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1 A FUNÇÃO

DO

RNT

O Resumo Não Técnico (RNT) aqui apresentado tem como função res umir os principais aspectos
apresentados no Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Projeto SOVENA XXI – Ensilagem, Refinaria,
Embalamento, Armazenagem de produto terminado e armazenagem de óleos e azeites.
O RNT é uma das peças obrigatórias do EIA, onde se pretende resumir e ex plicar de uma forma
simples o conteúdo do EIA, tornando-se assim um documento essencial para a participação do
público em processos de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA).
O RNT e o EIA foram elaborados de modo a dar resposta ao pedido de Licenciamento da
SOVENA XXI .

2 ASPECTOS GERAIS
O presente Estudo de Impacte Ambiental (EIA) refere-se ao Projeto Ensilagem, Refinaria de óleo
de girassol, Embalamento, Armazenagem de produto terminado e armazenagem de óleos e
azeites, a construir em Palença de Baix o, freguesia do Pragal (futura União das freguesias de
Almada, Cova da Piedade, Pragal e Cacilhas) no concelho de Almada. Os silos metálicos
previstos para ensilagem irão localizar-se na ex tremidade Oeste da instalação já ex istente,
abrangendo outra freguesia - União das freguesias de Caparica e Trafaria.
De acordo com a legislação em vigor relativa a procedimentos de Avaliação de Impacte
Ambiental (AIA) - Decreto-Lei N.º 151-B/2013, de 31 de Outubro, o Projeto da Refinaria para Óleo
de Girassol e infraestruturas de ensilagem, embalamento e armazenamento, a construir em
Palença de Baix o, freguesia do Pragal, concelho de Almada , apenas enquadra a unidade de
refinação em processo de AIA, concretamente no ponto 7, alínea a) sob o Caso Geral do Anex o II
do referido diploma - “Produção de óleos e gorduras animais e vegetais com capacidade ≥ 400
t/dia de produto final para óleos e gorduras vegetais”. M uito embora, apenas a refinaria se
enquadre em processo de AIA, o EIA foi desenvolvido considerando igualmente as infraestruturas
de ensilagem, armazenamento e embalamento, parte integrante do projeto em análise. A
concepção geral do EIA, seguiu o definido na Portaria N.º 330/2001, de 2 de Abril.
A Autoridade de AIA (Avaliação de Impacte Ambiental) é a Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR LVT), sendo a Direção Regional de
Economia de Lisboa e Vale do Tejo (DRE-LVT), a entidade licenciadora do projeto.
O presente Estudo de Impacte Ambiental realizou-se entre os meses de Abril a Setembro de 2013,
sendo da responsabilidade da AM BITUDE, Lda., com a colaboração adicional da seguinte equipa:
Acústica, Lda. – Ruído; BIOM A, Lda. - Ecologia; Geocodice, Lda – Paisagem e Consulsafety, Lda. Análise de Riscos.
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3 O PROJETO

3.1 Objectivos
No sentido de otimizar recursos e beneficiar da localização estratégica da Sovena Oilseeds
Portugal, na margem Sul do Tejo, surge este novo projeto – SOVENA XXI – que consiste na
ampliação da unidade industrial ex istente, com a construção de um a refinaria de Óleo de
Girassol e infraestruturas de ensilagem, armazenamento e embalamento e uma relocalização das
actividades decorrentes na Sovena Consumer Goods, localizada no Barreiro, quando estas forem
desativadas.

3.2 Localização
O projeto em estudo encontra-se localizado no lugar de Palença de Baix o, na freguesia do Pragal
(futura União das freguesias de Almada, Cova da Piedade, Pragal e Cacilhas), no concelho de
Almada. Os silos metálicos previstos irão localizar-se na União das freguesias de Caparica e
Trafaria. Apresenta-se em Anex o, as figuras de enquadramento geográfico do projeto , a nível
nacional, concelhio e de freguesia.

3.3 Descrição do Projeto
O Projeto em análise consiste numa refinaria de Óleo de Girassol e infraestruturas de
armazenamento e embalamento. A área atualmente construída e pertencente à instalação
industrial já ex istente é de 198 000 m 2, sendo que a área prevista para o projeto Sovena XXI é de
23.066m 2.
Unidade de refinação de óleo de girassol
O óleo de girassol refinado será obtido através de um processo de refinação química, constituído
basicamente por 6 etapas principais:


Neutralização: A refinação química é um processo de consiste em adicionar soda cáustica
ao óleo para saponificar os ácidos gordos presentes no óleo e remover posteriormente
este precipitado por separação centrífuga.



Winterização: Consiste em remover ceras e estearinas contidas no óleo de girassol que
podem solidificar quando ex postas a baix as temperaturas, atribuindo turbide z ao óleo. Esta
operação decorre através de um arrefecimento do óleo até temperaturas que podem
atingir entre 6 a 10ºC, durante um período de algumas horas.



