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Resumo 

 

Exigida no âmbito do relatório de segurança a submeter pelos operadores dos estabelecimentos de 

nível superior, abrangidos pelo Decreto-lei n.º 254/2007, de 12 de Julho, a avaliação de riscos 

ambientais constitui uma importante ferramenta de prevenção e controlo de acidentes graves com 

consequências para o meio ambiente. 

Neste sentido, o presente trabalho incluiu um levantamento das metodologias e abordagens 

actualmente existentes no que diz respeito à avaliação do risco ambiental, ao nível da União 

Europeia, assim como a selecção de duas destas ferramentas para posterior aplicação a um caso 

prático de um estabelecimento fictício – a metodologia proposta pela Protecção Civil Espanhola e o 

Índice H & V. 

Estas metodologias abrangem a fase de estimativa da gravidade das consequências ambientais de 

determinados cenários acidentais, tendo sido analisados nove cenários, envolvendo a libertação para 

a Ria de Aveiro de diferentes substâncias puras e produtos petrolíferos. No caso da metodologia 

espanhola, foi aplicada uma abordagem de análise segundo quatro pontos: fontes de risco, sistemas 

de controlo primário, sistemas de transporte e receptores vulneráveis; no caso do Índice H & V, a 

avaliação cingiu-se à caracterização simples da perigosidade das substâncias e da vulnerabilidade da 

envolvente afectada. 

Estas aplicações permitiram identificar algumas inconsistências ao nível da metodologia espanhola, 

nomeadamente no que diz respeito à obtenção de parâmetros como a biodegradação primária e o 

factor de bioconcentração (BCF) de misturas e à modelação de derrame no meio aquático de 

substâncias puras. No seguimento destas aplicações é apresentado um conjunto de recomendações 

para a definição de uma metodologia de avaliação de riscos ambientais. 

 

Palavras-chave: avaliação de risco, substâncias perigosas, consequências ambientais 
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Abstract 

 

Required in the framework of the safety report submitted by operators of upper tier establishments, 

regulated by Decree-law no. 254/2007, environmental risk assessment is considered an important tool 

for the prevention and control of major accidents with environmental consequences. 

Thus, this work presents a survey of the methodologies and approaches to environmental risk 

assessment currently available in the European Union, as well as a selection of two methodologies for 

further use on a fictitious case study – the methodology proposed by the Spanish Civil Protection and 

the H & V Index. 

These methodologies refer to the assessment of the level of environmental effects of accident 

scenarios. Nine scenarios were analysed, according the criteria proposed by these methodologies, 

involving the spill of different substances in the Aveiro coastal lagoon. In the case of the Spanish 

methodology, a four-step analysis was undertaken as follows: risk sources, primary control systems, 

pathway systems and vulnerable receptors. As for the H & V Index, a simple assessment of the 

substances’ hazards and the vulnerability of the surrounding environment was carried out. 

These studies allowed the identification of some inconsistencies found during the use of the Spanish 

methodology, concerning the attainment of data on primary biodegradation and the bioconcentration 

factor (BCF) of mixtures, as well as the modelling of the fate of spills of pure substances in the aquatic 

environment. Following these studies, a set of recommendations is presented for the definition of an 

environmental risk assessment methodology. 

 

Keywords: risk assessment, dangerous substances, environmental effects 
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Simbologia e notações 

 

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación 

ARAMIS Accidental Risk Assessment Methodology for Industries in the framework of Seveso II 

directive 

BCF Factor de bioconcentração 

CE50 Concentração efectiva média 

CL50 Concentração letal média 

COMAH Control of Major Accident Hazards Regulations 

CONCAWE Conservation of Clean Air and Water in Europe 

EAI Environment-Accident Index 

ECB European Chemicals Bureau 

EPA Environmental Protection Agency 

ETAR Estação de Tratamento de Águas Residuais 

ICNB Instituto de Conservação da Natureza e da Biodiversidade 

IGCA Índice Global de Consequências Ambientais 

FMEA Failure Modes and Effects Analysis 

HAZOP Hazard and Operability Study 

OGM Organismos Geneticamente Modificados 

PEE Plano de Emergência Externo 

PEI Plano de Emergência Interno 

PNEC Predicted No-Effect Concentration 

PPAG Política de Prevenção de Acidentes Graves 

(Q)SAR Quantitative Structure-Activity Relationship 

RNDSJ Reserva Natural das Dunas de São Jacinto 

SGS Sistema de Gestão da Segurança 

SMILES Simplified Molecular Input Line Entry System 

SRC Syracuse Research Corporation 

TEF Toxicity Equivalency Factor 

TCDD 2,3,7,8 - tetraclorodibenzoparadioxina (C12H4Cl4O2) 

TNT Trinitrotolueno (C6H2(NO2)3CH3) 

ZEC Zona Especial de Conservação 

ZPE Zona de Protecção Especial 
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I. OBJECTIVOS E METODOLOGIA 

 

I.1 Objectivos 

 

A Directiva 96/82/CE, de 9 de Dezembro de 1996 (Seveso II), relativa ao controlo de perigos de 

acidentes graves que envolvam substâncias perigosas, tem como objectivo “a prevenção de 

acidentes graves e a limitação das suas consequências para o homem e para o ambiente”. Esta 

directiva veio alterar a legislação anteriormente em vigor ao nível comunitário, introduzindo 

importantes alterações. Uma destas alterações consistiu precisamente na incorporação da 

componente ambiental, quer em termos do enquadramento das substâncias perigosas para o 

ambiente, quer a nível da consideração dos efeitos para o ambiente decorrentes de eventuais 

acidentes. Este objectivo nem sempre tem sido alcançado pelos operadores nacionais, ao nível da 

documentação submetida a título de cumprimento da referida legislação. 

 

Neste sentido, o trabalho em apreço pretendeu fornecer um contributo para a prossecução deste 

objectivo, através do desenvolvimento de critérios e recomendações, que poderão servir de suporte 

aos operadores dos estabelecimentos abrangidos pelo artigo 10º do Decreto-lei n.º 254/2007, de 12 

de Julho de 2007, relativo à elaboração de um Relatório de Segurança, no cumprimento das 

respectivas obrigações em termos da avaliação do risco ambiental decorrente da actividade 

desenvolvida nos seus estabelecimentos. 

 

Adicionalmente, este trabalho pretendeu ainda concretizar os seguintes objectivos: 

� A sistematização actual dos métodos existentes, ou em fase de desenvolvimento, quer a nível da 

União Europeia, quer a nível mundial, na vertente da avaliação de riscos ambientais; 

� O estudo da viabilidade das metodologias seleccionadas, através da sua aplicação a um caso 

prático, permitindo assim a identificação de possíveis falhas do método, que possam ser 

posteriormente corrigidas. 

 

Este estudo foi realizado em parceria com a Agência Portuguesa do Ambiente, ao nível do Gabinete 

para as Emergências e Riscos Ambientais, que detém competências nesta matéria. 
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I.2 Metodologia de trabalho 

 

A metodologia de trabalho adoptada para a realização deste trabalho abrangeu, essencialmente, as 

seguintes técnicas: 

� A análise de livros, artigos científicos, relatórios, documentos legais, relatórios de segurança, 

normas, teses, entre outros, para uma revisão do “estado da arte” (entre Janeiro e Maio de 2007); 

� A realização de consultas bibliográficas extensivas, contactos com outros Estados-Membros e 

operadores abrangidos, assim como contactos com especialistas no âmbito da área de estudo, 

para a pesquisa e sistematização de metodologias existentes ao nível da avaliação dos riscos 

ambientais, quer a nível da União Europeia, quer a nível mundial (entre Março e Maio de 2007); 

� A selecção de metodologias de avaliação de riscos ambientais existentes e respectiva aplicação 

a um caso prático. 
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II. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

II.1 Definições 

 

De modo a clarificar alguns dos conceitos empregues ao longo deste trabalho, apresenta-se neste 

subcapítulo um conjunto de termos que se considerou pertinente definir. Optou-se por utilizar, 

preferencialmente, os conceitos definidos nos diplomas legais vigentes que regem a área de estudo, 

a nível nacional, uma vez que o presente trabalho pretende dar resposta às disposições legais em 

matéria de prevenção de acidentes graves. 

 

II.1.1 Perigo 

O perigo é uma situação com o potencial de causar dano (Environment Agency, 1999). O Decreto-lei 

n.º 254/2007, de 12 de Julho de 2007, no seu artigo 2º, alínea j, define perigo como “a propriedade 

intrínseca de uma substância perigosa ou de uma situação física susceptível de provocar danos à 

saúde humana ou ao ambiente”.  

 

II.1.2 Risco 

De uma forma simples, pode-se afirmar que o risco é a combinação das consequências indesejadas 

de um acidente e da incerteza associada à sua ocorrência (Christou, 1998). Em termos legislativos, o 

Decreto-lei n.º 254/2007, de 12 de Julho de 2007, define risco como “a probabilidade de ocorrência de 

um efeito específico dentro de um período determinado ou em circunstâncias determinadas”. Por 

outras palavras, o risco é “uma função complexa que envolve: 

� os perigos relacionados com um determinado sistema tecnológico ou ambiental; 

� a probabilidade de que um perigo resulte num evento indesejado; 

� a vulnerabilidade do ambiente no qual o evento indesejado possa desenvolver as suas 

consequências” (Amendola, 1998). 

 

II.1.3 Substâncias perigosas 

A Directiva 67/548/CEE, de 27 de Junho de 1967, relativa à notificação de novas substâncias 

químicas e à classificação, embalagem e rotulagem de substâncias perigosas, na sua redacção 

actual1, define como perigosas as substâncias ou preparações classificadas segundo uma das 

seguintes categorias: explosivas, comburentes, extremamente inflamáveis, facilmente inflamáveis, 

                                                 
1 Segue para a sua 31ª adaptação ao progresso técnico, tendo sido modificada oito vezes, a última das quais 
através da directiva 2006/121/CE, de 18 de Dezembro de 2006. 



4 

inflamáveis, muito tóxicas, tóxicas, nocivas, corrosivas, irritantes, sensibilizantes, cancerígenas, 

mutagénicas, tóxicas para a reprodução e perigosas para o ambiente. 

 

O Decreto-lei n.º 254/2007, de 12 de Julho de 2007, baseia-se nos critérios e definições da referida 

directiva, para efeitos da verificação de enquadramento de um dado estabelecimento. Neste sentido, 

considera perigosas “as substâncias, misturas ou preparações enumeradas na parte 1 do anexo I ao 

presente decreto-lei ou que satisfaçam os critérios fixados na parte 2 do mesmo anexo e presentes 

ou previstas sob a forma de matérias-primas, produtos, subprodutos, resíduos ou produtos 

intermédios, incluindo aquelas para as quais é legítimo supor que se produzem em caso de acidente”. 

Refira-se que nem todas as categorias de perigosidade estabelecidas pela directiva 67/548/CEE são 

relevantes para a aplicação do diploma em causa. 

 

II.1.4 Acidente grave 

O Decreto-lei n.º 254/2007, de 12 de Julho de 2007, no seu artigo 2º, alínea a, define acidente grave 

envolvendo substâncias perigosas como “um acontecimento, designadamente uma emissão, um 

incêndio ou uma explosão de graves proporções, resultante do desenvolvimento não controlado de 

processos durante o funcionamento de um estabelecimento abrangido pelo presente decreto-lei, que 

provoque um perigo grave, imediato ou retardado, para a saúde humana, no interior ou no exterior do 

estabelecimento, ou para o ambiente, que envolva uma ou mais substâncias perigosas”. 
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II.2 Enquadramento legal  

 

II.2.1 Enquadramento legal comunitário 

 

II.2.1.1 A Directiva Seveso II 

 

A Europa assistiu, na década de 1970, a dois acidentes industriais graves, que iriam revolucionar o 

panorama legislativo no campo da prevenção de acidentes industriais graves, na Comunidade 

Europeia. 

 

No dia 1 de Junho de 1974, ocorreu uma explosão de grandes dimensões2 na fábrica Nypro, em 

Flixborough, Inglaterra, devido a uma fuga de cerca de 30 toneladas de ciclohexano. Morreram 28 

trabalhadores e 36 sofreram ferimentos graves, tendo sido registados 53 feridos fora do 

estabelecimento (CCPS, 2005). 

 

Mais tarde, a 9 de Julho de 1976, numa fábrica de pesticidas e herbicidas na cidade de Seveso, no 

norte de Itália, ocorreu a libertação de uma densa nuvem de vapor contendo cerca de 2 kg de TCDD, 

uma substância carcinogénica e bastante tóxica3. Cerca de 2000 pessoas foram tratadas devido a 

envenenamento por dioxinas e verificou-se a morte de mais de 3000 animais (Rushton, 1998). 

 

Estes dois acidentes em particular (Wettig & Porter, 1998) conduziram à adopção, a 24 de Junho de 

1982, da inovadora Directiva 82/501/CEE do Conselho, relativa aos riscos de acidentes graves de 

certas actividades industriais, também denominada ‘Directiva Seveso’. Este documento legal 

“assentou numa filosofia preventiva (identificação de perigos, avaliação de riscos e análise de 

consequências, com a consequente adopção de medidas técnicas adequadas desde as fases de 

concepção e projecto), aliada a uma metodologia de evidenciação da segurança” (Simões, 2003). 

 

Após mais de uma década de experiência na aplicação da Directiva ‘Seveso I’, surgiu a necessidade 

de uma revisão profunda das suas disposições e exigências, pelo que, a 9 de Dezembro de 1996, foi 

adoptada a Directiva 96/82/CE, relativa ao controlo dos perigos associados a acidentes graves que 

envolvem substâncias perigosas, também conhecida como Directiva ‘Seveso II’. O facto de a directiva 

não ter sido alterada, mas, sim, que tenha sido elaborado um novo diploma legal, traduz as 

                                                 
2 A nuvem de vapor produziu uma deflagração, que libertou uma quantidade de energia equivalente a cerca de 
16 toneladas de TNT (CCPS, 2005). 
3 A dioxina TCDD tem um valor TEF de 1, sendo a dioxina mais tóxica existente. 
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importantes mudanças e novos conceitos que foram introduzidos na Directiva ‘Seveso II’ (Christou, M. 

et al., 2000). 

 

A Directiva 96/82/CE (Seveso II) tem como objecto “a prevenção de acidentes graves que envolvam 

substâncias perigosas e a limitação das suas consequências para o homem e o ambiente, tendo em 

vista assegurar, de maneira coerente e eficaz, níveis de protecção elevados em toda a Comunidade” 

(Directiva 96/82/CE, artigo 1º).  

 

A concretização destes objectivos assenta numa abordagem traduzida em dois níveis de exigência, 

para os operadores dos estabelecimentos abrangidos pela directiva, em função do risco associado ao 

estabelecimento. Desta forma, podem-se distinguir: 

� Estabelecimento de nível inferior de perigosidade - corresponde a um estabelecimento onde 

estejam presentes4 substâncias perigosas em quantidades iguais ou superiores às referidas 

na coluna 2 das partes 1 e 2 do anexo I, ou quando a aplicação da regra de adição segundo 

os limiares da coluna 2 assim o determine; 

� Estabelecimento de nível superior de perigosidade - corresponde a um estabelecimento onde 

estejam presentes5 substâncias perigosas em quantidades iguais ou superiores às referidas 

na coluna 3 das partes 1 e 2 do anexo I, ou quando a aplicação da regra de adição segundo 

os limiares da coluna 3 assim o determine; 

 

Refira-se também que um ponto essencial reforçado com a implementação da Directiva ‘Seveso II’ 

prende-se com a exigência da protecção do ambiente, citada no objectivo do diploma. Embora a 

protecção do ambiente fosse contemplada na Directiva ‘Seveso I’, pode-se afirmar que o âmbito 

desta directiva estava mais orientado para a protecção das pessoas, do que para a protecção da 

fauna e flora (Wettig & Porter, 1998). 

 

Mais concretamente, esta protecção é realizada através da inclusão, no âmbito da aplicação da 

Directiva ‘Seveso II’, de substâncias classificadas como perigosas para o ambiente (aquático). São 

abrangidas substâncias que são muito tóxicas para os organismos aquáticos (frase de risco R50) ou 

tóxicas para os organismos aquáticos (frase de risco R51) e que podem causar efeitos negativos a 

longo prazo no ambiente aquático (frase de risco R53). 

 

                                                 
4 O número 1, do artigo 2º, da directiva 96/82/CE, define presença de substâncias perigosas como “a sua 
presença real ou prevista no estabelecimento ou a presença de substâncias que se considera poderem produzir-
se aquando da perda de controlo de um processo industrial químico, em quantidades iguais ou superiores aos 
limiares constantes das partes 1 e 2 do anexo I”. 
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Por outro lado, a protecção do ambiente baseada em critérios específicos está também presente no 

anexo VI da Directiva 96/82/CE (Seveso II), o qual define os critérios que motivam a notificação de 

um acidente à Comissão. No que se refere aos prejuízos imediatos no ambiente, o número 3 do 

anexo VI aponta o seguinte: 

- “Danos permanentes ou a longo prazo causados a habitats terrestres 
- 0,5 ha ou mais de um habitat importante do ponto de vista do ambiente ou da conservação e protegido 
pela lei, 
- 10 ha ou mais de um habitat mais amplo, incluindo terrenos agrícolas; 

- Danos significativos ou a longo prazo causados a habitats de águas de superfície ou a habitats marinhos 
- 10 km ou mais de um rio, canal ou ribeiro, 
- 1 ha ou mais de um lago ou tanque, 
- 2 ha ou mais de um delta, 
- 2 ha ou mais de uma zona costeira ou do mar, 

- Danos significativos causados a um aquífero ou a águas subterrâneas 
- 1 ha ou mais.” 

 

No entanto, acidentes recentes como as explosões ocorridas em estabelecimentos industriais em 

Toulouse, em França (no ano de 2001) e Enschede, na Holanda (em 2000), assim como o derrame 

de cianetos5 que poluiu o rio Danúbio, na sequência do acidente ocorrido em Baia Mare, na Roménia, 

no ano de 2000, obrigaram a uma revisão das disposições da directiva ‘Seveso II’. Como tal, e 

também no seguimento de estudos relativos a carcinogéneos e substâncias perigosas para o 

ambiente realizados pela Comissão, a Directiva 96/82/CE foi alterada pela Directiva 2003/105/CE, de 

16 de Dezembro de 2003 (UE, 2006). 

 

Este novo diploma trouxe exigências ao nível do alargamento do âmbito de aplicação da directiva 

‘Seveso II’. Entre os principais pontos alterados, destaca-se a redução significativa das quantidades 

limiares fixadas para as substâncias perigosas para o ambiente inscritas na Directiva 96/82/CE 

(Directiva 2003/105/CE, ponto 8), assim como a extensão do âmbito do diploma, de modo a cobrir os 

riscos decorrentes das actividades de armazenamento e processamento no sector mineiro, de 

substâncias pirotécnicas e explosivas e do armazenamento de nitrato de amónio e de fertilizantes à 

base de nitrato de amónio (UE, 2006). 

 

II.2.1.2 Substâncias químicas 

 

As substâncias e preparações designadas no anexo I da Directiva ‘Seveso II’ são classificadas de 

acordo com a directiva 67/548/CEE, do Conselho, de 27 de Junho de 1967, relativa à aproximação 

das disposições legislativas, regulamentares e administrativas respeitantes à classificação, 

embalagem e rotulagem das substâncias perigosas. Como já foi referido anteriormente, esta directiva 

                                                 
5 Estima-se que cerca de 50 a 100 toneladas de cianetos foram descarregadas, assim como metais pesados, 
particularmente Cobre (UNEP, 2002) 



8 

sofreu, até à data (Setembro de 2007), oito modificações, seguindo já para a sua 31ª adaptação ao 

progresso técnico.  

 

A directiva 67/548/CEE, na sua versão mais recente, apresenta: a classificação de substâncias 

perigosas, em função do mais alto grau de perigo e da natureza específica dos riscos; estabelece 

princípios uniformes para a avaliação de riscos das substâncias (onde se incluem os riscos para o 

meio ambiente); apresenta as frases de risco existentes (anexo III); os métodos para a detecção das 

propriedades físico-químicas, toxicidade e ecotoxicidade das substâncias (anexo V) e aponta também 

a classificação com base em efeitos no ambiente6 (ponto 5 do anexo VI). Actualmente, os critérios de 

classificação de substâncias e preparações como perigosas para o ambiente apenas se aplicam a 

ecossistemas aquáticos. No entanto, como é sublinhado no anexo VI da Directiva 67/548/CE, existem 

outras substâncias ou preparações que “podem afectar, simultânea ou alternativamente, outros 

ecossistemas, cujos constituintes incluem desde a microflora e a microfauna do solo até aos 

primatas”. 

 

No âmbito do sistema actualmente em vigor, foram estabelecidos regimes diferentes para novas 

substâncias7 e substâncias existentes8. No que diz respeito às substâncias existentes, o 

Regulamento (CEE) n.º 793/93, relativo à avaliação e controlo dos riscos ambientais associados a 

estas substâncias estabelece quatro fases principais para a avaliação dos riscos: recolha de 

informação, definição de prioridades, avaliação de risco e redução do risco. 

 

As substâncias incluídas nas listas prioritárias têm de ser sujeitas a um processo de avaliação de 

riscos para o homem e para o ambiente, este último abrangendo os ecossistemas terrestres, 

aquáticos e atmosféricos, assim como a acumulação através da cadeia alimentar. Esta avaliação 

obedece às disposições do Regulamento (CE) n.º 1488/94 da Comissão, de 28 de Junho de 1994, 

que estabelece os princípios para a avaliação dos riscos para o homem e o ambiente associados às 

substâncias existentes, em conformidade com o Regulamento (CEE) n.º 793/93 do Conselho, de 23 

de Março de 1993. 

