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1.

INTRODUÇÃO E OBJETIVOS

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico do Estudo de Impacte Ambiental
(EIA) do Projeto de Alteração da Armazenagem de Gases de Petróleo Liquefeitos (GPL)
no interior dos limites do atual Terminal da Trafaria, desenvolvido nos termos da
legislação em vigor correspondente ao regime jurídico de Avaliação de Impacte
Ambiental aprovado pelo Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro com as
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março e Decreto-Lei
n.º 179/2015, de 27 de agosto.
O atual Terminal da OZ Energia, onde será implantado o projeto em análise, encontra-se
abrangido pelo regime jurídico de prevenção de acidentes graves envolvendo
substâncias perigosas, definido pelo Decreto-Lei nº 150/2015, de 5 de agosto.
O Projeto de Alteração da Capacidade de Armazenagem de GPL constitui uma
«alteração substancial», na aceção do artigo 25.º do referido diploma legal, que implica
aumento de perigos de acidente grave, pelo que se encontra sujeito a uma avaliação de
compatibilidade de localização (ACL), para a qual foi realizada uma Análise de Risco.
O Projeto de “Alteração da Armazenagem de GPL no Terminal da Trafaria” da OZ
Energia prevê a instalação de quatro novos reservatórios cilindros horizontais e
recobertos para armazenagem de gases de petróleo liquefeitos, cada um com uma
capacidade aproximada de 500 m3 e respetiva estação de bombagem.
Com a implementação do projeto pretende-se que o Terminal da Trafaria da OZ Energia
adquira maior independência de abastecimento de GPL, favorecendo o abastecimento
por via marítima em detrimento da via rodoviária, atualmente utilizada, com as vantagens
ambientas daí decorrentes.
Na FIG. 1 apresenta-se o enquadramento e a localização geral do projeto assim como as
instalações existentes na envolvente.
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Localização do Projeto

O proponente do projeto é a OZ Energia Gás, S.A., que explora o atual Terminal da
Trafaria, tendo a AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, S.A desenvolvido todos os estudos
e avaliações que integram o Estudo de Impacte Ambiental.
Os estudos desenvolvidos no âmbito do Estudo de Impacte Ambiental tiveram início em
junho de 2015 e terminaram em dezembro do mesmo ano.
O Estudo de Impacte Ambiental teve por objetivo identificar e avaliar os impactes
associados ao Projeto de Alteração da Armazenagem de Gases de Petróleo Liquefeitos
para as fases de construção, exploração e desativação, analisando o projeto e a sua
integração na área envolvente, de modo a fornecer aos decisores as informações de
carácter ambiental necessárias para a apreciação do projeto.
O projeto que serviu de base ao presente Estudo de Impacte Ambiental apresenta um
desenvolvimento ao nível do projeto de execução, tendo sido desenvolvido pela empresa
TECHNOEDIF Engenharia, S.A..
O Estudo de Impacte Ambiental integrou todas as avaliações ambientais recomendadas
na legislação em vigor com interesse para o projeto em análise.
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2.

JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO

O Terminal da Trafaria da OZ Energia fica localizado no concelho de Almada, União de
Freguesias de Caparica e Trafaria, na margem esquerda do rio Tejo, numa zona de
declive acentuado, ocupando uma área total de 79 825 m2.
O Terminal encontra-se confinado a poente com a área urbana da Trafaria, a norte com o
rio Tejo, a sul com uma área agrícola, a nascente com uma área de matos e a oeste com
uma área florestal.
Na FIG. 2 apresenta-se uma perspetiva geral do Terminal e da área envolvente.
O Terminal da Trafaria iniciou a sua atividade em 1966 com a produção e embalagem de
lubrificantes tendo posteriormente passado também a armazenar fuel-óleo, gasóleo e
vários produtos químicos.
No final da década de 60 do século passado foram construídas as instalações de
armazenagem e enchimento de GPL, com a capacidade para 1000 t de butano e 600 t de
propano, adequada ao tipo de consumo do mercado nacional na altura e aos padrões de
abastecimento por navio existentes.
Com o aumento relativo do consumo de gás propano em relação ao consumo de gás
butano e com os aumentos de custo dos fretes marítimos que recomendam o transporte
de maiores quantidades de produtos em cada navio, verificou-se a necessidade de um
ajuste no padrão de abastecimentos e na capacidade de armazenagem.
Atualmente o Terminal funciona num esquema misto de abastecimento com alguns
navios de gás (provenientes do mercado internacional com especial incidência no Mar do
Norte) e com o restante volume de gás a ser recebido por camião cisterna vindo da
refinaria de La Rabida em Huelva (Espanha).
Este sistema é complicado e difícil de gerir, e apresenta muitas limitações relacionadas
com os fornecedores possíveis, dada a limitação da distância a percorrer pelos camiões
cisterna.
Neste sentido, o projeto tem como objetivo dotar o Terminal da Trafaria da OZ Energia de
condições para receber e armazenar GPL transportado por navios de 1 800 t,
aumentando assim a flexibilidade de gestão da instalação e reduzindo a circulação
rodoviária de veículos cisterna de transporte de GPL para o Terminal.
Como resultado do aumento da quantidade de GPL descarregado pelos navios ocorrerá
um benefício ambiental significativo para a zona do Terminal, com a redução significativa
do número de camiões cisterna que entram e saem do Terminal e com a eliminação dos
camiões-cisterna que percorrem longas distâncias para transportar o gás até ao Terminal
da Trafaria (cerca de 644 km em território nacional, entre o Terminal e a fronteira de Vila
Real de Sto. António).
A redução das viagens anuais em 922 permitirá evitar a emissão de poluentes
atmosféricos e ruído associado a cerca de 594 mil km de camião por ano além da natural
redução dos riscos de acidente.
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3.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

