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ADITAMENTO 
 
 
 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

No decurso do processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) dos Projectos de 
Conversão e Loteamento da Refinaria de Sines (Processo de AIA n.º 1961), a Agência 
Portuguesa do Ambiente (APA) solicitou a apresentação de elementos adicionais ao 
Estudo de Impacte Ambiental (EIA), através do ofício datado de 14 de Agosto de 2008, 
com a referência 673/08/GAIA (Anexo 1 ). 
 
O documento que agora se apresenta, sob a forma de um Aditamento ao Estudo de 
Impacte Ambiental, constitui a resposta aos elementos solicitados, os quais se 
apresentam no presente documento. 
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2. ADITAMENTO AO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

2.1 Esclarecer o destino das águas residuais domést icas e das águas residuais 
industriais, produzidas durante a fase de construçã o, nomeadamente quanto 
às características dos efluentes a tratar, do siste ma de retenção ou de 
tratamento a implementar no local do estaleiro, bem , como o 
encaminhamento posterior indicando o receptor desta s água 

As águas residuais domésticas geradas nos estaleiros, durante a fase de construção, 
serão recolhidas numa rede provisória com instalações sanitárias fixas amovíveis, com 
recolha diária por camião hydro-vac. Estas águas serão transportadas por empresa 
devidamente licenciada para o efeito e descarregadas em instalações autorizadas para o 
tratamento deste tipo de efluentes. As características destas águas residuais serão as 
típicas de um efluente doméstico. 
 
As águas residuais industriais geradas pelas actividades de construção serão 
descarregadas de forma controlada para o sistema de pré-tratamento de efluente 
industrial da Refinaria. Apesar de não existir uma caracterização detalhada destas águas, 
face à natureza das operações de construção, prevê-se que as suas características 
sejam compatíveis com o sistema de tratamento existente. 
 
 
 
 
2.2 Descrever com maior detalhe os novos sistemas d e pré-tratamento de águas 

residuais, para a fase de exploração, apresentando o respectivo 
dimensionamento, bem como as correspondentes peças desenhadas, caso se 
encontrem disponíveis 

A informação agora disponibilizada corresponde à situação actual do projecto do sistema 
de pré-tratamento de efluentes, podendo este ser sujeito a algumas adaptações com o 
procurement de equipamentos que está a decorrer. 
 
Assim, poder-se-á indicar os dimensionamentos previstos para as seguintes alterações 
previstas no pré-tratamento dos efluentes gerados na Fábrica I, Fábrica II e Fábrica III 
(novas unidades): 
 

• capacidade total das bacias de tempestade está dimensionada para um total de 
33 817 m3, sendo 25 000 m3 da nova bacia de tempestade (TE-V-60), 2 500 m3 
do OP-V-61C existente e 6 317 m3 da nova bacia (TE-V-50) afecta à Fábrica III, 
que irá reter o efluente industrial correspondente a dois dias de laboração. 

 
• capacidade da nova bacia de águas limpas, que irá recolher águas pluviais, está 

dimensionada para 1 600 m3. 
 
O cálculo destas capacidades teve por base os valores de precipitação registados na 
Estação de Sines para um período de retorno de 30 anos.  
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O revamping do sistema de pré-tratamento terá como objectivo melhorar o sistema 
actualmente existente e, simultaneamente, manter o nível de descarga correspondente à 
actual classe III estabelecida, pela ETAR de Ribeira de Moinhos, no âmbito do contrato 
RARISA.  
 
No Anexo 2  apresentam-se os diagramas P&I que incluem informação sobre dimensões 
e características da linha de tratamento. 
 
O Quadro 1 apresenta a caracterização dos efluentes pré-tratados, previstos após o 
revamping, bem como os valores de emissão associados às MTD estabelecidos no 
documento de referência  (BREF REF).  
 
 

Quadro 1 – Qualidade dos efluentes pré-tratados – R efinaria de Sines versus  valores de 
referência 

Caracterização dos efluentes pré-tratados 

BREF REF Parâmetros (mg/l) 
Após o revamping  

Valor médio Valor máximo 

pH 6 ≤ pH ≤ 9 7 10 

Sulfuretos < 7 5 15 

Fenóis < 15 12 40 

CQO < 600 300 700 

Óleos e gorduras < 35 40 100 

 
 
Constata-se que a qualidade do efluente pré-tratado manter-se-á alinhado com os valores 
de emissão associados às MTD. 
 
 
 
 
2.3 O EIA procedeu à caracterização da situação act ual do ambiente através de 

medições acústicas em 8 locais, que ocorreram em De zembro de 2007 e 
Março de 2008. Indicar a duração, das medições acús ticas efectuadas, de 
modo a evidenciar a representatividade dessas mediç ões. Esta solicitação 
surge pelo facto dos níveis sonoros apresentados ne ste EIA diferirem 
significativamente dos níveis sonoros apresentados por estudos anteriores, 
para os mesmos locais 

As medições de ruído foram feitas numa primeira fase em Dezembro de 2007 tendo-se 
procedido à medição para todos os pontos nos períodos diurno, entardecer e nocturno 
em dois dias diferentes conforme determina o procedimento. 
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As medições foram cada uma de 15 minutos cumprindo assim um período de 30 minutos 
de medição prevista, o que se revelou suficiente tendo em conta as características das 
fontes de ruído da zona, pelo menos durante cada período de medição em que as 
condições das fontes ruidosas se mantêm no essencial relativamente uniformes. Refira-
se que estas fontes correspondem às indústrias locais e à circulação automóvel nalguns 
dos pontos que estão mais próximos das estradas. As fontes humanas na zona rural 
envolvente correspondem, pontualmente, ao ruído típico de pessoas e particularmente de 
animais. 
 
Em Março de 2008 foram repetidas algumas medições para confirmar valores. 
 
Desconhecem-se as razões das diferenças mencionadas pela Comissão de Avaliação 
em relação aos níveis sonoros apresentados anteriormente noutros estudos para os 
mesmos locais. 
 
 
 
 
2.4 Esclarecer se as medições realizadas verificara m a existência de 

características tonais e/eu impulsivas. Em caso afi rmativo, solicita-se o envio 
da análise espectral em bandas de 1/3 de oitava e/o u o registo da 
impulsividade. A relevância deste aspecto deve-se a o facto de estudos 
anteriores indicarem a existência de componentes to nais, pelo que se 
considera pertinente despistar essa situação nas co ndições de 
funcionamento actuais 

As medições realizadas foram executadas de modo a obter todo o espectro de ruído 
verificado pelo qual é possível identificar as suas características tonais. Foram também 
medidos os valores impulsivos de forma a identificar as características impulsivas do 
ruído residual Da observação das respectivas fichas de controlo para o período de 
Dezembro de 2007 verifica-se que em apenas em dois casos se encontram registos com 
características tonais (diurno 2 no Ponto 7 – 400 Hz e diurno 2 no Ponto 8 – 80 Hz). Das 
medições de Março 2007 não foi possível recuperar os registos. 
 
Do mesmo modo existem também características impulsivas nalgumas medições feitas.  
 
No Anexo 3.1 e Anexo 3.2 apresentam-se os quadros referentes a cada um dos pontos 
de medição, identificando-se as frequências para o qual se registam características tonais 
(Anexo 3.1) e impulsivas (Anexo 3.2). 
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2.5 Na zona do Chaparralinho e da Caranchola, a Nor te da Refinaria de Sines 

(entre os pontos P1 e P2), existem vários edifícios . Esclarecer se esses 
edifícios correspondem a habitações  

Na Carta 1: 25 000 n.º 516, Santiago do Cacém, 2000 01 01 3ª edição, existem de facto 
várias marcações de edificações. 
 
Tratam-se de casas clandestinas antigas, que na altura ficaram registadas na cartografia, 
sendo locais muito degradados quer do ponto de vista da sua ocupação quer de 
condições. 
 
Depois de um longo processo, a Câmara Municipal de Sines procedeu à sua demolição, 
não existindo hoje qualquer tipo de habitação ou ocupação no local. No Anexo 3.3  
apresentam-se as fotografias de Agosto de 2008 da situação dos locais  
 
Esta é a razão pela qual foi escolhido o ponto P1 para proceder à respectiva medição, 
pois corresponde a um ponto próximo da única edificação existente da zona e que se 
apresenta desocupada, desconhecendo-se quais os períodos que se apresenta habitada. 
 
No anexo 4.2 do EIA, são visíveis as características desta construção, apresentando-se 
em Anexo 3.4  as fotografias um pouco mais afastadas, que fazem o enquadramento da 
zona e por onde se pode verificar que não pode ser considerado como um receptor 
sensível, e mesmo que o fosse, não apresenta qualquer tipo de impacte significativo. 
 
 
 
 
2.6 Apresentar uma tabela que indique a distância d e cada um dos receptores 

sensíveis considerados no EIA ao projecto em avalia ção 

No Quadro. IV. 45 do EIA é apresentada a distância à Refinaria em metros de cada um 
dos pontos de medição que foram considerados. Esta distância foi medida em relação ao 
limite da Refinaria em linha recta. Admite-se que a solicitação da Comissão de Avaliação 
pretende não a distância à Refinaria mas sim ao projecto em análise, o que se torna 
particularmente difícil uma vez que existem vários elementos dispersos em particular na 
zona de tancagem. 
 
Deste modo, em cada ponto são medidas as distâncias ao elemento mais próximo do 
projecto com significado em termos de fontes ruidosa. 
 