 

Por outro lado, para as novas substâncias químicas, colocadas no mercado da União Europeia, o 

procedimento de avaliação de riscos é designado através da directiva 93/67/CEE, de 20 de Julho de 

1993, que estabelece os princípios para a avaliação de riscos para o homem e o ambiente das 

substâncias notificadas em conformidade com a Directiva 67/548/CEE. Tal como disposto no artigo 3º 

                                                 
6 Os critérios para as frases de risco presentes no anexo I, da Directiva ‘Seveso II’, (R50, R51 e R53) são 
baseados em limiares de toxicidade aguda para três grupos tróficos: algas, peixes e daphnia (pequenos 
crustáceos). 
7 Qualquer substância comercializada após 18 de Setembro de 1988 é denominada de “substância nova”.  
8 Uma substância existente é definida como qualquer substância química comercializada no mercado europeu 
entre 1 de Janeiro de 1971 e 18 de Setembro de 1981 e listada no EINECS (Inventário Europeu das Substâncias 
Químicas Existentes). 
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da Directiva 93/67/CEE, a avaliação de risco compreende: a identificação do perigo e, consoante os 

casos, a avaliação dose (concentração) - resposta (efeito), a avaliação da exposição e a 

caracterização de risco. Já o seu artigo 5º estabelece o procedimento de avaliação de risco para o 

ambiente, o qual obriga a uma avaliação da exposição nos compartimentos ambientais (aquático, 

terrestre e atmosférico) que possam estar expostos à substância. 

 

II.2.1 Enquadramento legal nacional 

 

II.2.1.1 O Decreto-Lei n.º 254/2007, de 12 de Julho 

 

A introdução em Portugal das inovadoras exigências da Directiva ‘Seveso I’ processou-se através da 

publicação do Decreto-Lei n.º 224/87, de 3 de Junho de 1987, mais tarde alterado pelo Decreto-Lei 

n.º 204/93, de 3 de Junho de 1993. De facto, estes diplomas constituíram um marco importante no 

ordenamento jurídico nacional, introduzindo uma nova exigência nos campos da segurança e 

protecção da saúde humana e do ambiente, no que diz respeito a riscos de acidentes graves 

decorrentes de actividades industriais consideradas de maior risco, como se pode ler no Decreto-Lei 

n.º 164/2001.  

 

A necessidade de revisão e alteração da Directiva ‘Seveso I’ culminou na publicação da Directiva 

96/82/CE (Seveso II), a qual foi transposta para o direito interno nacional através do Decreto-Lei n.º 

164/2001, de 23 de Maio de 2001. Recentemente, a Directiva 2003/105/CE, que altera a Directiva 

96/82/CE, foi transposta para o direito nacional através do Decreto-Lei n.º 254/2007, de 12 de Julho, 

acompanhando assim a evolução contínua que se tem verificado na área da prevenção de acidentes 

graves a nível da Comunidade Europeia. 

 

Em Portugal, actualmente (Julho de 2007), existem 137 estabelecimentos que se encontram 

abrangidos pelas disposições do Decreto-Lei n.º 164/2001, sendo que 56 pertencem ao nível superior 

de perigosidade e os restantes 81 ao nível inferior (APA, 2007). 

 

Obrigações 

 

O Decreto-Lei n.º 254/2007 estabelece obrigações gerais e específicas destinadas aos operadores 

dos estabelecimentos abrangidos e às autoridades, quer em termos da prevenção de acidentes 

graves, quer ao nível da limitação das suas consequências para o homem e para o ambiente.  
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Ao nível da prevenção de acidentes graves, o referido enquadramento legal impõe aos operadores 

dos estabelecimentos abrangidos o cumprimento das seguintes disposições: 

� Obrigações gerais, onde o operador deve adoptar todas as medidas necessárias para evitar 

acidentes graves e para limitar as suas consequências para o homem e o ambiente; 

� Notificação, a efectuar nos prazos previstos; 

� Política de prevenção de acidentes graves (PPAG); 

� Controlo das alterações da instalação, do estabelecimento ou do local de armazenagem; 

 

Para além destas disposições, aos operadores dos estabelecimentos de nível superior de 

perigosidade é exigido o cumprimento das obrigações referentes a: 

� Relatório de segurança; 

� Sistema de gestão da segurança (SGS). 

 

Por outro lado, ao nível do controlo e de limitação das consequências de acidentes graves, cabe 

aos operadores dos estabelecimentos do nível superior de perigosidade fornecer a informação 

necessária à elaboração do plano de emergência externo, assim como a informação a divulgar às 

populações, a desenvolver pelas autoridades competentes. 

 

O Relatório de Segurança 

 

Cabe aos operadores dos estabelecimentos do nível superior de perigosidade proceder à elaboração 

de um relatório de segurança, cujo princípio-guia se baseia em “demonstrar que as medidas 

necessárias para prevenir, controlar e limitar as consequências de um possível acidente grave foram 

postas em prática e são adequadas para o seu propósito” (Fabbri et al., 2005). 

 

De modo a cumprir estes objectivos, o Relatório de Segurança deve incluir, pelo menos, os seguintes 

dados e informações, que são especificadas mais detalhadamente no Anexo IV do Decreto-Lei n.º 

254/2007, de 12 de Julho: 

I – Informações sobre o sistema de gestão e sobre a organização do estabelecimento, tendo em vista 

a prevenção de acidentes graves envolvendo substâncias perigosas; 

II – Apresentação da zona circundante do estabelecimento; 

III – Descrição da instalação; 

IV – Identificação e análise dos riscos de acidente e dos meios de prevenção; 

V – Medidas de protecção e de intervenção para limitar as consequências de um acidente. 
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Este trabalho irá centrar-se na informação exigida pelo ponto IV – Identificação e análise de riscos de 

acidente e meios de prevenção, para o qual o diploma legal comunitário exige o seguinte: 

A) “Descrição pormenorizada dos possíveis cenários de acidentes graves envolvendo substâncias 
perigosas, da sua probabilidade e condições de ocorrência, incluindo o resumo dos acontecimentos que 
possam contribuir para desencadear cada um dos cenários, cujas causas sejam quer de origem interna 
quer externa à instalação; 

B) Avaliação da extensão e consequências de acidentes graves envolvendo substâncias perigosas, 
devidamente identificados com mapas, imagens ou, quando adequado, descrições equivalentes, 
mostrando as áreas susceptíveis de serem afectadas por tais acidentes com origem no 
estabelecimento; 

C) Descrição dos parâmetros técnicos e equipamentos instalados para a segurança das instalações.” 

 

Refira-se que as normas legais, per si, não são suficientemente extensas e pormenorizadas na 

descrição do conteúdo do Relatório de Segurança, tendo suscitado a necessidade de elaborar um 

documento de orientação a nível comunitário para o efeito: Guidance on the preparation of a safety 

report to meet the requirements of directive 96/82/EC (Seveso II) (Papadakis & Amendola, 1997)9. 

Adicionalmente, cada Estado-membro, por sua iniciativa, pode desenvolver guias próprios que 

facilitem o cumprimento das respectivas disposições.  

 

 

                                                 
9 Refira-se que foi entretanto publicado um documento mais recente - Guidance on the preparation of 
a safety report to meet the requirements of directive 96/82/EC, as amended by Directive 2003/105/EC 
(Seveso II). 
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II.3 A avaliação de riscos ambientais 

 

O avanço da tecnologia verificado nas últimas décadas veio proporcionar um nível de vida sem 

precedentes na história da Humanidade. No entanto, a essa tecnologia encontram-se associadas 

incertezas, relativas à possibilidade de ocorrência de um acidente grave, uma vez que actividades 

como a produção industrial ou o armazenamento podem envolver grandes quantidades de energia e 

de substâncias, com capacidade para provocar danos tanto no homem, como no meio ambiente. 

Deste modo, surge a necessidade de minimizar e gerir os riscos associados a estas actividades, 

nomeadamente através de uma avaliação de riscos. 

 

A avaliação de riscos é o “procedimento segundo o qual os riscos associados aos perigos inerentes 

envolvidos em processos ou situações são estimados, quer quantitativamente, quer qualitativamente. 

(...) O risco é estimado através da incorporação de uma medida da probabilidade de o perigo causar 

dano e de uma medida da gravidade do dano, em termos de consequências para as pessoas ou para 

o ambiente” (Fairman et al., 1999). De uma forma mais simples, a análise de riscos “é a utilização 

sistemática da informação disponível para identificar os perigos e estimar os riscos” (UNE 

150008:2000 EX). Uma avaliação de riscos é, então, um processo que permite classificar o risco 

associado a uma actividade. 

 

O processo de avaliação de riscos depende dos receptores de risco que se pretende considerar, os 

quais incluem o homem e o ambiente10. Pode-se considerar que o “ambiente” inclui: a flora e a fauna, 

o ecossistema, o ar, a água e o solo da envolvente da instalação (Christou, 1998). Refira-se que o 

âmbito deste trabalho recai exclusivamente na avaliação de riscos ambientais. 

 

Os procedimentos de avaliação de riscos ambientais são utilizados em várias situações, diferindo 

conforme as fontes de risco, sendo que existem metodologias para os riscos associados aos 

organismos geneticamente modificados (OGM), a substâncias químicas, radiação ionizante ou 

instalações industriais específicas (Fairman et al., 1999). Este trabalho centrar-se-á na avaliação de 

riscos associados a este último ponto referido, numa tentativa de dar resposta às exigências do 

Decreto-Lei n.º 254/2007, de 12 de Julho.  

 

De uma forma geral, tal como indicado no guia elaborado pela Environment Agency (1999), uma 

avaliação de riscos ambientais compreenderá as seguintes etapas: 

                                                 
10 Outros receptores de risco podem incluir, por exemplo, uma empresa (quando se trata de riscos financeiros) 
ou um edifício ou equipamento. 
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i) Passo preliminar – Inicialmente, procede-se a uma definição de âmbito, no que diz respeito às 

unidades do estabelecimento a avaliar, seguida de uma compilação de informação relativa às 

substâncias perigosas, assim como uma descrição do estabelecimento e respectiva envolvente. 

Factores externos deverão também ser considerados, como a sismicidade, o registo da ocorrência 

passada de cheias e condições meteorológicas extremas, ou actividades vizinhas que possam 

agravar um acidente grave ocorrido no estabelecimento; 

ii) Identificação de perigos – Consiste na identificação de acontecimentos iniciadores que possam 

originar a libertação de uma substância perigosa. Várias técnicas encontram-se disponíveis, às quais 

se encontram associadas diferentes abordagens e graus de aprofundamento, tais como o HAZOP 

(Hazard and Operability Study), listas de verificação ou o FMEA (Failure Modes and Effects Analysis). 

Os perigos que potencialmente não atinjam um receptor e que não possam resultar num acidente 

grave deverão ser excluídos de uma análise posterior; 

iii) Estimativa de frequências - Neste passo são determinadas as frequências de ocorrência dos 

cenários acidentais seleccionados no ponto anterior, as quais dependerão da frequência de falha de 

contenção, da eficiência dos sistemas de detenção, das condições de libertação e transporte da(s) 

substância(s) e respectivo comportamento ambiental. Tal como no passo anterior, cenários acidentais 

de frequências desprezáveis serão excluídos de posterior análise; 

iv) Análise de consequências - Procede-se a uma avaliação dos impactes da libertação de produto, o 

que envolverá a consideração das transformações sofridas pela substância (tais como diluição, 

evaporação ou dispersão), assim como a estimativa do efeito da exposição no receptor, através, por 

exemplo,  de um perfil de evolução da concentração ao longo do tempo; 

v) Gestão do risco – Por fim, são apresentadas medidas que visem a eliminação, prevenção, 

mitigação ou controlo dos riscos, quer sob a forma de sistemas de contenção, planos de contingência 

ou sistemas de gestão da instalação. 

 

II.3.1 Dificuldades associadas à análise de riscos ambientais 

 

Existem várias dificuldades inerentes a uma avaliação de riscos. A este processo está associado um 

certo grau de subjectividade e incerteza, decorrentes da escolha de uma determinada técnica de 

análise de perigos, sendo que, por outro lado, os limiares de tolerabilidade do risco variam conforme 

os países, afectando as decisões de gestão do risco (Fabbri et al., 2005). 

 

Adicionalmente, existem dificuldades acrescidas associadas à avaliação de riscos de componente 

ambiental, face à avaliação de riscos para a saúde humana. Muitos autores sublinham as dificuldades 

inerentes à identificação de riscos ambientais, assim como a elevada complexidade associada à 

estimativa das consequências ambientais de um acidente, envolvendo substâncias químicas 
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(Wessberg et al., 2007; Scott Andersson, 2004; Danihelka, 2006; OCDE, 2002; DETR, 1999a; 

Environment Agency, 1999). 

 

Estas prendem-se com o facto de que, enquanto a análise de riscos se encontra orientada para uma 

espécie – o ser humano, a avaliação de riscos ambientais envolve populações e comunidades, tendo 

de lidar com uma grande variedade de organismos vivos, aos quais estão associados diferentes 

níveis de sensibilidade às substâncias químicas, assim como distintos cenários de exposição. 

Actualmente, opta-se por seleccionar seres vivos dos grupos taxonómicos principais e utilizá-los 

como representantes para todo o sistema, devido às dificuldades de recolha de informação 

toxicológica para cada organismo (Fairman et al., 1999).  

 

No que diz respeito à fase inicial de identificação dos perigos ambientais, torna-se particularmente 

complexo reconhecer situações que originem consequências graves para o meio ambiente, como um 

incêndio ou uma descarga de diversas substâncias que atinja o tratamento biológico de uma ETAR 

(Wessberg et al., 2007). Por outro lado, é necessário ter presente que substâncias que possam, à 

partida, ser consideradas como não sendo perigosas para o ambiente, poderão reagir, originando 

produtos que apresentem um perigo para o ambiente. Poderão também ocorrer efeitos sinérgicos 

envolvendo quantidades relativamente baixas de substâncias, que potencialmente causem impactes 

significativos (OCDE, 2002). Também um grande número de possíveis meios de transporte de 

contaminantes (solo, água, ar e águas subterrâneas) dificulta a análise dos possíveis cenários 

acidentais. 

 

As características do local afectado por um determinado acidente envolvendo substâncias perigosas 

irão, também, influenciar a gravidade das suas consequências ambientais. Áreas abrangidas por uma 

categoria de conservação ou que sirvam de habitat a espécies classificadas segundo um grau de 

protecção poderão ser mais vulneráveis a um potencial acidente. Exemplificando, no caso de 

ecossistemas aquáticos, a sua vulnerabilidade poderá ser definida através: das espécies presentes, 

do tipo de utilização dos recursos hídricos (como o abastecimento de água), da velocidade das 

correntes ou da qualidade química das águas superficiais (DETR, 1999b). 

 

Por outro lado, acrescente-se também a variabilidade das condições meteorológicas, assim como a 

dimensão temporal associada à vulnerabilidade da envolvente do estabelecimento afectada. O 

transporte e evolução de uma descarga de uma substância no meio aquático irão depender, entre 

outros parâmetros, da maré, do vento e da temperatura da água. Também a altura do ano poderá 

influenciar significativamente a postulação de cenários de acidente e a gravidade das respectivas 

consequências. Tal como é apontado pelo extinto DETR (1999a), a exposição, a um contaminante, 

de um campo agrícola fora da época de cultivo originará impactes menos significativos. Do mesmo 

modo, uma descarga de um contaminante num estuário com um papel importante na conservação de 
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populações de aves invernantes poderá afectar de forma menos expressiva estas espécies, se 

ocorrer no Verão e não originar resíduos tóxicos persistentes de substâncias perigosas. 

 

Refira-se igualmente que a própria previsão do comportamento das substâncias nos meios afectados 

está dependente do actual estado-da-arte dos modelos existentes. Já a escassez de informação 

detalhada relativamente às consequências ambientais de acidentes ocorridos no passado dificulta, 

também, a previsão das consequências de possíveis acidentes (OCDE, 2002). 

 

Não obstante as dificuldades referidas, o processo de avaliação de riscos é uma ferramenta bastante 

útil para a gestão dos riscos ambientais associados aos perigos de acidentes graves, sendo que a 

ausência de informação neste campo não pode constituir uma justificação por parte dos operadores 

para menosprezar tal análise (Environment Agency, 1999, Wessberg et al., 2007). 

 

II.4 Metodologias de análise de riscos ambientais 

 

No presente capítulo, apresentam-se algumas das metodologias e abordagens de avaliação de riscos 

actualmente existentes, consideradas mais relevantes. Esta exposição é fruto de uma pesquisa 

extensiva, recorrendo a contactos com as autoridades competentes da directiva Seveso II, bem como 

a especialistas na área e a relatórios. 

 

II.4.1 ARAMIS 

 

O ARAMIS (Accidental Risk Assessment Methodology for Industries in the framework of Seveso II 

directive) constituiu um projecto desenvolvido através de uma parceria entre organizações de 

diferentes Estados-Membros, da União Europeia, entre Janeiro de 2002 e Dezembro de 2004. Os 

seus objectivos centraram-se essencialmente no estabelecimento de regras para a identificação de 

cenários acidentais, assim como na elaboração de um índice de risco relevante, no âmbito da 

directiva Seveso II (ARAMIS online, 2007). Este índice de risco divide-se nas componentes de 

severidade do risco e vulnerabilidade da envolvente do estabelecimento, cujos valores calculados são 

introduzidos em mapas, recorrendo a sistemas de informação geográfica. 

 

De modo a avaliar a severidade do risco associado a cada cenário acidental, foi desenvolvido um 

índice de severidade (Planas et al. 2005), cujo cálculo se baseia em valores-limite de radiação 

térmica, sobrepressão e toxicidade, assim como nas probabilidades e frequências associadas aos 

respectivos cenários. 
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Quanto à análise da vulnerabilidade da envolvente do estabelecimento, esta é realizada recorrendo a 

um índice de vulnerabilidade. Este baseia-se numa combinação linear da vulnerabilidade dos 

diferentes tipos de alvos (humanos, ambientais e materiais), a diferentes efeitos físicos 

(sobrepressão, toxicidade gasosa, radiação térmica e poluição líquida), calibrada através da consulta 

a um painel de peritos (ARAMIS, 2004). A vulnerabilidade ambiental, à qual é atribuído um peso de 

20% face ao total dos restantes tipos de alvos, engloba a existência de áreas agrícolas, áreas 

naturais, áreas naturais específicas e zonas húmidas e águas superficiais (Tixier et al., 2003). 

 

Refira-se que certas componentes da metodologia ARAMIS estão a ser aplicadas em alguns países, 

sobretudo por membros que participaram no projecto (Debray, 2007). No caso de França, um novo 

regulamento relativo à análise de riscos e ordenamento do território foi aprovado. As orientações 

deste regulamento apresentam pontos em comum com a metodologia ARAMIS (Debray et al., 2006). 

 

II.4.2 Direcção-Geral da Protecção Civil de Espanha 

 

No sentido de dar resposta à necessidade de avaliação de riscos exigida pela directiva Seveso II, no 

âmbito do relatório de segurança, a Direcção-Geral da Protecção Civil de Espanha elaborou um guia 

para a análise do risco ambiental (Dirección General de Protección Civil y Emergencias, 2002). 

 

A metodologia considera quatro componentes que constituem o sistema de risco: i) fontes de risco, ii) 

sistemas de controlo primário, iii) sistemas de transporte e, por fim, iv) receptores vulneráveis. Estes 

são avaliados e pontuados segundo critérios pré-estabelecidos, sendo que a incorporação da 

probabilidade ou frequência de cada um dos cenários de acidente estudados permite a obtenção de 

um índice de risco ambiental.  

 

Não se encontram disponíveis dados relativos ao seu grau de aplicação, uma vez que o seu carácter 

é meramente recomendatório (Dirección General de Protección Civil y Emergencias, 2007). 

 

II.4.3 YMPÄRI 

 

Na Finlândia, a necessidade de analisar os riscos ambientais associados a emissões acidentais, 

provenientes de operações industriais, conduziu ao desenvolvimento do projecto YMPÄRI (análise de 

riscos ambientais), levado a cabo por várias entidades finlandesas, nomeadamente: o Centro de 

Investigação Técnica (VTT), o Instituto do Ambiente (SYKE), o Ministério do Ambiente (YM) e a 

Autoridade de Tecnologia de Segurança (TUKES). 
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O seu objectivo centrou-se, essencialmente, na elaboração de um guia de recomendações para a 

avaliação de riscos ambientais11, assim como na clarificação de terminologias de risco e aceitação do 

risco, no que se refere à gestão de emissões acidentais (Wessberg et al., 2007). O método de 

trabalho consistiu num levantamento das técnicas de avaliação de riscos ambientais utilizadas pelas 

empresas finlandesas, assim como entrevistas a partes interessadas e workshops de discussão, o 

que permitiu compilar uma série de conteúdos a considerar numa avaliação deste tipo. 

 

Em 2006, iniciou-se uma nova fase de desenvolvimento do guia referido, através  da sua aplicação a 

estabelecimentos industriais e do estudo de programas informáticos de apoio à documentação do 

processo de análise de riscos. 