Lavagem: Na operação de neutralização, por ação da soda cáustica, são removidos os
fosfatídeos e os ácidos gordos livres na forma de massas (soapstock). Algumas destas
massas/sabões permanecem no óleo mesmo após as Centrifugações, pelo que é
necessária uma lavagem final, a fim de remover o ex cesso de soda cáustica e vestígios de
sabões.
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Branqueamento: A etapa de branqueamento permite remover a maior parte dos
pigmentos, vestígios de gomas, produtos ox idados, compostos policíclicos e outras
impurezas ainda ex istentes no óleo lavado. Estes componentes são removidos através da
mistura do óleo com uma adequada terra de branqueamento e carvão ativado a uma
temperatura de cerca de 105ºC, a uma pressão reduzida para evitar ox idação do óleo
perante a atividade catalítica das terras de branqueamento.



Desodorização: A desodorização tem como objetivo remover substâncias voláteis que
conferem

cheiro

e

sabor

ao

óleo, bem

como

alguns

vestígios

de

pesticidas,

hidrocarbonetos aromáticos policíclicos leves e outros compostos residuais como ácidos
gordos livres. Esta separação tem como princípio básico a volatilização das substâncias a
remover sob vácuo e a temperaturas superiores a 220ºC. O óleo é pré -aquecido através
da

passagem

por

dois

permutadores

de calor óleo/óleo. Antes de chegar ao

Desodorizador, e para garantir que chega a uma temperatura adequada, o óleo é
aquecido a cerca de 245ºC por uma serpentina onde circula vapor de alta pressão,
produzido numa caldeira de vapor alimentada a gás natural. À saída, o óleo desodorizado
é imediatamente arrefecido através da sua recirculação pela instalação, passando
primeiro por permutadores óleo/óleo e depois por um permutador óleo/água até atingir
entre 30 e 45ºC. O óleo é armazenado num tanque pulmão e segue para a operação de
Polimento Final.


Polimento Final: Inicialmente, é adicionado azoto ao óleo desodorizado. Para que a
operação de polimento final possa ocorrer, o óleo desodorizado terá de ser arrefecido a
12-18ºC através da sua passagem pelo grupo de frio, onde o fluido frigorífico é água
glicolada. Depois de repousar 12 horas no M aturador, ao óleo são adicionados
coadjuvantes de filtração e celulose de forma a facilitar a sua filtração em filtros de
placas. Após passagem pelos filtros de placas, o óleo passa ainda, alternadamente, por
dois filtros de segurança e é saturado com azoto para evitar a ox idação quando
armazenado nos depósitos de óleos refinados. O óleo desodorizado filtrado é armazenado
nos depósitos de óleos refinados. Os bolos de filtração resultantes do polimento final são
subproduto com recuperação interna na própria empresa, na atividade de produção de
óleo cru, que os incorporam nas farinhas de girassol.

Apresenta-se em seguida o flux ograma simplificado do Processo de Refinação

5/19

SOVENA XXI – Almada
EIA – Estudo Prévio – RESUM O NÃO TÉCNICO

Figura 3.1– Fluxograma simplificado do processo de Refinação de Óleo de Girassol

Para além da unidade de refinação de óleo de girassol, o projeto contempla ainda:


Unidade de embalamento e armazéns de produto acabado;



Instalações de armazenagem de óleos crus e refinados;



Bateria de silos metálicos para armazenamento de sementes e farinhas.

Refere-se ainda que o Regime de funcionamento será em laboração contínua 24h/dia.

3.4 Alternativas Consideradas
Tendo em conta as motivações do proponente, em instalar uma nova unidade de refinação na
localização proposta, infraestruturas de embalamento, armazenamento e ensilagem, com base
na optimização de recursos e beneficiar da localização estratégica da Sovena Oilseeds Portugal,
não foram equacionada alternativa de localização. Por outro lado, este projeto surge como um a
ampliação da instalação ex istente.

3.5 Águas Residuais, Resíduos e Emissões Previsíveis
As águas residuais produzidas durante a fase de exploração são águas residuais de origem
doméstica e industrial. As águas residuais domésticas são provenientes das casas de banho e
balneários e serão encaminhadas para tratamento numa ETAR Compacta (capitação de 150
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l/hab.dia) a implementar na área afeta ao projeto, complementando o tratamento com
desinfecção e gradagem. Após este tratamento, o efluente será enviado para a linha de água
que se desenvolve no limite Este da área do projeto. Encontra-se em avaliação a possibilidade de
envio das águas residuais domésticas para o sistema público (ETAR do Valdeão através de
conduta elevatória) em alternativa à ETAR Compacta. As águas residuais industriais são
constituídas essencialmente pelos efluentes das águas da operação de lavagem do óleo e das
lavagens periódicas da instalação e pavimentos. No caso das águas da operação de lavagem
do óleo e das lavagens periódicas do paviment o da Refinaria são conduzidas a um decantador
e encaminhadas para tratamento na ETARI ex istente na atual instala ção da SOVENA Oilseeds
Portugal. No caso das águas das lavagens periódicas da instalação (espaços ex teriores) e
pavimentos que possam estar contaminados com óleos e gorduras são conduzidas a separador
de gorduras e encaminhadas para a linha de água.
Os resíduos que se prevê produzir na nova refinaria são os seguintes:


Bolos de filtração do branqueamento (LER 02 03 99); resíduo sólido; temporaria mente
armazenado em contentor móvel; encaminhado para operador licenciado de gestão de
resíduos, preferencialmente para valorização.