No quadro seguinte apresenta-se a distância de cada um dos pontos de medição à fonte 
ruidosa mais próxima do projecto agora em análise, conforme definido na  
Figura 1 que constitui o Anexo 3.5 , tendo-se utilizado para este as figuras do mapa de 
ruído onde se identificam as fontes de ruído mais próximas. 
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Quadro 2 – Distância dos Pontos de Medição ao Ponto  de Ruído Mais Próximo do Projecto 
em Avaliação 

Locais de Medição Distância ao projecto 
(metros) 

1 1088 

2 949 

3 1449 

4 1494 

5 709 

6 1037 

7 511 

8 518 

Esteveirinha 9 741 

Monte da Esteveira 10 828 

 
 
 
 
2.7 Consideram-se necessárias medições acústicas pa ra caracterizar a situação 

actual de ambiente em receptores sensíveis não aval iados, que se localizam 
na envolvente da área a intervir (na zona Sudeste d a Refinaria), 
nomeadamente: 

• Monte da Esteveira; 

• Esteveirinha. 

Na definição dos pontos de medição que se consideram representativos no EIA, verificou-
se que na zona mais próxima da área de expansão a sul da Refinaria existem apenas 
algumas construções dispersas numa zona plana relativamente exposta. 
 
Trata-se de uma zona que para Este da Refinaria apresenta um declive suave até à 
ribeira aí existente o que coloca progressivamente as habitações num plano mais 
protegido em relação à refinaria, pois tratam-se de habitações de piso térreo. 
 
Considerou-se assim que a habitação designada na carta à escla 1: 25 000 como 
“Paulito” constitui a situação mais representativa de exposição, tendo-se considerado que 
os dois locais mencionados pela CA não apresentam situações diferenciadas sensíveis 
em relação a este ponto. 
 
De facto, como se pode verificar, a distância do ponto de ruído P6 à fonte de ruído mais 
próxima apresenta-se à cota 65, enquanto que a construção de Esteveirinha (P9) se 
encontra a cota 63 e o Monte da Esteveira (P10) num ponto ainda mais baixo, à cota 58, 
como se pode ver nas fotografias constantes no Anexo 3.6 
 
Nas fotografias, verifica-se que as construções se encontram numa cota mais baixa do 
que o plano da Refinaria. 
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O monte da Esteveirinha não tem qualquer ocupação humana sendo apenas utilizada 
como um armazém de alfaias agrícolas e para a produção agrícola da zona de Sequeiro 
envolvente. As construções encontram-se bastantes degradadas. 
 
A situação da Esteveirinha é semelhante embora tenha ocupação humana, encontrando-
se também a uma cota mais baixa e muito distante da Refinaria. Nas fotografias que 
constituem o Anexo 3.7  esta situação é visível, assim como o facto das fachadas 
estarem voltadas para o lado oposto da refinaria, ou seja, para Este. 
 
Na fotografia nº 1 do Anexo 3.7  tirada a partir do marco da Esteveirinha para Norte vê-se 
a distância entre a Refinaria e a Esteveirinha e as respectivas diferenças de cota a partir 
da estrada de acesso. 
 
Tendo-se considerado a preocupação manifestada pela Comissão de Avaliação de se 
fazerem medições nestes dois pontos, estas foram feitas nos dias 20 e 21 de Agosto de 
2008. 
 
Essas medições foram feitas em condições semelhantes ao ponto P6, privilegiando-se as 
medições junto à entrada das propriedades e no local mais exposto do que a 
aproximação ás construções, prevenindo-se assim situações de influência sobre as 
medições em particular no período nocturno devido à presença de animais.  
 
Os valores obtidos são assim mais conservadores daqueles que seriam obtidos próximos 
das construções, já que o ponto de avaliação está mais próximo da Refinaria entre 100 a 
150 m. 
 
Como se pode verificar no Quadro 3 os valores obtidos para os dois pontos são 
semelhantes ao ponto P6, como era expectável, apesar de terem sido medidos em 
períodos diferentes. 
 
 

Quadro 3 – Valores Obtidos para os Pontos de Mediçã o “Esteveirinha” e “Monte da 
Esteveira” 

Pontos de Medição Lden 
(dB(A))  

Ln 
(dB(A))  

P1 57.6 47.2 

P2 56.1 48.8 

P3 55.9 49.5 

P4 55.4 49.0 

P5 58.2 51.6 

P6 57.3 50.9 

P7 58.4 50.5 

P8 60.5 51.4 

Esteveirinha P9 56.5 49.7 

Monte da Esteveira P10 58.5 52.6 
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Nos Anexo 3.1  e Anexo 3.2  apresentam-se igualmente as análises espectrais destes 
dois pontos de medição. 
 
 
 
 
2.8 Para os locais anteriormente referidos, deverão  ser avaliados os impactes e, 

se necessário, propostas medidas de minimização 

Tendo em conta os resultados obtidos e que são mencionados no ponto 7 não se justifica 
uma avaliação diferente daquela que foi feita no EIA em relação as Medidas de 
Minimização 
 
 
 
 
2.9 Esclarecer a razão pela qual o  EIA não realizou previsões dos níveis sonoros 

nos receptores sensíveis mais afectados pela fase d e construção, uma vez 
que dispõe de dados (previsões dos volumes de tráfe go de pesados durante a 
fase de construção; estimativa do número de trabalh adores; acessos nos 
estaleiros/obra definidos) 

Na FIG. III. 12 apresenta-se o acesso dos transportes de grandes dimensões à refinaria, 
coincidindo o último troço à ligação da estrada entre S Torpes e Santo André e a zona de 
construção ao longo do limite Sul da Refinaria. 
 
O transporte de pesados dividir-se-á assim por Norte e Sul conforme as necessidades de 
transporte estabeleçam ligações ao Porto de Sines ou a outros locais para Norte. Esta 
circulação é no entanto claramente maioritária para Sul e para o Porto de Sines, já que a 
principal actividade geradora de transportes pesados, que corresponde a terraplanagens 
e à remoção de solos, será conduzida para o Porto de Sines para a construção do 
terrapleno da expansão do Terminal XXI (na FIG. 2 anexa à questão 2.38 apresenta-se 
as ligações terrestres mais detalhadas).  
 
Tendo em conta as estimativas de circulação de pesados que se apresentou no  
Capítulo III do EIA conclui-se que os primeiros oito meses serão os mais críticos com 
cerca de 50 veículos por dia, o que perfaz um total aproximado de 100 passagens / dia. 
 
Dado que apenas se irão verificar passagens durante o período diurno ter-se-á um 
tráfego médio de 8 veículos / hora. Assumindo uma velocidade de circulação de 60 km/h 
e dado que o terreno é plano estimou-se o nível de ruído para diversas distâncias ao eixo 
da via, que se apresenta no quadro seguinte 
 
O Quadro 4 mostra os valores do parâmetro Lden para distâncias entre os 10 metros e os 
500 metros para o tráfego simulado: 
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Quadro 4 – Valores do Parâmetro Lden  para Distâncias entre os 10 metros e os 500 metros  
para o Tráfego Simulado 

Distancia ao eixo da via  
(m) 

Lden   
(dB(A)) 

10 55.2 

20 51.9 

30 49.7 

40 47.9 

50 46.5 

60 45.2 

70 44.1 

80 43.2 

90 42.4 

100 41.7 

120 40.4 

140 39.3 

160 38.4 

180 37.7 

200 37.0 

250 35.5 

300 34.3 

400 32.3 

450 31.5 

500 30.7 

 
 
Como se pode observar mesmo para distâncias na ordem dos 10 metros, o valor de ruído 
particular (Lden) fica muito abaixo do valor limite máximo para zonas não classificadas, 
63 dB(A). 
 
Não se prevê portanto que o tráfego de pesados afectos à construção do projecto venha 
provocar a ultrapassagem de qualquer valor limite. 
 
Refira-se que ao longo deste acesso apenas existe um receptor relativamente próximo 
correspondente ao ponto de medição P5. Situações semelhantes de tráfego nesta via são 
frequentes já que é por este acesso que se desenvolvem as principais acções de 
manutenção da Refinaria que são anuais, assim como o acesso à zona do estaleiro que 
regularmente é utilizado nessas intervenções. 
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2.10 Indicar o horário previsto para os trabalhos q ue decorrerão durante a fase de 

construção e, consequentemente, se será necessária uma Licença Especial 
de Ruído (LER). Em caso afirmativo, e uma vez que a  fase de construção será 
de 26 meses, deverá ser verificado o cumprimento do s valores limite 
aplicáveis de acordo com o art.º 15º do Regulamento  Geral do Ruído (RGR) 

O período previsto para a construção estima-se que não inclua a necessidade de 
trabalhos fora do período diurno, pelo que em princípio não será necessária a Licença 
Especial de Ruído (LER). 
 
Pontualmente esta necessidade poderá vir a ocorrer e no caso de vir a ser necessário 
será solicitada a Licença Especial de Ruído (LER) e naturalmente cumpridos todos os 
procedimentos, no sentindo de ser verificado o cumprimento dos valores limite aplicáveis 
de acordo com o art.º 15º do Regulamento Geral do Ruído (RGR). 
 
 
 
 
2.11 Para a fase de exploração, descrever, com maio r detalhe, o tipo de cartografia 

digital utilizada na modelação (equidistância de cu rvas de nível, edificado e 
obstáculos de propagação ao ruído considerados, etc .). 

Para a elaboração dos mapas de ruído para 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. 
 