 

O projecto YMPÄRI considera quatro etapas de avaliação do risco: i) definição de âmbito, ii) 

identificação do risco, iii) estimativa do risco e iv) avaliação do risco. Na primeira fase é sublinhada, 

essencialmente, a importância do conhecimento das propriedades das substâncias, sendo que 

importa completar as informações disponibilizadas nas fichas de segurança com as provenientes de 

outras bases de dados. Na identificação do risco, importa tentar identificar todas as possibilidades de 

acidente, pelo que sessões de brainstorming podem trazer um contributo essencial. Já para a 

estimativa do risco, um processo iterativo, foi elaborada uma matriz de consequências, dividida nas 

categorias de risco ecológico, social (que inclui a saúde humana), económico e de imagem, a qual 

permite uma avaliação expedita do risco. Por fim, na fase de avaliação do risco é apresentada uma 

matriz de risco, incluindo propostas de acções para a gestão do risco, por categoria. 

 

II.4.4 PROTEUS 

 

O programa PROTEUS (Stam et al., 2000) consiste numa aplicação informática desenvolvida a partir 

de uma parceria entre diversas entidades holandesas, nomeadamente: o Ministério dos Transportes, 

Obras Públicas e Gestão da Água, o Ministério da Habitação, Ordenamento do Território e Ambiente 

e o Instituto Nacional para a Saúde Pública e Ambiente. Este permite calcular os riscos para as águas 

superficiais e estações de tratamento de águas residuais (ETARs), associados a estabelecimentos 

industriais que possuam substâncias perigosas para o ambiente (TNO, 1999). Por outro lado, o 

programa possui também uma componente de gestão do risco, possibilitando incorporar aspectos da 

política de segurança do estabelecimento industrial no processo de estimativa do risco ambiental. 

 

O risco associado a uma actividade engloba a frequência e as consequências de um derrame. A 

frequência é calculada utilizando valores pré-estabelecidos pelo programa, aos quais podem ser 

                                                 
11 Documento disponível apenas em finlandês. 
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aplicados factores correctivos, relacionados com a planta da instalação, opções de gestão e factores 

operacionais (TNO, 1999).  

 

Quanto à estimativa das consequências, esta depende da quantidade de substância libertada e de 

propriedades específicas das águas superficiais afectadas. As concentrações de substâncias solúveis 

nas águas superficiais afectadas são calculadas recorrendo a equações de dispersão gaussiana, sem 

considerar fenómenos de degradação, evaporação ou adsorção (Stam et al., 2000). O volume de 

águas superficiais potencialmente contaminadas é calculado separadamente para efeitos tóxicos 

(baseados no menor CE50 registado para peixes, algas ou daphnia), depleção de oxigénio e formação 

de uma camada flutuante, sendo o máximo efeito o seleccionado. 

 

Como dados de saída, o PROTEUS gera um relatório completo de análise de risco, no qual são 

expostos os efeitos calculados, sob a forma de curvas de frequência-consequência, sendo que as 

consequências são apresentadas de quatro formas: o volume de águas superficiais afectadas, a 

quantidade de substância libertada, o número de unidade tóxicas12 e a quantidade de águas de 

incêndio. 

 

O PROTEUS inclui também uma base de dados, denominada SERIDA, referente às propriedades 

físico-químicas e de toxicidade necessárias à aplicação do programa. O programa PROTEUS, de 

acesso público, encontra-se disponível online, embora apenas em holandês. 

 

II.4.5 Norma espanhola experimental UNE 150008 EX 

 

A Norma Espanhola experimental UNE 150008 EX constitui uma ferramenta, de carácter voluntário, 

para a análise e avaliação do risco ambiental de organizações, a qual inclui tanto o funcionamento em 

condições normais de operação, como situações acidentais. O seu âmbito inclui a envolvente 

humana, sócio-económica e natural, sendo que esta última abrange: o meio abiótico (ar, água e 

solos), o meio biótico (fauna silvestre, flora e estrutura dos ecossistemas) e outros (como a paisagem 

e os espaços naturais protegidos). 

 

A metodologia proposta pela norma engloba as seguintes etapas principais: 

i) Identificação dos perigos ambientais – Inclui o diagnóstico das fontes de perigo, a elaboração de 

uma lista dos acontecimentos iniciadores de acidente, a documentação das medidas de prevenção e 

mitigação, o diagnóstico da envolvente (o qual inclui a selecção de indicadores para cada tipo de 

                                                 
12 As unidades tóxicas correspondem ao quociente entre a massa de substância libertada e a correspondente 
toxicidade aguda. 
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envolvente - natural, humana ou socioeconómica) e, por fim, o diagnóstico dos perigos derivados da 

acção da envolvente sobre o estabelecimento (como perigos naturais ou tecnológicos); 

ii) Estimativa do risco ambiental – Engloba a postulação de cenários para cada acontecimento 

iniciador, a estimativa da probabilidade ou frequência de ocorrência de determinado cenário, a 

avaliação das consequências para cada tipo de envolvente e, por fim, a estimativa dos riscos, a qual 

consiste na multiplicação dos índices de probabilidade pelos índices de gravidade das 

consequências. Refira-se que a gravidade das consequências é representada através de índices que, 

no caso da envolvente natural, são função de: quantidade de substância envolvida, perigosidade, 

extensão e qualidade do meio (equação 1); 

iii) Avaliação dos riscos ambientais – Procede-se à elaboração de tabelas de dupla entrada, para 

cada tipo de envolvente, na qual os cenários são inseridos, conforme os seus índices de 

probabilidade e de gravidade das consequências.  

 

meiodoqualidadeextensãodeperigosidaquantidadeGravidade ++×+= 2  [1] 

 

Existem, a nível nacional, aplicações desta norma. É de referir o desenvolvimento, pela consultora 

ITSEMAP, de uma série de indicadores para avaliação da gravidade das consequências ambientais 

de riscos ambientais, segundo a equação 1, aplicados a relatórios de segurança de estabelecimentos 

abrangidos pelo Decreto-Lei 254/2007, de 12 de Julho. 

 

II.4.6 Environment-Accident Index (EAI) 

 

No campo da estimativa das consequências ambientais de descargas de substâncias químicas será 

também interessante referir o desenvolvimento, ainda em curso, do Environment-Accident Index 

(Scott Andersson, Å. et al., 2007). Este trata-se de uma equação simples, que possibilita a 

consideração, em simultâneo, de propriedades de uma substância, com propriedades específicas do 

local, de modo a auxiliar na tomada de decisões, quer ao nível do planeamento, quer ao nível da 

resposta a acidentes. O âmbito do índice restringe-se à descarga de compostos orgânicos em solos e 

águas superficiais e subterrâneas excluindo, desta forma, incêndios, explosões ou acidentes com 

fuga para a atmosfera. Como resultado, obtém-se a classificação dos efeitos numa de três classes de 

gravidade das consequências do acidente, para o ambiente. 

 

O índice considera como propriedades das substâncias: a viscosidade cinemática, a solubilidade em 

água, a densidade e a pressão de vapor. Entre as propriedades específicas do local incluem-se: a 

distância ao poço, lago ou curso de água mais próximo, a profundidade à superfície das águas 

subterrâneas e o declive da superfície das águas subterrâneas e direcção de escoamento. É também 
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tido em conta o quociente entre a quantidade mássica libertada e a toxicidade aguda da substância 

(Scott Andersson et al., 2007). 

 

Os parâmetros mais relevantes e as suas ponderações foram obtidos recorrendo a um painel de 

especialistas, os quais avaliaram efeitos a curto e longo prazo de um conjunto de acidentes químicos 

representativos, a vários níveis, tais como: a vida dos animais e plantas no ambiente aquático e 

terrestre, os recursos hídricos ou impactes económicos. 

 

Embora o EAI não tenha sido inicialmente desenvolvido de modo a ser aplicável no âmbito da 

avaliação de riscos requerida pela directiva Seveso II, este índice está a ser utilizado na República 

Checa com este propósito, tendo sido aceite pelo Ministério do Ambiente deste país, assim como 

pelas autoridades regionais (Scott Andersson, 2007). 

 

II.4.7 Índice H & V (Hazard & Vulnerability Index) 

 

O Índice H & V (Vojkovská & Danihelka, 2002), desenvolvido na Universidade Técnica de Ostrava 

(República Checa), pretende ser uma ferramenta de estimativa dos impactes associados a acidentes 

envolvendo substâncias perigosas, sendo que o seu âmbito inclui: águas superficiais, águas 

subterrâneas, solos e o compartimento biota.  

 

A metodologia baseia-se na classificação dos impactes de cada cenário acidental, segundo cinco 

classes de gravidade, sendo que inclui três passos: 

i) Identificação da perigosidade da substância – Procede-se ao cálculo dos índices de 

perigosidade por toxicidade e de perigosidade por inflamabilidade da substância, para cada 

compartimento ambiental, considerando parâmetros como: a ecotoxicidade para determinadas 

espécies, propriedades físicas ou frases de risco; 

ii) Identificação da vulnerabilidade da envolvente – Inicia-se com o reconhecimento dos 

compartimentos ambientais passíveis de serem afectados pelo acidente em estudo, seguido do 

cálculo dos respectivos índices de vulnerabilidade da envolvente afectada, considerando parâmetros 

como: geologia, gestão da água, tipo de solo, tipo de paisagem, entre outros; 

iii) Estimativa do grau de impacte de um acidente na envolvente – Implica a integração dos índices 

de perigosidade e de vulnerabilidade, para cada compartimento ambiental e para cada substância, da 

qual resulta um índice “integrado”. Seguidamente, é incorporado o factor “quantidade libertada”, pelo 

que se obtêm categorias de impacte para cada compartimento ambiental e para cada cenário 

acidental. 
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É recomendada uma análise de risco mais detalhada para os cenários classificados como D (impacte 

muito considerável) ou E (impacte máximo), recorrendo a programas de modelação ambiental para os 

descritores ambientais afectados.  

 

No que diz respeito ao seu grau de implementação, refira-se que este índice está a ser actualmente 

utilizado na República Checa e Eslováquia, a par de outros métodos de avaliação de riscos 

ambientais, no âmbito dos relatórios de segurança, exigidos pela directiva Seveso II (Danihelka, 

2007). 

 

II.4.8 Guia de orientação relativa aos aspectos da análise de riscos ambientais dos relatórios 

de segurança COMAH (Guidance on the environmental risk assessment aspects of COMAH 

safety reports) 

 

As autoridades competentes inglesas têm vindo, desde cedo, a realizar um esforço significativo na 

publicação de orientações relativas à análise de risco ambiental dos estabelecimentos abrangidos 

pela COMAH (Control of Major Accident Hazards Regulations), a norma legal que transpõe a directiva 

Seveso II no Reino Unido. Um dos documentos mais importantes elaborado no âmbito deste trabalho, 

é precisamente o “Guidance on the environmental risk assessment aspects of COMAH safety reports” 

(Environment Agency, 1999). 

 

O guia adopta uma abordagem semelhante à análise de riscos de segurança, apresentando um 

conjunto de fases e aspectos a considerar na avaliação de riscos ambientais de estabelecimentos 

abrangidos pela directiva Seveso II (tabela 1). O seu âmbito restringe-se, essencialmente, aos riscos 

para a fauna e flora, assim como os riscos indirectos para as pessoas. 

 

A tabela 1 apresenta os diferentes aspectos a ter em consideração aquando da elaboração de um 

relatório de segurança, no âmbito do regulamento COMAH, assim como a sua importância. 
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Tabela 1 - Aspectos a considerar na avaliação de riscos ambientais, segundo o “Guia de orientação 

relativa aos aspectos da análise de riscos ambientais dos relatórios de segurança COMAH”. 

Fase N.º Aspecto ambiental Importância 

Introdução 1 

2 

3 

4 

Objectivos 

Recursos e planeamento da análise 

Estudos prévios 

Estrutura e conteúdos do relatório 

Traz clareza 

Traz clareza 

Útil 

Importante 

Abordagem 5 

6 

Abordagem geral e justificação 

Âmbito do estudo 

Traz clareza 

Traz clareza 

Informação para a análise 

de risco 

7 

8 

9 

Informação relativa às substâncias perigosas 

Descrição do estabelecimento 

Descrição da envolvente 

Essencial 

Essencial 

Essencial 

Acontecimentos 

iniciadores de acidente 

10 

11 

12 

13 

14 

Técnicas de identificação de perigos 

Acontecimentos iniciadores/ análise de causas 

Acidente e seu desenvolvimento 

Lista de potenciais cenários de acidente 

Filtragem 

Essencial 

Essencial 

Essencial 

Essencial 

Essencial 

Análise de frequências de 

acidentes 

15 

16 

17 

18 

19 

Abordagem e informação para modelação 

Técnicas de estimativa de frequências 

Análise de meios de contaminação 

Eliminação, prevenção e controlo de acidentes 

Filtragem 

Importante 

Importante 

Importante 

Importante 

Importante 

Consequências de 

acidentes 

20 

21 

22 

23 

24 

Abordagem e informação para modelação 

Análise de meios de contaminação 

Distâncias de perigos e outros resultados 

Plano de emergência externo 

Filtragem 

Caso a caso 

Caso a caso 

Caso a caso 

Caso a caso 

Caso a caso 

Impactes de acidentes 25 

26 

Abordagem e critérios 

Impactes nos receptores 

Caso a caso 

Caso a caso 

Apresentação da análise/ 

resultados de risco 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

Sumário 

Apresentação de resultados 

Critérios de aceitação do risco 

Comparação dos resultados com critérios 

Identificação de medidas de gestão do risco 

Avaliação de medidas 

Caso a caso 

Caso a caso 

Caso a caso 

Caso a caso 

Caso a caso 

Caso a caso 

Fonte: Environment Agency (1999) (tradução livre) 

 

 

II.4.9 Discussão e selecção de metodologias a aplicar 

 

Após uma análise às características de cada uma das abordagens de análise de riscos ambientais, 

optou-se por seleccionar e testar duas metodologias de avaliação de riscos ambientais, por se 

considerar que reúnem os requisitos necessários de forma a poderem ser aplicáveis a nível nacional.  
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No que diz respeito às recomendações do projecto YMPÄRI e ao programa informático PROTEUS, 

estes apenas se encontram disponíveis em finlandês e holandês, respectivamente, pelo que não 

seria de todo possível estudar os mesmos. 

 

Quanto à metodologia ARAMIS, esta aparenta ser uma metodologia interessante e consistente, uma 

vez que, tendo sido elaborada por um conjunto de peritos na área de segurança, a nível europeu, 

apresenta orientações e ferramentas para cada passo do processo de avaliação de riscos. No 

entanto, exige modelação para os cenários mais gravosos, ao nível de efeitos físicos como a radiação 

térmica, a sobrepressão ou a nuvem tóxica, o que torna a sua aplicação mais complexa. Por outro 

lado, num contacto realizado com o responsável pela coordenação do projecto não se obteve 

qualquer resposta no que diz respeito a um pedido de requisição do software a integrar no programa 

ArcGIS. 

 

A Norma UNE 150008 EX também não constituiu uma opção de aplicação, uma vez que apresenta 

um índice de estimativa da gravidade das consequências ambientais geral, para o qual é necessário 

desenvolver indicadores de avaliação. No que se refere ao Índice Environment-Accident, este foi 

excluído por ainda se encontrar em constante desenvolvimento. 

 

No que diz respeito à metodologia da Protecção Civil Espanhola, esta apresenta, à partida, uma 

abordagem interessante à análise de riscos ambientais, permitindo a obtenção de um índice final de 

risco ambiental, integrando uma avaliação da perigosidade das substâncias para o ambiente, a 

quantidade libertada num determinado cenário acidental, a distância atingida pela substância a uma 

certa concentração e a caracterização dos receptores vulneráveis. 

 

Quanto ao Índice H & V, este aparenta ser uma ferramenta interessante de estimativa das 

consequências ambientais de acidentes, já que apresenta critérios de avaliação tanto para a 

perigosidade para o ambiente das substâncias, como para a vulnerabilidade da envolvente do 

estabelecimento, apresentando como resultado a classificação segundo uma de cinco categorias de 

gravidade das consequências. 

 

Assim, no capítulo que se segue, é realizada uma aplicação de ambas as metodologias que se 

considerou reunirem as condições necessárias para tal: 

� Metodologia da Protecção Civil Espanhola 

� Índice H & V 

 

 Refira-se que estas não incluem orientações relativas à identificação dos perigos ambientais, 

cingindo-se à estimativa das consequências ambientais de um determinado cenário acidental. 
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III. APLICAÇÕES A UM CASO PRÁTICO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Tal como referido no final do capítulo anterior, seleccionaram-se duas metodologias para posterior 

aplicação: a metodologia proposta pela Protecção Civil Espanhola e o Índice H & V. As metodologias 

em estudo reportam-se apenas à fase de análise de consequências, sendo que a primeira pretende 

fornecer uma estimativa do risco ambiental dos cenários estudados, ao passo que a segunda permite 

avaliar de forma expedita a gravidade das consequências associadas aos cenários estudados. Deste 

modo, tornou-se necessário proceder a uma identificação dos perigos e uma análise de frequências, 

de modo a poder avançar para a análise de consequências. 

 

III. 1 Descrição do caso-estudo 

 

III.1.1 Descrição do estabelecimento em estudo 

 

Como aplicação a um caso prático, optou-se por estudar um estabelecimento fictício típico de 

armazenamento de combustíveis e produtos químicos. Supôs-se que este se encontra localizado na 

margem sul do Canal da Vila, na Freguesia de Gafanha da Nazaré, pertencente ao concelho de 

Ílhavo. Este estabelecimento é constituído por uma zona de armazenagem, a qual consiste em 

reservatórios inseridos em bacias de retenção, assim como circuitos de movimentação de produto, 

locais de expedição, edifícios de apoio e ponte cais. Como principal operação realizada no parque 

destaca-se a carga e descarga de navios, realizada na ponte cais, sendo que os produtos são 

também expedidos por meio de veículos-cisterna. A tabela 2 apresenta as substâncias passíveis de 

estarem presentes no estabelecimento fictício. 

 

Tabela 2 - Substâncias passíveis de estarem presentes no estabelecimento. 

Nome comercial do 
produto 

Fórmula química Número CAS 

Acetato de n-butilo 

Acetato de etilo 

Álcool isopropílico 

Benzeno 

Fuel óleo nº4 BTE 

Gasóleo 

Metiletilcetona 

Mononitrobenzeno 

Tolueno 

CH3COO[CH2]3CH3 

CH3COOC2H5 

(CH3)2CHOH 

C6H6 

- 

- 

C4H8O 

C6H5NO2 

C6H5 CH3 

123-86-4 

141-78-6 

67-63-0 

71-43-2 

68476-33-5 

68334-30-5 

78-93-3 

98-95-3 

108-88-3 
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III.1.2 Postulação dos cenários a estudar 

Para este trabalho, não se pretendia uma análise completa aos riscos ambientais associados ao 

estabelecimento em causa, mas apenas a análise a alguns cenários acidentais que pudessem 

conduzir a consequências mais graves para o ambiente. Mais particularmente, optou-se por estudar 

apenas os cenários que envolvessem descargas directas para o meio aquático, sem qualquer 

ignição. Deste modo, excluíram-se desta avaliação cenários acidentais que envolvessem incêndios 

ou explosões. 

 

Face a estes critérios, optou-se por considerar como acontecimento iniciador a rotura total de um 

braço de carga, durante o enchimento de um navio, envolvendo cada uma das substâncias passíveis 

de estarem presentes no estabelecimento, obtendo-se assim nove acontecimentos iniciadores. Num 

passo seguinte, procedeu-se à análise das árvores de acontecimentos referentes a cada 

acontecimento iniciador, de modo a determinar os cenários acidentais a estudar. Por uma questão de 

simplificação da análise, consideraram-se três categorias de substâncias (TNO, 1999), em função dos 

seus pontos de inflamabilidade (tabela 3). 

 

Tabela 3 - Classificação das substâncias envolvidas nos cenários acidentais, segundo as suas 

classes de inflamabilidade. 

Categoria de inflamabilidade dos líquidos Substância 
Ponto de 

inflamação 
(ºC) 

LF2 Ponto de inflamação < 23ºC 

Acetato de n-butilo 

Acetato de etilo 

Álcool isopropílico 

Benzeno 

Metiletilcetona 

Tolueno 

22 

-4 

12 

-11 

-9 

4 

    

LF1 23ºC < Ponto de inflamação < 61ºC Gasóleo 55 

LF0 Ponto de inflamação > 61ºC 
Fuel óleo nº4 BTE 

Mononitrobenzeno 

65 

88 

Fonte: Fichas de segurança da Petrogal 

 

Tendo em conta o acontecimento inicial postulado e as categorias definidas, apresentam-se as 

árvores de acontecimentos para a categoria de substâncias LF2 (figura 1) e para as substâncias LF1 

(figura 2). No primeiro caso, o derrame ocorrerá se não existirem ignições imediatas nem retardadas 

do produto, pelo que este atingirá o meio aquático. No segundo caso, o derrame será o resultado de 

uma libertação da substância inserida na categoria de inflamabilidade LF1, sem que exista ignição da 

mesma. Por fim, na eventualidade da fuga de uma substância LF0, de ponto de inflamação mais 

elevado, o único cenário acidental resultante será o derrame para o meio aquático, mais 

precisamente o Canal da Vila, na Ria de Aveiro. 
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Figura 1 - Árvore de acontecimentos, para substâncias LF2. 

 

 

 

Figura 2 - Árvore de acontecimentos, para substâncias LF1. 

 

III.1.3 Quantidades libertadas nos cenários acidentais 

 

No que diz respeito às características dos braços de carga e respectivos caudais de operação, uma 

consulta a relatórios de segurança de estabelecimentos semelhantes permitiu considerar valores 

típicos para operações de carga de navios, envolvendo as substâncias em estudo, os quais são 

apresentados na tabela 4. 

  

Tabela 4 - Valores de diâmetro e caudal de operação para os braços de carga. 