M ateriais de embalagem de papel e cartão (LER 15 01 01); resíduo sólido; temporariamente
armazenado em contentor móvel; encaminhado para operador licenciado de gestão de
resíduos para reciclagem.



Resíduos indiferenciados (LER 20 03 01); resíduo sólido; temporariamente armazenado em
contentor móvel; encaminhado para operador licenciado de gestão de resíduos.



Resíduos sólidos urbanos (RSU); resíduo sólido; temporariamente armazenado em contentores
municipais; recolhidos periodicamente pela empresa municipalizada de resíduos urbanos.

Os resíduos serão devidamente acondicionados em local apropriado adoptando as medidas
específicas de armazenamento de resíduos que fazem parte das praticas correntes da Sovena
Oilseeds Portugal.
Na nova instalação as emissões atmosféricas estão associadas essencialmente ao funcionamento
da refinaria. Está prevista uma chaminé onde haverá emissão dos gases de combustão de gás
natural na Caldeira de Alta Pressão. Esta caldeira produzirá vapor de alta pressão, p ara a
operação de desodorização e funcionará sempre que a Refinaria estiver a trabalhar (continuo).
No

que

respeita

ao

ruído produzido

pela

nova

instalação, este estará associado ao

funcionamento da refinaria e do decorrer das atividades previstas no novo projeto. As principais
fontes de emissão sonoras são a circulação de viaturas pesadas. Esperam -se para todas as
instalações e equipamento sempre que necessário proteção e isolamento contra o ruído e
vibrações.
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3.6 Projetos Complementares ou Subsidiários
Como projeto complementar tem-se o Projeto da intervenção a realizar sobre a linha de água
ex istente na zona de implantação do acesso à nova inst alação. Atualmente a linha de água
encontra-se canalizada até ao inicio da área de estudo (Seção 1 de acordo com as figuras
apresentadas em seguida), pelo que se pretende dar continuidade a esta situação. Pretende -se
assim com este projeto:



Entre a Secção 1 e Secção 2 - Trecho da linha de água a canalizar (canalização
subterrânea);



Jusante da Secção 2 – trecho a manter a céu aberto.

Secção 1 – correspondente ao atual início de linha de água a céu aberto (figura sem escala)
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Secção 2 – correspondente ao fim do trecho a canalizar/futuro início de linha de água a céu aberto (figura
sem escala)

Também como projeto complementar tem -se o projeto da Subestação 60/30 KV a instalar junto à
portaria das instalações já ex istente da SOVENA Oilseeds.

Figura 3.2 - Localização da Subestação 60/30 kv (Fonte: Google Earth, 2013)
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A subestação será do tipo ex terior, fundamentalmente constituída por um painel de linha de 60
kV, por dois painéis de transformador e por um monobloco em SF6 de 30 kV, com a aparelhagem
necessária para assegurar o corte e isolamento da instalação, para realização das operações de
conservação, e pelos transformadores de corrente e de tensão destinados a protecção, medida
e contagem de energia.
A protecção contra sobretensões, originadas por descargas atmosféricas e/ou por manobras, será
assegurada por descarregadores de óx ido metálicos instalados junto ao transformador nas fases e
neutro, que por sua vez estarão ligado s a um eléctrodo de terra.
O eléctrodo de terra da subestação será constituído por uma malha de cobre nu de 70 mm 2,
enterrado directamente no solo, a uma profundidade de 1 metro e com um grau de
emalhamento que permita assegurar a necessária equipotencialidade em toda a área da
subestação, desempenhará as funções de terra e de protecção. As massas da aparelhagem
serão ligadas ao eléctrodo da subestação através de uma barra de cobre e do transformador
através de tomadas de terra para cabo de cobre de 70 mm 2.

4 SITUAÇÃO ATUAL
O Concelho de Almada possui um Clima Temperado Húmido com Verão quente, com uma
temperatura média mensal superior a 22ºC.

De acordo com a Carta Geológica de Portugal, nos terrenos onde se desenvolve o projeto em
estudo, encontram-se litologias pertencentes ao M iocénico (M ), englobando diversas formações:
M PM – Areias com Placuna miocénica; M CV – Calcários de Casal Vistoso (M Va1); M QB – Areias de
Quinta do Bacalhau (M IVb) e M FT – Argilas de Forno Tijolo (M IVa).

Relativamente à Geomorfologia da região, a área de intervenção insere-se, por inteiro, na Bacia
do Baix o Tejo, situando-se, mais precisamente, na sua parte terminal. Esta bacia sedimentar
consiste numa vasta zona deprimida de onde resultou a acumulação de enormes quantidades de
sedimentos marinhos e fluviais, que hoje constituem o substrato geológico desta região. Na área a
intervencionar, através das sondagens realizadas e de acordo com os níveis de água medidos
durante a sua ex ecução, não foi detectada a presença de Água Subterrânea. Em termos de
hidrogeoquímica, trata-se de uma água em geral bicarbonatada, calco -magnesiana. Refere-se
ainda que não foi identificada nenhuma captação na área de estudo.