3.1

Descrição Sumária do Terminal na Situação Atual

O Terminal da Trafaria da OZ Energia, na sua configuração atual, e conforme é possível
visualizar da análise da FIG. 2, é constituído por duas grandes áreas:
−

Zona do Cais de Acostagem, que integra as estruturas necessárias para a
acostagem dos navios e movimentação dos produtos além dos sistemas de
proteção contra incêndios;

−

Zona de Armazenagem e Expedição da qual fazem parte as plataformas de
armazenagem, as ilhas de carga e descarga dos veículos-cisterna, o sistema de
enchimento de garrafas de GPL além das instalações administrativas e serviços
auxiliares.

Atualmente, o Terminal recebe, armazena e expede através de veículo-cisterna e/ou
navio os seguintes produtos: gases de petróleo liquefeitos (propano e butano), gasóleo,
biodiesel, óleos lubrificantes usados e Slop oil.
O acesso ao Terminal pode ser feito por via fluvial e por via rodoviária. No transporte de
produtos por via marítima para o Terminal da OZ Energia são utilizados vários tipos de
navio, em conformidade com o produto transportado, com capacidade entre 1 800 e
28 000 toneladas.
No acesso ao cais, a navegação é assegurada pelos Pilotos da Barra, que entram a
bordo dos navios em Cascais ou Belém. Em função da dimensão do navio, neste
percurso e respetivas manobras de atracação, o navio é auxiliado por um ou mais
rebocadores e uma ou mais lanchas.
As operações de receção dos navios são asseguradas por pessoal próprio da OZ
Energia, em conformidade com o respetivo procedimento interno de receção de navios.
A Zona de Armazenagem e Expedição do Terminal da Trafaria da OZ Energia integra as
seguintes áreas principais, cuja localização é apresentada na FIG. 3:
•

Armazenagem de Gases de Petróleo Liquefeitos (Propano e Butano):

•

Armazenagem de Gasóleo:

•

Armazenagem de Biodiesel;

•

Armazenagem de Óleos Usados;

•

Armazenagem de Slop Oil;

•

Ilha de Carga de Veículos-Cisterna com Gasóleo (“Loading Rack 3”);

•

Ilha de Descarga de Veículos-Cisterna de GPL (“Loading Rack 5”);

•

Ilha de Carga de Veículos-Cisternas de GPL (“Loading Rack 6”);