Diâmetro dos braços de 
carga Produto 

polegadas mm 

Caudal (ton/h) 

Gasóleo 8 203,2 850 

Fuel óleo nº4 BTE 8 203,2 1000 

Restantes substâncias 3 76,2 40 
 

Acidente Ignição imediata do 
produto? 

Ignição retardada do 
produto? 

Consequências 

Rotura de uma 
mangueira de 

carga/descarga de 
navio com 

substância LF2 

Sim 

Sim 

Não 

Não 

Pool fire 

Flash fire / UVCE 

Derrame 

Acidente Ignição do produto? Consequências 

Sim 

Não 

Pool fire 

Derrame 

Rotura de uma 
mangueira de 

carga/descarga com 
substância LF1 
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No que se refere à duração da fuga, supôs-se um tempo máximo até ao isolamento da fuga de 2 

minutos (Ronza et al., 2005). Deste modo, tendo em conta os caudais típicos apresentados na tabela 

4 e as respectivas massas volúmicas, obtiveram-se as quantidades libertadas no cenário acidental 

(tabela 5). 

 

Tabela 5 - Quantidades libertadas nos cenários acidentais. 

Quantidade libertada Substância 
envolvida 

Designação 
do cenário 

Massa volúmica 
a 20ºC (kg/dm3) 

Caudal 

(ton/h) kg m3 

Acetato de n-butilo C1 0,880 40 1333 1 

Acetato de etilo C2 0,902 40 1333 1 

Álcool isopropílico C3 0,785 40 1333 1 

Benzeno C4 0,879 40 1333 1 

Gasóleo C5 0,830 850 28333 24 

Fuel óleo nº4 BTE C6 1,000 1000 33333 33 

Metiletilcetona C7 0,806 40 1333 1 

Mononitrobenzeno C8 1,200 40 1333 2 

Tolueno C9 0,865 40 1333 1 

 
 

III.1.4 Análise de frequências 

 

De modo a calcular as frequências associadas aos cenários acidentais, utilizaram-se valores 

apresentados em literatura da especialidade (TNO, 1999). Assim, consideraram-se os valores de 

probabilidade apresentados na tabela 6. 

 

Tabela 6 - Probabilidades de ignição por categoria de inflamabilidade. 

Categoria de 
inflamabilidade da 

substância 

Probabilidade de 
ignição imediata 

Probabilidade de 
ignição retardada 

LF2 0,065 0,065 

LF1 0,01 - 

LF0 - - 
Fonte: TNO, 1999 

 

Como probabilidade de ocorrência do acontecimento iniciador, considerou-se 6x10-5 por descarga 

(TNO, 1999). Assumindo que existirão 100 descargas de um determinado produto por ano13, obtém-

se uma frequência de 6x10-3 por ano. A partir da combinação da frequência de ocorrência do 

acontecimento iniciador com as probabilidades de ignição das substâncias, obtêm-se as frequências 

de ocorrência de cada cenário acidental (tabela7). 

 

 

                                                 
13 Valor retirado de um terminal de armazenagem de produtos petrolíferos, situado em Portugal 



28 

Tabela 7 - Frequências por categoria de inflamabilidade. 

Categoria de 
inflamabilidade da 
substância 

Frequência (ano-1) 

LF2 5,25x10-3 

LF1 5,94x10-3 

LF0 6x10-3 
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III. 2 Metodologia da Protecção Civil Espanhola 

 

A metodologia de avaliação de riscos ambientais proposta pela Protecção Civil Espanhola caracteriza 

e atribui pontuações a cada um dos elementos do sistema de risco: fontes de risco, sistemas de 

controlo primário, sistemas de transporte e receptores vulneráveis. A integração das pontuações 

referentes a cada um dos elementos resulta num Índice Global de Consequências Ambientais (IGCA), 

o qual é multiplicado por um factor de probabilidade/frequência de ocorrência do cenário acidental em 

avaliação, produzindo um índice de risco ambiental (figura 3). A análise de cada destes elementos é 

apresentada nos capítulos seguintes. 

 

 

 

Figura 3 - Fluxograma geral referente ao cálculo do índice de risco ambiental. 

Fonte: Adaptado de Dirección General de Protección Civil y Emergencias (2002) 
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III.2.1 Fontes de risco 

 

Denominada “fontes de risco”, a primeira componente a ser considerada na metodologia da 

Protecção Civil espanhola compreende a avaliação da perigosidade da substância através da análise 

de parâmetros que caracterizam o seu comportamento ambiental. Esta análise pode posteriormente 

ser alterada por factores correctivos, como o facto de ocorrer a libertação de mais de uma substância 

e potenciais efeitos sinérgicos que se possam vir a verificar, assim como a quantidade libertada, que 

irão afectar a pontuação final “fontes de risco” (figura 4). 

 

 

Figura 4 - Fluxograma geral referente ao cálculo da pontuação “fontes de risco”. 

Fonte: Adaptado de Dirección General de Protección Civil y Emergencias (2002) 
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III.2.1.1 Comportamento ambiental das substâncias 

 

No que diz respeito ao comportamento ambiental das substâncias, a metodologia requer valores para 

os seguintes parâmetros: toxicidade aguda, bioconcentração, biodegradação, volatilidade e adsorção. 

De modo a proceder à estimativa dos mesmos para as substâncias puras, foi utilizado o programa 

Estimation Program Interface (EPI) Suite™, versão 3.20, desenvolvido pelo Office of Pollution and 

Toxics da U.S. EPA e pelo Syracuse Research Corporation (SRC). O EPI Suite consiste numa série 

de programas que permitem estimar ou devolver resultados de bases de dados de propriedades 

físico-químicas, constantes de taxas e coeficientes de partição para compostos orgânicos. Como 

dados de entrada, apenas é necessário o conhecimento da estrutura SMILES (Simplified Molecular 

Input Line Entry System) da substância em estudo. A tabela 8 apresenta a fórmula química, número 

CAS e notação SMILES para cada uma das substâncias envolvidas nos cenários acidentais. 

 

Tabela 8 - Estruturas SMILES de cada uma das substâncias estudadas. 

Nome comercial 

do produto 
Fórmula química Número CAS Estrutura SMILES 

Acetato de n-butilo 

Acetato de etilo 

Álcool isopropílico 

Benzeno 

Metiletilcetona 

Mononitrobenzeno 

Tolueno 

CH3COO[CH2]3CH3 

CH3COOC2H5 

(CH3)2CHOH 

C6H6 

C4H8O 

C6H5NO2 

C6H5 CH3 

123-86-4 

141-78-6 

67-63-0 

71-43-2 

78-93-3 

98-95-3 

108-88-3 

CC(=O)OCCCC 

CC(=O)OCC 

CC(O)C 

C1CCCCC1 

CC(=O)CC 

C1CCCCC1N(=O)=O 

C1CCCCC1C 

 

Como fonte de obtenção das notações SMILES, utilizou-se o ficheiro de “Ajuda” do programa EPI 

Suite™ v3.20, o qual disponibiliza esta informação para cerca de 470 substâncias. Refira-se que 

existem também outras bases de dados de notações SMILES na Internet, de acesso público. 

 

Para o caso das substâncias que são misturas, os parâmetros de comportamento ambiental acima 

mencionados não podem ser calculados pelo programa EPI Suite™, uma vez que não possuem uma 

representação SMILES. Assim, procedeu-se a uma pesquisa na Internet por informação relativa a 

valores para misturas com o mesmo número CAS, a qual devolveu dados escassos, apresentados 

nos títulos adiante. 

 

Toxicidade aguda 

 

A toxicidade traduz a capacidade de uma substância causar efeitos adversos a um determinado ser 

vivo; pode ser caracterizada por condições como a quantidade de substância administrada ou 

absorvida, o período de tempo e respectivo modo de aplicação (por inalação, ingestão, entre outras) 

e a severidade do efeito. A toxicidade aguda, ao contrário da toxicidade crónica, corresponde a um 

período de tempo de exposição mais curto, inferior a 14 dias (IUPAC, 2007). 
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Para a avaliação do parâmetro toxicidade aguda, a metodologia indica os critérios de avaliação 

expostos na tabela 9. Para o caso da substância estar classificada segundo alguma das frases da 

gama R50, opta-se pelos critérios apresentados na tabela 10. No anexo 1 são apresentadas as 

denominações das frases de risco relevantes para o trabalho em causa. 

 

Tabela 9 - Critério para o cálculo do índice de toxicidade aguda. 

CL50 ou CE50
14 Pontos 

< 1 mg/l 
1 – 6 mg/l 
6 – 30 mg/l 
30 – 200 mg/l 
200 – 1000 mg/l 
> 1000 mg/l 

10 
8 
6 
4 
2 
1 

Fonte: Dirección General de Protección Civil y Emergencias (2002) 

 

Tabela 10 - Critério alternativo para o cálculo do índice de toxicidade aguda, em meio aquático. 

Frase R Pontos 
R50 
R50/53 
R51/53 
R52/53 
R52 e/ou R53 

10 
10 
8 
5 
5 

Fonte: Dirección General de Protección Civil y Emergencias (2002) 

 

A pesquisa dos valores de toxicidade aguda foi realizada através da consulta, em primeiro lugar, a 

fichas de segurança apresentadas em relatórios de segurança, de estabelecimentos localizados em 

Portugal. Nos casos em que estes valores não se encontravam disponíveis, procedeu-se a pesquisas 

em bases de dados online. 

 

Tabela 11 - Índices de toxicidade aguda para as diferentes substâncias. 

Toxicidade aguda 
Nome comercial 

Parâmetro Valor (mg/l) Pontuação 

Acetato de n-butilo LC50 (96h) - Lepomis macrochirus 100 a 4 

Acetato de etilo LC50 (96h) - Pimephales promelas 230 a 2 

Álcool isopropílico LC50 (96h) - Pimephales promelas 10400 a 1 

Benzeno LC50 (96h) – rainbow trout 5,3 b 8 

Fuelóleo nº4 BTE Frase R52/53 - 5 

Gasóleo Frase R51/53 - 8 

Metiletilcetona LC50 (96h) - Pimephales promelas 3200 a 1 

Mononitrobenzeno Frase R51/53 - 8 

Tolueno LC50 (96h) – Pimephales promelas 26 a 6 

Fontes: a TOXNET (2007), b Ficha de segurança da Petrogal 

                                                 
14 Utiliza-se o valor de CL50 ou CE50 para peixes, Daphnia ou algas mais baixo disponível, sempre para 96 horas 
de exposição. No caso de os dados não estarem disponíveis, deve-se utilizar o critério alternativo de avaliação 
da toxicidade (Dirección General de Protección Civil y Emergencias , 2002) 



33 

Bioconcentração 

 

A bioconcentração consiste no processo de retenção de uma substância num organismo aquático, 

através da sua absorção por via respiratória ou dérmica, a níveis que excedem a taxa de 

metabolismo e excreção. O factor de bioconcentração (BCF), usualmente expresso em litros por 

quilograma, é utilizado para avaliar o potencial de uma substância química em se acumular em 

organismos aquáticos contaminados, sendo que pode assumir duas formas: estático ou cinético. O 

primeiro é calculado através do quociente entre a concentração da substância no organismo e a 

concentração da mesma na água, em estado estacionário. Já o factor de bioconcentração cinético é 

medido através do quociente entre a constante da velocidade de fixação15 e a constante da 

velocidade de depuração16 (TGD, 2003). A tabela 12 apresenta o critério para o cálculo do índice de 

bioconcentração. 

 

Tabela 12 - Critério para o cálculo do índice de bioconcentração. 

log BCF Pontos 
> 2 
1 < log BCF ≤ 2 
Log BCF ≤ 1 

2 
1 
0 

Fonte: Dirección General de Protección Civil y Emergencias (2002) 

 

Os valores de BCF para as substâncias puras foram obtidos utilizando o modelo (Q)SAR denominado 

de BCFWIN v.2.17, integrado no programa EPI Suite™, o qual estima o valor de BCF a partir do 

logaritmo do coeficiente de partição octanol-água (Kow) e de características estruturais da substância. 

O Kow consiste no quociente entre a solubilidade de uma substância em n-octanol e em água, em 

condições de equilíbrio, sendo um indicador da tendência da substância em se repartir entre a água e 

materiais orgânicos, como plantas, animais ou coberturas orgânicas do solo. 

 

No que diz respeito ao fuelóleo nº 4 BTE, a ficha de segurança do mesmo refere que este “não 

apresenta problemas de bioacumulação”, pelo que, embora sem valores concretos de BCF, optou-se 

por atribuir uma pontuação de zero. Refira-se que o conceito de bioacumulação difere do de 

bioconcentração apenas na medida em que, no primeiro, o aumento de concentração de determinada 

substância química num organismo engloba todas as vias de exposição (ar, água, solo e cadeia 

alimentar), pelo que se considerou ser uma aproximação válida. 

 

Já no caso do gasóleo, a informação existente relativamente a este parâmetro é escassa (Mathews, 

2002; UNEP, 1996; CONCAWE, 1996), sendo que são reconhecidas as dificuldades técnicas 

associadas à medição de factores de bioconcentração (BCF) de misturas complexas (CONCAWE, 

1996, Comber, 2007). No entanto, estudos relativos a outros produtos petrolíferos atestam a 

                                                 
15 Consiste na taxa de aumento da concentração da substância em estudo nos peixes ou em determinados 
tecidos dos mesmos, sempre que se encontrem expostos à substância em causa (Directiva 98/73/CE). 
16 Consiste na velocidade de redução da concentração da substância em estudo nos peixes ou em determinados 
tecidos dos mesmos, na sequência da transferência dos animais de um meio que contenha a substância em 
estudo, por um meio que não a contenha (Directiva 98/73/CE). 
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capacidade de organismos aquáticos bioconcentrarem hidrocarbonetos (UNEP, 1996). Apesar de, 

com base nos valores de Kow dos componentes dos gasóleos (entre 3,3 e valores superiores a 6), ser 

expectável um potencial de bioacumulação relativamente elevado, os factores de bioconcentração 

medidos poderão ser inferiores aos previstos, uma vez que os compostos de relativamente baixo 

peso molecular presentes nos gasóleos, como os benzenos substitutos, são rapidamente 

metabolizados. Por outro lado, o potencial de bioacumulação de compostos de peso molecular mais 

elevado encontra-se limitado pelas suas baixas solubilidades em água e tamanho molecular superior 

(UNEP, 1996). Apesar destas observações, optou-se por não classificar o gasóleo segundo este 

critério, por falta de valores concretos de BCF. 

 

Tabela 13 - Índices de bioconcentração, para as diferentes substâncias. 

Bioconcentração Nome comercial 

BCF Log10 (BCF) Pontuação 

Acetato de n-butilo 

Acetato de etilo 

Álcool isopropílico 

Benzeno 

Gasóleo 

Fuelóleo nº4 BTE 

Metiletilcetona 

Mononitrobenzeno 

Tolueno 

4,684 

3,162 

3,162 

8,712 

- 

- 

3,162 

10,45 

120,1 

0,671 

0,500 

0,500 

0,940 

- 

- 

0,500 

1,019 

2,080 

0 

0 

0 

0 

- 

0 

0 

1 

2 

 

Biodegradação 

 

A biodegradação consiste no processo de degradação de uma substância catalisada por enzimas in 

vitro ou in vivo (IUPAC, 2007), a qual pode ser caracterizada como sendo: 

� Primária – ocorre a transformação de um composto pai num metabolito inicial; 

� Última – ocorre a transformação de um composto pai em dióxido de carbono e água (EPA, 

2007). 

 

A metodologia requer a apresentação do período de tempo necessário para ocorrer a biodegradação 

primária de cada substância em estudo. Para tal, foi utilizado o modelo Biowin4 (Expert Survey 

Primary Biodegradation Model), integrado no programa BIOWIN™ (Biodegradation Probability 

Program), versão 4.10, do EPI Suite™. O Biowin4 baseia-se num inquérito realizado pela EPA a 17 

especialistas em biodegradação, aos quais foi solicitada a avaliação, numa escala de 1 a 5 (tabela 

14), de 200 substâncias no que se refere ao tempo necessário para atingir a biodegradação última e 

primária (EPA, 2007). A tabela 15 apresenta o critério para a pontuação relativa ao critério de 
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biodegradação, sendo que na tabela 16 surgem os resultados do modelo Biowin4, os quais englobam 

apenas as substâncias puras. 

 

Tabela 14 - Equivalência da pontuação prevista pelo BIOWIN face ao tempo necessário para atingir a 

biodegradação primária. 

Classificação 
Tempo 

necessário para a 
biodegradação 

5 Horas 
4,5 Horas a dias 
4 Dias 

3,5 Dias a semanas 
3 Semanas 

2,5 Semanas a meses 
2 Meses 

1 Períodos de tempo 
superiores 

Fonte: EPA (2007) 
 

Tabela 15 - Critérios para o cálculo do índice de biodegradação. 

Biodegradação primária Pontos 
< 2 (meses ou períodos de tempo superiores) 
2 ≤ biodegradação < 2,5 (meses ou semanas) 
2,5 ≤ biodegradação < 3,5 (dias ou semanas) 
3,5 ≤ biodegradação < 4,5 (horas ou dias) 
biodegradação ≥ 4,5 (horas) 

2 
1,5 
1 

0,5 
0 

Fonte: Dirección General de Protección Civil y Emergencias (2002) 

 

Tabela 16 - Índices de biodegradação, para as diferentes substâncias. 

Nome comercial Biodegradação primária Pontuação 

Acetato de n-butilo 
Acetato de etilo 
Álcool isopropílico 
Benzeno 
Gasóleo 
Fuelóleo nº4 BTE 
Metiletilcetona 
Mononitrobenzeno 
Tolueno 

4,1782 (dias) 
3,9496 (dias) 
3,8905 (dias) 

3,3922 (dias a semanas) 
- 
- 

3,7215 (dias a semanas) 
3,6614 (dias a semanas) 
3,7061 (dias a semanas) 

0,5 
0,5 
0,5 
1 
- 
- 

0,5 
0,5 
0,5 

 
 

A biodegradação dos fuel óleos depende das taxas de degradação das várias fracções de 

hidrocarbonetos, sendo que, por ordem decrescente de velocidade de degradação, tem-se: n-

alcanos, iso-alcanos, olefinas, compostos aromáticos de baixo peso molecular (a concentrações 

baixas, não tóxicas), compostos aromáticos policíclicos e cicloalcanos (Risher & Rhodes, 1995). De 

uma forma geral, os componentes dos fuel óleos pesados são considerados como sendo 

intrinsecamente biodegradáveis, embora não sejam prontamente biodegradados em água 

(CONCAWE, 2001). Deste modo, face à escassez de valores concretos relativos a este parâmetro, o 

mesmo não foi classificado para o fuel óleo nº 4 BTE. 



36 

No que diz respeito ao gasóleo em estudo, tal como no caso do fuel óleo nº 4 BTE, é escassa a 

informação disponível relativamente ao seu comportamento em testes standard de 

biodegradabilidade. No entanto, uma vez que os hidrocarbonetos constituintes do gasóleo podem ser 

degradados por microrganismos, é reconhecido, de uma forma geral, que os gasóleos são 

intrinsecamente biodegradáveis (CONCAWE, 2001). Deste modo, à semelhança do fuel óleo n.º4 

BTE, optou-se por não classificar o gasóleo segundo a sua biodegradação primária. 

 

Volatilidade 

 

A volatilização consiste na passagem de uma substância da fase aquosa para a fase gasosa, 

podendo ser estimada através da constante de Henry. Este parâmetro relaciona a concentração de 

uma substância dissolvida na fase aquosa com a concentração da substância na fase gasosa, 

quando ambas as fases se encontram em equilíbrio. A tabela 17 apresenta os critérios para o cálculo 

do índice de volatilidade. 

 

Tabela 17 - Critério para o cálculo do índice de volatilidade. 

Log H Pontos 
Log H < -3 
-3 ≤ log H < -1 
-1 ≤ log H < 1 
1 ≤ log H < 2 
Log H ≥ 3 

5 
4 
3 
2 
1 

Fonte: Dirección General de Protección Civil y Emergencias (2002) 

 

Como fonte de obtenção das constantes de Henry (medidas a 25 ºC) foi utilizada a base de dados 

experimental do modelo HENRYWIN™, versão 3.10, enquanto para o caso do mononitrobenzeno, 

gasóleo e fuel óleo n.º 4 BTE os valores foram retirados de bibliografia, abaixo indicada. 

 

Tabela 18 - Índices de volatilidade, para as diferentes substâncias. 

Volatilidade Nome comercial H (atm.m3.mol-1) a 
25ºC Log (H)  Pontuação 

Acetato de n-butilo 
Acetato de etilo 
Álcool isopropílico 
Benzeno 
Gasóleo 
Fuelóleo n.º 4 BTE 
Metiletilcetona 
Mononitrobenzeno 
Tolueno 

2,81x10-4 
1,34x10-4 
8,10x10-6 
5,55x10-3 
4,3x10-2 a 

5,9x10-5 a 7,4 b 
5,69x10-5 
2,3x10-5 c 
4,30x10-1 

-3,5513 
-3,8729 
-5,0915 
-2,2557 
-1,3665 

0,8692 a -4,2291 
-4,2449 
-4,6383 
-0,3665 

5 
5 
5 
4 
4 

3 a 5 
5 
5 
3 

Fontes: 
a UNEP (1996), medida a 20ºC 
b Risher & Rhodes (1995) 
c EPA (1995) 
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Adsorção 

 

A adsorção consiste no processo de adesão física de vapor ou matéria dissolvida à superfície de um 

sólido, usualmente solo, sedimentos, ou matéria em suspensão. A metodologia requer a 

apresentação da capacidade de adsorção da substância envolvida, estimada através do logaritmo do 

coeficiente de partição octanol/água (Kow). De modo a determinar este parâmetro, recorreu-se à base 

de dados experimental do modelo KOWWINTM, versão1.67. Nos casos do mononitrobenzeno, 

gasóleo e fuel óleo nº 4 BTE os valores foram retirados de bibliografia abaixo indicada. A tabela 19 

apresenta os critérios para o cálculo do índice de adsorção. 