Nas zonas mais sensíveis da envolvente da refinaria, tais como aquelas onde se observa 
a presença de usos com sensibilidade ao ruído, os dados cartográficos das cartas 
militares foram complementados com base em dados recolhidos no terreno baseados em 
observações locais (obstáculos existentes, manchas de vegetação) e em registos de 
coordenadas GPS. Os obstáculos existentes na refinaria como tanques e equipamentos 
foram considerados em 3 dimensões. As características planas do terreno da envolvente 
apenas justificam a utilização a duas dimensões. 
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2.12 Para a fase de exploração, apresentar uma figu ra/planta com a localização das 

fontes efectivamente simuladas no modelo de previsã o acústica. 
Complementarmente, deverá ser apresentada uma tabel a que, utilizando a 
mesma nomenclatura da figura/planta anteriormente r eferida, indique para 
cada uma dessas fontes: 

• tipo de fonte modelada (fonte pontual fonte em área , etc.);  

• o nível de potência sonora;  

• altura acima do solo;  

• regime de funcionamento. 

 
No Anexo 4.2 do EIA, é apresentada a lista de equipamento ruidoso que foi utilizado na 
simulação. Nela estão referenciados as potências sonoras, o tipo de fonte, o regime de 
funcionamento e as coordenadas. 
 
No projecto de execução, esta tabela está complementada com a altura ao solo de cada 
um dos equipamentos. 
 
Esta tabela reproduz-se no Anexo 3.8  deste aditamento. Nesse mesmo anexo 
apresenta-se uma planta com a localização das fontes efectivamente simuladas no 
modelo de previsão acústica. 
 
 
 
 
2.13 Tendo em conta que os mapas de ruído forem cal culados para uma altura de  

4 m acima do solo, evidenciar que o modelo previsio nal se encontra validado. 
Indicar a escala dos mapas de ruído 

O modelo utilizado nas simulações está validado para a simulação a uma altura de  
4 metros acima do solo, e a simulação foi desenvolvida utilizando as Normas 
recomendadas pela APA. 
 
Os valores de potência sonora utilizados são fornecidos pelo projecto, só podendo ser 
validados após a construção com medições no local. 
 
Os mapas de ruído foram desenvolvidos utilizando a cartografia de detalhe disponível 
para a zona. 
 
No Anexo 3.9  encontram-se as Figuras do EIA correspondentes aos mapas de ruído que 
são de novo reproduzidos indicando a sua escala. 
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2.14 Não foram avaliados os impactes cumulativos no  descritor ambiente sonoro. 

Para a mesma área em estudo está prevista a entrada  em funcionamento da 
Central de Cogeração da Refinaria de Sines, no fina l do presente ano. 
Adicionalmente, na proximidade da área em avaliação , estão previstos outros 
projectos, nomeadamente a Central de Ciclo Combinad o da Galp Power  – S. 
Torpes. Estas unidades não foram consideradas nas s imulações, para a 
previsão de impactes, o que se considera uma lacuna  que deverá ser 
corrigido 

 
O impacte cumulativo da Central de Cogeração da Refinaria de Sines será muito pouco 
significativo, não se prevendo que altere as previsões feitas para o projecto de 
conversão, em relação ao exterior. 
 
Na figura que se inclui no Anexo 3.10 , reproduz-se o mapa de ruído particular que foi 
estimado no âmbito do Estudo de Impacte Ambiental da Central de Cogeração da 
Refinaria de Sines, onde se pode verificar que as zonas com nível de LAeq acima de  
60 dB (A) se confinam a uma zona muito restrita no local de implantação da respectiva 
central e sempre no interior da Refinaria.  
 
A localização da Central de Cogeração no interior da actual área fabril permite que todo o 
seu impacte se confine ao interior da Refinaria. 
 
Verificou-se que nos limites da Refinaria os valores de LAeq são sempre inferiores a  
50 dB(A) e que na zona principal de implantação da expansão da Refinaria, os valores 
estão entre 30 e 35 dB(A), muito abaixo dos valores previstos, associados ao 
funcionamento dos novos equipamentos.  
 
No Estudo de Impacte ambiental da Central de Cogeração, conclui-se que o impacte 
ambiental em todos os receptores analisado é nulo, para os períodos diurno e nocturno. 
Tendo em conta os resultados das simulações feitas para o projecto de conversão, 
acrescido do efeito barreira das novas instalações, o impacte cumulativo será assim 
insignificante podendo considerar-se as simulações feitas para o projecto de conversão 
como representativas em relação ao cumulativo no exterior. 
 
Quanto aos impactes cumulativos da Central de Ciclo Combinado, a sua presença na 
vizinhança distante da Refinaria de Sines poderá eventualmente provocar algum efeito 
cumulativo na área existente entre estas duas estruturas. Não se prevê no entanto que 
estes sejam significativos visto que as estimativas apontam para valores abaixo dos 
limites estabelecidos para este tipo de zona. 
 
Embora não sejam conhecidos os valores exactos no mapa de ruído da Central de Ciclo 
Combinado, apenas com as manchas com escalões de ruído, é possível estimar o pior 
cenário possível em termos de impactes cumulativos. 
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Assim, tem-se para o período nocturno (Ln) o pior caso aconteceria na intersecção das 
isolinhas de Ln = 45 dB(A), algo que de acordo com as previsões não acontece , ficando 
no entanto as manchas de ruído correspondentes relativamente próximas. Para esta 
possibilidade ter-se-á um valor de ruído particular acumulado (Refinaria + Central de 
Ciclo Combinado) de Ln = 48 dB(A) ficando 5 dB(A) abaixo do limite de 53 dB(A). 
 
De forma semelhante para o parâmetro Lden a consulta dos mapas mostra que os novos 
equipamentos da refinaria irão produzir na vizinhança da Central de Ciclo Combinado 
valores inferiores a 50 dB(A). De acordo com o mapa relativo ao funcionamento da 
Central de Ciclo Combinado para esta área os valores previstos encontram-se todos 
abaixo dos Lden = 55 dB(A). 
 
Conclui-se assim, que no pior caso o efeito cumulativo das duas instalações a funcionar 
será de Lden = 56,2 dB(A), valor que se encontra abaixo do limite máximo para este tipo 
de zona 63 dB(A). 
 
Nas Figuras 1 e 2 que constituem o Anexo 3.10  fez-se a integração possível dos mapas 
de ruído do projecto de expansão com os que tinham sido reproduzidos para a Central de 
Ciclo Combinado, verificando-se a situação atrás discutida e que os impactes cumulativos 
não serão significativos. 
 
 
 
 
2.15 Os resultados das simulações Indicam o cumprim ento do critério de 

exposição máxima e do critério de incomodidade em t odos os receptores 
sensíveis analisados, pelo que o EIA não apresenta medidas de minimização. 
No entanto, tendo em conta os aspectos solicitados no presente parecer, 
deverão ser reavaliados impactes do projecto e a ne cessidade de medidas de 
minimização 

As análises e respostas dadas às solicitações da Comissão de Avaliação nos pontos 
anteriores não alteram as avaliações feitas no EIA, e pelo contrário confirmam não 
existirem outros receptores sensíveis para além do que foi referenciado no EIA. 
 
Como se constatou no EIA, não se verificam impactes significativos em nenhum dos 
locais identificados, para além de que a sua sensibilidade é muito baixa ou mesmo nula, 
correspondendo no essencial a construções com ocupação sazonal ou armazéns 
agrícolas com eventual ocupação temporária.  
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2.16 O EIA apenas propõe monitorização para fase de  exploração, o que não se 

considera aceitável, uma vez que:  

• foram identificados receptores sensíveis na proximi dade da zona de 
obras e/ou dos acessos aos estaleiros, assim corno estão previstos 
volumes de tráfego de veículos pesados considerávei s, com especial 
Incidência nos 8 primeiros meses da fase de constru ção;  

• adicionalmente, caso o período de funcionamento da obra ocorra entre as 
20h e as 8h dos dias úteis ou aos fins-de-semana e feriados, é obrigatória 
a existência de LER e do cumprimento dos valores li mite estabelecidos 
no RGR, o que implica a necessidade de monitorizaçã o da fase de obra. 

Assim, o programa de monitorização deverá ser refor mulado, de modo a 
incluir a fase de construção 

 
Como se viu no EIA, não existem receptores sensíveis que justifiquem preocupação em 
relação ás actividades correntes de construção. 
 
O facto de estar prevista a concretização de um Plano de Gestão Ambiental para o 
processo de construção, garante que situações imprevisíveis sejam devidamente 
controladas, tomando-se as medidas necessárias no caso de se verificarem situações 
que não são actualmente previsíveis.  
 
Nesse sentido, será introduzida essa referência no Plano de Monitorização do Ruído com 
particular atenção ao Ponto P5 que constitui a única ocupação humana nas proximidades 
das áreas de maior influência da fase de construção. 
 
No Anexo 3.11  apresenta-se o Plano de Monitorização reformulado. 
 
Em relação ao período de construção, como já foi referido antes, não se prevê a 
necessidade de trabalhos para além do período diurno, mas, no caso de haver 
necessidade pontual de ocorrerem, será cumprida a legislação e a recomendação da C.A 
no sentido da exigência do LER e de realização da Monitorização na fase de obra 
 
 
 
 
2.17 Esclarecimento acerca da possível utilização d e um combustível alternativo, 

bem como da eventual existência de caldeiras auxili ares e, em caso 
afirmativo, apresentar as respectivas característic as 

Não está prevista a utilização de combustível alternativo nem de caldeiras auxiliares nas 
novas unidades processuais 
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2.18 Reformular os diversos Diagramas simplificados , de forma a estarem 

concordantes e serem perceptíveis em termos dos cód igos usados ao longo 
da descrição técnica de cada uma das unidades, e/ou  apresentação de um 
glossário com todos os códigos utilizados 

Apresenta-se no Anexo 4 , um glossário com todos os códigos utilizados ao longo da 
descrição técnica de cada uma das unidades de forma a tornar os diversos diagramas 
simplificados perceptíveis e concordantes. 
 