•

Estação de Enchimento de Garrafas de GPL.
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O Terminal dispõe atualmente de 38 tanques superficiais, dos quais 4 tanques estão
atualmente desativados, com capacidades máximas que variam entre 88 m3 e 15 150 m3
e que conferem à instalação uma capacidade global de armazenagem de 62 500 m3.
De referir, que todos os tanques dispõem de bacia de retenção de capacidade adequada
e de acordo com a legislação em vigor.
Adicionalmente, esta zona engloba ainda instalações auxiliares como os Escritórios,
Armazéns, Posto de Abastecimento de Gasóleo, Oficinas além dos sistemas de
utilidades, dos quais fazem parte, entre outros, a rede de abastecimento de água, a rede
de efluentes e respetivo sistema de tratamento, a rede elétrica, o grupo gerador de
emergência, a rede de ar comprimido e o sistema de combate a incêndios.
De referir, que no atual Terminal existem tanques de armazenagem que estão
desativados, assim como a antiga Fábrica de Lubrificantes e Central de Aquecimento,
que também se encontram totalmente desativados.
Constata-se que em termos médios se regista um tráfego médio anual de navios da
ordem dos 35, que se tem apresentado relativamente constante ao longo dos últimos
anos. Destes 35 navios anuais, cerca de 40% (15 navios/ano) corresponde a navios de
GPL.
O tráfego médio anual rodoviário é da ordem dos 6 340 veículos-cisterna, o que
corresponde a cerca de 18 veículos-cisterna/dia, dos quais aproximadamente
11 veículos-cisterna/dia são relativos ao abastecimento e expedição de GPL.
O Terminal da Trafaria da OZ Energia funciona 24 horas por dia e 365 dias por ano, em
termos de receção e expedição de produtos por via marítima.
O horário normal de receção e expedição de produtos por via rodoviária é das 7h às 19h
de segunda a sexta-feira e o funcionamento dos serviços administrativos é também de
segunda a sexta-feira das 9h às 18h.
Atualmente, o Terminal emprega um total de 35 trabalhadores diretos, dos quais
15 pertencem aos quadros e cerca de 20 são empregados de prestadores de serviços
(13 operadores, 2 elementos afetos à manutenção, 1 elemento afeto à limpeza e
4 elementos afetos à segurança).
Adicionalmente, estima-se que o funcionamento do Terminal envolva cerca de
35 trabalhadores indiretos associados a atividades de inspeção e manutenção,
distribuição de combustíveis, etc..
Salienta-se que, atualmente, o Terminal da Trafaria da OZ Energia se encontra abrangido
pelo regime jurídico de prevenção de acidentes graves envolvendo substâncias
perigosas, definido pelo Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto.
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3.2

Descrição do Projeto de Ampliação da Capacidade de Armazenagem

O Projeto de Alteração da Armazenagem de GPL a construir no interior dos limites do
atual Terminal da Trafaria envolve no essencial:
•

A construção de quatro novos reservatórios de armazenagem de GPL, cada um
com uma capacidade útil de 500 m3. Estes reservatórios serão instalados numa
área com cerca de 1 125 m2 disponível e impermeabilizada com laje de betão
armado localizada a este da atual área de armazenagem de gasóleo;

•

A instalação de uma nova Central de Bombagem de GPL dedicada aos novos
tanques de armazenagem. Esta Central ficará localizada, junto aos novos
reservatórios, a oeste da área dos novos reservatórios de GPL.

Na FIG. 4apresenta-se uma perspetiva da área de implantação dos novos reservatórios
de GPL e infraestruturas associadas .
Adicionalmente, o projeto envolverá a implementação de novas tubagens de processo
associadas à nova armazenagem, nomeadamente as para receção do GPL transportado
pelos navios, assim como a expansão das rede auxiliares tais como a rede de combate a
incêndios, rede de ar comprimido, sistemas de proteção e segurança, entre outros.
De salientar que todos os reservatórios e equipamentos associados à armazenagem e
manuseamento dos restantes produtos presentes no Terminal (gasóleo, biodiesel, slop oil
e lubrificantes usados) não sofrerão alteração com a implementação do projeto.
O projeto de ampliação, objeto do presente procedimento de AIA, constitui uma
“alteração substancial”, na aceção do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de
agosto, que implica aumento de perigos de acidente grave, pelo que se encontra sujeito a
uma avaliação de compatibilidade de localização (ACL).
A ACL é integrada no procedimento de AIA, nos termos da alínea a) do n.º 9 do artigo 9.º
do referido diploma legal, pelo que o EIA inclui um anexo sobre Análise de Risco, que
integra um estudo relativo à referida ACL d o projeto de alteração.
a) Reservatórios de GPL
Os quatro novos reservatórios de GPL (T-35, T-36, T-37 e T-38) a instalar no Terminal
serão do tipo mounded vessels (reservatórios enterrados), que consistem em
reservatórios cilíndricos superficiais recobertos por terra e sobre os quais será efetuado
um arranjo paisagístico para melhor enquadramento na paisagem.
Os novos reservatórios serão assentes no terreno existente e envolvidos em camada de
areia, sendo delimitados/contidos por muros de contenção de 5 metros de altura.
Cada um dos reservatórios será em aço carbono e estará projetado para receber propano
ou butano sendo a capacidade útil de armazenagem de 500 m3.
Os tanques de armazenagem serão construídos de acordo com as melhores normas
aplicáveis e disporão de todos os sistemas de segurança e proteção ambiental
recomendados.
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b) Bombas de LPG
Serão instaladas três bombas de LPG, que ficarão localizadas numa Central de
Bombagem dedicada aos novos reservatórios de GPL:
•

