente, conclui-se que os impactes negativos do projecto são, na generalidade 
reduzidos e controláveis, enquanto os impactes positivos se revelam muito significativos 
na Socioeconomia e Ordenamento. 
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Quadro V. 40 – Matriz Síntese de Impactes 

FACTORES FÍSICOS FACTORES DE AMBIENTE FACTORES HUMANOS  
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 FASE DE CONSTRUÇÃO 
- 1P - 2P X - 1T - 1T - 1T - 1T - 1T - 2T - 1T - 2T + 3T + 3P X - 1T 

 FASE DE EXPLORAÇÃO X - 1P X - 1P - 2P - 2P - 1P - 1P X - 1P - 1P + 3P X X - 1P 

 FASE DE DESACTIVAÇÃO X - 1T/  
- 3P X - 1T - 1T/ 

+ 3P 
- 1T/ 
+2P - 2T - 2T - 1T/ 

+2P - 1T - 1P - 3P X X - 1T 

ALTERNATIVA ZERO X X X X X X X X X X X - 3P X X X 

 

Natureza do Impacte: Magnitude do Impacte: Duração do Impacte: 
+  Positivo 
 -  Negativo 
X  Inexistente 

X – Inexistente 
1 – Reduzido 
2 – Moderado 
3 – Elevado  

T – Temporário  

P – Permanente 
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CAPÍTULO VI 
MONITORIZAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL 

 
 
 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

A monitorização é definida no artigo 2º, alínea l) do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de 
Maio, como o “processo de observação e recolha sistemática de dados sobre o estado do 
ambiente ou sobre os efeitos ambientais de determinado projecto e descrição periódica 
desses efeitos por meio de relatórios da responsabilidade do proponente, com o objectivo 
de permitir a avaliação da eficácia das medidas previstas no procedimento de AIA para 
evitar, minimizar ou compensar os impactes ambientais significativos decorrentes da 
execução do respectivo projecto”. 
 
A monitorização tem lugar na Pós-avaliação e tem como objectivo garantir o cumprimento 
das condições prescritas [na Declaração de Impacte Ambiental (DIA)], designadamente a 
resposta do sistema ambiental aos efeitos produzidos pela construção, exploração e 
desactivação do projecto e a eficácia das medidas de gestão ambiental adoptadas, com o 
fim de evitar, minimizar ou compensar os efeitos negativos do projecto, se necessário, 
pela adopção de medidas ambientalmente mais eficazes (alínea n) do artigo 2º). 
 
A monitorização surge assim como um instrumento com, pelo menos, dois  
objectivos: 
 

- Avaliar a resposta do sistema ambiental aos efeitos do projecto; 

- Avaliar a eficácia das medidas de gestão ambiental adoptadas. 

 
Os efeitos da implantação do Projecto de Loteamento sobre o ambiente são muito pouco 
relevantes face aos que resultam dos do Projecto de Conversão. Na verdade, o 
loteamento constitui uma formalização da intenção futura de expansão da Refinaria de 
Sines, ficando sob reserva os terrenos para uso industrial dessa instalação. 
 
Assim, e uma vez que o Projecto de Loteamento, entendido como um projecto específico 
de integração da área dedicada à futura expansão com a área consolidada da Refinaria, 
não comporta qualquer intervenção fora do âmbito do Projecto de Conversão, este 
capítulo incide sobre a Monitorização e Gestão Ambiental do Projecto de Conversão.  



 

Estudo de Impacte Ambiental dos Projectos de Conversão e Loteamento da Refinaria de Sines 
CAPÍTULO VI Volume II – Relatório Síntese 
2 

 
 
Para além disso, qualquer intervenção na restante área do lote, não intervencionada no 
âmbito do Projecto de Conversão, mas consagrada a futuras expansões da Refinaria, 
estará sujeita aos trâmites legais de avaliação de impactes, garantindo-se desta forma 
que eventuais efeitos impactantes serão devidamente avaliados e propostos os 
consequentes planos de monitorização. 
 
Nos pontos seguintes apresenta-se, em primeiro lugar, as orientações gerais para a 
implementação do Plano de Gestão Ambiental da obra, de modo a garantir a sua 
qualidade e, no ponto 4, os Planos de Monitorização previstos para a fase de construção 
e exploração. 
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2. ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL DA OBRA E SISTEMA DE GESTÃO  

A adopção de um planeamento e faseamento adequado da obra permitirá evitar ou 
minimizar a afectação da população e do ambiente em geral. Por outro lado, o 
acompanhamento ambiental da construção poderá ainda vir a definir estratégias e 
medidas complementares com reflexos igualmente positivos na protecção do ambiente. 
 
O Empreiteiro será o responsável pela sua execução cumprindo com as condicionantes e 
recomendações ambientais apresentadas na Declaração de Impacte Ambiental (DIA), 
assim como todas as medidas minimizadoras definidas no EIA e nos sistemas de 
qualidade da Galp Energia e da Refinaria de Sines. 
 
O seu objectivo é assegurar o cumprimento dessas recomendações e garantir o controlo 
eficaz de todas as acções desenvolvidas, quer tenham sido previstas, quer correspondam 
a evoluções do projecto, dando cumprimento ao previsto na legislação ambiental relativa 
ao Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, alterado e republicado pelo Decreto-Lei  
n.º 197/2005, de 8 de Novembro e Declaração de Rectificação nº 2/2006, de 2 de 
Janeiro. 
 