No que se refere aos Recursos Hídricos Superficiais, o projeto em análise enquadra-se na região
hidrográfica do Tejo (RH5), mais concretamente na sub-bacia do Estuário do Tejo. Encontra-se
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localizado nas imediações do Estuário do Tejo, estando o limite Norte do Projeto a cerca de 50m
da massa de água, separado por escarpa de inclinação acentuada. Ao longo do limite Este da
área prevista para o projeto Sovena XXI, desenvolve -se uma linha de água de carácter torrencial,
que será intervencionada no âmbito do presente projeto , tendo sido realizado nesta fase um
estudo hidrológico, de modo a assegurar a continuidade dessa linha de água. As linhas de água
classificadas mais próx imas encontram -se suficientemente afastadas da área de projeto para que
possam ser afetadas. Face às fontes poluidoras ex istentes, de carácter pontual e difuso, a subbacia do Estuário poderá estar sujeita a uma elevada vulnerabilidade. Deste modo, é previsível
que a sub-bacia do Estuário apresente alguns problemas de qualidade. Relativamente à
qualidade da linha de água que atravessa a área de projeto, aquando visita ao local, constatouse que o aspeto da água era límpido, sem sólidos e sem odores desagradáveis, embora com um
caudal reduzido. Nesta linha de água é descarregado o efluente tratado da ETAR de Valdeão,
não se tendo verificado qualquer outro tipo de descarga. No entanto é previsivel que a qualidade
desta linha de água, apresente problemas significativos, no entanto, não se dispõe de dados para
realizar uma análise mais precisa.

De um modo geral a Qualidade do Ar na Área M etropolitana de Lisboa – Sul é considerada boa.
Ao nível de identificação de receptores sensíveis apenas se considera o ecossistema ribeirinho
presente – Rio Tejo e Linha de água presente na área em estudo. Pela distancia não foram
identificados receptores humanos sensíveis às emissões.

De modo a ser possível a caraterização do Ruído na área em estudo, foram realizadas medições
junto a pontos considerados relevantes. Toda a área em estudo é, à data de elaboração deste
relatório, considerada como Zona Não Classificada de acordo com os requisitos do Regulamento
Geral do Ruído. Verificou-se que em todos os locais os níveis sonoros não ex cedem o limite legal
estabelecido para o período diurno/entardecer/noite e período nocturno.

O Solo na área do projeto é um solo pouco evoluído com fraca aptidão para uso agrícola.
Atualmente o uso do solo é caraterizado por áreas naturais e semi-naturais não se verificando uso
agrícola. Os solos caraterizam -se ainda por uma capacidade de uso muito baix a, com limitações
muito severas, não sendo susceptívelis de qualquer utilização económica.

O projeto encontra-se abrangido por vários Planos de Ordenamento cumprindo os objectivos e
estratégias definidos pelos mesmos. De acordo com o PDM de Alm ada, carta de Ordenamento, o
espaço a ocupar está classificado como Espaço Não Urbano - Espaços Culturais e Naturais,
encontrando-se envolvido por Espaços Indústriais e Espaços Urbanos. Ao nível das Condicionantes
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refere-se-se que a área está classificada como Reserva Ecologia Nacional (REN), concretamente
sobre os ecossistemas: Declive Superior a 30 %, Faix a de Proteção ao estuário com a largura de
200 m e Faix as de Proteção às linhas de água.

O concelho de Almada, com as suas 11 freguesias, possui uma População pouco jovem mas que
aposta fortemente na tecnologia e industria, sendo um concelho com elevado conhecimento. O
Grupo Sovena, do qual o projeto Sovena XXI faz parte, é um grupo inteiramente português que se
encontra presente em mais de 70 países, ex portando 75% da sua produção (Óleos e Azeites).

No que se refere à componente Ecologia verifica-se que a área de estudo não está incluída em
quaisquer zonas ou áreas protegidas. As áreas classificadas mais próx imas são a Paisagem
Protegida da Arriba Fóssil da Costa da Caparica (PPAFCC) a cerca de 5 km de distância, e as
restantes estão a montante no Estuário do Tejo: a Zona de Proteção Especial do Estuário do Tejo
(PTZPE0010 - Decreto de Lei n.º 280/94 de 5 de Novembro), o Sítio de Interesse Comunitário do
Estuário do Tejo (SIC PTCON0009 - Resolução do Conselho de M inistros n.º 142/97 de 28 de Agosto)
e a Reserva Natural do Estuário do Tejo (RNET), que se encontram a um mínimo de 11 km,
respetivamente da zona de intervenção. A área de estudo apresenta alguma diversidade
florística, essencialmente associada aos matos dos solos calcários e ao ambiente ribeirinho dos
solos de aluvião do vale formado nas arribas por uma linha de água efémera que corre na
direção Norte, virada ao rio Tejo. A flora e vegetação ex istente encontram-se muito alterada em
relação à situação natural de referência que seria um carrascal. Foram observadas as seguintes
unidades ecológicas: Carrascal, Olival, Pinhal de pinheiro-de-alepo, Horta, Pomar, Silvado,
Canavial, e Vegetação ruderal. A forte pressão humana ex ercida não fornece as condições
necessárias para a ocorrência de populações significativas de fauna. Tendo em conta a
composição específica da fauna ex istente na área de estudo, a zona apresenta uma importância
média-baix a.