Considera-se que as designações dos equipamentos que constam dos Diagramas de 
Processo Simplificados apresentados no Capítulo III – Descrição do Projecto estão 
concordantes com a descrição processual apresentada para a respectiva unidade. 
 
 
 
 
2.19 Apresentar o Diagrama Simplificado relativo à Unidade de Hydrocracker  (que 

não consta no EIA) 

A não apresentação de um diagrama simplificado para a nova unidade Hydrocracker 
deve-se ao facto de esta constituir uma unidade muito complexa e de grande dimensão 
não sendo possível, mantendo um nível de detalhe adequado à respectiva compreensão, 
a apresentação de diagramas simplificados similares aos apresentados para as restantes 
novas unidades processuais.  
 
Esta mesma situação é constatada pela análise dos Process Flow Diagrams que se 
apresentam de novo no Anexo 5 .  
 
 
 
 
2.20 Indicar, nos diagramas simplificados, da local ização prevista para as 

chaminés (esta situação apenas está contemplada no diagrama relativo à 
unidade “ tail gas ”) 

No Capitulo III do Estudo de Impacte Ambiental, correspondente à Descrição do Projecto, 
são apresentados seis diagramas simplificados, nomeadamente: 
 

• FIG.III.6 – Diagrama simplificado da nova unidade de Hidrogénio 

• FIG.III.7 – Diagrama Simplificado da nova unidade de Funcionamento de GPL; 

• FIG.III.8 – Diagrama Simplificado da nova unidade de funcionamento de n-c4/i-c4; 

• FIG.III.9 – Diagrama Simplificado da Nova unidade de Stripper de Águas Ácidas; 

• FIG.III.10 – Diagrama Simplificado da Nova Unidade de Recuperação de Enxofre; 

• FIG.III.11 – Diagrama Simplificado da Unidade de Tratamento de “Tail Gas”. 
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Das seis unidades acima mencionadas, apenas duas contemplam chaminés, a unidade 
de tratamento de “Tail Gas”, integrada na Unidade de Recuperação de Enxofre, e a nova 
unidade de Hidrogénio. 
 
Na página seguinte reedita-se a FIG. III.6 do EIA, apresentando-se de novo o Diagrama 
Simplificado da Nova Unidade de Hidrogénio com a localização da respectiva chaminé.  
 
 
 
 
2.21 Apresentar as estimativas dos valores das emis sões para atmosfera do 

poluente COV, expressas em mg/Nm 3, para todas as fontes de emissão 

Os valores das emissões para a atmosfera das diferentes fontes pontuais do poluente 
COV são apresentados no quadro seguinte. 
 
 
 

Quadro 5 – Estimativas dos Valores das Emissões par a Atmosfera do Poluente COV 
(mg/Nm 3) 

Designação Unidade COV (mg/Nm 3) 

Chaminé Principal (1) 4,55 (A) 

Aquecimento Asfalto 1 (OP-H3) (1) < 0,35 (A) 

Aquecimento Asfalto 2 (OP-H4) (1) < 1.35 (A) 

Alquilação (AL-H1) (1) < 0,80 (A) 

Unidade Produção Hidrogénio (HI-H1) (1) < 0,80 (A) 

Dessulfuração de Gasoleo (HG-H1) (1) < 0,45 (A) 

Destilação de Vácuo (HV-H1) (1) < 0,9 (A) 

Dessulfuração de Gasolina (Ht-H1) (1) < 0,95 (A) 

Plattforming (PP-H3A) (1) < 1.02 (A) 

Plattforming (PP-H3B) (1) < 1,00 (A) 

Plattforming (PP-H3C/D) < 1,05 (A) 

Caldeira Recuperação 1 (2) < 21 (B) 

Caldeira Recuperação 2 (2) < 21 (B) 

Turbina a Gás 1 (2) 1 (B) 

Turbina a Gás 1 (2) 1 (B) 

Hydrocracker (HC)  (3) 12 (C) 

Unidade de Hidrogénio (HR) (3) 8 (C) 

Unidade de Recuperação de Enxofre (SRU) (3) 4 (C) 
 Fonte: (1) Relatórios de Caracterização do Efluente Gasoso da Refinaria de Sines – 2007; 

 (2) Licenciamento Ambiental da Cogeração da Refinaria de Sines; 
 (3) Memória Descritiva do Projecto de Execução da Conversão e Loteamento da Refinaria de Sines. 
 

(A) Valores médios resultantes de duas medições efectuadas durante o ano de 2007. 8% de O2 
(B) 15% de O2 
(C) 3% de O2 
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FIG. III. 6 - Diagrama Simplificado da Nova Unidade  de Hidrogénio 
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2.22 Caracterizar a corrente do efluente gasoso, à entrada e à saída, da unidade de 

Claus , expressa em mg/Nm 3 

O efluente gasoso, à entrada e saída da Unidade de Recuperação de Enxofre (que inclui 
a secção Claus e a secção de tratamento de Tail Gas) tem as características 
apresentadas nas tabelas seguintes, onde estão identificados os componentes das 
correntes da secção Claus e da secção de tratamento de tail gas. 
 
 

Quadro 6 – Componentes à Entrada da Unidade de Recu peração de Enxofre 

Componente 
Entrada Unidade Recuperação de 

Enxofre 
(mg/Nm 3) 

Sulfureto de hidrogénio 999031 

Água 148853 

Amónia 116387 

Hidrogénio 397 

Metano 127 

Propano 127 

Caudal 6293 Nm3/h 

 
 

Quadro 7 – Componentes à Entrada da Unidade de Trat amento de Tail Gas  

Componente 
Entrada unidade de 

tratamento de tail gas  (1) 
(mg/Nm 3) 

Sulfureto de hidrogénio 16760 

Dióxido de enxofre 7807 

Hidrogénio 2250 

Água 366211 

Azoto 615818 

Monóxido de carbono 444 

Dióxido de carbono 22100 

Sulfureto de carbonilo 246 

Dissulfureto de carbono 564 

Enxofre Elementar 1548 

Caudal 16665 Nm3/h 
(1)  Corrente de gás proveniente da secção Claus da Unidade de 

Recuperação de Enxofre. 
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Quadro 8 – Componentes à Saída da Unidade de Tratam ento de Tail Gas  

 

(1) Corrente de entrada no incinerador. 

 
 

Quadro 9 – Componente à Saída do Incinerador para a  Chaminé 

Componente 
Saída do incinerador para 

chaminé 
(mg/Nm 3) 

Sulfureto de hidrogénio ≤10 

Dióxido enxofre 2424 

Hidrogénio 442 

Água 99606 

Azoto 1006193 

Oxigénio 36042 

Monóxido de carbono 194 

Dióxido de carbono 73848 

Caudal 23244 Nm3/h 

 
 
 
 
2.23 Incluir, na descrição da unidade “ Tail Gas ”, a informação relativa ao processo 

que está associado ao incinerador B-301, tal como c onsta no respectivo 
diagrama simplificado 

A corrente obtida no topo da coluna E-202 é enviada para o incinerador B-301 e a 
corrente de 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. 
 
No incinerador B-301 é utilizado, como combustível, fuel gás de forma a garantir uma 
temperatura de 650ºC na câmara de combustão. Deste modo atinge-se as melhores 
condições de combustão. 

Componente 
Saída da unidade tratamento 

 tail gas  (1) 

(mg/Nm 3) 

Sulfureto de hidrogénio 3283 

Dióxido enxofre 0 

Hidrogénio 2611 

Água 42643 

Azoto 1121255 

Monóxido de carbono 31 

Dióxido de carbono 38579 

Caudal 9147 Nm3/h 
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O incinerador B-302 é dedicado à corrente rica em amónia proveniente do primeiro 
estágio da unidade de stripper de águas ácidas. O gás de combustão deste incinerador é 
enviado para um reactor DeNOx (D-301), onde os óxidos de azoto são reduzidos a azoto. 
O gás de combustão é depois descarregado para a atmosfera através da chaminé da 
unidade de SRU. 
 
De seguida é apresentado o diagrama simplificado da Unidade de “Tail Gas” (FIG. III.11 
do Estudo de Impacte Ambiental) rectificado de acordo com o já descrito. 
 
 
 
 
2.24 Da análise dos vários diagramas simplificados e da descrição apresentada, 

constata-se a existência de diversos equipamentos ( fornalhas e outros) nos 
quais os vários produtos/fluidos são aquecidos. Ass im, solicita-se a 
indicação, para cada um destes equipamentos, das re spectivas potências 
térmicas, consumos de combustível previsto (por tip o de combustível), poder 
calorífico inferior e teores de enxofre, bem como i nformação relativa à 
localização e caracterização dos seus efluentes gas osos à saída para 
atmosfera 

No quadro abaixo são apresentadas os novos equipamentos onde os produtos são 
aquecidos (fornalhas e outros) assim como as respectivas potências térmicas, os 
combustíveis utilizados e o seu consumo. 
 
 

Quadro 10 – Características das Novas Fornalhas 

Unidade Equipamento 
relevante 

Potência Nominal 
(KW th) Combustível 

Consumo 
Combustível 

(kg/h) 

Hydrocracker HC - H1 13645 FG 1493 

Hydrocracker HC – H2 10983 FG 1201 

Hydrocracker HC – H3 61598 FG 6738 

Hidrogénio HR – H - 01 87630 GN 3329 

Recuperação de Enxofre III B - 301 7205 FG 340 

 
 
O poder Calorífico Inferior e o teor de enxofre estão associados ao tipo de combustível 
usado nos equipamentos, estando estes dados descriminados por tipo de combustível no 
quadro seguinte. 
 