Duas bombas do tipo barril (B-9 e B-10) para trasfega entre reservatórios (sendo
uma de reserva) dimensionadas para um caudal de 80 m3/h, o que permite vazar
um reservatório completo em 6 h;

•

Uma bomba do tipo barril para alimentação de veículos-cisterna (B-11)
dimensionada para um caudal de 30 m3/h. Esta bomba não terá reserva pois caso
seja necessário proceder à sua manutenção será feita a trasfega dos
reservatórios novos para os reservatórios existentes e aí encaminhado para o
enchimento dos veículos-cisterna.

As bombas serão providas de sistemas de segurança e poderão ser paradas pela
betoneira de paragem geral de emergência do Terminal.

c) Sistemas Auxiliares
Associado ao Projeto de Alteração da Armazenagem de GPL serão instalados vários
sistemas auxiliares indispensáveis ao funcionamento dos novos reservatórios em
condições de segurança e proteção ambiental, dos quais se salientam: a rede de
drenagem, a rede de água, a rede elétrica e a rede de combate a incêndios.
A fase de construção do Projeto prevê-se que tenha uma duração global de cerca de
365 dias (um ano), a decorrer durante o ano de 2017.
Durante o período de construção e montagem, o número total de trabalhadores que irão
ficar afetos às atividades será de 48, com um pico de 30 indivíduos em simultâneo,
correspondente ao período de montagem dos reservatórios, que terá uma duração de
cerca de 120 dias.
Nesta fase existirá a circulação de camiões associados ao transporte de materiais e
equipamentos e pontualmente de navios, para o transporte dos reservatórios entre o
Porto de Lisboa e o Terminal da Trafaria da OZ Energia. O tráfego médio diário de
veículos, associado à fase de construção, será de 5 veículos ligeiros e de 4 camiões
pesados.
O acesso ao Terminal faz-se através da localidade de Murfacém, mais precisamente pela
Rua 1.º de Maio e Rua da Liberdade, que terminam nas instalações da OZ Energia e se
desenvolvem a partir da N377-1.
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A zona de estaleiro terá uma área total de aproximadamente 300 m2, ficando localizado
no interior dos limites do Terminal, entre o Edifício da Cantina e o Armazém de Produtos,
na parte este da instalação.
A alteração da armazenagem do Terminal não implicará a criação de novos postos de
trabalho diretos e manter-se-á o período de funcionamento atual do Terminal.
Em termos de funcionamento da instalação, a implementação do projeto não envolverá
alterações significativas, registando-se apenas uma valorização do transporte marítimo
do GPL armazenado no Terminal em detrimento do transporte rodoviário utilizado
atualmente essencialmente por dificuldades logísticas de receber a totalidade do GPL
transportado pelos navios.
Constata-se que o tráfego rodoviário associado ao transporte de GPL para o Terminal
sofrerá um decréscimo de cerca de 96%, o que se traduz em termos do tráfego rodoviário
global do Terminal numa diminuição de aproximadamente 13%.
Em termos do tráfego marítimo de navios prevê-se um acréscimo anual de dois navios de
GPL, o que corresponde em termos do tráfego global do Terminal num acréscimo de
cerca de 6% ou seja passará dos atuais 35 navios/ano para 37 navios/ano.
De referir que o tempo médio da operação de descarga dos navios de GPL atualmente é
de cerca de 11 horas e que com a utilização de navios de maior dimensão, a operação de
descarga passará a ter a duração de cerca de 24 horas.
O período de vida útil do projeto é de 25 anos.
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4.

DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL DO AMBIENTE

O Projeto de Alteração da Capacidade de Armazenagem presentemente em avaliação
situa-se no interior dos limites do atual Terminal da Trafaria da OZ Energia, quase no
extremo Noroeste da Península de Setúbal, na margem esquerda do rio Tejo.
O estudo e análise da situação atual do ambiente na zona do projeto considerou as
componentes físicas, de qualidade do ambiente, ecológicas e humanas mais relevantes,
tendo em conta as características locais e regionais da área.
Foram previamente avaliadas as condicionantes legais, que refletem as políticas
nacionais e municipais, feitos levantamentos de campo e contactadas diversas entidades,
de modo a caracterizar detalhadamente a região. No local do projeto não foram
identificadas quaisquer condicionantes à implantação do mesmo.
Em termos geológicos/geotécnicos, a área de implantação do projeto apresenta-se
homogénea e com boas condições de fundação, o que significa que os novos
reservatórios poderão assentar diretamente sobre as argilas.
O nível freático encontrava-se a aproximadamente 6 metros de profundidade, em
consonância com a cota do rio Tejo que se encontra muito próximo do local em estudo.
A área de implantação do Projeto de Alteração da Armazenagem de GPL no Terminal da
Trafaria abrange solos pobres e pouco desenvolvidos. Deve no entanto referir-se que as
intervenções inerentes à implantação dos novos reservatórios e bombas ocorrerão sobre
uma plataforma já revestida com laje de betão.
A área envolvente próxima é composta sobretudo por áreas florestais, matos,
intercaladas por áreas agrícolas e por áreas sociais e instalações militares.
A região do projeto é caracterizada por um clima temperado húmido, com os ventos mais
frequentes oriundos do quadrante Norte, mais especificamente de direção Norte e
Noroeste, sendo que a frequência da precipitação em número de dias põe em evidência a
ocorrência de chuvadas de grande intensidade nos meses de inverno.
Quanto aos recursos hídricos superficiais, o Terminal encontra-se localizado na margem
esquerda do Estuário do Tejo, onde se registam profundidades que permitem o tráfego
de navios. De entre as linhas de água existentes no território de Almada constata-se que
a cerca de 275 metros a poente dos limites do Terminal da OZ Energia se desenvolve a
Vala da Enxurrada. Verifica-se também a existência de uma linha de água marginal ao
limite nascente do Terminal, de caráter torrencial.
Em termos de recursos hídricos subterrâneos, a área de estudo enquadra-se na massa
de água denominada de “Bacia do Tejo-Sado / Margem Esquerda”. A configuração geral
do escoamento subterrâneo dá-se em direção ao rio Tejo e ao longo do sistema aquífero
até ao Oceano Atlântico.
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O sistema aquífero é recarregado pela precipitação atmosférica e por infiltração nos leitos
das linhas de água, na parte mais elevada do seu percurso na bacia. Verifica-se que na
área envolvente do Terminal existem 18 captações de água subterrâneas.
No que se refere à finalidade da água captada constata-se que grande parte dos furos é
utilizado para rega e uso doméstico. De entre as captações identificadas verifica-se que
apenas uma tem como finalidade a indústria cerâmica. Todos os parâmetros cumprem,
de um modo geral, os limites legais, pelo que, a qualidade da água subterrânea na zona
de estudo é considerada razoável.
Do ponto de vista da qualidade do ar, verificou-se que esta é razoável, revelando-se os
dados registados nas estações de monitorização da zona concordantes com a ocupação
industrial que caracteriza a área em estudo, maioritariamente infraestruturas portuárias
especializadas. Na área do Terminal da Trafaria da OZ Energia não foram identificadas
outras fontes poluentes relevantes além do tráfego rodoviário dado que na instalação não
existem fontes fixas de emissão.
De referir, que as águas residuais domésticas produzidas no Terminal são encaminhadas
para a ETAR do Portinho da Costa, pertencente à Câmara Municipal de Almada. Os
efluentes industriais, potencialmente contaminados são conduzidos a um sistema de
tratamento localizado no Cais do Terminal. Da análise dos valores constata-se que todos
os parâmetros analisados cumprem os valores limite de emissão definidos na Licença
Ambiental do Terminal.
O funcionamento do Terminal da OZ Energia produz vários tipos de resíduos, os quais
são geridos de acordo com a legislação em vigor e têm um destino final adequado.
Os níveis de ruído registados no interior do Terminal da Trafaria da OZ Energia são
relativamente reduzidos e inferiores aos determinados nos receptores sensíveis mais
próximos (a Quinta dos Buxos situada a cerca de 450 m a sul do Terminal junto da via de
acesso ao Terminal e a zona urbana da Trafaria), o que demonstra a reduzida
contribuição do Terminal relativamente às restantes fontes de ruído existentes na
envolvente (mesmo em períodos correspondentes à atividade de trasfega de um navio no
Terminal).
Em termos dos factores biológicos e ecológicos terrestres, verifica-se que o Projeto não
afeta diretamente qualquer área protegida ou corredor ecológico. No biótopo aquático são
expectáveis comunidades constituídas por espécies comuns, adaptadas às condições
locais, em termos da exploração do Terminal ao nível do transporte marítimo.
Adicionalmente, é ainda de referir o facto de que embora o Terminal se localize no
Estuário do Tejo, este não se encontra abrangido por nenhuma área com estatuto de
conservação da natureza.
A paisagem na zona do projeto é fortemente marcada pela presença de várias
infraestruturas portuárias, para além do Terminal em estudo, e pela elevada qualidade
visual determinada pelo Estuário do Tejo.
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No Concelho de Almada existe um forte predomínio da atividade terciária. A taxa de
desemprego tem uma evolução negativa, observando-se um acréscimo significativo tanto
ao nível do concelho como da freguesia em causa (União das Freguesias de Caparica e
Trafaria).
Salienta-se que o Projeto permitirá a valorização do mar como espaço gerador de riqueza
e emprego ao estabelecer as condições necessárias à utilização do transporte marítimo
em detrimento do transporte rodoviário e contribuindo para a manutenção de postos de
trabalho.
Tendo em conta a relativa contemporaneidade do local de implementação do projeto, não
se registou a presença de quaisquer valores patrimoniais, encontrando-se as incidências
patrimoniais identificadas na envolvente da área em estudo, situadas a mais de 50 m.
Ao nível do ordenamento, a zona dispõe de vários instrumentos de gestão territorial de
âmbito regional e local, que identificam a área do projeto como “espaço industrial”.
Em termos de condicionantes é de referir que o local de implantação do projeto se situa
numa área confinada pela Área de Jurisdição da Administração do Porto de Lisboa.
Salienta-se que os novos reservatórios terão uma altura bastante inferior à dos outros
reservatórios existentes no Terminal e serão enquadrados paisagisticamente.
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5.