Pelas características da área de estudo, englobada na Unidade de Paisagem “Arco Ribeirinho
Almada-M ontijo”, pode afirmar-se que ex iste um desordenamento generalizado da malha
urbana, à qual se sobrepõem áreas de armazéns e indústria com elevada capacidade de
absorção visual.

Os trabalhos de prospecção realizados ao nível do Património Arqueológico na área de estudo,
permitiram apenas a identificação de um elemento patrimonial do tipo arquitectónico e de valor
atribuído médio (vestígios de edifícios, possível Saboaria no sítio da Arrábida - Localizada no Sítio
da Arrábida, possível origem medieval). Os edifícios identificados encontram -se cobertos por
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densa vegetação e junto da encosta oeste da ribeira. Não é possível caraterizar o conjunto de
edifícios podendo também corresponder à antiga Fábrica de Cerâmica de Palença. Salienta -se
que as condições de visibilidade do solo eram nulas à altura dos trabalhos de campo
desenvolvidos.

5 IMPACTES (EFEITOS) CAUSADOS

E

M EDIDAS PROPOSTAS

5.1 Construção e Exploração
Os impactes gerados pelo projeto sobre a Geologia e Geomorfologia irão ocorrer essencialmente
durante a fase de construção, devido às movimentações de terra necessárias para a
implantação das várias componentes do projeto. Estas movimentações (aterros/escavações)
constituirão alterações à geomorfologia, causando igualmente uma compactação dos solos e
aumentando em consequência a sua erosão localizada. Em suma, os impactes referentes a esta
fase consideram-se negativos, mas pouco significativos e temporários. De modo a minimizar esta
situação sugerem-se que sejam implementadas as seguintes medidas: A construção dos caminhos
de acesso deverá ser efectuada de forma a acompanhar, na medida do possível, o relevo
natural dos terrenos, evitando ao máx imo a sua alteração substancial; As zonas de obra deverão
ser devidamente delimitadas e mapeadas, numa zona visível a todos os trabalhadores, de modo
a assegurar que não serão ex ecutadas interv enções em áreas desnecessárias; Reduzir, sempre
que possível, as operações de terraplanagens de modo a não interferir com o relevo natural.
Durante a fase de ex ploração os impactes negativos estão relacionados em parte , com os
eventuais fenómenos de erosão a que esta zona está sujeita, com potencial perda de solo. A
plantação de vegetação (relvados, árvores e matos) e o reencaminhamento das águas pluviais
minimizarão a ocorrência deste problema, sendo de admitir que os impactes, a ocorrerem, serão
pouco significativos e muito localizados. Não se prevê impactes sobre as águas subterrâneas, pois
de acordo com as sondagens realizadas não se verificou a presença de água subterrânea na
área de influência do projeto.

No que se refere aos Recursos Hídricos Superficiais está previsto durante a fase de construção
canalizar parte da linha de água que se desenvolve no limite Este da área a intervencionar, de
forma a assegurar a continuidade dessa linha de água. Tendo em consideração que os trabalhos
serão realizados durante a época seca, garantindo o escoamento natural da linha de água, não
se considera que ocorra um impacte negativo sobre o regime de escoamento da referida linha
de água. Ainda na fase de construção, no que se refere à qualidade da linha de água a entubar,
é ex pectável que ocorra um arrastamento de partículas e sólidos, resultante da maior ex posição
dos terrenos à erosão, associada ao corte de vegetação e aos trabalhos de movimentação de
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terras. Este impacte sobre a qualidade da água é negativo, significativo, embora localizado. No
entanto, caso os trabalhos que levantem um maior número de partículas em suspensão sejam
realizados durante o período seco, o impacte será inex istente, já que a linha de água não terá
caudal ex pressivo. Por outro lado, deverá recorrer-se a aspersão hídrica do solo para minimizar a
suspensão de poeiras no ar protegendo assim a qualidade do ar, e minimizando o arrastamento
de partículas para a linha de água. Relativamente à qualidade da água do Estuário d o Tejo, é
ex petável que se verifique um arrastamento de sólidos e partículas para a massa de água,
aquando os trabalhos associados à construção dos silos metálicos, traduzindo-se num impacte
negativo, mas pouco significativo. Ainda na fase de construção, identifica-se um possível impacte
negativo sobre a qualidade da água resultante de eventuais derramamentos no meio hídrico ou
solo de óleos e combustíveis utilizados pelos equipamentos e viaturas afectos à obra, e do
eventual lançamento das águas residuais domésticas geradas pelo estaleiro. Contudo, os
procedimentos e normas associados à gestão do estaleiro minimizarão qualquer situação deste
tipo. Por outro lado, em caso de acidente, serão tomadas as medidas necessárias para remover
os poluentes descarregados ou arrastados para as linhas de água, podendo classificar-se o
impacte como negativo, mas pouco significativo e incerto. Refere-se ainda que o estaleiro ficará
dotado de um sistema de recolha de águas residuais e, em circunstância alguma, haverá
lançamento deste tipo de resíduos para a linha de água ou solo. Os resíduos sólidos produzidos
serão recolhidos e enviados a destino final adequado, não havendo deposição no solo, em locais
e condições não adequados, que possam originar a poluição das linhas de á gua.
Durante a fase de ex ploração não se prevê que ocorram impactes negativos sobre o regime
hidrológico, já que o dimensionamento da tubagem sobre a linha de água será estabelecida
tendo em consideração, o seu percurso e o caudal escoado. O impacte introduzido no meio
hídrico associado a descargas de águas residuais é de caracter negativo, mas muito pouco
significativo, atendendo a que estão contemplados tratamentos adequados para minimizar a
carga poluente descarregada. É um impacte certo, mas muito loca lizado.