Este programa, assegurando as melhores condições ambientais da obra, permitirá ainda 
às entidades responsáveis do ambiente a verificação do cumprimento das medidas 
preconizadas. 
 
A seguir são indicados os principais aspectos que definem o Sistema de Gestão 
Ambiental da Obra a implementar pelo Empreiteiro. 
 
 
a)  SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL 
 
2.1 – Durante a fase de construção o Empreiteiro terá como obrigação contratual a 
implementação de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) que: 
 

- Assegurará o cumprimento dos requisitos da legislação e das medidas de 
minimização e recomendações constantes da Declaração de Impacte Ambiental 
(DIA); 

 
- Garantirá o controlo eficaz de todas as acções desenvolvidas, quer tenham sido 

previstas, quer correspondam a evoluções do projecto. 
 
 
Em termos gerais e no âmbito do seu desenvolvimento atender-se-á ao cumprimento da 
legislação ambiental relativa ao regime de avaliação de impacte ambiental. 
 
O SGA permitirá à entidade responsável pelo projecto, assegurar as melhores condições 
ambientais da obra, permitindo igualmente às entidades responsáveis do ambiente a 
verificação do cumprimento das medidas preconizadas. 
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2.2 – O SGA será estruturado num documento – Plano de Gestão Ambiental – elaborado 
de acordo com os princípios gerais das normas de qualidade. 
 
2.3 – Na conclusão da obra, o Empreiteiro fornecerá à Galp Energia, em suporte de papel 
e informático, toda a documentação relevante do âmbito do SGA da obra, incluindo todos 
os registos que comprovam a execução da obra, minimizando os impactes negativos e 
compensando os positivos. 
 
 
b)  PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL 
 
2.4 – O Plano de Gestão Ambiental incluirá, no mínimo: 
 

- a identificação dos trabalhos com maiores impactes ambientais e os 
correspondentes procedimentos e instruções ambientais escritos com vista à sua 
minimização; 

- o programa de acompanhamento e monitorização ambiental dos factores 
ambientais mais sensíveis no local; 

- a identificação do(s) responsável (is) pela implementação do SGA. 

 
 
2.5 – Como princípios gerais que orientarão o Plano de Gestão Ambiental referem-se: 
 
� Conformidade Ambiental de Estaleiros e Frentes de Obra 
 

Neste âmbito será feita uma verificação do Planeamento e Estruturas Provisórias a 
instalar para a execução da obra, avaliando as áreas a ocupar, o controlo das águas 
residuais, resíduos e ruído, as acessibilidades, assim como as medidas de controlo 
das acções da obra. 
 
No estaleiro e em relação às diferentes frentes de obra serão identificados os factores 
de risco ambiental, adoptando-se as melhores soluções e desenvolvendo-se os 
procedimentos para o seu controlo. 

 
 
� Controlo e Monitorização da Obra 
 

Durante a execução da obra será feito um acompanhamento ambiental, verificando o 
cumprimento das medidas de controlo e das boas práticas de gestão ambiental. 
 
Essa verificação deverá ter em atenção o controlo dos factores ambientais relevantes 
e as relações com a envolvente, nomeadamente da qualidade da água e o controlo 
de ruído, limpeza e funcionamento de estaleiros e frentes de obra, impactes 
socioeconómicos, etc. 
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� Acções de Sensibilização Ambiental 
 

A sensibilização e formação têm como objectivos principais assegurar que as 
diversas funções atribuídas a cada elemento da equipa de trabalho sejam executadas 
de forma eficiente. O conteúdo destas acções de formação englobará: 

- Os procedimentos ambientais a executar nas diversas fases de obra, com especial 
ênfase para as actividades a realizar, sua importância e consequências do não 
cumprimento das mesmas; 

- Sensibilização dos trabalhadores para o controlo e minimização da produção de 
resíduos, alertando para o destino final adequado dos mesmos, e assegurando 
que se evitará o espalhamento indiscriminado de resíduos pelos locais de obra; 

- Sensibilização para as consequências graves decorrentes de derrames acidentais 
de combustível e óleo, alertando para os cuidados a ter aquando das operações 
de manutenção de maquinaria e veículos afectos à obra. 
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3. MEDIDAS DE GESTÃO AMBIENTAL 

As medidas de minimização que se apresentam seguidamente correspondem às medidas 
de carácter geral, que serão estruturadas de modo a dar orientação para as obrigações 
do empreiteiro e que serão complementadas com todas as medidas que são definidas no 
projecto, nos estudos e na legislação em vigor e as que vierem a ser definidas na DIA. 
 
Na fase de construção, e para facilitar a sua compreensão e aplicação, foram divididas de 
acordo com alguns dos períodos de trabalho da obra e com algumas situações que 
merecem um cuidado especial. 
 
Para além dos procedimentos e instruções ambientais específicos, a definir para o 
controlo dos trabalhos com maiores impactes ambientais, o Empreiteiro cumprirá assim 
as seguintes medidas de gestão ambiental e programas de monitorização, incluindo-as 
no seu Plano de Gestão Ambiental: 
 
 
 
3.1 Medidas Preventivas a Aplicar Antes do Início da Fase de Construção 

Aviso à população 
 
3.1.1 – Desenvolvimento de uma campanha de informação e sensibilização da 
população, sobretudo junto dos habitantes das vias utilizadas pelos veículos pesados 
afectos à obra, nomeadamente na envolvente directa da Refinaria. 
 