 

Tabela 19 - Critérios para o cálculo do índice de adsorção. 

Log Kow Pontos 
Log Kow > 2 
1 < log Kow ≤ 2 
Log Kow ≤ 1 

2 
1 
0 

Fonte: Dirección General de Protección Civil y Emergencias (2002) 

 

Tabela 20 - Índices de adsorção, para as diferentes substâncias 

Adsorção Nome comercial 

Log (Kow)  Pontuação 

Acetato de n-butilo 
Acetato de etilo 
Álcool isopropílico 
Benzeno 
Gasóleo 
Fuelóleo nº4 BTE 
Metiletilcetona 
Mononitrobenzeno 
Tolueno 

1,78 
0,73 
0,05 
2,13 

3,9 – 6 a 
2,7 – 6 b 

0,29 
1,85 c 
3,61 

1 
0 
0 
2 
2 
2 
0 
1 
2 

Fontes: 
a Comissão Europeia (2000a) 
b Comissão Europeia (2000b) 
c EPA (1995) 

 

 

III.2.1.2 Quantidade de substância envolvida no cenário acidental 

 

Segundo a metodologia espanhola, a quantidade libertada num determinado cenário acidental é um 

factor que irá condicionar o seu nível de risco ambiental. Os valores das quantidades libertadas em 

cada cenário acidental de descarga foram calculados no capítulo III.1.3, sendo que as pontuações 

atribuídas segundo a metodologia se encontram na tabela 21. 
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Tabela 21 - Critérios para o cálculo da pontuação a atribuir para o parâmetro quantidade libertada. 

Quantidade 
libertada (ton) 

Pontos 

> 500 
50 – 500 
5 – 49 
0,5 – 4,9 
< 0,5 

10 
7 
5 
3 
1 

Fonte: Dirección General de Protección Civil y Emergencias (2002) 

 

Tabela 22 - Pontuações “quantidade libertada” atribuídas a cada cenário acidental. 

Quantidade libertada Substância 

kg m3 

Pontuação 

Acetato de n-butilo 
Acetato de etilo 
Álcool isopropílico 
Benzeno 
Gasóleo 
Fuel óleo nº4 BTE 
Metiletilcetona 
Mononitrobenzeno 
Tolueno 

1333 
1333 
1333 
1333 

28333 
33333 
1333 
1333 
1333 

1 
1 
1 
1 

24 
33 
1 
2 
1 

3 
3 
3 
3 
5 
5 
3 
3 
3 

 

 

III.2.1.3 Misturas químicas e transformações primárias 

 

A metodologia toma em consideração o facto de ocorrer, para um determinado cenário acidental, a 

libertação de mais de uma substância, atribuindo assim um factor de multiplicação de 4/3 da 

pontuação “fontes de risco substâncias”. Por outro lado, a possibilidade de as substâncias libertadas 

poderem reagir entre si originando potenciais efeitos sinérgicos é também tida em conta, pelo que se 

atribui um factor de multiplicação de 5/4 do resultado anterior. Estas operações encontram-se 

explicadas na figura 4. 

 

Uma vez que cada um dos cenários acidentais em estudo envolve a libertação de apenas uma 

substância, os factores de correcção mencionados acima não foram aplicados. 

 

III.2.1.4 Pontuação total “fontes de risco” e discussão dos resultados 

 

A primeira fase da metodologia da protecção Civil Espanhola teve como objectivo atribuir níveis de 

perigosidade ambiental a cada uma das substâncias envolvidas nos cenários acidentais postulados, 

considerando para tal parâmetros de comportamento ambiental, existência de misturas químicas e 

transformações primárias, assim como a quantidade de substância libertada. 

 

A tabela 23 apresenta, então, os resultados para as pontuações finais das diferentes “fontes de risco”, 

após as operações de mudança de escala e factores correctivos aplicados às pontuações “fontes de 

risco - substâncias”. 
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Tabela 23 - Pontuações para o elemento “fontes de risco”. 

Pontuações (escala) 

Substância 
“Fontes de 

risco – 
substâncias” 

(2-21) 

“Fontes de 
risco – 
substâncias” 

(1-6) 

“Fontes de 
risco – 

substâncias” 
(1-10) 

“Fontes de 
risco – 

quantidade” 
(1-10) 

“Fontes de 
risco” (1 – 12) 

Acetato de n-butilo 
Acetato de etilo 
Álcool isopropílico 
Benzeno 
Gasóleo 
Fuel óleo nº4 BTE 
Metiletilcetona 
Mononitrobenzeno 
Tolueno 

10,5 
7,5 
6,5 
15 

14 a 18 
10 a 14 

6,5 
16,5 
13,5 

3,2 
2,4 
2,2 
4,4 

4,2 a 5,2 
3,1 a 4,2 

2,2 
4,8 
4,0 

3,2 
2,4 
2,2 
4,4 

4,2 a 5,2 
3,1 a 4,2 

2,2 
4,8 
4,0 

3 
3 
3 
3 
5 
5 
3 
3 
3 

3,6 
3,0 
2,8 
4,6 

5,2 a 9,4 
4,3 a 7,7 

2,8 
4,9 
4,3 

 
 

A escassez de informação relativa à biodegradação e bioconcentração do gasóleo e fuel óleo 

conduziu à apresentação dos respectivos resultados de pontuação “fontes de risco”, sob a forma de 

intervalos. 

 

Pode-se verificar que as substâncias que se destacam como mais perigosas, segundo os critérios da 

metodologia, são o gasóleo (5,2 a 9,4), o fuel óleo n.º 4 BTE (4,3 a 7,7), o mononitrobenzeno (4,9), o 

benzeno (4,6), e o tolueno (4,3). Estes resultados parecem fazer sentido, uma vez que ao gasóleo, 

fuel óleo e mononitrobenzeno são atribuídas as frases de risco R51/53, R52/53 e R51/53, 

respectivamente, sendo, portanto, de esperar que lhes sejam atribuídas níveis de perigosidade mais 

elevados. 

 

As restantes substâncias, por possuírem toxicidades agudas pouco preocupantes (LC50, às 96 horas, 

para peixes, superiores a 100 mg/l), assim como factores de bioconcentração (BCF) baixos (inferiores 

a 101) e biodegradação primária rápida (na ordem dos dias a semanas) recebem pontuações 

inferiores. Por outro lado são substâncias voláteis e que não se adsorvem ao solo e sedimentos. 

 

III.2.2 Sistemas de controlo primário 

 

Os sistemas de controlo primário são os componentes, equipamentos ou sistemas de controlo de que 

o operador dispõe, de modo a manter uma determinada fonte de risco em condições de controlo 

permanente, de forma que esta não afecte significativamente o meio ambiente (Dirección General de 

Protección Civil y Emergencias, 2002). A metodologia propõe, assim, que para cada um dos cenários 

acidentais, sejam identificados os sistemas de controlo primário correspondentes a cada cenário 

ambiental definido, para que se possa proceder à aplicação de um factor de correcção da quantidade 

libertada. 

 

No caso prático do estabelecimento fictício em estudo, analisou-se um cenário acidental de rotura 

total de um braço de carga, durante o enchimento de um navio. A operação de carga dos navios é 

realizada manualmente, sendo continuamente controlada pelo operador do cais, pela sala de controlo 
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do terminal, assim como pelo pessoal do navio. Em caso de acidente, o pessoal do navio deverá 

fechar as válvulas; por seu lado, o pessoal de operação do cais deverá fechar a válvula da 

extremidade do braço de carga e desconectar o mesmo. No que se refere às quantidades libertadas 

em cada cenário, calculadas no capítulo III.1.3, estas já têm em conta os sistemas de controlo 

primário, uma vez que tomam em consideração o tempo de paragem da fuga, pelo que não é 

necessário calcular este factor de correcção. 

 

III.2.1.4 Pontuação “sistemas de controlo primário” e discussão dos resultados 

 

Este passo da metodologia pretende aplicar um factor de correcção à quantidade de substância 

libertada num determinado cenário ambiental. Pode ser importante se for difícil avaliar com alguma 

precisão a quantidade libertada, mas deixa de ser relevante se os cálculos já incluírem essa 

estimativa. 

 

III.2.3 Sistemas de transporte 

 

Os sistemas de transporte constituem o meio através do qual uma ou várias substâncias, que se 

considera libertarem-se num determinado cenário acidental, podem alcançar os receptores 

vulneráveis. A metodologia propõe, assim, a modelação destas fugas e a medição da distância ou 

área que podem alcançar até que seja atingida uma certa concentração de substância, no tempo e no 

espaço (figura 5). 

 

Figura 5 - Fluxograma geral referente ao cálculo da pontuação “sistemas de transporte” 

Fonte: Adaptado de Dirección General de Protección Civil y Emergencias (2002) 
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Dependendo do tipo de meio afectado, assim será medida uma distância linear ou uma área afectada 

pelo potencial acidente, sendo que a metodologia considera que a relação entre extensão do acidente 

e dano provocado segue um padrão logarítmico (tabela 24). 

 

Tabela 24 - Parâmetros para a avaliação do critério “sistemas e transporte”, segundo a metodologia 

da Protecção Civil Espanhola. 

Pontuação Tipo de meio afectado e respectiva extensão 

  
 

Meio aquático 

 

Meio não aquático 

(incluindo águas 

subterrâneas)  
 

Correntes de águas 

superficiais (por exemplo, 

rios, canais, ribeiros) 

Outros tipos (por 

exemplo, lagos, 

reservatórios, estuários, 

zonas marítimo-costeiras) 

10 ≥ 10 ha  ≥ 10 km ≥ 2 ha 

… y = -7,7 + 4,4 log10(x) 

1 Dentro dos limites do estabelecimento 

Fonte: Dirección General de Protección Civil y Emergencias (2002) 

Em que: 

y: pontuação “sistemas de transporte” 

x: distância (m) 

a,b: constantes adimensionais de correcção 

 

No caso específico dos cenários acidentais em estudo, uma vez que se trata de seccionamentos 

totais de braços de carga, ocorridos durante o enchimento de navios na ponte cais, considerou-se 

que a totalidade de substância libertada atinge o meio aquático, mais precisamente o Canal da Vila. 

 

A disponibilidade de programas informáticos que possibilitem a modelação do destino de substâncias, 

no meio aquático específico da Ria de Aveiro, é relativamente escassa. Uma pesquisa rápida permitiu 

reconhecer o MOHID como uma ferramenta interessante para a modelação de derrames de produtos 

petrolíferos na Ria de Aveiro. No entanto, no que diz respeito à modelação aquática de substâncias 

puras neste local, não se identificaram quaisquer ferramentas17. Deste modo, apenas foi possível 

proceder ao cálculo da distância alcançada para o gasóleo. A trajectória do fuel óleo n.º 4 BTE, uma 

vez que possui uma densidade igual à da água, não pôde ser modelada através do MOHID. 

 

III.2.3.1 MOHID Water Modelling System 

 

Para a modelação do transporte de produtos petrolíferos libertados para o Canal da Vila, na Ria de 

Aveiro, recorreu-se ao MOHID Water Modelling System, desenvolvido no Instituto Superior Técnico 

desde a década de 80 (Neves, 1985). O sistema MOHID recorre a uma estratégia de programação 

                                                 
17

 Refira-se, no entanto, a existência do WASP7, desenvolvido pela US EPA, o qual permite a modelação de 
compostos orgânicos no meio aquático mediante a introdução de parâmetros físico-químicos das mesmas, assim 
como dados específicos do local, dependendo do grau de rigor pretendido. 
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orientada por objectos, utilizando o ANSI FORTRAN 95, contando actualmente com mais de 260 000 

linhas de código e 50 módulos (MOHID online, 2007). A sua capacidade para simular escoamentos 

costeiros e estuarinos de grande complexidade foi já demonstrada (Coelho et al., 2002; Martins et al., 

2001), assim como especificamente para a Ria de Aveiro (Trancoso et al., 2005; Saraiva et al., 2007). 

 

O modelo de derrame de hidrocarbonetos (Fernandes, 2001), integrado no sistema de modelos do 

MOHID, calcula a trajectória do produto petrolífero derramado a partir de um modelo de traçadores, 

no qual este é considerado um conjunto de partículas que se desloca por advecção, difusão 

turbulenta e espalhamento específico do óleo. Este módulo permite também calcular a concentração 

do produto petrolífero na coluna de água. Refira-se que, em locais onde existe uma grande variação 

dos campos de correntes, como estuários e zonas costeiras, esta será a única forma de simular o 

transporte de produtos petrolíferos sem incorrer em erros grosseiros (Fernandes, 2001). 

 

Deste modo, o modelo de derrame de hidrocarbonetos baseia-se, essencialmente, em três sub-

modelos: um modelo que determina a evolução de todas as propriedades e processos envolvidos na 

libertação de produto petrolífero na água (tais como a densidade, as velocidades de espalhamento e 

a evaporação, entre outros); um modelo hidrodinâmico que calcula o campo de velocidades das 

correntes induzidas pela maré ou vento, nas zonas de interesse e, por fim, um modelo lagrangeano 

que simula a evolução espacial das partículas de produto petrolífero, com base nas velocidades do 

módulo hidrodinâmico, na deriva devido ao vento, no espalhamento do petróleo (calculadas através 

do módulo do petróleo) e, ainda, na velocidade representativa do transporte difusivo (Fernandes, 

2001). 

 

III.2.3.2 Inicialização do sistema e selecção dos piores cenários 

 

No caso da Ria de Aveiro, são vários os factores que podem influenciar o destino e dispersão da 

mancha de substância, tais como: a direcção e intensidade do vento, situação de maré viva ou morta, 

vazante ou enchente e a estação do ano (traduzida, no programa, em temperatura da água e 

temperatura do ar). No caso deste trabalho, não se pretendia uma análise exaustiva aos diversos 

cenários passíveis de ocorrer, pelo que se optou por estudar apenas o pior cenário. Considerou-se 

que este seria aquele no qual a mancha de substância seria arrastada a uma distância maior, 

afectando uma área superior.  

 

No que diz respeito ao factor temperatura da água, reconhece-se que temperaturas inferiores 

conduzem a menores taxas de evaporação e de degradação de constituintes mais leves, tornando o 

gasóleo mais persistente em água frias do que em águas mais quentes. Assim, considerou-se que ao 

pior cenário estariam associadas temperaturas de ar e da água inferiores, pelo que se correram as 

simulações para valores médios destas variáveis, para uma estação fria. 

 

A inicialização do sistema pressupôs a inserção de valores iniciais para as temperaturas das 

descargas dos rios Caster, Antuã, Vouga, Boco e Mira, a temperatura da água em todo o domínio da 



43 

ria, a intensidade e direcção do vento, a temperatura do ar, a concentração de sedimentos e a 

salinidade. Estes valores foram retirados de um estudo de impacte ambiental de um estabelecimento 

próximo do local do estabelecimento fictício analisado (Trifólio, 2004), assim como de campanhas de 

monitorização realizadas na Ria de Aveiro (Figueiredo da Silva et al., 2004). 

 

Para as temperaturas do ar consideraram-se as temperaturas médias do mês mais frio, para a 

estação meteorológica de São Jacinto. No que diz respeito à direcção do vento, considerou-se um 

vento de sudoeste, predominante no mês de Janeiro, na mesma estação meteorológica. Quanto à 

intensidade do vento, experimentaram-se dois valores diferentes: 2 m/s (vento fraco) e 6,8 m/s (vento 

forte). A tabela 25 resume os valores de inicialização dos parâmetros introduzidos no programa. 

 

Tabela 25 – Valores de inicialização mais relevantes, a inserir no programa. 

Parâmetro Estação fria 

Temperatura do ar 10 ºC 

Direcção (predominante) Sudoeste 

Intensidade forte 6,8 m/s Vento 

Intensidade fraca 2 m/s 

Temperatura de descarga dos rios 16 ºC 

Temperatura inicial na ria 16 ºC 

Concentração inicial de sedimentos 5 mg/l 

 

De modo a conhecer os regimes de marés da ria, geraram-se gráficos de elevação da água, para a 

célula correspondente ao local de descarga (figura 6), onde é possível observar o regime de marés 

vivas, com picos de elevação de água mais extremos (entre 1,3 metros e 3,2 metros) e o regime de 

maré morta, com picos de elevação de água de menor variabilidade (entre 1,7 metros e 2,8 metros). 

Assim, foi possível identificar e fazer correr as simulações de descargas do gasóleo, para 

determinadas alturas de maré. 
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Figura 6 - Elevação da água (em metros), para a célula correspondente ao local de descarga, para 15 

dias de simulação. 

 

Os dados de entrada requeridos pelo MOHID para o módulo do petróleo são apresentados na tabela 

26. Como processos de transporte e envelhecimento dos produtos petrolíferos a modelar 

consideraram-se: o espalhamento, a evaporação e a dispersão. Uma vez que o gasóleo não forma 

emulsões estáveis (Irwin, 1997), este processo não foi incluído nas simulações. Refira-se também 

que as simulações foram realizadas sem admitir difusão aleatória, por uma questão de simplificação. 

 

Tabela 26 - Parâmetros correspondentes ao gasóleo, inseridos no módulo do petróleo. 

Parâmetro Valor 

Tensão interfacial água/ substância 22,3 dynes/cm (a 25 ºC) 

Densidade API 39,0 º (a 15 ºC) 

Viscosidade cinemática 3,3 cSt (a 40 ºC) 

Ponto de corrimento18 -5 ºC 

Fonte: Ficha de segurança Petrogal 

 

Deste modo, foram simulados quatro cenários para um derrame de gasóleo, em estação fria e em 

maré viva, variando a intensidade do vento e a altura de maré: 

- Cenário C5.a: início de enchente, com vento fraco 

- Cenário C5.b: início de vazante, com vento fraco 

- Cenário C5.c: início de enchente, com vento forte 

- Cenário C5.d: início de vazante, com vento forte 

 

 

 

                                                 
18

 Menor temperatura à qual um produto flui, sob determinadas condições. 
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III.2.3.3 Resultados 

 

Após fazer correr simulações de dois dias para os quatro cenários de derrames de gasóleo acima 

referidos, pôde-se verificar que os piores cenários correspondiam às situações de vento fraco, uma 

vez que uma intensidade de vento superior (cenários C5.c e C5.d) tenderia a “empurrar” a mancha de 

gasóleo para as margens sul e sudeste da ilha de Monte Farinha (ver mapa do anexo 2), sobrepondo-

se ao transporte provocado pelas correntes induzidas pela maré. 

 

Os dois cenários acidentais associados a vento fraco revelaram duas realidades bastante diferentes, 

no que diz respeito ao alcance das manchas de gasóleo. No caso do cenário C5.a, cuja descarga 

ocorre em início de enchente, verificou-se que a evolução espacial da mancha de gasóleo seguiria 

uma trajectória que afectaria os canais de São Jacinto, da Vila e do Espinheiro, durante as primeiras 

três horas após o derrame (Figura 8). Seguidamente percorreria as margens da Ilha de Monte 

Farinha, da Gaivota, dos Ovos, de Parrachil, da Testada e da Pedra (Figura 9), afectando, deste 

modo, praticamente toda a zona da laguna costeira de Aveiro. 

 

 

Figura 7 - Concentração de gasóleo na coluna de água (em ppm), no instante inicial do derrame, em 

situação de pior cenário. 
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Figura 8 - Concentração de gasóleo na coluna de água (em ppm), em início de enchente, com vento 

fraco, 3 horas e 30 minutos após o derrame. 

 

 

Figura 9 - Concentração de gasóleo na coluna de água (em ppm), em início de enchente, com vento 

fraco, 6 horas após o derrame. 

 

Já no que se refere ao cenário C5.b, simulado em início de vazante, é possível observar que a 

mancha de gasóleo afectaria, decorridas as primeiras três horas após o derrame, o Canal da Vila, a 

zona sul do Canal do Espinheiro e o Canal de São Jacinto. Seguidamente, atravessaria a Barra em 
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direcção ao oceano Atlântico, onde acabaria por se depositar, inicialmente, na Praia da Barra, sendo 

que, decorridas cerca de 12 horas, atingiria a praia de São Jacinto (Figura 10). 

 

Face às naturezas divergentes destes dois cenários, optou-se por seleccionar ambos para posterior 

avaliação, no que diz respeito aos sistemas de transporte e receptores vulneráveis. 

 

 

Figura 10 - Concentração de gasóleo na coluna de água (em ppm), em início de vazante, com vento 

fraco, dois dias após o derrame. 

 

Tratando-se a Ria de Aveiro de uma laguna costeira, este sistema insere-se na categoria de “meio 

aquático – outros tipos”, pelo que a extensão do acidente será medida como uma área (tabela 24). De 

modo a estimar estas áreas, procedeu-se à sua medição, utilizando o programa MOHID GIS. Trata-se 

de uma medição bastante aproximada, dada a complexidade associada a uma estimativa mais 

rigorosa. 

 

Refira-se que a metodologia propõe a modelação das fugas e a medição da distância ou área que 

podem afectar até que seja atingida uma determinada concentração de substância que provoque 

dano. No entanto, não se considerou nenhum PNEC (Predicted No-Effects Concentration), uma vez 

que uma pesquisa rápida permitiu concluir que este parâmetro é difícil de derivar para o caso de 

misturas como o gasóleo (Comber, 2007). Deste modo, mediram-se apenas as áreas afectadas pela 

mancha de substância. 