AVALIAÇÃO DE IMPACTES, MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E MONITORIZAÇÃO

Foram analisados e avaliados os efeitos ambientais provocados pela construção e
exploração do Projeto de Alteração da Armazenagem de Gases de Petróleo Liquefeitos
(GPL) a instalar no Terminal da Trafaria da OZ Energia.
Pelas características do projeto, verifica-se que é na fase de construção que se observam
os principais impactes negativos associados ao projeto, os quais apresentam, no entanto,
uma significância reduzida e um carácter temporário.
É de referir que a alteração da armazenagem do Terminal não implicará a criação de
novos postos de trabalho diretos mas promoverá a consolidação dos atuais e manter-seá o período de funcionamento atual do Terminal.
Ao nível do ordenamento os impactes são também muito positivos pois o projeto
enquadra-se na classe de uso prevista para o local.
Com efeito, o facto das ações de projeto na fase de construção se realizarem no interior
dos limites do Terminal, afastada de receptores sensíveis, conduz a reduzidos impactes
nesta fase.
Os impactes negativos na fase de construção prendem-se sobretudo com o
funcionamento do estaleiro e o transporte de equipamentos e materiais, que darão
origem a emissões gasosas, ruído e à produção de águas residuais e resíduos.
Para a redução dos impactes negativos nesta fase foram propostas medidas de
minimização, que se prendem essencialmente com o planeamento adequado dos
trabalhos de construção e com procedimentos de gestão da obra.
As emissões gasosas geradas durante a fase de construção estarão fundamentalmente
associadas ao funcionamento da maquinaria e de veículos dado que não haverá centrais
de betão e de asfalto. Desta forma, as emissões gasosas serão constituídas no essencial
por partículas em suspensão (poeiras) e gases provenientes da combustão do gasóleo,
que é o combustível mais utilizado pelo tipo de veículos e maquinaria usados nas
atividades de construção a desenvolver.
Serão implementadas medidas para minimização das emissões gasosas durante esta
fase, entre as quais se destacam, o humedecimento do solo, a lavagem dos rodados dos
camiões e o transporte de materiais pulverulentos com cobertura.
Os efluentes líquidos produzidos durante a fase de obra serão constituídos pelas águas
residuais domésticas provenientes das instalações sanitárias do estaleiro, as quais serão
conduzidas à rede de drenagem de efluentes domésticos existente no Terminal da OZ
Energia sendo assim assegurado o seu destino final adequado.