A informação deverá incluir o início das obras, o seu regime de funcionamento e a sua 
duração. Em particular, serão especificadas as operações mais ruidosas, vias com 
maiores perturbações, bem como o início e final previstos para as obras. A campanha 
incluirá ainda informação sobre o projecto e seus objectivos. 
 
 
Localização do Estaleiro, áreas de empréstimo de terras e acessos a utilizar 
durante a obra 
 
3.1.2 – Cumprimento da localização do estaleiro apresentada no Estudo. Os Estaleiros 
ficarão instalados dentro do limite da Refinaria e numa área adjacente a esta definida no 
Plano de Urbanização da Zona Industrial e Logistica de Sines (PUZILS) como área de 
expansão da Refinaria. Trata-se de uma área sem nenhum uso significativo, não tendo 
qualquer afectação sobre linhas de água ou com proximidade a elas, nem sobre áreas de 
RAN e REN. 
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3.1.3 – Decorrendo também já das acções de programação, o acesso à obra utilizará um 
reduzido número de vias e sempre que possível serão utilizadas as vias previamente 
definidas de modo a minimizar as perturbações no tráfego.  
 
A entrada do estaleiro será convenientemente assinalada, devendo utilizar-se todos os 
cuidados com as entradas e saídas de camiões. 
 
 
3.1.4 – Cumprimento das Directivas Comunitárias em vigor relativamente ao ruído 
resultante da maquinaria de apoio à obra. 
 
 
3.1.5 – Possuir a certificação da classe de nível da potência sonora emitida por toda a 
maquinaria (móvel e imóvel) de apoio à obra.  
 
 
3.1.6 – Utilização, sempre que possível, de veículos e maquinaria de apoio à obra 
projectados para evitar e controlar a geração de ruído. Insonorização da maquinaria de 
apoio à obra que gere mais ruído, recorrendo, por exemplo, à utilização de silenciadores 
em maquinaria com sistemas de combustão interna ou de pressão de ar (por exemplo, 
compressores, perfuradores, guindastes, etc.). A mesma preocupação será tida em 
relação a técnicas e processos construtivos que gerem menos ruído. 
 
 
3.1.7 – Desenvolvimento de todos os procedimentos definidos que resultem das medidas 
minimizadoras definidas no EIA e nas obrigações da legislação e licenciamento.  
 
 
 
Monitorização 
 
3.1.8 – Realização de campanhas prévias, conforme condições definidas no Plano de 
Monitorização. 
 
 
 
Acompanhamento técnico 
 
3.1.9 – Acompanhamento integral da obra por um especialista ambiental para verificação 
e aconselhamento da implementação das medidas de minimização recomendadas ou 
para apoio técnico sobre questões ambientais que eventualmente surjam durante a fase 
de obra. 
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3.2 Medidas de Minimização para a Fase de Construção 

Medidas gerais 
 
 
3.2.1 – Serão adoptadas medidas que visem a protecção visual do estaleiro e 
compensem o efeito de barreira causado pela vedação, dando especial atenção a 
factores de conforto e ao estado de conservação e de limpeza de tapumes. 
 
 
3.2.2 – Os estaleiros serão dotados de sistemas de recolha e tratamento prévio de águas 
residuais doméstica em fossa séptica hermética, sendo as águas residuais tratadas nas 
mesmas condições que as restantes águas residuais da Refinaria. 
 
 
3.2.3 – Proceder-se-á à limpeza regular dos acessos e da área afecta à obra, 
especialmente quando nela forem vertidos materiais de construção ou materiais residuais 
da obra, no sentido de evitar a acumulação e a ressuspensão de poeiras, quer por acção 
do vento, quer por acção da circulação de maquinarias e de veículos de apoio à obra. 
 
 
3.2.4 – Informação da população sobre a obra (motivo, tipo, especialidades, faseamento, 
duração, data prevista para finalização, etc.), colocando painéis informativos na zona 
exterior do estaleiro. 
 
 
3.2.5 – Serão adoptadas medidas que garantem a circulação rodoviária e pedonal dentro 
de parâmetros de segurança, nomeadamente: 
 

− Adoptando um sistema de sinalização adequado (diurno e nocturno) que consiga 
gerir esta área por forma a minimizar os inconvenientes nos utilizadores dos 
corredores rodoviários, quer sejam asfaltados, quer em terra batida, aumentando a 
segurança e a fluidez na circulação de veículos e peões; 

− Colocando vedações e sinalização de protecção em todos os locais da zona afecta à 
obra que ofereçam perigo para a população local, em especial nos transportes de 
grandes dimensões. 

− Colocando, sempre que necessário, resguardos laterais para a protecção contra 
quedas nos acessos pedonais localizados na área afecta à obra; 

− Assegurando a manutenção, conservação e limpeza regular de todos os acessos 
rodoviários e pedonais localizados na área afecta à obra ou por ela afectada. 

 
 
3.2.6 – Prevenção da potencial contaminação do solo, não fazendo a descarga directa de 
poluentes (betumes, óleos, lubrificantes, combustíveis, produtos químicos e outros 
materiais residuais da obra) e evitando o seu derrame acidental, colocando-os em 
contentores específicos, posteriormente encaminhados para os destinos finais 
adequados. 
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3.2.7 – Todos os locais de depósito de combustíveis, lubrificantes ou outras substâncias 
deverão ser impermeabilizados e dispor de bacias de contenção e drenagem adequada. 
 