 

III.2.1.4 Pontuação “sistemas de transporte” e discussão dos resultados 

 

A obtenção dos mapas de concentração dos produtos petrolíferos na coluna de água permitiu a 

medição das áreas afectadas, pelo que os resultados e respectivas pontuações, segundo a 
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metodologia da Protecção Civil Espanhola, podem ser encontrados na tabela 27, para cada cenário 

acidental. 

 

Tabela 27 - Pontuações do factor “sistemas de transporte”, para o gasóleo. 

Cenário Distância/área 
atingida Pontuação 

C5.a > 2 ha 10 

C5.b > 2 ha 10 

 

Refira-se que a aplicação deste passo da metodologia pode apresentar algumas dificuldades 

potenciais. Por um lado, não se encontraram programas informáticos que permitissem a modelação 

aquática de descargas de substâncias puras, para o caso específico da Ria de Aveiro. Tal 

compromete toda a aplicação da metodologia, uma vez que a ausência da pontuação “sistemas de 

transporte” impossibilita o cálculo do valor de risco ambiental do cenário acidental em estudo. 

 

Por outro lado, deveriam ser apresentadas orientações alternativas para situações complexas 

semelhantes à estudada, nas quais as zonas afectadas envolvem tanto canais e rios, como zonas 

marítimo-costeiras, o que dificulta a medição das distâncias. 

 

III.2.4 Receptores vulneráveis 

 

A quarta e última componente de risco a ser considerada pela metodologia prende-se com os 

receptores vulneráveis, os quais constituem os elementos do meio ambiente que, em caso de 

acidente, poderão ser expostos à fonte de risco. Nesta fase, é realizada a caracterização e 

classificação dos receptores vulneráveis existentes, segundo os critérios indicados pela metodologia, 

tendo em conta a maior extensão alcançada pelo cenário acidental em estudo (Dirección General de 

Protección Civil y Emergencias (2002). Conforme foi referido no ponto anterior (“sistemas de 

transporte”), apenas se conseguiu obter informação relativamente à maior extensão alcançada por 

determinado acidente para cenários envolvendo o derrame de gasóleo, nomeadamente os cenários 

C5.a e C5.b, pelo que apenas estes foram considerados para posterior avaliação, no que se refere 

aos receptores vulneráveis afectados. 

 

Conforme se pode observar na figura 11, a atribuição da pontuação “receptores vulneráveis” inicia-se 

com a verificação da existência de habitats classificados segundo a Directiva 92/43/CEE, seguindo-se 

uma caracterização e pontuação de cada um dos factores condicionantes. 
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Figura 11 - Fluxograma geral referente ao cálculo da pontuação “sistemas de transporte” 

Fonte: Adaptado de Dirección General de Protección Civil y Emergencias (2002) 

 

Critério 

 

Segundo a metodologia espanhola (Dirección General de Protección Civil y Emergencias, 2002), de 

modo a avaliar-se o critério “receptores vulneráveis”, deve-se verificar se na área de influência do 

cenário acidental se encontram habitats incluídos no anexo I da Directiva 92/43/CEE19, do Conselho, 

de 21 de Maio (directiva Habitats). Seguidamente, há que verificar qual a classificação destes 

                                                 
19 Alterada pela Directiva n.º 97/62/CE, do Conselho, de 27 de Outubro. 
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mesmos habitats no que se refere ao índice de naturalidade20 e à sua prioridade, esta última 

classificada segundo o anexo referido. No caso de não existirem habitats classificados segundo a 

Directiva Habitats, na área de influência do estabelecimento em estudo, procede-se à verificação do 

tipo de habitats existentes, segundo a classificação EUNIS (tabela 28). O anexo 2 apresenta uma 

breve explicação desta classificação. 

 

Tabela 28 - Parâmetros para a avaliação do critério “receptores vulneráveis”, segundo a metodologia 

da Protecção Civil Espanhola. 

Pontuação Tipo de habitat Índice de 
naturalidade 

Habitat 
prioritário 

Observações/ 
recomendações 

1 - - Códigos: J1, J3, J4, J6 

2 

Código J – Indústrias e outros 
habitats artificiais 

- - Códigos: J2 e J5 

3 - - Código I2 

4 

Código I – Habitats agrícolas, 
hortícolas e domésticos, 

cultivados regular ou 
recentemente - - Código I1 

5 1 Não - 

6 1 Sim - 

7 2 Não - 

8 2 Sim - 

9 3 Não - 

10 

Habitats classificados no anexo I 
da Directiva 92/43/CEE 

3 Sim - 

Fonte: Dirección General de Protección Civil y Emergencias (2002) 

 

No que diz respeito a Espanha, existe um levantamento geográfico, em formato digital, dos habitats 

classificados segundo esta Directiva, assim como as suas respectivas classificações no que diz 

respeito à prioridade e ao índice de naturalidade, denominado de “Inventário Nacional de Habitat do 

Estado Espanhol”.  

 

Aplicação da metodologia 

 

No caso de Portugal, a ‘Directiva Habitats’ foi transposta para o direito nacional através do Decreto-

Lei n.º 226/97, de 27 de Agosto, cujo artigo 3º declara a obrigação de elaboração, por parte do 

Instituto de Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ICNB), de uma “proposta de lista nacional 

de sítios, indicando os tipos de habitats naturais do anexo I e as espécies do anexo II [do Decreto-Lei 

                                                 
20 O Índice de naturalidade corresponde ao estado de conservação do tipo de habitat, na unidade de 
inventariação correspondente”, classificado numa escala de um a três. 
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n.º 226/97] que tais sítios incluem”. Deste modo, aprovou-se a 1ª Fase da Lista Nacional de Sítios, 

através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 142/97, de 28 de Agosto, tendo a 2ª Fase da Lista 

Nacional de Sítios sido publicada três anos mais tarde, através da Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 76/2000, de 5 de Julho. Segundo o artigo 5º do Decreto-Lei n.º 49/2005, os sítios da 

Lista Nacional reconhecidos como sítios de importância comunitária, pelos órgãos competentes da 

União Europeia, serão classificados, num prazo máximo de seis anos a contar da data em que ocorra 

este reconhecimento, como zonas especiais de conservação (ZEC), mediante decreto regulamentar. 

 

Refira-se que o Decreto-Lei n.º 226/97 foi posteriormente revogado pelo Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 

de Abril, o qual sofreu a primeira alteração através do Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro. O 

Decreto-Lei n.º 140/99 veio rever a transposição para o direito nacional não somente da directiva 

habitats, mas também da Directiva n.º 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de Abril, relativa à 

conservação das aves selvagens (directiva aves), reunindo num único diploma as regulamentações 

associadas a estas duas directivas. Este diploma prevê a designação de zonas de protecção especial 

(ZPE), correspondentes aos habitats cuja conservação é essencial para a salvaguarda das 

populações de aves, pelo que é previsto o estabelecimento de uma rede ecológica europeia de zonas 

de conservação – a Rede Natura 2000, englobando as ZEC e as ZPE. 

 

Desta forma, considerou-se que, para a aplicação da metodologia a um caso-estudo português, seria 

mais indicado considerar não só os habitats salvaguardados pela directiva habitats, mas também 

aqueles protegidos por meio das disposições da directiva aves. Assim, consideraram-se os critérios 

de avaliação apresentados na tabela 29, simplificando a avaliação dos habitats e ajustando as 

pontuações. 

 

Tabela 29 - Parâmetros para a avaliação do critério “receptores vulneráveis, para o caso específico 

de Portugal. 

Pontuação Critério Observações 

1 Códigos: J1, J3, J4, J6 

2 

Habitats classificados como código J – 
Indústrias e outros habitats artificiais 

(segundo o EUNIS) Códigos: J2 e J5 

3 Código I2 

4 

Habitats classificados como código I – 
Habitats agrícolas, hortícolas e domésticos, 

cultivados regular ou recentemente 
(segundo o EUNIS) Código I1 

10 Local incluído na lista nacional de sítios ou 
classificado como ZPE ou ZEC - 

 

No que diz respeito às zonas de influência dos cenários acidentais C5.a e C5.b, estas abrangem a 

Zona de Protecção de Especial da Ria de Aveiro (código PTZPE0004), criada pelo Decreto-Lei n.º 

384-B/99, de 23 de Setembro. Os seus 51 407 hectares compreendem uma área terrestre de 30 670 
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hectares e uma área marinha de 20 737 hectares. Trata-se de um sistema lagunar complexo, 

formado por uma rede principal de canais de maré, interligados de forma permanente, assim como 

uma zona terminal de esteiros, de canais estreitos e de baixas profundidades. Constituída por 

extensas áreas de sapal, salinas e áreas significativas de caniço, esta zona alberga regularmente 

mais de 20 000 aves aquáticas, num total de 173 espécies (ICNB, 2006a). 

 

Desta forma, por se tratar de um local classificado como ZPE, ambos os cenários em estudo (C5.a e 

C5.b) recebem uma pontuação de 10 para o parâmetro “receptores vulneráveis”. 

 

 

Figura 12 - Zona de Protecção Especial da Ria de Aveiro (abrangida pelo polígono a verde), à escala 

1/3 000. 

Fonte: Trifólio (2004) 

 

III.2.4.1 Factores condicionantes 

 

Após a determinação da pontuação associada, segundo a tabela 29, a metodologia apresenta um 

conjunto de factores condicionantes que podem influenciar a pontuação final do critério “receptores 

vulneráveis”, aos quais estão associadas diferentes ponderações. 
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Espaços naturais protegidos 

 

� Critérios 

 

Para o critério “espaços naturais protegidos”, a metodologia opta por uma classificação binária do tipo 

“sim” ou “não”, com um peso de 30%, tal como é apresentado na tabela 30. 

 

Tabela 30 - Parâmetros para a avaliação do factor condicionante “espaços naturais protegidos” 

Factor condicionante “Espaços naturais protegidos” ∆ (%) 

Sim 30 Existem espaços naturais protegidos na área de 

influência do cenário acidental? Não 0 

Fonte: Dirección General de Protección Civil y Emergencias (2002) 

 

� Aplicação da metodologia 

 

No caso de Portugal, a Rede Nacional de Áreas Protegidas é constituída pelas áreas especificadas 

ao abrigo do Decreto-Lei n.º 19/93, de 23 de Janeiro21 (Lei Quadro das Áreas Protegidas), as quais se 

podem classificar como sendo de interesse nacional, regional ou local ou de estatuto privado, 

conforme os interesses que pretendem salvaguardar. As categorias de áreas protegidas são 

apresentadas na tabela 31. 

 

Tabela 31 - Categorias de áreas protegidas e respectivas figuras classificatórias, em Portugal. 

Áreas de interesse nacional Áreas de interesse regional ou local Áreas de estatuto privado 

Parque Nacional 

Parque Natural 

Reserva Natural 

Monumento Natural 

Paisagem Protegida Sítio de interesse biológico 

Fonte: Decreto-Lei n.º 19/93, de 23 de Janeiro 

 

Após consulta ao mapa da Rede Nacional de Áreas Protegidas (ICNB online, 2007), refira-se a 

existência da Reserva Natural das Dunas de São Jacinto (Figura 13), criada pelo Decreto-Lei n.º 

41/79, de 6 de Março22, localizada 1,8 quilómetros a noroeste do local do derrame, encontrando-se na 

área de influência dos cenários acidentais em estudo. Deste modo, é-lhes atribuída uma pontuação 

de 30% para o factor condicionante “espaços naturais protegidos”. 

 

                                                 
21 Alterado cinco vezes, a última das quais por meio do Decreto-Lei n.º 117/2005, de 18 de Julho. 
22 Alterado pelo Decreto-Lei n.º 55/80, de 26 de Março e revogado pelos Decretos-Regulamentares n.º 46/97, de 
17 de Novembro e n.º 24/04, de 12 de Julho. 
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Figura 13 - Localização da Reserva Natural das Dunas de São Jacinto, na Ria de Aveiro. 

 

 

Categorias de protecção de espécies 

 

� Critérios 

 

A metodologia designa cinco categorias de protecção de espécies, baseadas no artigo 29º da Lei 

Estatal espanhola 4/1989, de 27 de Março, que estabelece que as espécies, subespécies ou 

populações incluídas nos catálogos referidos no artigo 30º do mesmo diploma deverão ser 

classificadas numa das categorias apresentadas na tabela 32.  

 

 

 



55 

Tabela 32 - Parâmetros para a avaliação do factor condicionante “categorias de protecção de 

espécies”. 

Categoria de protecção ∆ (%) 

Em perigo de extinção 

Sensíveis a alterações do seu habitat 

Vulneráveis 

De interesse especial 

Sem categoria de protecção 

10 

8 

5 

2 

0 

Fonte: Dirección General de Protección Civil y Emergencias (2002) 
 

Caso se verifique a ocorrência de várias espécies classificadas na área de influência do 

estabelecimento, a metodologia adopta uma abordagem conservadora, adoptando a pontuação 

referente às espécies com o grau de protecção mais elevado. 

 

� Aplicação da metodologia 

 

No caso de Portugal, são geralmente utilizados os estatutos de conservação das espécies da IUCN 

(The World Conservation Union). Estes são apresentados na tabela 33. 

 

Tabela 33 - Parâmetros para a avaliação do factor condicionante “categorias de protecção de 

espécies”, para o caso específico de Portugal. 

Categoria/estatuto de conservação ∆ (%) 

Criticamente em perigo (CR) 10 

Em perigo (EN) 8 

Vulnerável (VU) 5 

Quase ameaçado (NT) 2 

Pouco preocupante/informação insuficiente/não 

aplicável/não avaliado (LC/DD/NA/NE) 
0 

 

De modo a saber que espécies podem ocorrer na área de influência dos cenários acidentais em 

estudo, procedeu-se à consulta de um estudo de impacte ambiental próximo do local do 

estabelecimento fictício em estudo (Trifólio, 2004)”23. Este refere 240 espécies, entre anfíbios, répteis, 

aves, mamíferos, plantas vasculares, algas, crustáceas, moluscos e peixes, as quais podem ser 

encontradas tanto na Ria de Aveiro, como na Reserva Natural das Dunas de São Jacinto. Uma 

consulta ao Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (ICNB, 2006b) permitiu a classificação de 

4% de espécies que se encontram classificadas como criticamente em perigo (CR) ou em perigo 

(EN). Esta lista é apresentada em anexo. 

 

 

                                                 
23 Utilizou-se este documento uma vez que se encontra próximo do local onde se encontra o estabelecimento 
fictício em análise, pelo que a mesma envolvente é analisada. 
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Tabela 34 - Número de espécies inseridas em cada uma das categorias de protecção de espécies, 

para o caso específico de Portugal 

Categoria/estatuto de conservação Nº de espécies Total 

Criticamente em perigo (CR) 3 

Em perigo (EN) 7 

Vulnerável (VU) 16 

Quase ameaçado (NT) 10 

Pouco preocupante/informação insuficiente/não 

aplicável/não avaliado (LC/DD/NA/NE) 
204 

240 

 

Assim, uma vez que é possível a ocorrência de espécies classificadas como criticamente em perigo, 

segundo os critérios da IUCN, é atribuída a pontuação máxima, 10, para este critério. 

 

Património histórico-artístico  

 

� Critérios 

 

A metodologia atribui a este factor um peso de 10%, sendo as categorias de avaliação (definidas na 

Lei espanhola 16/1985, de 25 de Junho) as apresentadas na tabela 35.  

 

Tabela 35 - Parâmetros para a avaliação do factor condicionante “património histórico-artístico” 

Património histórico-artístico ∆ (%) 

Bens imóveis com a categoria de “bem de interesse cultural” 10 

Bens imóveis com qualquer outro tipo de categoria 5 

Nenhuma das anteriores 0 

Fonte: Dirección General de Protección Civil y Emergencias (2002) 
 

� Aplicação da metodologia 

 

Em Portugal, a Lei 107/2001, de 8 de Setembro (Lei de Bases do Património Cultural Português), 

estabelece as bases da política e do regime de protecção e valorização do património cultural. Este 

diploma designa, no seu 15º artigo, as seguintes categorias de bens: imóvel de interesse municipal, 

imóvel de interesse público, monumento nacional e património mundial, as quais se encontram sob a 

tutela do IPPAR (Instituto Português do Património Arquitectónico). 
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Tabela 36 - Parâmetros para a avaliação do factor condicionante “património histórico-artístico”, para 

o caso específico de Portugal 

Categorias de bens do património histórico-artístico ∆ (%) 

Património mundial ou Monumento nacional 10 

Imóvel de interesse municipal ou público 5 

Nenhuma das anteriores 0 

 

Uma consulta ao estudo de impacte ambiental já referido não permitiu identificar nenhum património 

imóvel classificado, presente na área de influência dos cenários acidentais em estudo, pelo que é 

atribuída a este factor uma pontuação de zero.  

 

 

Reversibilidade do dano 

 

O factor seguinte a considerar prende-se com o período de recuperação da área afectada por um 

possível acidente grave, ao qual se associa uma ponderação de 10%, cuja avaliação é apresentada 

na tabela 37. A reversibilidade do dano, segundo a metodologia, irá corresponder ao período de 

tempo para uma substância atingir a biodegradação última. 

 

Tabela 37 - Parâmetros para a avaliação do factor condicionante “reversibilidade do dano”. 

Período de recuperação Anos ∆ (%) 

Possível dano permanente 

De 5 a 20 anos 

De 1 a 5 anos 

50 

20 

5 

10 

De semanas a 1 ano 

Dias 

1 

0,1 
5 

Fonte: Dirección General de Protección Civil y Emergencias (2002) 
 

Para a avaliação do período de recuperação do dano resultante de um acidente, a metodologia 

propõe o cálculo dos períodos de biodegradação última para as substâncias envolvidas nos 

diferentes cenários acidentais postulados, utilizando o modelo Biowin3, integrado no BIOWIN v4.10, 

inserido no programa EPI Suite™ v3.20. 

 

No entanto, uma vez que os cenários acidentais em avaliação (5C.a e 5C.b) envolvem o derrame de 

gasóleo, uma mistura que não possui uma representação SMILES, este parâmetro não pôde ser 

calculado, pelo que não se procedeu à pontuação dos cenários para este factor condicionante. 
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Impacte sócio-económico associado à alteração dos recursos naturais 

 

A avaliação do “impacte socioeconómico associado à alteração dos recursos naturais” é realizada 

através dos critérios estabelecidos pela metodologia, os quais são apresentados na tabela 38. Trata-

se do factor condicionante ao qual a metodologia atribui maior ponderação: 40%. 

 

Tabela 38 - Parâmetros para a avaliação do factor condicionante “impacte socioeconómico associado 

à alteração dos recursos naturais”. 

Impacte sócio-económico 

associado à alteração dos recursos 

naturais 

Operador 

lógico 

Impacte sócio-económico 

associado à alteração dos recursos 

naturais 

∆ (%) 

Alteração de mais de uma actividade 

económica incluída no ponto A. 

Alteração significativa de uma 

actividade económica incluída no 

ponto A 

e 
Alteração de algum dos tipos de infra-

estruturas listadas no ponto B. 
40 

Alteração de mais de uma actividade 

económica incluída no ponto A. 

Alteração significativa de uma 

actividade económica incluída no 

ponto A 

ou 
Alteração de algum dos tipos de infra-

estruturas listadas no ponto B. 
20 

Nenhuma das anteriores 0 

 

A – Actividades económicas directamente relacionadas com o meio ambiente: 

� Agricultura 

� Pecuária 

� Sector das florestas 

� Pesca 

� Actividade mineira 

� Indústria 

� Turismo 

 

B – Infra-estruturas: alteração causada pelo acidente a infra-estruturas da envolvente: 

� Redes de transporte e comunicação, incluindo as vias pecuárias 

� Sistemas de armazenamento e recolha de resíduos (perigosos, equiparáveis a urbanos, 

hospitalares, entre outros) 

� Fornecimento e transporte de energia: cabos eléctricos, combustíveis, condutas de gás 

� Distribuição de água: fontes de abastecimento da envolvente, armazenamento e transporte de 

recursos, sistemas locais de depuração, entre outros. 

� Infra-estruturas de telecomunicações 
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No caso dos dois cenários acidentais em avaliação, numa aproximação inicial, considerou-se que a 

descarga de substâncias no Canal da Vila iria provocar a alteração de mais de uma actividade 

económica incluída no ponto A, nomeadamente os sectores da pesca e do turismo. Assim, atribuiu-se 

uma pontuação de 20% a este factor condicionante. 

  

III.2.1.4 Pontuação “receptores vulneráveis” e discussão dos resultados 

 

A ausência de dados relativamente ao ponto “sistemas de transporte”, no que diz respeito aos 

cenários acidentais envolvendo substâncias puras e fuel óleo, apenas possibilitou a classificação do 

ponto “receptores vulneráveis” para os dois cenários postulados para a libertação de gasóleo, em 

diferentes condições de maré enchente e vazante. 

 

A avaliação dos diferentes factores condicionantes, para os cenários acidentais em estudo, conduziu 

à aplicação de pontuações máximas para o caso dos habitats existentes, dos espaços naturais 

protegidos e das categorias de protecção de espécies, reflectindo a vulnerabilidade da envolvente do 

estabelecimento. Uma vez que não foi possível classificar o factor “reversibilidade do dano”, devido a 

razões já identificadas, as pontuações finais para o elemento “receptores vulneráveis” são 

apresentadas sob a forma de um intervalo (tabela 39). Refira-se também a necessidade que surgiu 

em adaptar os critérios referentes à avaliação dos habitats, assim como no que diz respeito às 

categorias de espécies protegidas, de modo a serem aplicáveis à realidade nacional. 