Em relação à Qualidade do Ar, durante a fase de construção presencia-se o levantamento de
poeiras devido as movimentações de terras sendo este um impacte negativo significativo ao nível
da interferência com o ecossistema do Estuário do Tejo e da linha de água contígua, de elevada
magnitude, sendo, contudo, de duração temporária. Este impacte pode ser minimizado através
da rega regular e controlada das zonas afectas à obra para minimizar a dispersão de poeiras;
adopção de menores alturas em situações de desmonte; acondicionamento de material
pulverulento controlado; e cobertura das cargas pulverulentas aquando do transporte. O
aumento das emissões de gases de combustão atendendo a presença de viaturas mecanizadas
inerentes à obra é um impacte negativo, pouco significativo e que poderá ser minimizado com
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algumas medidas de minimização recomendadas: manutenção regular de veículos; não
realização de queimas a céu aberto; adopção de equipamentos de proteção individual.
Para a fase de ex ploração encontra-se inerente a emissão de poluentes da combustão do gás
natural provenientes da chaminé da refinaria que serão reduzidos face ao tipo de combustivel
limpo utilizado. Este é um impacte negativo, pouco significativo, de reduzida magnitude. Não se
prevê um aumento de tráfego de veículos pesados, face à situação atual, já que deix arão de
ex istir veiculos a circular de/para a instalação do Barreiro (que será desativada com a
implementação deste projeto), equilibrando com o previsível aumento de circulação de veículos
pesados durante a ex ploração do novo projeto. No entanto, não deix ará de ex istir circulação de
viaturas pesadas, pelo que continuará a ex istir impacte negativo pouco significativo de reduzida
magnitude. Este impacte deverá ser minimizado com a adopção das seguintes medidas:
circulação das viaturas a velocidade reduzida; definição de percursos atendendo a população
afecta.

Em relação ao Ruído, espera-se um impacte negativo durante a fase de construção devido ao
aumento dos níveis de ruído na zona de intervenção, em resultado do funcionamento dos
equipamentos usados na realização de movimentos de terras e circulação de veículos pesados.
Este impacte será significativo somente a nível local e não afectará a população residente nos
aglomerados urbanos mais próx imos. Recomenda-se a colocaºção de barreiras acústicas na
envolvente às atividades mais ruidosas. Durante a ex ploração da nova unidade industrial esperase que os níveis sonoros não sejam alterados face à situação atual de referência. Recomenda-se
a manutenção de um plano de monitorização.

As intervenções previstas durante a fase de construção para a componente Ecologia associadas
à movimentação de solos e intervenção na linha de água, são negativas. Dado o médio/baix o
valor de conservação das comunidades presentes, a pequena área afetada (já presentemente
muito condicionada do ponto de vista de evolução/recuperação pela envolvência altamente
antropizada) este impacte tem pouco significado. De modo a minimizar esta situação, deverá
restringir as intervenções às áreas absolutamente necessárias, ex ecutá -las no mais curto período
de tempo e evitandos os meses de Primavera e início do Verão e utilizar equipamentos e técnicas
que controlem na fonte a produção de poeiras que podem depositar-se no coberto vegetal. As
intervenções a realizar no troço da ribeira a canalizar deverão ser ex ecutadas de montante para
jusante para max imizar as hipóteses de fuga da fauna. Nas áreas em que se verifique a ocorrência
de problemas de erosão e/ou instabilidade das margens, optar pela colocação de estruturas
biofísicas

ou revestimento

em pedra (enrocamento) combinados com material vegetal

(plantação). As intervenções previstas para os silos e subestação elétrica de alta tensão , dada a
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reduzida área afetada e serem realizadas em áreas já intervencionadas e ex ploradas, acarretam
baix o impacte sobre a fauna e flora. Durante a fase de ex ploração, os impactes estão
relacionados com o aumento da perturbação e a possível afetação de á reas contíguas à área
de intervenção. No entanto, o já elevado nível de influência e ocupação humana atenua a
importância deste impacte.