 
3.2.8 – Instalação de separadores de hidrocarbonetos nas grandes áreas pavimentadas 
de estacionamento de veículos pesados para tratamento das águas residuais. 
 
 
3.2.9 – Definição de operações de transporte de todo o tipo de materiais residuais 
produzidos na área afecta à obra para os destinos finais adequados de tratamento, 
valorização ou eliminação. 
 
 
3.2.10 – Caso ocorram danos nas edificações e infraestruturas devido a actividades 
associadas à obra, estes deverão ser imediatamente reparados. 
 
 
3.2.11 – Desenvolvimento de todos os procedimentos definidos para a fase de obra, que 
resultem das medidas minimizadoras definidas no EIA e nas obrigações da legislação e 
licenciamento. 
 
 
 
 
3.3 Medidas de Minimização a Implementar Após a Conclusão da Obra 

3.3.1 – No final da construção desta infraestrutura será assegurada a desactivação de 
todas as instalações de apoio à obra e a recuperação dos locais ocupados, 
designadamente: 
 

− A desactivação total da área afecta à obra com a remoção de instalações, de 
equipamentos, de maquinaria de apoio à obra e de todo o tipo de materiais 
residuais da obra; 

− A remoção de todo o tipo de materiais residuais produzidos na área afecta à 
obra, evitando que estas sirvam de pólo de atracção para a deposição 
inadequada de outros resíduos por terceiros; 

− A limpeza de todos os elementos de drenagem afectados nas zonas adjacentes 
à obra, de modo a evitar problemas de entupimento e de alagamento; 

− A recuperação dos solos da área afecta à obra após a remoção dos entulhos e 
de estruturas de apoio à obra, reintegrando-os nos seus usos anteriores ou 
previstos; 

− A reparação de eventuais danos nas vias utilizadas por veículos afectos à obra; 

− A recuperação paisagística das zonas do estaleiro e de depósito e empréstimo 
de materiais, caso se justifique, reafectando-os ao uso anterior ou outro que os 
seus proprietários definam. 
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4. PLANO DE MONITORIZAÇÃO 

4.1 Introdução 

Nas fases de construção e exploração deverá ser implementado um Programa de 
Monitorização dos vários factores ambientais relevantes. 
 
Alguns dos processos de monitorização terão um carácter de acompanhamento e 
detecção de disfunções, enquanto outros deverão ainda acompanhar a evolução das 
medidas de minimização, permitindo assim, fazer as rectificações em função dos 
resultados. Sempre que possível, os programas de monitorização agora definidos serão 
integrados na Licença Ambiental da Refinaria de Sines. 
 
Tendo em conta a avaliação feita no EIA, foram identificados como de interesse a 
implementar o programa de monitorização dos seguintes factores, descrevendo-se, nos 
pontos seguintes, as principais orientações para cada um: 
 

� Monitorização da Qualidade da Água; 

� Monitorização da Qualidade do Ar; 

� Monitorização do Ambiente Sonoro. 

 
 
 
 
4.2 Monitorização da Qualidade da Água 

4.2.1 Introdução 

O Projecto de Conversão da Refinaria de Sines dará origem a um aumento da produção 
de efluentes líquidos industriais, que serão encaminhados para o sistema de pré-
tratamento, e de efluentes salinos, os quais serão descarregados pelo exutor submarino 
directamente no mar, e de efluentes pluviais que serão reutilizados ou, em caso de 
contaminação acidental, encaminhados para a ETAR da Ribeira de Moinhos. 
 
O sistema de pré-tratamento será melhorado no âmbito deste projecto de modo a 
assegurar o cumprimento de todas as obrigações ambientais da Refinaria, 
nomeadamente o previsto no Regulamento das Águas de Santo André, correspondente à 
actual Classe III. 
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4.2.2 Fase de Construção 

Tendo em conta o atrás referido para a fase de construção propõe-se: 
 
 
a) Águas residuais 
 
Não se prevê para a fase de construção a realização de campanhas ou programas de 
monitorização destas águas já que as mesmas serão encaminhadas para uma estação 
compacta de tratamento e depois para destino adequado. 
 
 
 
b) Águas subterrâneas 
 
Não se prevê para a fase de construção a realização de campanhas ou programas de 
monitorização das águas subterrâneas já que não se preveêm acções que alterem a 
qualidade das mesmas. 
 
 
 
4.2.3 Fase de Exploração 

O efluente industrial será encaminhado para o sistema de pré-tratamento da refinaria, 
representando um aumento relativamente aos efluentes actualmente verificados. Deste 
modo, deverá ser mantido o Plano de Monitorização já aplicado na Refinaria. 
 
Manter-se-á a monitorização periódica da rede piezométrica existente, nos termos do já 
efectuado pela Refinaria, com a função primordial de estabelecer e actualizar a situação 
de referência. 
 
 
 
 
4.3 Monitorização da Qualidade do Ar 

4.3.1 Introdução 

O projecto em estudo integra-se, sem alterações sensíveis, nos sistemas de qualidade do 
ar actualmente implementados na Refinaria, pelo que para as unidades já monitorizadas 
se aplica o que já está definido na Licença Ambiental da Refinaria nº 48/2007. 
 
Para as novas chaminés HC, HR e SRU III, a monitorização implica duas vertentes: a 
qualidade do ar local e a emissão de poluentes atmosféricos.  
 