 

Quadro 11 – Poder Calorífico Inferior e Teor em Enx ofre dos Combustíveis 

 
Sigla Poder Calorífico inferior 

- PCI (KJ/kg) Teor em enxofre (%) 

Fuel Gás (FG) FG 48.772 0 

Gás Natural GN 49.492 0 
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2.25 Apresentar justificação para o facto dos resul tados das simulações 

efectuadas não estimarem a ocorrência de situações de violação do valor 
limite da qualidade do ar, relativo ao poluente par tículas, e registadas nas 
estações de qualidade do ar 

A única estação de qualidade do ar que apresenta valores para 2006 e com interesse 
para estes projectos, é a de Sines cuja localização é a Oeste da Refinaria, na 
proximidade da pedreira de Monte-Chãos, a Sul, mas muito próxima, da cidade de Sines. 
A outra estação para a qual existem também monitorização de partículas corresponde à 
designada Monte Velho, cuja localização é muito a Norte, perto da costa e próximo da 
Lagoa de Santo André. Esta estação está assim muito longe da influência directa da zona 
industrial. 
 
Conforme vem referenciado no Estudo de Impacte Ambiental (ponto 6.4.2.1 do  
Capitulo IV), a localização da estação de Sines justifica com clareza o facto de os valores 
de emissões de PM10 serem francamente superiores aqueles que são simulados 
considerando as fontes industriais. Este facto é indicativo de que as fontes simuladas não 
têm um contributo significativo para a emissão de partículas e que a origem destes 
valores medidos são outras fontes locais mais relevantes.  
 
Neste caso, o facto da estação se localizar junto de uma pedreira e sofrer toda a 
influência directa da cidade de Sines e das suas vias de circulação faz supor que as 
principais fontes correspondem ao tráfego rodoviário e à actividade humana da cidade, a 
causas naturais originadas pelo levantamento de poeiras da zona mais sujeita a erosão 
eólica na envolvente e ainda possivelmente ao manuseamento de granéis e outros 
produtos na área portuária próxima, como são exemplo o Terminal de Carvão e os 
terminais cimenteiros que existem relativamente próximos. 
 
 
 
 
2.26 Apresentar informação relativa à altura da cam ada de mistura, prevista para o 

ano 2006 e utilizada nas simulações, tendo em consi deração a sua relação 
com a altura das novas chaminés e a sobreelevação d a pluma 

Nas simulações realizadas da dispersão de qualidade do ar foram utilizados dados reais 
horários da altura da camada de mistura registados durante o ano de 2006 na Estação do 
Aeroporto da Portela, os quais se consideram representativos das condições observadas 
em Portugal Continental.  
 
De acordo com estes dados, a altura mínima, média e máxima da camada de mistura é 
de respectivamente 273 m, 1205 m e 3006 m. Tendo em conta a altura prevista para as 
novas chaminés associadas às Unidades Hydrocracker, Produção de Hidrogénio e 
Recuperação de Enxofre, que são respectivamente de 68 m, 40 m e 68 m, mesmo nas 
condições atmosféricas mais desfavoráveis não se verifica interferências entre a altura da 
camada de mistura e as novas chaminés, não se prevendo assim interferências com a 
dispersão das plumas de poluente atmosférico emitida. Esta mesma situação é 
confirmada pela análise dos resultados das simulações realizadas. 
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FIG. III. 11 – Diagrama Simplificado da unidade de Tratamento de “ Tail Gas ” 
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2.27 Informar relativamente à conformidade da altur a das novas chaminé, em 

termos do cumprimento da norma 2167:2007 

A altura das três novas chaminés foi calculada de acordo com as determinações da 
Portaria nº 263/2005 de 17 de Março, conforme estudo anexo ao EIA.  
 
Relativamente à secção de amostragem e respectiva plataforma o projecto cumpre as 
especificações constantes da Norma 2167/2007, nomeadamente no que concerne à toma 
de amostragem e à concepção e montagem da plataforma de amostragem. O plano de 
amostragem ficará localizado afastado de qualquer possível perturbação ao escoamento, 
conforme apresentado nos desenhos esquemáticos das três novas chaminés 
apresentado no Anexo 6.  
 
 
 
2.28 A caracterização da situação de referência dev erá ser efectuada atendendo às 

fontes pontuais em funcionamento em 2007 (ano de re ferência adoptado no 
EIA) e recorrendo aos valores das emissões de polue ntes atmosféricos 
reportados no respectivo autocontrolo (contínuo e p ontual). Assim, deverão 
ser efectuadas novas simulações, considerando por u m lado a totalidade das 
fontes de emissão existentes na área, incluindo, pa ra além das fontes 
identificadas no EIA, as registadas na unidade indu strial EURORESINAS (e 
contempladas na avaliação da qualidade do ar, à esc ala regional) e, por outro 
lado, a não inclusão das emissões previstas para a cogeração (em construção 
em 2007) 

No estudo de qualidade do ar desenvolvido no EIA considerou-se fazer sentido integrar a 
Central de Cogeração, ainda não construída mas já aprovada e licenciada. Esta decisão 
justifica-se dado que a Central de Cogeração 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 assim um “buffer” 
ao nível as emissões atmosféricas, que permitirá absorver o acréscimo futuro de 
emissões induzido pelo projecto em análise. 
 
A comissão de avaliação considera, na sua solicitação, ser útil fazer-se a avaliação da 
qualidade do ar incluindo, na situação de referência, apenas as emissões gasosas 
monitorizadas na Refinaria de Sines em 2006 (ano de referência considerado no EIA e 
não 2007 como por lapso vem referido na solicitação), excluindo-se por conseguinte as 
emissões associadas à Central de Cogeração. Foram assim feitas novas simulações da 
situação de referência não considerando a Central de Cogeração já aprovada. 
 
Relativamente às fontes externas (Cenário Cumulativo), adicionalmente às consideradas 
no EIA, que foram a Central Termoeléctrica de Sines, a Carbogal – Carbonos de 
Portugal, o Porto de Sines e a Repsol. Foi também solicitado pela Comissão de Avaliação 
a inclusão da EURORESINAS (a qual não foi solicitada na PDA) tendo sido contemplada 
esta industria nas novas simulações. 
 
No que se refere à altura das chaminés foram adoptadas, em todos os Cenários 
considerados, as alturas que constam do formulário PCIP do Processo de Licenciamento 
Ambiental da Refinaria de Sines. 
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Os resultados das novas simulações apresentam-se no Anexo 7. 
 
De salientar, que os resultados obtidos permitem concluir, tal como seria expectável, que 
existe uma elevada contribuição das fontes externas à Refinaria para a qualidade do ar. 
Ainda assim, os valores limite definidos no Decreto-Lei nº. 111/2002, de 16 de Abril, são 
cumpridos para todos os poluentes em qualquer dos Cenários de simulação 
considerados, à excepção do poluente SO2 para o Cenário Cumulativo Actual em que a 
Concentração Média Anual excede em 8 décimas o Valor Limite de Emissão.  
 
Importa no entanto referir que este incumprimento ocorre apenas nas simulações 
efectuadas para o Cenário Cumulativo da Situação de Referência sendo as 
Concentrações Máximas registadas quando se simulam apenas as fontes fixas da 
refinaria, incomparavelmente inferiores. Adicionalmente também não se prevê que estas 
excedências venham a ocorrer no Cenário Cumulativo da Situação Futura, conforme 
demonstram os resultados das simulações, devido aos esforços que algumas unidades 
industriais, têm vindo e continuam a fazer, para reduzirem as emissões gasosas. 
 
 
 
 
2.29 A avaliação de impactes deverá permitir simula r a qualidade do ar existente 

durante a fase de exploração do presente projecto. Neste sentido, deverão ser 
realizadas novas simulações tendo em conta: 

• as alturas das chaminés existentes, estipuladas na Licença Ambiental; 
• a contribuição das emissões das várias instalações existentes; 
• as alterações já previstas, e em curso, em algumas destas instalações (CT da 

Refinaria de Sines, CT da CPPE e CT da Repsol ACE) decorrentes do PNRE e 
respectivas LA;  

• as emissões dos vários projectos previstos para a á rea, nomeadamente, a central 
de cogeração (actualmente em fase final de construç ão), a central de ciclo 
combinado da GALP Power (que irá entrar em exploraç ão, durante o período de 
vida do presente projecto), os projectos de Ampliaç ão no complexo Petroquímico 
da Repsol, e a instalação industrial da Artenius Si nes da PTA. 

 
Por forma a responder às solicitações da Comissão de Avaliação, foram efectuadas 
novas simulações para a situação futura considerando o contributo das fontes actuais da 
Refinaria de Sines e as emissões das novas chaminés que serão instaladas aquando da 
entrada em exploração do Projecto de Conversão e da Central de Cogeração, e as 
respectivas repercussões em termos de emissões na chaminé principal. 
 
À semelhança do efectuado no EIA, no que respeita às fontes externas na situação 
futura, foram contempladas a Central Termoeléctrica de Sines, a Carbogal – Carbonos de 
Portugal, o Porto de Sines e a Repsol, tendo, em consideração os novos projectos 
(ampliações/reformulações) e respectivas alterações em termos de emissões 
atmosféricas, previstos para estas indústrias. No âmbito deste aditamento foi ainda 
integrado o contributo da Euroresinas. 
 
Adicionalmente foram ainda consideradas as emissões associadas a instalações que se 
encontrarão em funcionamento aquando da entrada em exploração do projecto em 
estudo, nomeadamente a Artenius e a Central de Ciclo Combinado de Sines – S.Torpes. 
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No que se refere à altura das chaminés foram adoptadas, em todos os Cenários 
considerados, as alturas que constam do formulário PCIP do Processo de Licenciamento 
Ambiental da Refinaria de Sines. 
 