EIA do Projeto de Alteração da Armazenagem de GPL – Terminal da Trafaria
Novembro 2016
Rev.01

16
Vol. I – Resumo Não Técnico

Quanto aos resíduos produzidos durante a fase de construção, estes serão conduzidos
ao parque de depósito temporário de resíduos do estaleiro sendo posteriormente
conduzidos a destino final adequado, nos termos do previsto na legislação em vigor. Para
a prevenção de eventuais derrames acidentais de substâncias perigosas, nomeadamente
óleos, os contentores serão colocados sobre bacias de contenção e as respetivas zonas
de armazenagem serão cobertas.
Para esta fase de construção, propõe-se que a obra tenha um acompanhamento e
gestão ambiental adequados, no sentido de verificar o cumprimento das medidas de
minimização previstas e de boas normas de gestão ambiental.
É na fase de exploração do Projeto de Alteração da Armazenagem de Gases de Petróleo
Liquefeitos (GPL) a implementar no Terminal da Trafaria da OZ Energia, que se verificam
os impactes de natureza positiva, que ocorrem de modo direto nos descritores uso do
solo, qualidade do ar a nível regional, ecologia terrestre, demografia, emprego /
atividades económicas e na economia nacional.
Na fase de exploração do projeto, os impactes negativos são todos de magnitude
reduzida e na sua maioria mesmo inexistentes, situação que é explicada pelo facto do
projeto corresponder a uma ampliação no interior de um Terminal existente, onde já
atualmente existe um conjunto de atividades associadas à recepção, armazenagem e
expedição de produtos químicos e combustíveis.
Como referido, em termos de funcionamento da instalação, a implementação do projeto
não envolverá alterações ao sistema de funcionamento atual do Terminal, registando-se
apenas valorização do transporte marítimo do GPL armazenado no Terminal em
detrimento do transporte rodoviário utilizado atualmente, conduzindo a impactes de
natureza positiva, que ocorrem de modo direto na qualidade do ar, ruído e
acessibilidades dos habitantes situados na envolvente das vias utilizadas no transporte.
Deste modo a grande alteração expectável decorrente da implementação do projeto é ao
nível do tráfego rodoviário. Constata-se que o tráfego rodoviário associado ao transporte
de GPL para o Terminal sofrerá um decréscimo de cerca de 96%, o que se traduz em
termos do tráfego rodoviário global do Terminal numa diminuição de aproximadamente
13%. É expectável que o tráfego de camiões do Terminal passe dos atuais
6 340 veículos/ano para 5 457 veículos/ano
Deste modo, face à situação atual, o funcionamento do Terminal da Trafaria da OZ
Energia após implementação do projeto em estudo continuará a não dispor de fontes
fixas de emissões gasosas existindo apenas fontes difusas associadas à armazenagem e
expedição dos produtos. Uma vez que existirá um decréscimo significativo do tráfego
rodoviário é expectável que as emissões difusas associadas à circulação de veículoscisternas diminuam face à situação atual.
Por outro lado, quanto aos efluentes líquidos, a implementação do projeto em estudo não
originará uma alteração na quantidade e destino das águas residuais domésticas
produzidas, as quais continuarão a ser encaminhadas para a ETAR da Câmara Municipal
de Almada, onde são devidamente tratadas.
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Em termos de águas pluviais potencialmente contaminadas também não são expectáveis
alterações face à situação atual dado que o produto armazenado nos novos reservatórios
(GPL) é altamente volátil pelo que qualquer eventual fuga imediatamente se dispersa na
atmosfera, não dando origem a contaminação da plataforma.
Relativamente aos resíduos produzidos no Terminal com a implementação do projeto não
se prevê alteração no tipo de resíduos produzidos.
De salientar, que o projeto em estudo não constitui uma fonte de risco ambiental ou de
segurança para a população da envolvente, dado que as simulações realizadas indicam
que os efeitos de um potencial acidente, no essencial, ficam confinados aos limites do
Terminal.
Constitui, naturalmente uma exceção, um eventual acidente fora dos limites do Terminal
com um veículo-cisterna de transporte de gasolina e/ou gasóleo, situação no entanto que
já se verifica atualmente e que está associada a toda e qualquer instalação de
armazenagem e expedição de combustíveis por via rodoviária.
As principais medidas de minimização inseridas no projeto e no programa de
monitorização proposto para a fase de exploração do projeto abrangem:
• Construção dos novos tanques de armazenagem de acordo com os códigos
aplicáveis;
• Os novos reservatórios serão assentes no terreno existente e envolvidos em
camada de areia, sendo delimitados/contidos por muros de contenção de 5 metros
de altura;
• Adoção de um Plano de Monitorização do ambiente sonoro para confirmação das
estimativas realizadas;
• Atualização do Plano de Emergência Interno do Terminal da Trafaria da OZ
Energia, de modo a integrar os novos reservatórios de armazenagem e sistema de
bombagem associado;