Relativamente à qualidade do ar, a monitorização será assegurada pela rede de 
qualidade do ar já instalada, nomeadamente as estações de Sonega, Monte Chãos e 
Sines.  
 
No que respeita às emissões de poluentes atmosféricos na fase de exploração 
apresenta-se de seguida o plano de monitorização. 
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4.3.2 Fase de Exploração 

4.3.2.1 Objectivo 

A monitorização das fontes fixas prende-se com a necessidade de confirmar que as 
emissões atmosféricas associadas às novas chaminés não são responsáveis por 
alterações na qualidade do ar, nos termos da legislação em vigor. 
 
 
 
4.3.2.2 Locais de Amostragem 

Os locais de amostragem das novas chaminés serão os exigidos na NP 2167 de 1992 e 
as novas chaminés serão dotadas de tomas de amostras, de plataforma projectada para 
suportar os operadores e respectivo equipamento de medição. 
 
 
 
4.3.2.3 Parâmetros a Monitorizar 

Os parâmetros a monitorizar nas novas chaminés correspondem à medição dos níveis 
de: 
 

• Óxidos de Azoto (NOx); 

• Dióxido de Enxofre (SO2); 

• Partículas Totais em Suspensão (PTS); 

• Monóxido de Carbono (CO); 

• Sulfureto de Hidrogénio (H2S). 

 
As medições efectuadas incluirão os correspondentes parâmetros de funcionamento da 
chaminé nomeadamente temperatura, pressão, teor de vapor de água e oxigénio.  
 
Para as restantes fontes fixas da refinaria os parâmetros a monitorizar respeitarão o 
preconizado na Licença Ambiental nº48/2007. 
 
 
 
4.3.2.4 Frequência de Amostragem 

O Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de Abril, reconhece ser indispensável adoptar as medidas 
e os procedimentos adequados, com vista à prevenção e controlo da poluição provocada 
por instalações responsáveis pela descarga de poluentes para a atmosfera.  
 
Assim, estabelece um regime de monitorização diferenciado em função do caudal 
mássico dos poluentes, para os quais esteja fixado o valor limite de emissão. Esses 
limiares mássicos máximos e mínimos de poluentes atmosféricos são definidos pela 
Portaria n.º 80/2006, de 23 de Janeiro, possibilitando a determinação do regime de 
monitorização aplicável a todas as fontes fixas de emissão. 
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No Quadro VI.1 apresenta-se a estimativa das emissões para as 3 novas chaminés e a 
sua comparação com os respectivos limiares, referidos na Portaria. 
 
 

Quadro VI. 1 – Enquadramento das Emissões das Novas Chaminés nos Limiares Mássicos 
Mínimos e Limiares Mássicos Máximos definidos na Portaria 80/2006 de 23 de Janeiro 

Emissões SO2 NOx PTS CO H2S 

Limiar Mínimo  
(kg/h) 2 2 0,5 5 0,05 (Portaria 

n.º 
80/2006) Limiar Máximo 

(kg/h) 50 30 5 100 1 

HC 5,85 17,55 2,34 0,15 0,94 

HR 9,83 29,49 3,93 0,26 <1(1) 

SRU III 

kg/h 

56,53 3,49 0,47 1,23 0,23 

 
 
 
Analisando o quadro anterior verifica-se que: 
 

• Para a chaminé HC as emissões de SO2, NOx, PTS e H2S encontram-se entre os 
limiares mássicos mínimo e máximo; 

• Para a chaminé HR as emissões de SO2, NOx, PTS e H2S encontram se entre os 
limiares mássicos mínimo e máximo; 

• Para a chaminé SRU III as emissões de NOx e H2S encontram-se entre os limiares 
mássicos mínimo e máximo, as emissões de PTS são inferiores ao respectivo 
limiar mássico mínimo e a emissão de SO2 é superior ao limiar mássico máximo ; 

• Em qualquer uma das chaminés as emissões de CO encontram-se abaixo dos 
limiares mássicos mínimo. 

 
 
Assim, de acordo com o definido no artigo n.º 19 do Decreto-Lei n.º 78/2004, ficarão 
sujeitos a monitorização pontual, a realizar duas vezes em cada ano civil, com intervalo 
mínimo de dois meses entre medições os seguintes poluentes: 
 

                                                
 
(1) – Como concentração do poluente H2S nas emissões gasosas da nova unidade de Hidrogénio (HR), 
considerou-se o valor limite de detecção do método de medição actual (8 mg/Nm3), correspondente ao 
resultado obtido nas análises pontuais efectuadas na unidade Hidrogénio existente (HI). No entanto, é 
expectável que o valor de emissão deste poluente na unidade HR seja substancialmente inferior ao valor 
acima referido porque utilizará como combustível gás natural. Deste modo, considera que o caudal de 
emissão de H2S da unidade HR não justifica a monitorização em contínuo deste poluente. 
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• SO2, NOx, PTS, CO e H2S na chaminé HC; 

• SO2, NOx, PTS, CO e H2S na chaminé HR; 

• NOx, PTS, CO e H2S na chaminé SRU III. 

 
 
No entanto, e de acordo com o n.º 4 do artigo 19º do Decreto-Lei referido, se após a 
realização da monitorização durante um ano civil, se verificar que o caudal mássico de 
um poluente é inferior ao seu limiar mássico mínimo, a monitorização pontual das 
emissões desse poluente poderá ser efectuada apenas uma vez de três em três anos, 
desde que a instalação mantenha inalteradas as suas condições de funcionamento. 
 