 

Tabela 39 - Pontuação final “receptores vulneráveis”. 

Cenário 
Pontuação “receptores 

vulneráveis” (1 – 20) 

C5.a 
C5.b 

16,5 a 17 

 

 

III.2.5 Pontuação final e discussão dos resultados 

 

A aplicação da metodologia da Protecção Civil Espanhola não permitiu a obtenção de valores de risco 

finais, mas apenas intervalos de risco, sendo que apenas se obtiveram resultados para uma das nove 

substâncias inicialmente em avaliação (tabela 40). Tal deveu-se, no caso dos cenários envolvendo 

misturas, à ausência de dados relativamente ao factor de bioconcentração e à biodegradação 

primária e última; no caso das substâncias puras esta falha ocorreu devido à falta de ferramentas 

fidedignas de modelação aquática do destino das substâncias puras, o que impossibilitou a sua 

posterior avaliação. 
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Tabela 40 - Índice Global de Consequências Ambientais da Protecção Civil Espanhola 

Substância Índice Global de Consequências 

ambientais (1 a 20) 

Acetato de n-butilo - 

Acetato de etilo - 

Álcool isopropílico - 

Benzeno - 

Fuel óleo n.º 4 BTE - 

Gasóleo (C5.a) 

Gasóleo (C5.b) 
14,9 a 17,2 

Metiletilcetona - 

Mononitrobenzeno - 

Tolueno - 

 

Tabela 41 - Critério de pontuação segundo uma análise quantitativa de risco. 

Frequência (ano-1) Pontuação 

x ≥ 1,00x10-2 5 

1,00x10-4 ≤ x ≤ 1,00x10-2 4 

1,00x10-6 ≤ x ≤ 1,00x10-4 3 

1,00x10-8 ≤ x ≤ 1,00x10-6 2 

x < 1,00x10-8 1 

Fonte: Dirección General de Protección Civil y Emergencias (2002) 
 

Uma vez que as frequências de cada cenário se situam numa ordem de grandeza de 10-3 ano-1 

(tabela 7), os cenários recebem uma pontuação de 4, segundo o critério proposto pela metodologia 

(tabela 41). 

 

Para o cálculo do risco ambiental, multiplicou-se o Índice Global de Consequências Ambientais 

calculado para os cenários C5.a e C5.b pelo factor de frequência, obtendo-se um intervalo de risco 

ambiental de 59,6 e 68,8, numa escala de 1 a 100. Em termos de aceitação do risco, a metodologia 

espanhola propõe o gráfico abaixo apresentado, o qual representa uma adaptação das conhecidas 

curvas F-N24. Aplicando estes factores ao gráfico da figura 14, pôde-se verificar que ambos os 

cenários associados ao derrame de gasóleo no Canal da Vila recaem sob a região de “risco elevado”. 

 
 
 

                                                 
24 Consiste numa representação gráfica logarítmica das frequências acumuladas de um cenário acidental e do 
número de fatalidades ocorridas. 
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Figura 14 - Gráfico de avaliação da aceitação do risco. 

Fonte: Adaptado de Dirección General de Protección Civil y Emergencias (2002) 
 

Escala de Consequências Ambientais 

Região de risco moderado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escala de 
 frequências 

Região ALARP 

Região de risco 
elevado 
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III.3 Índice H & V 

 

O Índice H & V - Hazard & Vulnerability Index (Vojkovská & Danihelka, 2002) pressupõe uma 

estimativa da avaliação das consequências de um determinado cenário acidental em duas fases 

(figura 15). Em primeiro lugar, procede-se a um cálculo da perigosidade tóxica da substância 

envolvida no cenário, para cada compartimento ambiental, tendo como base a sua ecotoxicidade e 

propriedades físico-químicas, que possam conduzir à sua dispersão. O índice considera que a 

perigosidade de uma substância possui uma vertente tóxica para qualquer compartimento ambiental, 

sendo que para o compartimento biota é considerada, adicionalmente, uma vertente de perigosidade 

por inflamabilidade. 

 

Num segundo passo, segue-se a avaliação da vulnerabilidade do meio envolvente passível de ser 

afectado pela substância, esta também dividida por compartimento ambiental. Por fim, a integração 

da perigosidade da substância com a vulnerabilidade do respectivo compartimento ambiental 

afectado, bem como a quantidade libertada no cenário considerado, permite a estimativa da 

gravidade das consequências ambientais para todos os compartimentos ambientais – aquático 

(águas superficiais e subterrâneas), solo e biota. 
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Figura 15 - Esquema geral do Índice H & V. 

Fonte: Adaptado de Vojkovská & Danihelka (2002) 

TW – índice de perigosidade por toxicidade da substância, para o meio aquático; TS – índice de perigosidade por 
toxicidade da substância, para o solo; TB – índice de perigosidade por toxicidade da substância, para o 
compartimento biota; FR – índice de perigosidade por inflamabilidade; ISW – índice de vulnerabilidade para as 
águas superficiais; IUW – índice de vulnerabilidade para as águas subterrâneas; IS – índice de vulnerabilidade 
para o solo; IB – índice de vulnerabilidade para o compartimento biota; ITSW – índice de toxicidade da substância 
para as águas superficiais; ITUW – índice de toxicidade para as águas subterrâneas; ITS – índice de toxicidade da 
substância para o solo; ITB – índice de toxicidade da substância para o compartimento biota; IFR – índice de 
impacte da substância inflamável para o compartimento biota. 

 

No que se refere aos cenários acidentais em estudo, considerou-se que os compartimentos afectados 

seriam as águas superficiais e o compartimento biota, uma vez que ocorre uma descarga para o meio 

aquático, a qual poderá afectar tanto os seres vivos aquáticos como, por exemplo, aves presentes no 

local. Também a possibilidade de as substâncias poderem, eventualmente, agarrar-se às margens da 

Ria de Aveiro constitui uma justificação adicional para a consideração do compartimento biota. 
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III.3.1 Perigosidade das substâncias 

 

III.3.1.1 Perigosidade tóxica das substâncias 

 

A avaliação da perigosidade tóxica das substâncias inicia-se com um passo inicial de selecção das 

substâncias com propriedades tóxicas, as quais serão posteriormente avaliadas. Nesta fase, deve-se 

identificar quais as substâncias classificadas segundo pelo menos uma das seguintes frases de risco: 

R23, R24, R25, R26, R27, R28, R33, R39, R48, R50, R51, R52, R53, R54, R55, R56, R57, R58, R60, 

R61, R62, R63, R64 ou R65. A tabela 42 apresenta as substâncias que apresentam pelo menos uma 

destas frases. 

 

Tabela 42 - Frases de risco associadas às substâncias a estudar. 

Substância Frases de risco 

Benzeno R48/23/24/25 

Fuel óleo n.º 4 BTE R52/53a 

Gasóleo R51/53a, R65 

Mononitrobenzeno R23/24/25, R48/23/24, R51/53, R62 

Tolueno R48/20, R63, R65 

Fonte: ESIS (2007) 
a Fichas de segurança 

 

Deste modo, no que se refere à perigosidade tóxica, são excluídas de posterior avaliação quatro 

substâncias: o acetato de n-butilo, o acetato de etilo, o álcool isopropílico e a metiletilcetona. 

 

Compartimento aquático 

 

A avaliação da perigosidade tóxica de cada substância para o compartimento aquático compreende 

os passos apresentados na figura 16, iniciando-se com a comparação do valor LC50 para peixes (para 

96 horas) com os critérios apresentados na tabela 43, seguindo-se uma caracterização das 

propriedades físicas da substância em questão, obedecendo aos parâmetros da tabela 44.  



65 

 

Figura 16 - Avaliação da perigosidade tóxica de cada substância para o compartimento aquático 

Fonte: Vojkovská & Danihelka (2002) 

 
 

Tabela 43 - Critérios para a classificação da toxicidade para organismos aquáticos. 

Toxicidade LC50 para organismos 
aquáticos (peixes) para 96 horas 

Pontuação 
A 

Extremamente tóxico < 0,1 mg/l 5 
Muito tóxico 0,1 – 1 mg/l 4 
Tóxico 1 – 10 mg/l 3 
Toxicidade média 10 – 100 mg/l 2 
Toxicidade baixa > 100 mg/l 1 

Fonte: Vojkovská & Danihelka (2002) 
 

Tabela 44 - Critérios para a classificação das propriedades físicas das substâncias. 

Propriedades físicas Pontuação 
B 

Solubilidade (>100 mg/l) 2 
Líquido 2 
Tensão de vapor > 0,3 bar, a 20ºC 0 
Outros 1 

Fonte: Vojkovská & Danihelka (2002) 
 

Obtém-se, assim, um índice de perigosidade tóxica para o compartimento aquático numa escala de 1 

(toxicidade baixa) a 5 (extremamente tóxico), tal como surge na tabela 45. 
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Tabela 45 - Critérios para a classificação da toxicidade para organismos aquáticos. 

Soma de 
pontuações A e B 

Classe de toxicidade Tw 

> 5 Extremamente elevada 5 
5 Muito elevada 4 
4 Elevada 3 
3 Média 2 

< 3 Baixa 1 
Fonte: Vojkovská & Danihelka (2002) 

 

Os valores de toxicidade foram retirados de fichas de segurança, assim como de bases de dados 

disponíveis online. No caso das substâncias classificadas segundo alguma das frases indicadoras de 

riscos para o ambiente aquático, consideraram-se os intervalos de ecotoxicidade para peixes, às 96 

horas, correspondentes aos critérios de classificação das mesmas. 

 

Tabela 46 - Resultados da avaliação segundo os critérios da tabela 43. 

 

a Fichas de segurança da Petrogal 

 

A avaliação das características físicas produziu os resultados apresentados na tabela 47. 

 

Tabela 47- Resultados da avaliação dos critérios da tabela 44. 

Substância Solubilidade em 
água 

Pressão de vapor 
(bar) 

Estado físico a 
20ºC 

Pontuação de 
características 

físicas (B) 

Benzeno Praticamente 
imiscível 0,10 Líquido 2 

Fuelóleo nº4 BTE Muito baixa 0,004 Líquido 2 

Gasóleo Praticamente 
imiscível 0,004 Líquido 2 

Mononitrobenezeno 1900 mg/l 4x10-4 Líquido 2 

Tolueno Praticamente 
imiscível 0,0293 Líquido 2 

Fonte: fichas de segurança 

 

Ao somar as pontuações de A com B, obtém-se a classe de perigosidade tóxica de cada substância, 

para o compartimento aquático (tabela 48). 

 

 

 

 

LC50 para organismos aquáticos, às 96 horas Substância 
Valor (mg/l) Espécie testada Fonte 

Pontuação de 
toxicidade (A) 

Benzeno 5,3 Rainbow trout  a 3 

Fuelóleo nº4 BTE R52/53 (10 mg/l < LC50 ≤ 100 mg/l) 2 

Gasóleo R51/53 (1 mg/l < LC50 ≤ 10 mg/l) 3 

Mononitrobenezeno R51/53 (1 mg/l < LC50 ≤ 10 mg/l) 3 

Tolueno 26 Pimephales promelas  a 2 
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Tabela 48 - Resultados da avaliação da perigosidade por toxicidade para o compartimento aquático. 

Substância Soma de 
códigos A + B Classe de toxicidade Tw 

Benzeno 5 Muito elevada 4 

Fuelóleo nº4 BTE 4 Elevada 3 

Gasóleo 5 Muito elevada 4 

Mononitrobenezeno 5 Muito elevada 4 

Tolueno 4 Elevada 3 

 

Os resultados relativos à avaliação da perigosidade por toxicidade das substâncias, para o 

compartimento aquático (tabela 48), revelam que as substâncias mais tóxicas para o meio aquático 

serão o benzeno, o gasóleo e o mononitrobenzeno. Uma vez que a todas as substâncias é atribuída a 

mesma pontuação no que se refere às características físicas, a pontuação é directamente 

proporcional à toxicidade aguda que as substâncias apresentam. 

 

Compartimento biota 

 

Considerou-se ainda o compartimento biota como potencialmente afectado pela ocorrência dos 

diferentes cenários acidentais. De modo a avaliar a perigosidade das substâncias para este 

compartimento, o índice propõe a sequência de passos apresentada na figura 17. 
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Figura 17 - Avaliação da perigosidade tóxica de cada substância, para o compartimento biota. 

Fonte: Vojkovská & Danihelka (2002) 

 

Em primeiro lugar, há que verificar se a substância é tóxica por inalação, ou seja, se se encontra 

classificada segundo a frase de risco R23. Das cinco substâncias em avaliação, apenas o benzeno e 

o mononitrobenzeno recebem esta classificação. Para estes, é avaliado o LC50 para ratazanas, às 4 

horas de inalação, segundo a tabela 49, assim como as suas propriedades físicas, segundo a tabela 

50. Obtém-se, deste modo, um índice de perigosidade tóxica para o compartimento biota numa 

escala de 1 (toxicidade baixa) a 5 (toxicidade extremamente elevada), tal como surge na tabela 51. 

 
Tabela 49 - Critérios para a classificação da toxicidade por inalação. 

LC50 para ratazanas, às 4 
horas de inalação (ppm) 

Pontuação de 
toxicidade (A) 

0,01 – 0,1 8 
0,1 – 1 7 
1 – 10 6 

10 – 100 5 
100 – 1000 4 

1000 – 10 000 3 
10 000 – 100 000 2 
Fonte: Vojkovská & Danihelka (2002) 
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Tabela 50 - Critérios para a classificação das propriedades físicas das substâncias. 

Características físicas Pontuação de 
características físicas (B) 

Gás liquefeito por arrefecimento, 
com ponto de ebulição < 245 ºK  

4 

Gás liquefeito por pressão, com 
ponto de ebulição < 265 ºK 

4 

Gás liquefeito por arrefecimento, 
com ponto de ebulição > 245 ºK 

3 

Gás liquefeito por pressão, com 
ponto de ebulição > 265 ºK 

3 

Líquido, pressão de vapor a 20º 
C entre 0,3 bar e 1 bar 

3 

Líquido, pressão de vapor a 20º 
C entre 0,05 bar e 0,3 bar 

2 

Líquido, pressão de vapor a 20º 
C < 0,05 bar 

1 

Fonte: Vojkovská & Danihelka (2002) 
 

Tabela 51 - Critérios para a classificação da toxicidade para o compartimento biota. 

Soma de pontuações Classe de toxicidade TB 
>10 Extremamente elevada 5 

9 Muito elevada 4 
8 Elevada 3 
7 Média 2 

< 6 Baixa 1 
Fonte: Vojkovská & Danihelka (2002) 

 

Os resultados relativos à toxicidade para o compartimento biota, para as substâncias tóxicas por 

inalação, segundo a tabela 49, são apresentados na tabela 52. 

 

Tabela 52 - Classificação da toxicidade por inalação, para o compartimento biota. 

Substância 
LC50 para ratazanas às 4 

horas de inalação (ppm) 

Pontuação de 

toxicidade (A) 

Benzeno 13700 a 2 

Mononitrobenezeno 556 b 4 

Fontes: 
a Chevron Phillips Chemical Company (2007) 
b ChemIDplus Lite (2007) 

 

Tabela 53 - Resultados da avaliação dos critérios da tabela 50. 

Substância 
Estado físico a 

20ºC 
Pressão de vapor 

(bar) 
Pontuação 

Benzeno Líquido 0,10 2 

Mononitrobenezeno Líquido 4x10-4 1 

Fonte: Fichas de segurança 
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Tabela 54 - Resultados da avaliação da perigosidade por toxicidade, para o compartimento aquático, 

de substâncias tóxicas por inalação. 

Substância 
Soma de 

pontuações 
A+B 

Classe de toxicidade TB 

Benzeno 4 Baixa 1 

Mononitrobenzeno 5 Baixa 1 

 

No caso das substâncias não classificadas como tóxicas por inalação, utiliza-se o critério alternativo 

proposto pelo índice, no qual se procede à avaliação da toxicidade através dos critérios da tabela 55. 

 

Tabela 55 - Análise da toxicidade por via dérmica ou oral, para o compartimento biota. 

Toxicidade da substância Grau de toxicidade Índice para 
biota (TB) 

LD50 oral, ratazana da Noruega < 25 mg/kg 
LD50 dérmico, ratazana da Noruega < 50 mg/kg 
LD50 inalação, ratazana da Noruega (aerossol) < 0,5 mg/l 
LD50 inalação, ratazana da Noruega (gás, vapor) < 1 mg/l 

Substância altamente 
tóxica 

4 

LD50 oral, ratazana da Noruega 25 - 200 mg/kg 
LD50 dérmico, ratazana da Noruega 50 - 400 mg/kg 
LD50 inalação, ratazana da Noruega (aerossol) 0,5 – 1 mg/l 
LD50 inalação, ratazana da Noruega (gás, vapor) 1 -2 mg/l 

Substância tóxica 3 

LD50 oral, ratazana da Noruega 200 - 2000 mg/kg 
LD50 dérmico, ratazana da Noruega 400 - 2000 mg/kg 
LD50 inalação, ratazana da Noruega (aerossol) 1 – 5 mg/l 
LD50 inalação, ratazana da Noruega (gás, vapor) 2 - 20 mg/l 

Substância de 
toxicidade média 

2 

LD50 oral, ratazana da Noruega > 2000 mg/kg 
LD50 dérmico, ratazana da Noruega > 2000 mg/kg 
LD50 inalação, ratazana da Noruega (aerossol) > 5 mg/l 
LD50 inalação, ratazana da Noruega (gás, vapor) > 20 mg/l 

Substância de baixa 
toxicidade 

1 

Fonte: Vojkovská & Danihelka (2002) 
 
 

A aplicação dos critérios da tabela 55 permitiu a classificação das substâncias segundo a sua 

perigosidade por toxicidade para o compartimento biota (TB), apresentada na tabela 56. 

 

Tabela 56 - Resultados da avaliação da perigosidade por toxicidade, para o compartimento aquático, 

de substâncias não tóxicas por inalação. 

Substância 
Toxicidade para a 

ratazana 
Valor Índice TB 

Fuelóleo nº4 BTE LD50, por ingestão > 24700 mg//kg a 1 

Gasóleo LD50, por ingestão > 5000 mg/kg b 1 

Tolueno LD50, por ingestão 5300 – 5900 mg/kg c 1 

a ficha de segurança Petrogal 
b ficha de segurança Petrogal 
c ficha de segurança Petrogal 
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III.3.1.2 Perigosidade por inflamabilidade das substâncias 

 

Adicionalmente, o índice H & V considera uma vertente de perigosidade por inflamabilidade, aplicável 

apenas ao compartimento biota. Num passo inicial, procede-se à selecção das substâncias que 

apresentam um risco de inflamação, ou seja, substâncias classificadas segundo, pelo menos, uma 

das seguintes frases de risco: R10, R11, R12, R15, R17, R18, R19 ou R30. A tabela 57 apresenta as 

substâncias que exibem, pelo menos, uma destas frases. 

 

Tabela 57 - Frases de risco associadas às substâncias a estudar. 

Substância Frases de risco 

Acetato de butilo R10 

Acetato de etilo R11 

Álcool isopropílico R11 

Benzeno R11 

Metiletilcetona R11 

Tolueno R11 

 

Deste modo, apenas as substâncias apresentadas na tabela 57 serão posteriormente avaliadas no 

que diz respeito à sua inflamabilidade, classificação esta realizada segundo os critérios da tabela 59. 

A variação da escala entre 1 e 5 traduz o crescente risco de provocar um incêndio, associada à sua 

capacidade de evaporação após a fuga (Vojkovská & Danihelka, 2002). O fuel óleo n.º 4 BTE, o 

gasóleo e o mononitrobenzeno não foram avaliados, uma vez que, segundo o índice, não apresentam 

um perigo de inflamabilidade. 

 

Tabela 58 - Critérios para avaliação da inflamabilidade das substâncias. 

Características físicas da substância Fr 
Gás inflamável liquefeito por pressão 5 
Líquido inflamável, pressão de vapor ≥ 0,3 bar, a 20ºC 4 
Gás inflamável sob pressão 3 
Gás inflamável liquefeito por arrefecimento 2 
Líquido inflamável, pressão de vapor < 0,3 bar a 20ºC 1 

Fonte: Vojkovská & Danihelka (2002) 
 

Como se pode verificar através da tabela 59, nenhuma das substâncias avaliadas apresenta um 

perigo considerável, no que diz respeito à sua inflamabilidade, segundo este índice. 
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Tabela 59 - Resultados da avaliação dos critérios da tabela. 

Substância Pressão de vapor 
(bar) Estado a 20ºC Pontuação 

Acetato de butilo 0,0125 Líquido 1 

Acetato de etilo 0,1024 Líquido 1 

Álcool isopropílico 0,044 Líquido 1 

Benzeno 0,10 Líquido 1 

Metiletilcetona 0,1307 Líquido 1 

Tolueno 0,0293 Líquido 1 
Fonte: fichas de segurança Petrogal 

 
 

III.3.2 Vulnerabilidade da envolvente 

 

Compartimento aquático – águas superficiais 

 

Tal como referido anteriormente, considerou-se que os cenários acidentais iriam afectar as águas 

superficiais. O índice divide estas em águas correntes e águas estagnadas, pelo que, no caso 

específico dos cenários considerados, estes recaem na categoria de águas correntes, cujos critérios 

de avaliação são apresentados na tabela 60. 

 
Tabela 60 - Critérios de avaliação das águas superficiais correntes. 