Os resultados das novas simulações apresentam-se no Anexo 7. 
 
Os resultados obtidos permitem verificar, uma vez mais, a elevada contribuição, em 
termos de emissão, das fontes externas à Refinaria para a qualidade do ar.  
 
Observa-se também que o projecto em análise, conjuntamente com a Central de 
Cogeração, vai conduzir a uma redução das concentrações de SO2.. No que respeita a 
NOx PM10, CO, e H2S e C6H6 as emissões futuras são, na generalidade, ligeiramente 
superiores às actuais. 
 
Ainda assim, os valores limite definidos no Decreto-Lei nº. 111/2002, de 16 de Abril, são 
cumpridos para todos os poluentes em qualquer dos Cenários de simulação 
considerados, sendo o contributo, para a qualidade do ar, do Projecto de Conversão e 
Loteamento da Refinaria de Sines reduzido em termos globais. 
 
 
 
 
2.30 Caracterizar e representar em carta (escala 1: 10 000) a envolvente num raio de 

2 km identificando os elementos sensíveis (habitaçõ es, edifícios públicos, 
escolas, hospitais, centros de 3ª idade, etc.), os receptores ambientais 
vulneráveis (recursos hídricos, zonas pertencentes à Rede Nacional de Áreas 
Protegidas, Zonas de Protecção Especial ou Zonas Es peciais de 
Conservação, entre outros que sejam relevantes), e a envolvente industrial 

A Refinaria de Sines está situada a 2,5 km para Leste da cidade de Sines, na região da 
Serra de Grândola. 
 
Os principais centros populacionais, para além de povoações isoladas ou de 
aglomerados muito pequenos, e o tipo de povoações existente num raio de cerca de 2 km 
em redor da Refinaria são os seguintes: 
 
 

• Povoações a Norte da Refinaria: 

− Pequenos aglomerados rurais ou povoações isoladas em Dalda, Pardieiros, 
Barbuda, Chaparral, Bolbugão, Ribeira de Moinhos, Cadaveira, etc. (todos 
entre 1 a 3 km). 

 

• Povoações a Oeste da Refinaria: 

− Cidade de Sines (a cerca de 2,5 km); 

− Afeiteira (a cerca de 1,5 km). 
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• Povoações a Sul da Refinaria: 

− Provença (a cerca de 3 km); 

− Palmeiras e núcleos de povoações isoladas (até 3 km). 

 

• Povoações a Este da Refinaria: 

− Pequenos aglomerados em Cerca Velha, Casoto, Bragada, Casinha, 
Lentiscais e vários núcleos de povoações isoladas (todos até 3 km); 

 
Relativamente a outras instalações na envolvente da Refinaria de Sines, regista-se a 
localização, a cerca de 1,5 km a Sul da Refinaria, do aeródromo de Sines, servido por 
uma pista com orientação sensivelmente Nor-noroeste (NNW) – Sul-sudeste (SSE). 
 
Do ponto de vista industrial a zona regista a presença das seguintes indústrias: 
 

• METALSINES; 

• CARBOGAL; 

• REPSOL POLIMEROS; 

• EURORESINAS-INDUSTRIAS QUIMICAS, S.A; 

• RECIPNEU (EMPRESA NACIONAL DE RECICLAGEM DE PNEUS, S.A.) (situadas a 
Norte da Refinaria a cerca de 1 km); 

• EDP – Central Termoeléctrica de Sines (situada a Sul a cerca de 3 km). 

 
 
Está prevista a construção de uma fábrica da Artenius (Artenius Sines PTA), a Este do 
Complexo Petroquímico da REPSOL POLIMEROS. 
 
Adicionalmente e anexo à REPSOL POIMEROS encontra-se o centro de escritórios da 
GLOBALPARQUES (Gestão de Parques Industriais, S.A.). 
 
Em termos ambientais, 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; mas que se situam a 
mais de 2 km dos limites da Refinaria. 
 
Relativamente aos locais mais próximos é de referir o Sítio Comporta/Galé localizado a 
cerca de 2 km a Noroeste e o Sítio Costa Sudoeste situado a aproximadamente 1,5 km a 
Sul, incluídos na Lista Nacional de Sítios (Natura 2000 - 1ª e 2ª Fase) (FIG. 1).  
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FIG. 1 – Áreas de Interesse Conservacionista 

 
 
No Anexo 8  apresenta-se uma planta da envolvente à Refinaria de Sines elaborada à 
escala 1:10000 com a localização das principais áreas sensíveis. 
 
 
 
 
2.31 Caracterizar a situação de referência em termo s de Risco. Refira-se que, caso 

o proponente pretenda fazer referência a elementos submetidos em sede do 
Decreto-lei n.º 254/2007, de 12 de Julho, o mesmo s ó será possível caso estes 
reflictam a situação do estabelecimento em termos d e probabilidade de 
ocorrência, e caso os mesmos possam ser integrados na informação a 
disponibilizar na fase de consulta pública. Apresen tar cenários 
representativos da situação de referência, cuja pro babilidade de ocorrência 
seja superior a 10 -6/ano 

No Anexo 9  identificam-se os cenários de acidente representativos da Refinaria de Sines 
na situação actual definidos no âmbito do Relatório de Segurança e com uma 
probabilidade de ocorrência com ordem de grandeza superior a 10-6/ano. 
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Para estes cenários de acidente são apresentados os pressupostos considerados para o 
cálculo de potenciais consequências assim como os resultados obtidos. 
 
Com base nos resultados obtidos na análise dos cenários de acidentes identificados para 
a Refinaria de Sines na situação actual conclui-se o seguinte: 
 

• Em relação à probabilidade de ocorrência, todos os cenários de acidente se 
encontram em zonas de ocorrência baixa com excepção da rotura de mangueira 
de enchimento de veículo cisterna com propano, que é relativamente frequente e 
o incêndio de tecto de tanque, que constitui um acontecimento ocasional; 

 
• Em relação às consequências, a categoria de gravidade maior corresponde, em 

relação aos efeitos térmicos e mecânicos, a um acidente nas armazenagens e às 
fugas tóxicas de processo, já que alcançam distâncias maiores para uma 
categoria atmosférica muito estável (caso mais desfavorável); 

 
• Tendo em conta os critérios de estimativa de risco (probabilidade x 

consequências), quase todos os acidentes analisados se encontram dentro da 
gama definida como Aceitável não tendo sido identificado nenhum acidente na 
gama de Intolerável mesmo para as condições meteorológicas mais 
desfavoráveis. 

 
 
Constata-se assim que o risco associado à Refinaria de Sines na situação actual 
encontra-se na gama considerada aceitável. 
 
 
 
 
2.32 A descrição das alterações e a identificação d as fontes de risco internas das 

alterações de unidades existentes devem ser complet adas com informação 
que permita identificar as zonas e equipamentos crí ticos do ponto de vista da 
segurança, nomeadamente as principais alterações em  termos de condições 
operatórias 

Face à solicitação da Comissão de Avaliação em serem considerados apenas cenários 
de acidente associados às unidades processuais e tanques de armazenagem envolvidos 
no Projecto de Conversão com uma probabilidade de ocorrência de uma ordem de 
grandeza superior a 10-6/ano, foram definidos novos cenários de acidente com base no 
Relatório de Segurança cujos alcances e potenciais equipamentos afectados são 
caracterizados no âmbito da resposta ao ponto 33 e as suas condições operatórias são 
referidas na resposta ao ponto 36. 
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2.33 Na selecção de cenários de acidentes graves de ve ser tido em conta que 

estes devem ser representativos: 

• da alteração, em termos da perigosidade e comportam ento das substâncias 
perigosas, em situações normais e anómalas, incluin do cenários relevantes de 
libertação para o meio aquático; 

• da quantidade presente e tipo de equipamento, tanto  de processo como de 
armazenagem (usar como input os resultados da análi se preliminar de perigos); 

• Os cenários que reflectem o “pior caso possível” nã o devem ser considerados 
para este efeito (ex: cenários cuja probabilidade d e ocorrência é da ordem dos 
10-6/ano ou inferior).  

 
 

a) Seleccionar cenários representativos da alteraçã o, cuja probabilidade de 
ocorrência seja superior a 10 -6/ano 

 
No Anexo 10  identificam-se os cenários de acidente representativos do projecto de 
conversão em estudo definidos no âmbito do Relatório de Segurança e com uma 
probabilidade de ocorrência com ordem de grandeza superior a 10-6/ano. 
 
Para estes cenários de acidente são apresentados os pressupostos considerados 
para o cálculo de potenciais consequências, incluindo os efeitos térmicos, de 
sobrepressão e tóxicos assim como os resultados obtidos. 
 
 
 
b) Incluir na identificação dos cenários o tipo de evento (incêndio de charco, 

inflamação de nuvem inflamável, explosão de nuvem d e vapor não 
confinada, bleve, etc.) 

 
No Anexo 9 apresentam-se as Árvores de Acontecimentos e as Fichas de 
Caracterização de cada um dos cenários de acidente considerados, onde consta o 
tipo de evento associado a cada um. 
 
 
 
c) Considerar cenários de libertação para o meio aq uático e a análise das 

consequências ambientais. Poderá ser efectuada uma avaliação 
qualitativa dos efeitos nas águas superficiais dos cenários relevantes 
identificados, que envolvam substâncias perigosas p ara os organismos 
aquáticos, tendo em conta o seu comportamento ambie ntal, assim como 
a vulnerabilidade do meio envolvente 

 
No Anexo 11  apresenta-se uma avaliação dos efeitos ambientais dos cenários de 
acidente através da aplicação de um índice de dano ambiental. 
 