É expectável que a situação acima referida se verifique para as emissões de CO em 
todas as chaminés assim como para a emissão de PTS na chaminé SRU III. 
 
No que se refere às emissões de SO2 na chaminé SRU III, em conformidade com o artigo 
20º do Decreto-Lei n.º 78/2004 e atendendo a que o caudal mássico de emissão 
ultrapassa o limiar mássico máximo proceder-se-á à monitorização em contínuo deste 
poluente. 
 
 
 
4.3.2.5 Técnicas, Métodos de Análise e Equipamentos Necessários 

Os métodos e equipamentos utilizados para determinação do teor de poluentes do ar 
ambiente serão os definidos na Licença Ambiental n.º 48/2007, e que constam no  
Quadro VI.2. 
 
 

Quadro VI. 2 – Métodos de Amostragem e Método Analítico Para os Diversos Ensaios a 
Efectuar 

Parâmetros Método de Amostragem Método Analítico 

NOx Pontual EPA 7E 

SO2 Pontual/Contínuo EPA 6C 

PTS Pontual EPA 17 

CO Pontual EPA 10 

H2S Pontual EPA 11 

 
 
As medições efectuadas, quer seja em regime contínuo, quer pontual, deverão incluir os 
correspondentes parâmetros de funcionamento de temperatura, de pressão e de teor de 
vapor de água e oxigénio.  
 
Os equipamentos de medição em contínuo e pontuais deverão ser periodicamente 
calibrados de acordo com o artigo 28º. do Decreto-Lei nº. 78/2004, por Laboratórios 
acreditados para o efeito. 
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4.3.2.6 Critérios de Avaliação de Dados 

O tratamento dos dados obtidos através das medições realizadas será efectuado de 
modo a permitir a sua comparação com os valores limite estipulados. Os resultados são 
obtidos sobre determinadas condições de temperatura e pressão, devendo por isso ser 
corrigidos, para as condições normais previstas pelo Decreto-Lei nº. 78/2004, de 3 de 
Abril (Pressão Normal: 760 mmHg (101.3 kPa) e Temperatura Normal: 0ºC (273.15 K)). 
 
Os VLE consideram-se respeitados se nenhum dos resultados das medições efectuadas 
ultrapassar o VLE a definir na Licença Ambiental actualizada para o novo projecto. Para 
efeitos do disposto, a amostragem será representativa das condições de funcionamento 
normal das novas unidades. 
 
No caso da monitorização em contínuo, os VLE consideram-se respeitados se a 
avaliação dos resultados demonstrar que, para as horas de funcionamento da  
fonte pontual, durante um ano civil, se verificam cumulativamente as seguintes 
características: 
 

a) Nenhum valor médio de um mês de calendário excede o VLE; 

b) Nenhum valor médio excede em mais de 30% o VLE; 

c) Nenhum valor médio horário excede em mais de 100% o VLE, quando se trata de 
novas instalações. 

 
 
 
4.3.2.7 Tipo de Medidas de Gestão Ambiental a Adoptar na Sequência dos 

Resultados dos Programas de Monitorização 

Quando o programa de monitorização revele incumprimento de Valor Limite de Emissão 
(VLE), serão adoptadas: 
 

� As medidas correctivas (imediatas) adequadas, incluindo um programa de 
vigilância apropriado; 

 
� As melhores técnicas disponíveis para o tratamento do efluente gasoso de modo 

a garantir a diminuição das quantidades emitidas do poluente atmosférico em 
causa. 

 
 
Serão igualmente efectuadas campanhas de medição mais frequentes até que cesse a 
situação de incumprimento.  
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4.3.2.8 Periodicidade dos Relatórios de Monitorização e Critérios para a Decisão 

sobre a Revisão do Programa de Monitorização 

Os relatórios das monitorizações pontuais cumprirão as especificações do artigo 23º do 
Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de Abril, pelo que proceder-se-á à comunicação dos 
resultados da monitorização pontual à APA, logo que os dados estejam disponíveis, e até 
um máximo de 60 dias após a monitorização.  
 
O envio dos resultados do autocontrolo (medição em contínuo) terá uma periodicidade 
trimestral e serão entregues até ao dia 30 do mês seguinte ao do encerramento do 
trimestre, ou no dia útil imediatamente posterior. 
 
Caso ocorram alterações nas condições de emissão, ou de funcionamento da instalação, 
será efectuada uma revisão do plano de monitorização, de forma a dar resposta às 
exigências estabelecidas nos documentos legais em vigor. 
 
A revisão do plano também será efectuada se surgirem alterações aos diplomas legais 
que serviram de base ao estabelecimento das directrizes apresentadas neste plano de 
monitorização. 
 
 
 
 
4.4 Monitorização do Ambiente Sonoro 

4.4.1 Introdução 

Tendo em conta a caracterização dos níveis sonoros actuais assim como a ausência de 
receptores sensíveis na envolvente próxima da refinaria tal como as acções previstas 
para a fase de construção, propõe-se apenas a monitorização do ambiente sonoro na 
fase de exploração. 
 
 
 
4.4.2 Fase de Exploração 

4.4.2.1 Objectivo 

Este programa de monitorização tem como objectivo determinar se os níveis sonoros 
associados ao Projecto de Conversão da Refinaria de Sines respeitam os níveis legais. 
 