• Realização periódica de “simulações” de acidentes para testar o Plano de
Emergência e os meios humanos e materiais disponíveis;
• Elaboração de Procedimentos de Operação e Manutenção adequados às
características dos novos reservatórios e bombas de GPL;
• Continuação da formação adequada dos trabalhadores do Terminal;
• Elaboração de procedimentos específicos e rigorosos a serem seguidos pelas
empresas subcontratadas, que efetuem trabalhos no Terminal;
• Integração dos resíduos produzidos na exploração do projeto no programa de
gestão de resíduos existente atualmente no Terminal.
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As medidas de minimização propostas permitirão que a nova armazenagem de GPL e
sistemas associados venham a operar de forma eficaz, contribuindo igualmente para a
manutenção da segurança e boa inserção ambiental do Terminal da Trafaria da OZ
Energia.
Relativamente à fase de desativação do projeto, constata-se que os impactes são todos
reduzidos, com exceção dos relativos ao uso do solo e economia nacional, que são
classificados em elevados, caso a desativação do Terminal não venha a ser substituído
por outra infraestrutura de características ambientais semelhantes, que permita uma
logística de armazenagem e abastecimento de produtos químicos e petrolíferos às
indústrias da região.
No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental foram avaliados os impactes cumulativos do
projeto tendo-se concluído que estes são inexistentes ou não significativos em todos os
descritores ambientais.
A Alternativa Zero, ou seja a não concretização do projeto, implica impactes negativos
importantes ao nível do uso do solo, ambiente sonoro e factores socioeconómicos.
Globalmente, conclui-se que os impactes negativos do projeto são na generalidade
reduzidos e controláveis, com a adoção das medidas de minimização recomendadas,
apresentando-se como fortemente positivos na qualidade do ar, ambiente sonoro e
factores socioeconómicos.
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6.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Projeto de Alteração da Armazenagem de Gases de Petróleo Liquefeitos (GPL) a
instalar no Terminal da Trafaria da OZ Energia apresenta-se como um factor estratégico
claramente positivo, que irá permitir a conformidade do projeto com os objetivos
estabelecidos nos diferentes instrumentos de gestão territorial que valorizam o uso
sustentável dos recursos e das infraestruturas existentes como forma de
desenvolvimento económico e social.
A alteração da capacidade de armazenagem tem um papel importante na manutenção
dos atuais postos de trabalho pois criará condições de gestão mais flexíveis com
consequente viabilização da continuação do funcionamento do Terminal da Trafaria.
Foi possível concluir que o projeto se insere nas figuras de ordenamento em vigor e será
desenvolvido de modo a minimizar os impactes ambientais associados à sua exploração,
integrando várias medidas que permitem atingir uma proteção ambiental adequada ao
local e à região onde se insere, não pondo em risco qualquer valor ambiental relevante.
Os principais impactes são temporários e na fase de construção. A aplicação das
medidas de minimização previstas garante que sejam reduzidos os impactes negativos
gerados na fase de exploração.
Na fase de exploração do projeto ocorre impactes positivos significativos, ao nível do uso
do solo, associado à rentabilização económica do espaço atualmente desocupado mas já
infraestruturado, na qualidade do ar, ruído e risco de acidentes, resultantes da redução
substancial na emissão de poluentes atmosféricos associado à diminuição do tráfego
rodoviário para transporte de GPL para o Terminal.
Tendo em consideração os resultados da análise de risco efetuada, em sede de
avaliação de compatibilidade de localização incluída no estudo, verifica-se que para as
probabilidades de ocorrência de um acidente na ordem de 10-6, ou superiores, as
consequências, em alguns cenários, não ficam confinadas ao limite da instalação.
A maior área resultante dos cenários modelados correspondente ao derrame, sem
ignição, de GPL devido a uma rutura de 100 mm no reservatório com alcance de
307 metros de concentração equivalente a 50% do LII.
Tendo em consideração o extrato do PDM e a planta de condicionantes, a zona do
território abrangida pelo alcance do cenário é classificada com os vários usos. Face aos
atuais usos não identificam elementos sensíveis na área de perigosidade, a saber: nem
zona habitacional de elevada densidade, nem vias de comunicação importantes nem
zona frequentada pelo público.
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FIG. 5 – Extrato do PDM com a Delimitação da Zona de Perigosidade Decorrentes da
Alteração de Projeto

Assim, face ao exposto conclui-se que projeto de ampliação é compatível com o uso
previsto no PDM em termos de prevenção de acidentes graves e apresenta viabilidade
ambiental.
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