Considera-se que será introduzido um impacte negativo sobre o recurso Solo, devido à sua
compactação e impermeabilização resultando na sua perda irreversível. Este impacte considera se pouco significativo, devido ao baix o valor dos solos envolvidos e temporário, no que se refere a
algumas ações ligadas à fase de construção (instalação do estaleiro, compactação do solo
devido à passagem de viaturas e equipamentos pesados) e permanentes, no que se refere à fase
de ex ploração (implantação de edifícios e arruamentos). De modo a minimizar os impactes
decorrentes da fase de const rução, a implantação do estaleiro e as zonas a intervencionar
deverão ser delimitadas a uma área circunscrita, de modo a não interferir com os solos e os seus
usos circundantes. Por outro lado, deverá limitar-se a circulação de veículos e maquinaria pesada
sobre os solos às vias assinaladas para o efeito, evitando a compactação de uma área mais
ex tensa que a necessária. Durante a ex ecução da obra, serão tomadas as medidas no sentido de
evitar eventuais derrames susceptíveis de provocarem a contaminação dos solos. Para além disso,
os trabalhadores afectos à obra deverão estar aptos a intervir rapidamente em caso de acidente
envolvendo o derrame de óleos e hidrocarbonetos.
No que se refere à fase de ex ploração e de modo a minimizar qualquer impacte negativo que
possa surgir, sugere-se que sejam tomadas medidas de prote ção do solo, especialmente no que
se refere à contenção de derrames de óleos, poluentes e resíduos e seu encaminhamento
adequado. Em caso da ocorrência de um derrame envolvendo grandes quantidades será
necessário proceder à descontaminação da área afectada, consoante as técnicas e métodos
disponíveis e aplicáveis ao tipo de produto derramado.

Ao nível das Condicionantes estabelecidas no PDM de Almada, destaca-se a interferência da
Reserva Ecológica Nacional (REN), concretamente dos ecossistemas “declive superior a 30%”,
“faix a de protecção ao Estuário do Tejo com a largura de 200m”, e “Linha de água e Faix as de
Proteção

às linhas de água”, traduzindo-se num impacte negativo, mas pouco significativo

atendendo às condições atuais do terreno com morfologia alterada, com situações de aterro e
desaterro, com baix o valor ecológico (de onde se inclui a linha de água). Conidera -se que o
projeto restabeleça e proporcione melhorias nestes ecossistemas , no sentido em que serão criadas
condições para estabilização das vertentes e recuperação da linha de água a jusante da
intervenção prevista.
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Salienta-se pela positiva, que o Projeto vem dar cumprimento às estratégias definidas para o
concelho e para a região em termos de desenvolvimento económico e tecnológico.
Ao nível da qualidade de vida das populações, o projecto na fase de construção, induzirá um
impacte negativo, mas pouco significativo associado à emissão de ruído e poeiras como
resultado do tráfego de veículos pesados afectos à obra. Será gerado um impacte positivo
significativo, a nível local e concelhio, admitindo que será necessário um número significativo de
trabalhadores para a fase de obra a recrutar nas freguesias próx imas. Por outro lado, a
construção do projeto, no seu todo, irá necessitar de matérias -primas, equipamentos e materiais
diversos, cuja aquisição induzirá um impacte positivo significativo nas actividades económicas do
concelho, relacionadas com a construção civ il. A própria presença dos trabalhadores durante a
construção induzirá um incremento nas actividades económicas locais. Ao nível da fase de
ex ploração, os impactes são positivos uma vez que a SOVENA XXI vem dar resposta à estratégia
de crescimento estipulada pelo grupo, que atualmente já possui um mercado ex terno com um
contributo de 80% no que se refere a vendas. Este crescimento do grupo, poderá traduzir num
desenvolvimento económico a nivel naciona. Com um aumento de produção dos Óleos, o
projeto vem fortalecer as vantagens competitivas no mercado nacional, europeu e mundial.
Também para o Porto de Lisboa será económicamente vantajoso este acréscimo de produção,
dado que haverá um aumento de circulação de matérias primas e produto acabado ao nível do
Terminal de Palença.
Ao nível da Paisagem os impactes registados durante a fase de construção são negativos e
significativos, dada a “desordem” associada aos trabalhos. Serão implementadas medidas
relativas à boa gestão do estaleiro e zona afeta à obra de modo a minimizar o impacte visual
associado a esta fase. Para a fase de ex ploração, considera-se que o projecto Sovena XXI irá
possibilitar uma contribuição para a alteração de uma situação local de progressiva degradação
visual, dotando-a das funcionalidades que permitirão a sua assimilação pela paisagem industrial.
Atendendo a que está em curso uma renovação de imagem dos edifícios da instalação ex istente,
esta preocupação estará patente no projeto em estudo. Assim, considera -se um impacte positivo
sobre a paisagem.