 
 
4.4.2.2 Locais de Amostragem 

No início da exploração será realizada uma medição de ruído na envolvente dos diversos 
equipamentos ruidosos que foram identificados no projecto e no EIA, de modo a verificar 
se os valores das potências sonoras correspondem aos previstos e se os resultados das 
simulações desenvolvidas são confirmados. 
 
Adicionalmente deverão ser efectuadas medições do ambiente sonoro nos receptores 
sensíveis indicados no EIA e identificados na FIG. VI.1 
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FIG. VI. 1 – Pontos de Monitorização do Ambiente Sonoro 

 





 

Estudo de Impacte Ambiental dos Projectos de Conversão e Loteamento da Refinaria de Sines 
Volume II – Relatório Síntese  CAPÍTULO VI 

19

 
 
 
4.4.2.3 Parâmetros a Monitorizar 

As campanhas de monitorização a realizar consistirão na medição in situ dos valores do 
nível sonoro equivalente (LAeq) nos três períodos de referência (período diurno, 
entardecer e nocturno) assumidos pelos indicadores de ruído definidos no Decreto-Lei n.º 
9/2007, de 17 de Janeiro (Ld, Ln e Le em dB(A)). 
 
Para além deste indicador serão efectuadas medições de espectro em bandas de 1/3 de 
oitava durante o funcionamento de máquinas, equipamentos e quaisquer operações 
ruidosas.  
 
Para averiguar da existência ou não de características impulsivas do ruído dentro do 
intervalo de tempo de avaliação será monitorizado o nível sonoro contínuo equivalente, 
LAeq, em simultâneo com característica impulsiva e fast.  
 
 
 
 
4.4.2.4 Frequência de Amostragem 

Relativamente à periodicidade de realização das campanhas de avaliação do ruído 
deverá ser realizada uma campanha de monitorização após o arranque das novas 
unidades de modo a verificar o cumprimento da situação prevista pela modelação 
matemática. 
 
Caso esta situação se verifique poderá ser considerada uma monitorização apenas de 5 
em 5 anos, tal como estabelecido na Licença Ambiental da Refinaria de Sines  
n.º 48/2007, a realizar de forma coordenada com as paragens gerais da Refinaria.  
 
No caso de se observar uma situação distinta da prevista pela modelação ou se 
ocorrerem alterações na instalação ou na envolvente, com eventuais implicações a nível 
do ruído, dever-se-á realizar nova monitorização. 
 
Assim, será realizada uma campanha no primeiro mês após o início da exploração. A 
definição de eventuais campanhas seguintes dependerá dos resultados obtidos e da sua 
análise à luz da legislação vigente e, caso não exista qualquer indicação em contrário, 
será aplicado o definido na Licença Ambiental n.º 48/2007. 
 
 
 
 
4.4.2.5 Técnicas, Métodos de Análise e Equipamentos Necessários 

Os trabalhos de monitorização de ruído deverão ser executados por uma equipa de 
técnicos capacitados e experientes nestes trabalhos. 
 
Serão efectuadas medições in situ, utilizando um tipo de monitorização directa por 
amostragem no espaço e discreta no tempo. 
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As campanhas de monitorização deverão incidir nos períodos diurno (07h00 – 20h00), 
entardecer (20h00-23h00) e nocturno (23h00-07h00).  
 
Os intervalos de tempo de amostragem serão os necessários para garantir a 
estacionaridade dos sinais sonoros e a representatividade estatística dos registos em 
relação à totalidade da duração do período de referência. 
 
As medições deverão ser efectuadas tendo em conta as normas portuguesas aplicáveis: 
 

� Norma Portuguesa 1730-1: 1996 

Descrição do ruído ambiente 
Parte 1: Grandezas fundamentais e procedimentos; 

 
� Norma Portuguesa 1730-2: 1996 

Descrição e medição do ruído ambiente 
Parte 2: Recolha de dados relevantes para o uso do solo; 

 
� Norma Portuguesa 1730-3: 1996 

Descrição e medição do ruído ambiente 
Parte 3: Aplicação aos limites de ruído. 

 
 
Os equipamentos necessários à realização do Programa de Monitorização desenvolvida 
nesta fase são os seguintes: 
 

� Sonómetro integrador de classe 1, em acordo com a NP 3496 de 1989, 
aprovado pelo Instituto Português da Qualidade e calibrado por  
Laboratório Primário Metrologia de Acústica, para medição “in situ” dos 
níveis sonoros. 

 
� Termómetro, anemómetro e higrómetro calibrados por Laboratórios 

acreditados, para controlo das diferentes condições atmosféricas. 
 
 
As campanhas de monitorização, as medições e a apresentação dos resultados 
cumprirão as normas e procedimentos aplicáveis, nomeadamente, a norma NP 1730-
1:1996, ou versão actualizada correspondente, e a verificação de conformidade será feita 
de acordo com os critérios estabelecidos no Regulamento Geral de Ruído (DL 9/2007). 
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4.4.2.6 Critérios de Avaliação de Dados  

Os resultados das medições in situ deverão ser analisados no sentido de verificar o 
cumprimento dos requisitos legais aplicáveis, nomeadamente os estabelecidos no 
Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, na sua redacção actual. 
 
Avaliar-se-á os resultados através da comparação dos resultados com a situação de 
referência, de forma a avaliar o eventual acréscimo de ruído resultante da entrada em 
funcionamento do projecto em estudo. 
 