Do estudo desenvolvido conclui-se que as consequências previsíveis para os 
acidentes identificados têm uma baixa capacidade de incidência no Ambiente, 
devendo-se essencialmente às medidas de contenção existentes e previstas para a 
instalação. 
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Os resultados da avaliação mostram que as consequências previsíveis para os 
acidentes identificados sobre o ambiente, são moderadas ou leves na maioria dos 
casos. Não se identificou, em nenhum dos cenários modelizados, consequências 
graves ou críticas. 
 
Os meios afectados são principalmente a atmosfera, a superfície da água e solo. 
De forma geral, estes efeitos são leves ou moderados, devido à quantidade 
libertada e à relativa qualidade da envolvente próxima da Refinaria (envolvente 
industrial). 
 
Realça-se que as modificações a introduzir no sistema de pré-tratamento dos 
efluentes industriais e na capacidade das bacias de tempestade permitirão a 
contenção e tratamento de efluentes gerados em operação normal e em situações 
de emergência. 
 
 
 
d) Apresentar a estimativa da probabilidade de ocor rência de todos os 

cenários de acidente especificando por tipo de even to e apresentar os 
cálculos e eventuais metodologias associados (Ex: á rvore de 
acontecimentos) 

 
Tal como referido na resposta à alínea b), no Anexo 10 apresentam-se as Árvores 
de Acontecimentos e as Fichas de Caracterização de cada um dos cenários de 
acidente considerandos. 
 
Como é possível constatar tratam-se de situações de acidente cuja probabilidade 
de ocorrência é rara. 
 
 
 
e) Rever os pressupostos utilizados para efeitos de  estimativa da 

probabilidade de ocorrência, nomeadamente, no que d iz respeito, ao 
diâmetro e comprimento das tubagens. 

 
A estimativa da probabilidade de ocorrência associada a cada um dos cenários de 
acidente teve em consideração os seguintes aspectos: 
 

• Probabilidade base de ocorrência do acontecimento iniciador obtido através 
da consulta de bases de dados referentes a acidentes em refinarias (TNO). 
Estas frequências são de carácter genérico, para equipamentos operados 
em condições de manutenção e operação standard e são apresentadas no 
quadro seguinte. 
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PROBABILIDADE ACONTECIMENTO INICIADOR 

ACIDENTE FREQUÊNCIA BASES DE DADOS 

Rotura tubagem diâmetro < 75 mm 10-6 m-1ano-1 

Rotura tubagem diâmetro entre 75 mm e 150 mm 3*10-7 m-1ano-1 

Fuga tubagem diâmetro < 150 mm 2*10-6 m-1ano-1 

Fuga tubagem diâmetro > 150 mm 5*10-7 m-1ano-1 

Rotura de mangueira de cisterna. 4*10-6 h-1 

 
O diâmetro considerado para cada um dos cenários de acidente 
corresponde ao diâmetro da tubagem indicado nos diagramas de P&I da 
instalação para aquela situação; 

 
• Para cada acontecimento iniciador, a frequência é calculada em função do 

número de equipamentos, metros de tubagem ou horas de operação, 
segundo a sua correspondência, tendo-se no caso do comprimento de 
tubagem considerado a extensão compreendida entre dois equipamentos.  
 
Deste modo, foram definidas probabilidades de ocorrência de cada um dos 
cenários tendo em conta as características da unidade processual em 
estudo. 

 
 
 
 
2.34 Avaliar as consequências dos cenários seleccio nados  

• Completar a avaliação de consequências com os resul tados relativos aos 
efeitos de sobrepressão, para os cenários relevante s, nomeadamente 
aqueles cuja árvore de acontecimentos assim o deter mina (utilizar os 
valores limite 0,3; 0,17; 0,1bar). Ex: Hidrogénio 

 
No Anexo 10  identificam-se os cenários de acidente representativos do 
projecto de conversão em estudo definidos no âmbito do Relatório de 
Segurança e com uma probabilidade de ocorrência com ordem de grandeza 
superior a 10-6/ano. 
 
Para estes cenários de acidente são apresentados os pressupostos 
considerados para o cálculo de potenciais consequências, incluindo os efeitos 
de sobrepressão, assim como os resultados obtidos para níveis de 
sobrepressão de 0,3; 0,17 e 0,1 bar. 
 
 

• Incluir as simulações do PHAST da totalidade dos ce nários seleccionados 
 
No Anexo 12  apresentam-se os outputs do programa PHAST para a totalidade 
dos cenários simulados. 
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2.35 Representação das isolinhas de risco, para tod os os cenários seleccionados, 

em carta apropriada com:  

• Indicação do cenário a que se referem e os valores limite considerados; 
• Identificação dos equipamentos, unidades ou zonas r elevantes do 

estabelecimento, passíveis de ser afectadas; 
• Identificação dos estabelecimentos vizinhos e eleme ntos sensíveis, passíveis de 

ser afectados (habitações, escolas, zonas protegida s, etc.), para o caso de 
cenários cujos efeitos ultrapassem os limites do es tabelecimento. 

 
No Anexo 10  apresentam-se as isolinhas de risco associadas aos cenários de acidente 
considerados representadas sobre a cartografia da instalação. 
 
Da respectiva análise verifica-se que para todos os cenários de acidente as áreas de 
potencial afectação estão no essencial limitadas ao interior dos futuros limites da 
Refinaria de Sines. 
 
 
 
 
2.36 Para cada cenário deve ser feita a definição d e factores de redução de risco, 

através da descrição de medidas de prevenção e miti gação previstas e/ou 
configuração favorável da envolvente. Devem ainda s er descritos os 
respectivos efeitos de redução de risco, explicitan do a respectiva 
contribuição em termos de redução da probabilidade e/ou consequências dos 
acidentes. 

a) Explicitar as medidas previstas (ex: “As medidas  de prevenção e mitigação 
previstas incluem (…) a implementação de instrument ação ou 
procedimentos para evitar sobre enchimentos, a inst alação de conexões 
de tubagem auto-vedantes ou implementação de proced imentos de 
drenagem de linha) 

 
No caso particular do Projecto de Conversão referem-se de seguida algumas das 
soluções em matéria de segurança intrínseca adoptadas na fase de concepção, 
projecto e construção: 

 
 

• Sistema de protecção de sobreenchimentos 
 
Alarme de nível alto (H) e alarme de nível muito alto (HH) independente da 
medição de nível. 

 
 

• Sistema de protecção de sobrepressões 
 
Os equipamentos e tubagens que constituem uma unidade processual, em 
geral, encontram-se pressurizados (a coluna de destilação de vácuo e os 
sistemas de vácuo são algumas das excepções). Assim, os depósitos, 
permutadores, outros equipamentos e tubagens sob pressão são projectadas 
tendo em consideração: 
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− 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. 

 
As válvulas de segurança de pressão (PSV’s) são os dispositivos mais 
utilizados para evitar as sobrepressões. 
 
A capacidade de descarga necessária das válvulas (e outros dispositivos) é 
calculada de modo a não se exceder a máxima pressão de operação. As 
descargas das válvulas são conduzidas para o sistema da flare. 

 
 

• Sistemas de Controlo 
 
Os sistemas de controlo 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 do 
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 de 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 mencionados abaixo.  
 
Existem ainda consolas de operação, onde são configuradas sob 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 eventuais falhas que podem ter sobre o controlo das 
unidades de fabrico. 
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• 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 permite realizar de um modo automático e seguro paragens 
de emergência das unidades, devido a falhas de equipamentos, instrumentos 
e situações que geram paragens.  
 
O sistema ESD 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 a nível de ligações e processamento de informação e 
que garantem em caso de falha que os equipamentos são colocados em 
posição de segurança automaticamente.  
 
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. 
 
Pelo menos, os equipamentos abaixo indicados, são protegidos pelos 
sistemas ESD: 
 

− Fornalhas; 

− Compressores; 

− Reactores; 

− Bombas utilizadas em produtos voláteis; 

− Armazenagem de Combustíveis. 

 
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 o 
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. 
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b) Indicar medidas específicas para as unidades/equ ipamentos em apreço 
(são indicadas medidas gerais na Análise Preliminar  de Risco e apenas 
algumas medidas específicas na descrição da alteraç ão – ex: bacias de 
retenção dos tanques novos), nomeadamente as medida s de contenção de 
derrames previstas/existentes na conversão dos tanq ues, alterações à 
rede de incêndios, etc. 

 
No que refere aos equipamentos de segurança instalados nas novas unidades 
processuais e tanques de armazenagem, as medidas de segurança implementadas 
são as seguintes: 

 
• Bacias de retenção impermeabilizadas com tela resistente a hidrocarbonetos. 

• Sistemas de detecção de fugas na base dos tanques. 

• Alarmes de nível muito alto (HH) independentes da medição de nível. 

• Purgas em circuito fechado. 

• Selecção de materiais de construção compatíveis com as substâncias 
manipuladas e com as condições de processo 

• Sistemas de instrumentação de controlo dos parâmetros do processo e 
accionamento de mecanismos 

• Alarmes determinados por "set points" de processo com encravamentos 
(acções) estabelecidos 

• Elementos de segurança para protecção dos equipamentos, tais como 
válvulas de segurança contra sobrepressões 

• Detectores de gases inflamáveis, tóxicos, fumos e de chama com actuações e 
alarmes 

 
 
Adicionalmente, no projecto de engenharia para a Refinaria foi desenvolvido o 
seguinte: 
 

• Conceitos de segurança que abrangem condições para a detecção de fugas 
de gás e de fogos e o combate a incêndios nas instalações. Estes conceitos 
são basicamente compostos por códigos da National Fire Protection 
Association (NFPA), dos Estados Unidos da América e de normas da UOP 
para detecção de gases tóxicos; 

 
• Uma filosofia para controlo de sistemas, abrangendo os sistemas a 

implementar para controlo, monitorização e operação de todas as unidades de 
produção, tanto sob condições normais como sob condições anormais de 
operação; 
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• Uma filosofia de segurança abrangendo a disponibilização de sistemas para 
protecção, informação e monitorização das unidades de produção, o que inclui 
os seguintes sistemas: 

 
− Sistemas de válvulas de segurança; 

− Sistemas de paragem de emergência; 

− Sistema de paragem de processos; 

− Sistema de detecção de gases e de fogos; 

− Controladores programáveis; 

− Sistemas de alarme. 