O elemento Patrimonial poderá sofrer impactes negativos decorrentes da construção da Sovena
XXI. A preparação do terreno, com a decapagem e criação d e plataforma aplanada no topo
pode atingir o elemento patrimonial referido. Ex iste ainda o perigo de afetação indireta através
da queda de material solto aquando da terraplanagem do terreno a cota superior. Salienta -se,
ainda, que tendo em conta que poderão ex istir vestígios arqueológicos em profundidade (sem
correspondente presença de vestígios materiais à superfície) consideram -se como potenciais
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atividades geradoras de impactes, a escavação de terras e canalização da ribeira. Como
soluções e medidas de minimização propõe-se o acompanhamento arqueológico.
Os eventuais elementos patrimoniais identificados em fase de obra deverão ser alvo de um registo
pormenorizado ou de trabalhos arqueológicos de caracterização, consoante o estabelecido pela
tutela para cada caso.

5.2 Fase de Desativação
Caso haja desativação do projeto, com a retirada dos equipamentos e infraestruturas e a
demolição de edifícios, perspectiva-se que os impactes a ocorrerem, sejam semelhantes aos
referidos para a fase de construção. Para a fase de desativação sugere-se que seja elaborado
um Plano de Recuperação/Desativação que é fundamental para uma instalação deste tipo,
sendo pertinente o acompanhamento da fase por um técnico especializado em técnicas de
engenharia natural. Ex iste então uma série de medidas concretas que podem ser aplicadas nesta
fase:


Remoção

e

limpeza

dos

depósitos

de

resíduos

garantindo

o

seu

adequado

encaminhamento;


Desmantelamento e remoção do equipamento que constitui as infraestruturas, garantindo
que da área industrial seja enviado para o destino final adequado se não for possível a sua
reutilização ou reciclagem;



Proceder à limpeza de todas as áreas afectadas;



Garantir que todas as áreas afectadas pelas atividades associadas à ex ploração são
devidamente recuperadas, utilizando espécies de flora autóctone da região e bem
adaptadas ao tipo de condições ex istentes na área circundante;



A demolição dos edifícios e a remoção das infraestruturas de apoio deverá afectar a
menor área possível;



Elaboração de Plano de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PGRCD).

6 PLANOS DE M ONITORIZAÇÃO

De modo a avaliar a eficácia das medidas de minimização dos impactes negativos induzidos pela
implementação do projeto, sugere-se que seja implementado um plano de monitorização
durante a fase de construção para o ambiente sonoro. Para a fase de ex ploração, sugere-se que
seja monitorizado a qualidade do ar e os efluentes das Estações de Tratamento envolvidas, à
semelhança do já realizado na instalação ex istente, no âmbito das monitorizações periódicas
Licença Ambiental n.º 76/2007.
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7 CONCLUSÃO

O desenvolvimento da atividade industrial em Portugal numa fase crítica como a que o país
atravessa, poderá ter um contributo inegável para o seu desenvolvimento social e económico,
sobretudo se concretizada e desenvolvida de forma ambientalmente adequada.
O projeto em análise e designado por SOVENA XXI refere-se a uma Refinaria para Óleo de Girassol
e infraestruturas de armazenamento, ensilagem e embalamento, que se pretende construir no
terreno adjacente à instalação industrial, já ex istente, e pertencente ao grupo Sovena. Localiza -se
no concelho de Almada, mais especificamente na freguesia do Pragal (futura União das
freguesias de Almada, Cova da Piedade, Pragal e Cacilhas) . Os silos metálicos previstos irão
localizar-se na União das freguesias de Caparica e Trafaria.
O Grupo Sovena, é um grupo inteiramente português que se encontra presente em mais de 70
países, ex portando 75% da sua produção (Óleos e Azeites). O projeto SOVENA XXI vem dar
resposta à estratégia de crescimento estipulada pelo grupo, que atualmente já possui um
mercado ex terno com um contributo de 80% no que se refere a vendas . Com um aumento de
produção dos Óleos, o projeto vem fortalecer as vantagens competitivas no mercado nacional,
europeu e mundial. Também para o Porto de Lisboa será económicamente vantajoso este
acréscimo de produção, dado que haverá um aumento de circulação de matérias primas e
produto acabado ao nível do Terminal de Palença.
Contudo, como acontece em qualquer atividade humana, à sua concretização estão associados
efeitos positivos, que foram mencionados anteriormente, e efeitos negativos sobre o ambiente. Os
principais impactes negativos associados à fase de construção do projeto SOVENA XXI devem-se
sobretudo às ações inerentes à intervenção na linha de água, implantação dos silos nas
imediações do Estuário do Tejo e às movimentações de terra associadas à preparação do terreno
para a implementação do projeto. Associados à fase de ex ploração encontram -se os efeitos
inerentes ao funcionamento da instalação. Para ambas as fases foram definidas medidas
especificas para minimizar os impactes negativos. Paralelamente, o projeto SOVENA XXI,
contempla já medidas e tecnologias inovadoras que se ajustam ao próprio desenho do projeto
estimulando um desempenho ambientalmente sustentável.

ANEXOS




Enquadramento Geográfico
Localização em Carta M ilitar
Planta Geral
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