 
 
 
4.4.2.7 Tipo de Medidas de Gestão Ambiental a Adoptar na Sequência dos 

Resultados dos Programas de Monitorização 

Caso as medições verifiquem que não se confirmam as previsões efectuadas e que a 
legislação não é cumprida serão estudadas e adoptadas as medidas necessárias de 
protecção acústica que garantam o cumprimento da legislação. 
 
Caso as medições revelem que são cumpridos os requisitos legais, apenas será 
necessário voltar a efectuar medições quando existirem alterações significativas do ruído 
emitido, directa ou indirectamente, pela instalação e nos termos definidos pela Licença 
Ambiental. 
 
 
 
 
4.4.2.8 Periodicidade dos Relatórios de Monitorização e Critérios para a Decisão 

sobre a Revisão do Programa de Monitorização 

Os relatórios com os resultados da monitorização serão desenvolvidos nos termos da 
Portaria nº 330/2001, de 2 de Abril e enviados para as autoridades competentes. 
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CAPÍTULO VII 
LACUNAS DE CONHECIMENTO E CONCLUSÕES 

 
 
 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

Neste capítulo final sintetizam-se as lacunas técnicas ou de conhecimento verificadas na 
elaboração do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) e apresentam-se as principais 
conclusões do estudo realizado. 
 
 
 
 
 
2. LACUNAS DE CONHECIMENTO 

Os estudos desenvolvidos permitiram caracterizar, de forma segura, a situação actual do 
ambiente na zona de influência dos projectos, não existindo incertezas significativas em 
relação à situação de referência. 
 
Nesta fase, algumas avaliações foram feitas com base em dados do Projecto de 
Execução da Conversão da Refinaria de Sines, carecendo de confirmação durante a fase 
de exploração, através do Programa de Monitorização. 
 
As estimativas, sendo credíveis e coerentes com a situação actual e com outras 
Refinarias similares em funcionamento, recomendam serem de particular interesse a 
confirmação das emissões gasosas, resíduos e ruído. 
 
Todos os restantes factores apresentam-se sem lacunas. 
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3. PRINCIPAIS CONCLUSÕES 

Os estudos desenvolvidos permitiram caracterizar, de forma detalhada, todos os factores 
de interesse ambiental, tendo sido avaliados os principais impactes associados ao 
projecto de Loteamento e às fases de construção, exploração e desactivação do Projecto 
de Conversão da Refinaria de Sines. 
 
Os efeitos da implantação do Projecto de Loteamento sobre o ambiente são muito pouco 
relevantes face aos que resultam dos do Projecto de Conversão. Na medida em que o 
loteamento constitui uma formalização da intenção futura de expansão da Refinaria de 
Sines, ficando sob reserva os terrenos para uso industrial dessa instalação, considera-se 
que não há impactes significativos decorrentes do Projecto de Loteamento.  
 
No entanto, qualquer intervenção na restante área do lote, não intervencionada no âmbito 
do Projecto de Conversão, mas consagrada a futuras expansões da Refinaria, deverá 
estar sujeita aos mecanismos legais de avaliação de impactes, garantindo-se desta forma 
que eventuais efeitos impactantes serão devidamente avaliados. 
 
A avaliação foi desenvolvida de forma sistemática, utilizando todos os critérios e 
procedimentos recomendados a nível nacional e internacional e observando as 
orientações preconizadas pelo estado da arte. 
 
Com base nas avaliações realizadas e nos impactes comparados com a Alternativa Zero 
(sem projecto), conclui-se que o projecto de Conversão é importante e se justifica: 
 

� Para restabelecer o nivelamento na oferta-procura, reajustando o perfil da 
produção às necessidades do mercado nacional. A produção de gasóleo vai 
aumentar significativamente, à custa de uma redução significativa da produção 
de fuel óleo; 
 

� Para fazer face ao aumento da procura de gasóleo e petróleo com elevada 
qualidade ambiental e excelente aptidão para uso em motores de combustão 
interna. A melhoria da qualidade dos combustíveis terá repercussões 
significativas ao nível do sector dos transportes, particularmente, a redução do 
teor de carbono induzirá a diminuição das emissões de CO2. 

 
� Pelo facto do projecto em estudo se integrar claramente numa lógica de 

investimento em tecnologias “limpas” ao serem aplicadas as Melhores 
Técnicas Disponíveis (MTD`s); 

 
� Pelos efeitos directos e indirectos do projecto a nível socioeconómico e na 

economia nacional decorrentes da criação de um número significativo de postos 
de trabalho, contribuindo para a dinamização populacional e das actividades 
económicas da região; 

 
� Pela melhoria e valorização ambiental da actual Refinaria de Sines. 
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No Estudo de Impacte Ambiental foram avaliados os impactes do projecto tendo-se 
concluído que os impactes residuais deste, os que permanecem após a aplicação das 
medidas de mitigação propostas, dizem respeito essencialmente à fase de construção e 
têm no geral um carácter temporário e impacte reduzido e que os impactes na fase de 
exploração são claramente e globalmente positivos. 
 
 
 
 
4. ESTUDOS COMPLEMENTARES 

Atendendo a que o presente EIA foi desenvolvido em fase de Projecto de Execução, 
conclui-se que os principais estudos a desenvolver estão associados aos Planos de 
Monitorização e implementação de medidas, nomeadamente na qualidade do ar e no 
ruído. 
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