 
 
De modo a complementar as condições anteriores, foram também adoptadas as seguintes 
soluções: 
 

• Incorporação de válvulas de segurança em equipamentos a pressão, colunas, 
linhas, entre outros, calibradas de acordo com a pressão de projecto dos 
mesmos; 

• Condução das descargas gasosas que impliquem risco dos equipamentos ou 
das linhas para a “flare”; 

• Condução das descargas de efluentes para armazenagem segregada ou para 
a rede de drenagem de águas oleosas; 

• Controlo contínuo das variáveis processuais por intermédio de controladores 
programáveis; 

• Sistemas de paragem de emergência, manuais ou automáticos, de 
equipamentos e de processos; 

• Sistemas fixos de refrigeração de equipamentos; 

• Cortinas de água para separação da zona de fornos; 

• Sistemas de utilidades redundantes. 

 
As medidas específicas de segurança para as Unidades no que diz respeito à sua 
operação, aparecem descritas nos Manuais de Operação, sob a forma de 
procedimentos.  
 
A maioria do equipamento das unidades processuais é constituído por 
componentes convencionais na industria de refinação, tais como separadores, 
colunas de absorção, strippers, bombas, compressores. Estas unidades operam 
sob circuitos de controlo de processo locais tais como, controlo de nível do líquido, 
controlo de pressão ou controlo de temperatura. 
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Além disso, optou-se pelas seguintes soluções, comuns a toda a Refinaria: 
 

• Utilização de processos reconhecidos, com experiência e segurança 
demonstradas; 

 
• Utilização de normas e recomendações específicas do sector petrolífero, bem 

como de outros sectores directamente relacionados com o tipo de 
equipamento presente nas diversas Unidades; 

 
• Supervisão, por parte da Petrogal, da selecção de sub-empreiteiros; 
 
• Estabelecimento de procedimentos detalhados para o controlo do projecto e 

da construção. 
 
 
Com o fim de se conseguir a operação das várias Unidades em condições de segurança, 
são impostas as seguintes condições: 
 

• Um nível adequado de manutenção das Unidades, executado de forma 
segura e por pessoas competentes; 

 
• Operação das instalações de forma segura e por pessoas competentes. 

 
 
 
c) Identificar ainda eventuais medidas de prevenção  e mitigação previstas 

para outras unidades da Refinaria, que possam contr ibuir para a redução 
global do risco do estabelecimento 

 
O Projecto de Conversão da Refinaria de Sines não contempla medidas de 
prevenção e mitigação nas unidades processuais e tanques de armazenagem da 
refinaria, que não integram o referido projecto. 

 
 
 
 
2.37 Discutir o impacte da alteração face ao risco global do estabelecimento, 

incluindo os efeitos de redução de risco dos factor es considerados no ponto 
anterior. Concluir relativamente à aceitabilidade d o risco associado à 
alteração, tendo em conta o risco global do estabel ecimento e a 
vulnerabilidade presente e futura da envolvente 

O Projecto de Conversão da Refinaria de Sines implica a presença de novos 
equipamentos, substâncias e operações relativamente à situação actual cujo aumento de 
risco se estima que não seja significativo, tendo em conta a magnitude e características 
do projecto assim como os resultados dos acidentes postulados e analisados. 
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De facto, da análise do Relatório de Segurança desenvolvido para a globalidade da 
Refinaria constata-se que: 
 

• As tipologias, probabilidades e consequências dos cenários de acidente 
associadas às novas unidades processuais e revamping das unidades existentes 
apresentaram-se de forma similar às unidades existentes; 

• Por outro lado, os riscos associados às novas unidades processuais são similares 
ou inferiores aos das unidades existentes e integram-se na categoria de risco 
aceitável; 

• Em relação aos acidentes relacionados com os novos tanques de armazenagem 
face às características físico-químicas dos produtos e às medidas de segurança 
implementadas, os riscos são também aceitáveis. 

 
De facto, quando analisada a Refinaria de Sines na sua globalidade, verifica-se que os 
cenários de acidente que tem associadas potenciais consequências de maior dimensão 
correspondem aos efeitos térmicos e mecânicos, decorrentes de um acidente numa 
esfera de butano ou propileno, as quais existem actualmente e não irão sofrer qualquer 
alteração no âmbito do projecto. 
 
De igual modo, as fugas tóxicas representam consequências potenciais elevadas mas 
também para estas as consequências associadas às novas unidades processuais ou 
revamping de unidades existentes são equiparáveis ou inferiores às actuais. 
 
Tendo em conta os critérios de estimativa de risco (probabilidade x consequências), onde 
se delimitam 3 zonas, todos os acidentes analisados para o Projecto de Conversão da 
Refinaria de Sines encontram-se dentro da zona definida como Aceitável não tendo sido 
identificado nenhum acidente na zona de Intolerável. 
 
Na globalidade da Refinaria foram identificados alguns cenários de acidentes na 
categoria “Redução Dentro do Aceitável”. 
 
Conclui-se assim que a implementação do Projecto de Conversão da Refinaria de Sines 
não alterará de forma significativa o nível de risco global associado à refinaria e que este 
encontra-se dentro da gama aceitável. 
 
Naturalmente, o valor do risco fica condicionado à manutenção das medidas de 
prevenção e controlo existentes, sem as quais as probabilidades ou consequências 
estudadas poderão variar, bem como a manutenção da qualidade da envolvente. 
 
De salientar que a Refinaria de Sines mantém protocolos de actuação que reduzem a 
probabilidade de ocorrência de acidentes tais como a manutenção de equipamentos, 
controlo de movimento de veículos, controlo de pontos de ignição e combate a incêndios 
de forma rápida, bem como formação e controlo de processos. Estes protocolos de 
actuação continuam a ser desenvolvidos e implementados com o Projecto de Conversão. 
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2.38 De acordo com o tráfego médio/dia previsto par a a fase de construção, avaliar 

os respectivos impactes ambientais e indicar cartog raficamente as 
acessibilidades de acordo com o referido no capítul o 12.a.4 

No Capítulo III do Estudo de Impacte Ambiental, foi feita uma descrição detalhada do 
transporte pesado previsto para as obras dos projectos em estudo, onde se incluiu a 
definição do principal trajecto de veículos pesados para o estaleiro que foi apresentado, 
na FIG. III.12, sob fotografia aérea permitindo assim uma visualização actualizada da 
envolvente desse traçado.  
 
Como se pode verificar, a principal conexão de transportes faz-se entre o Porto de Sines 
e a Refinaria. A razão desta circunstância, como vem descrito no Capitulo III do Estudo 
de Impacte Ambiental, no ponto 4.3, corresponde aos seguintes factos: 
 

• os principais equipamentos pré-fabricados para a construção das diversas 
unidades processuais são recebidas no Porto de Sines e transportadas para a 
zona de construção. Os equipamentos de dimensão normais são transportados 
pelas estradas existentes, que têm uma elevada capacidade e na envolvente das 
quais não existe qualquer tipo de ocupação sensível. Apenas no caso do 
transporte dos grandes equipamentos se estabeleceu uma estrada provisória já 
que o facto de existir um atravessamento superior do transportador pneumático 
para a Termoeléctrica de Sines sobre a estrada de ligação, não permite a 
passagem destes equipamentos por baixo. O trajecto especial desenvolveu-se 
assim ao longo de zona desabitada e corresponderá a um máximo de um 
transporte por dia, com grande espaçamento entre passagens; 

 
• o transporte nos primeiros meses de construção das terras resultantes das 

terraplenagens necessárias e que serão conduzidas para o Porto de Sines, sendo 
reutilizadas como material de enchimento do aterro de expansão do Terminal XXI 
do Porto de Sines, que se encontra em fase inicial de construção; 

 
• os transportes para Norte serão em número muito reduzido correspondendo 

apenas a situações pontuais de transportes de materiais que tenham outras 
origens. 

 
 
Deste modo, como se pode verificar, o único acesso comum utilizado na fase de 
construção corresponde à ligação entre a estrada que liga o Porto de Sines a Santo 
André (via a Oeste da Refinaria) e a zona de estaleiro e construção. Trata-se de um 
acesso existente, que se desenvolve ao longo da faixa Sul da Refinaria, utilizado em 
permanência como estrada de serviço e para todas as acções de manutenção periódicas 
da Refinaria. Na sua envolvente não existe ocupação urbana, não sendo assim 
expectável que exista qualquer tipo de impacte significativo socioeconómico ou na 
qualidade de vida das populações conforme foi referenciado no ponto 12.a) 4, nas 
páginas 131 e 132 do Capitulo V do Estudo de Impacte Ambiental. 
 
Na figura seguinte (FIG. 2), a FIG. III.12 é completada com os trajectos referenciados no 
texto, sobre fotografia aérea para melhor visualização do atrás descrito. 
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2.39 Resumo Não Técnico (RNT) 

O Resumo Não Técnico foi reformulado, tendo em consideração os elementos adicionais 
ao EIA solicitados. 
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FIG. 2 – Itinerários Locais Utilizados pelos Camiõe s Durante a Fase de Construção 

 
 
 