Características das águas 
superficiais correntes 

Pontuação 

Fronteira, na fronteira 4 
Colector de águas pluviais, vala 3 
Outros cursos de água 3 
Colector que conduz a uma ETAR 1 

Fonte: Vojkovská & Danihelka (2002) 
 

O terminal fictício encontra-se nas margens do Canal da Vila, o que implica que a descarga é 

realizada directamente para o meio aquático, pelo que recebe uma pontuação de 4. 

 

Compartimento biota 

 

Tabela 61 - Critérios de avaliação da vulnerabilidade do compartimento biota. 

Parâmetros dos compartimentos biotas da paisagem IB 

Área natural protegida, sistema territorial de estabilidade 
ecológica, sítio protegido 

5 

Gado, quintas 4 
Florestas, pomares, vinhas 4 
Jardins 3 
Solo de gestão agrícola 2 
Solo de gestão não-agrícola 1 

Fonte: Vojkovská & Danihelka (2002) 
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Uma vez que os cenários acidentais postulados implicam o derrame de substâncias no Canal da Vila, 

próximo da Zona de Protecção de Especial da Ria de Aveiro (código PTZPE0004), recebe uma 

pontuação de 5. 

 

 

III.3.3 Gravidade das consequências e discussão dos resultados 

 

Integração dos índices de perigosidade e vulnerabilidade 

 

Os índices de toxicidade das substâncias para as águas superficiais (ITSW) e para o compartimento 

biota (ITB) são calculados através das equações 1 e 2, respectivamente. 

 

ITSW = máx [(ISW TW)1/2 ; (TW ISW IS)1/3]     [1] 

 

Em que: 

ISW : índice de vulnerabilidade das águas superficiais 
TW : índice de perigosidade tóxica da substância para o ambiente aquático 
IS: índice de vulnerabilidade do solo25 

 

ITB = (TA.IB)   [2] 

 

Em que: 

TA : índice de perigosidade por toxicidade para as águas superficiais 
IB: índice de vulnerabilidade do compartimento biota 

 

Já o índice de impacte de substâncias inflamáveis no compartimento biota (IFR) é calculado 

através da equação 4. 

 

IFR = (Fr.IB)1/2   [3] 

 

Em que: 

IFR : índice de perigosidade por inflamabilidade da substância, para o compartimento biota 
IB: índice de vulnerabilidade do compartimento biota 

 

A integração dos índices de perigosidade, por compartimento ambiental e por substância, com os 

índices de vulnerabilidade produziram os resultados apresentados na tabela 62. 

 

                                                 
25 Uma vez que nenhum valor do índice de vulnerabilidade do solo iria influenciar os resultados do índice de 
toxicidade das substâncias para as águas superficiais, não se procedeu ao seu cálculo.  
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Tabela 62 - Integração dos índices de perigosidade e vulnerabilidade, por compartimento, para cada 

substância analisada. 

Substância ITSW ITB IFR 

Acetato de butilo - - 1 

Acetato de etilo - - 1 

Álcool isopropílico - - 1 

Benzeno 4 2 1 

Fuelóleo nº4 BTE 4 2 - 

Gasóleo 4 2 - 

Metiletilcetona - - 1 

Mononitrobenezeno 4 2 - 

Tolueno 4 2 1 

 

Integrando a quantidade libertada e os índices de toxicidade para cada compartimento, assim como o 

índice de perigosidade por inflamabilidade da substância, para o compartimento biota, obtêm-se as 

estimativas das consequências dos impactes para cada compartimento. 

 

Gravidade das consequências 

De forma a determinar as categorias de gravidade de consequências ambientais, para cada cenário 

de libertação de substâncias, consideraram-se as quantidades libertadas calculadas anteriormente 

(tabela 5), assim como os índices integrados apresentados na tabela 62. Seguiram-se os critérios 

específicos de cada compartimento ambiental (tabelas 63, 65 e 67).  

 

� Águas superficiais 

 

Tabela 63 - Critérios de avaliação da gravidade das consequências para as águas superficiais. 

Quantidade de substância libertada para as águas superficiais (ton)  
< 1 1 - 10 10 - 50 50 - 200 > 200 

1 A B B C D 
2 B B C D D 
3 C C D D E 
4 C D D E E 

ITSW 

5 C D E E E 
Categorias de avaliação da gravidade das consequências para as águas superficiais: A - Impacte desprezável 
nas águas superficiais, B - Impacte baixo nas águas superficiais, C - Impacte considerável nas águas 
superficiais, D - Impacte muito considerável nas águas superficiais, E - Impacte máximo nas águas superficiais 

Fonte: Vojkovská & Danihelka (2002) 
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Tabela 64 - Resultados de avaliação da gravidade das consequências para as águas superficiais. 

Categoria 
Substância 

A B C D E 

Benzeno    X  

Fuelóleo nº4 BTE    X  

Gasóleo    X  

Mononitrobenezeno    X  

Tolueno    X  

 

Após a aplicação dos procedimentos e critérios propostos pelo Índice H & V, obtiveram-se os 

resultados apresentados na tabela 65. Pode-se observar que todos os cenários acidentais estudados 

provocariam um impacte muito considerável nas águas superficiais (categoria D).  

 

� Compartimento biota – toxicidade 

 

Tabela 65 - Critérios de avaliação da gravidade das consequências para o compartimento biota 

(toxicidade). 

Quantidade de substância libertada para o ambiente biota (ton)  
< 1 1 – 5 5 – 10 10 – 50 50 – 200 > 200 

1 A A A B B B 
2 A A B C D E 
3 B B C D E E 
4 B C D E E E 

ITB 

5 C D E E E E 
Categorias de avaliação da gravidade das consequências para o compartimento biota (toxicidade): A - Impacte 
negligível no compartimento biota (área atingida ≤ 0,1 ha), B - Impacte baixo no compartimento biota (área 
atingida 0,1 - 1 ha), C - Impacte considerável no compartimento biota (área atingida 1 - 10 ha), D - Impacte muito 
considerável no compartimento biota (área atingida 10 - 50 ha), E - Impacte máximo no compartimento biota 
(área atingida > 50 ha) 

Fonte: Vojkovská & Danihelka (2002) 
 
 

Tabela 66 - Resultados de avaliação da gravidade das consequências para o compartimento biota 

(toxicidade). 

Categoria 
Substância 

A B C D E 

Benzeno X     

Fuelóleo nº4 BTE   X   

Gasóleo   X   

Mononitrobenezeno X     

Tolueno X     

 

Após a aplicação dos procedimentos e critérios propostos pelo Índice H & V, obtiveram-se os 

resultados apresentados na tabela 66. Pode-se observar que os cenários acidentais estudados 

envolvendo produtos petrolíferos recaem numa categoria de gravidade superior (impacte considerável 

no compartimento biota), relativamente aos cenários envolvendo as restantes substâncias (impacte 

negligível), já que, apesar de todos apresentarem uma toxicidade baixa para o compartimento biota 
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(segundo o índice em questão), as quantidades libertadas de gasóleo e fuel óleo são superiores, o 

que origina a classificação de gravidade referida. 

 

� Compartimento biota – inflamabilidade 

 

Tabela 67 - Critérios de avaliação da gravidade das consequências para o compartimento biota 

(inflamabilidade). 

Quantidade de substância libertada para o ambiente biota (ton)  
< 1 1 – 5 5 – 10 10 – 50 50 – 200 > 200 

1 A A A B B C 
2 A A A B C C 
3 A A B C C C 
4 A A A B C D 

ITB 

5 A B B C D E 
Categorias de avaliação da gravidade das consequências para o compartimento biota (inflamabilidade): A - 
Impacte negligível no compartimento biota (área atingida ≤ 0,1 ha), B - Impacte baixo no compartimento biota 
(área atingida 0,1 - 1 ha), C - Impacte considerável no compartimento biota (área atingida 1 - 10 ha), D - Impacte 
muito considerável no compartimento biota (área atingida 10 - 50 ha), E - Impacte máximo no compartimento 
biota (área atingida > 50 ha) 

Fonte: Vojkovská & Danihelka (2002) 
 

 

Tabela 68 - Resultados de avaliação da gravidade das consequências para o compartimento biota 

(inflamabilidade). 

Categoria 
Substância 

A B C D E 

Acetato de butilo X     

Acetato de etilo X     

Álcool isopropílico X     

Benzeno X     

Metiletilcetona X     

Tolueno X     

 

Por fim, no que se refere aos resultados da avaliação da gravidade das consequências para o 

compartimento biota, em termos de inflamabilidade, pode-se observar que nenhum dos cenários 

acidentais estudados parece apresentar qualquer tipo de impacte ambiental, neste campo. 
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IV. ANÁLISE DO GRAU DE DESEMPENHO DAS METODOLOGIAS E 

RECOMENDAÇÕES 

 

Com este trabalho pretendeu-se, por um lado, testar a viabilidade de aplicação de duas metodologias 

de avaliação de riscos ambientais. Por outro, considerando a pesquisa efectuada relativamente a 

metodologias e orientações propostas por outros países, pretendeu-se apresentar recomendações 

que poderão revelar-se úteis para a autoridade nacional competente para a Directiva Seveso II 

(Agência Portuguesa do Ambiente), no âmbito da avaliação de riscos ambientais, a incluir pelos 

operadores dos estabelecimentos abrangidos no relatório de segurança, regulado pelo Decreto-Lei nº 

254/2007. 

 

Assim, este capítulo apresenta as conclusões retiradas da aplicação das metodologias e as 

recomendações a propor. 

 

IV.1 Grau de desempenho das metodologias 

 

A aplicação da metodologia da Protecção Civil Espanhola e do Índice H & V a um caso prático de um 

estabelecimento de armazenamento de produtos químicos e petrolíferos revelou algumas 

inconsistências, as quais serão exploradas em seguida. 

 

De modo a analisar o grau de desempenho das metodologias, considerou-se uma série de critérios 

de avaliação, enunciados em seguida: 

 

� Grau de facilidade de obtenção dos dados requeridos: 

Elevado – a informação encontra-se disponível em relatórios ou em bases de dados de acesso 

público. No caso da utilização de software, este revela-se user friendly, não necessitando de 

formação específica para a sua aplicação; 

Médio – a informação encontra-se disponível em bases de dados de acesso privado. No caso 

da utilização de software, este necessita de formação específica para a sua aplicação; 

Baixo – a informação não existe ou torna-se necessária a realização de estimativas 

“grosseiras”. 

� Tempo de aplicação: 

Dias – o tempo de aplicação da metodologia situa-se na ordem dos dias; 

Semanas – o tempo de aplicação da metodologia situa-se na ordem das semanas. 

� Complexidade: 

Maior complexidade – a metodologia requer, em termos relativos, um maior número de dados 

de entrada; 

Menor complexidade – a metodologia requer, em termos relativos, um menor número de dados 

entrada. 
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IV.1.1 Metodologia da Protecção Civil Espanhola 

 

A aplicação da metodologia da Protecção Civil Espanhola não permitiu a obtenção de valores de risco 

ambiental para todos os cenários analisados, mas apenas para os dois cenários envolvendo o 

derrame de gasóleo, devido a dificuldades associadas à obtenção de dados. Os pontos seguintes 

exploram as razões conducentes a esta impossibilidade em obter resultados. 

 

IV.1.1.1 Grau de facilidade de obtenção dos dados requeridos 

 

A tabela 69 resume o grau de facilidade de obtenção dos dados requeridos por cada passo da 

metodologia da Protecção Civil Espanhola, divididos em substâncias puras e misturas. Como se pode 

observar, no caso das “fontes de risco”, as principais dificuldades na obtenção de dados verificaram-

se, sobretudo, ao nível dos parâmetros de biodegradação primária e do factor de bioconcentração 

das misturas, como o gasóleo ou o fuel óleo n.º 4 BTE. Refira-se, no entanto, que o CONCAWE tem 

realizado esforços no sentido de apresentar alternativas que possibilitem ultrapassar as dificuldades 

associadas à medição destes parâmetros. 

 

Na aplicação desta metodologia, optou-se por utilizar valores para o factor de bioconcentração (BCF) 

estimados a partir do modelo BCFWIN, uma vez que os valores de BCF determinados 

experimentalmente podem diferir bastante para uma determinada substância, afectando a pontuação 

aplicada segundo os critérios da metodologia. Esta variabilidade é, aliás, sublinhada num relatório 

produzido pelo ECB, onde são identificados os factores responsáveis por estas disparidades, tais 

como: a espécie testada, a pureza da substância testada, o método analítico utilizado, a dureza da 

água, entre outros (Nendza, como citado por Pavan & Worth, 2006). 

 

Ainda no que diz respeito ao elemento “fontes de risco”, importa também destacar a variabilidade de 

valores de toxicidade aguda, para organismos aquáticos, encontrada durante a pesquisa realizada 

para as substâncias do caso prático. À semelhança do factor de bioconcentração, também a 

toxicidade aguda pode assumir valores díspares, consoante a espécie testada ou as condições do 

teste. O facto de se tratar de valores de CL50, ou CE50 pode também influenciar a pontuação relativa a 

este parâmetro. 

 

Quanto à avaliação da adsorção, a metodologia requer a sua estimativa através do Log Kow. No 

entanto, o Technical Guidance Document on Risk Assessment, elaborado pelo Joint Research Centre 

(TGD, 2003) aconselha, antes de recorrer a este tipo de estimativa, a medição directa da adsorção ou 

a medição do Koc (coeficiente de partição carbono orgânico/água), através de testes standard. 

 

Em termos de avaliação dos sistemas de transporte, como já foi referido anteriormente, não se 

encontraram programas informáticos que permitissem a modelação do derrame de substâncias 

puras, para o caso da Ria de Aveiro. Já o MOHID foi identificado como uma ferramenta interessante 
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para a modelação de derrames de produtos petrolíferos na Ria de Aveiro, o que permitiu a obtenção 

das áreas atingidas por derrames de gasóleo. 

 

No que diz respeito à avaliação dos “receptores vulneráveis”, refira-se a necessidade que surgiu em 

realizar alguns ajustes, já que os critérios não se adequavam ao quadro legislativo português nem à 

disponibilidade de dados para o nosso país. Tal ocorreu nomeadamente ao nível dos habitats, 

espaços naturais protegidos, espécies protegidas e património histórico-artístico. 

 

Ainda relativamente ao elemento “receptores vulneráveis”, importa mencionar a exigência da 

estimativa do parâmetro “reversibilidade do dano”, o qual é avaliado através da biodegradação última. 

Tal como para a biodegradação primária referida acima, não foi possível obter estes valores para as 

misturas do caso-estudo. 

 

IV.1.1.2 Tempo de aplicação 

 

A metodologia da Protecção Civil Espanhola poderá exigir um tempo de aplicação na ordem das 

semanas, dependendo do número de cenários seleccionados para avaliação, do software de 

modelação utilizado para a simulação das fugas e da necessidade ou não de caracterizar os habitats 

presentes na zona de influência dos cenários acidentais segundo a classificação EUNIS. 

 

IV.1.1.3 Complexidade 

 

No que se refere à complexidade da metodologia em estudo, pode-se afirmar que esta, por obrigar à 

recolha de um maior número de dados de entrada e à modelação do destino das fugas associadas 

aos cenários acidentais, torna-se relativamente mais complexa, face ao Índice H & V. 
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Tabela 69 - Análise à facilidade de obtenção dos dados requeridos pela metodologia da Protecção Civil Espanhola. 

 Facilidade de obtenção 
Fase Informação requerida 

Parâmetro Substâncias 
puras 

Misturas 
Comentários 

Toxicidade aguda (organismos 
aquáticos) CL50 ou EC50 Fácil Fácil a médio  

Bioconcentração 
Factor de 

bioconcentração 
(BCF) 

Fácil Difícil 

Biodegradação Biodegradação 
primária Fácil Difícil 

Os parâmetros de bioconcentração e biodegradação 
são de fácil obtenção para as substâncias puras se for 
utilizado um (Q)SAR, como os disponibilizados pelo 
EPI Suite™. No caso das misturas, a pesquisa 
efectuada não permitiu encontrar quaisquer valores. 

Volatilidade Constante de Henry Fácil Médio A obtenção da constante de Henry das misturas em 
estudo implicou uma pesquisa extensiva. 

Fontes de risco 

Adsorção Log Kow Fácil Fácil a médio  
Sistemas de 

controlo primário 
Eficiência dos equipamentos de 

controlo - Fácil Esta eficiência pode ser incorporada no valor da 
quantidade de substância libertada. 

Sistemas de 
transporte 

Distância/área atingida pela 
pluma - Difícil Médio 

A simulação dos derrames só foi possível para os 
cenários envolvendo gasóleo, pelo que não foi possível 
obter as distâncias/áreas atingidas pela pluma para as 
restantes substâncias analisadas. 

Tipo de habitat - Fácil 

Refira-se que, na ausência de habitats classificados 
segundo a directiva Habitats, ter-se-á de proceder a 
uma classificação de habitats EUNIS, o que dificulta a 
análise deste ponto.  

Existência de espaços naturais 
protegidos na envolvente - Fácil  

Existência de espécies 
protegidas na envolvente - Fácil ou difícil 

Dependendo de já existirem ou não levantamentos de 
fauna e flora para zona da envolvente do 
estabelecimento (por exemplo, integrados em estudos 
de impacte ambiental) este parâmetro será fácil ou 
difícil de obter. 

Existência de património 
histórico-artístico na envolvente - Fácil  

Reversibilidade do dano Biodegradação última Fácil Difícil Não foi possível encontrar quaisquer dados de 
biodegradação última para misturas. 

Receptores 
vulneráveis 

Impacte sócio-económico - Médio Este parâmetro poderá ser discutível, sendo apenas 
uma estimativa inicial. 

Note-se que a facilidade de obtenção refere-se às substâncias analisadas para o caso-estudo e não é necessariamente representativa do universo de 

substâncias actualmente existentes. 
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IV.1.2 Índice H & V 

 

IV.1.2.1 Grau de facilidade de obtenção dos dados requeridos 

 

No que diz respeito ao Índice H & V, a tabela 70 apresenta o grau de facilidade de obtenção dos 

dados requeridos pelo índice. Como se pode concluir, a sua aplicação é relativamente simples, bem 

como a obtenção dos dados de entrada. 

 

Tabela 70 – Análise à facilidade de obtenção dos dados requeridos pelo Índice H & V 

Facilidade de obtenção 

Fase Informação requerida Substâncias 

puras 
Misturas 

Comentários 

Toxicidade para 

organismos aquáticos 
Fácil Fácil a média 

Em geral, os dados 

relativos à toxicidade 

para organismos 

aquáticos existem e 

estão acessíveis. 

Toxicidade para ratazanas Fácil Fácil  

Características físicas das 

substâncias 
Fácil Fácil 

Acessíveis, em geral, nas 

fichas de segurança. 

Perigosidade da 

substância 

 

 

Quantidade de substância 

envolvida 
Fácil Fácil  

Vulnerabilidade 

da envolvente 

Características das águas 

superficiais 
Fácil 

 
Características do 

compartimento biota 
Fácil 

Não parecem existir 

dificuldades associadas à 

caracterização de ambos 

os compartimentos. 

 

 

IV.1.2.2 Tempo de aplicação 

 

O Índice H & V não exigirá, à partida, um tempo de aplicação elevado, o qual se situará na ordem dos 

dias, já que apenas é necessário, para os compartimentos estudados, uma descrição simples das 

características físicas e ecotoxicidade da substância envolvida no cenário, assim como uma 

identificação do tipo de envolvente existente. 

 

IV.1.2.3 Complexidade 

No que se refere à complexidade da metodologia em estudo, pode-se afirmar que esta é de simples 

aplicação, requerendo apenas a apresentação de um escasso número de dados de entrada, o que a 

torna relativamente pouco complexa. 
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IV.2 Recomendações para a análise de riscos ambientais, no âmbito do 

Decreto-Lei n.º 254/2007, de 12 de Julho 

 

IV.2.1 Identificação de perigos ambientais 

Embora não tenha sido aprofundada neste trabalho, a fase inicial de identificação de perigos constitui 

uma etapa fundamental no processo de análise de risco ambiental. A pesquisa realizada para este 

trabalho permitiu reconhecer algumas situações de acidente, que poderão ser identificadas no 

relatório de segurança elaborado pelos operadores dos estabelecimentos abrangidos pelo Decreto-

Lei n.º 254/2007, de 12 de Julho. Estas situações podem ser identificadas recorrendo a técnicas de 

análise de risco utilizadas na área da segurança industrial, amplamente conhecidas e documentadas. 

Em seguida apresentam-se os potenciais meios de contaminação/cenários a considerar, após a 

ocorrência do acontecimento iniciador: 

 

� Descarga de água de combate a incêndios, no meio aquático; 

� Descarga através da rede de saneamento ou do sistema de águas pluviais; 

� Descarga através da rede de saneamento, atingindo uma ETAR (pertencente ao 

estabelecimento ou fora do mesmo); 

� Descarga directa no meio aquático (provocada, por exemplo, pela rotura de um oleoduto, de 

um braço de enchimento, de uma colisão de um navio, entre outros); 

� Descarga através do sistema das águas de arrefecimento; 

� Escoamento da substância pela superfície até a um sistema de drenagem ou para o meio 

aquático; 

� Descarga directa no solo, em áreas não impermeabilizadas, onde a substância se infiltra, 

podendo atingir o meio aquático ou um aquífero (resultante, por exemplo, do 

sobreenchimento de uma bacia de retenção de um reservatório); 

� Deposição no meio aquático, sob a forma de partículas ou precipitação, resultante de uma 

libertação para a atmosfera. 

 

Os documentos consultados para a elaboração desta secção foram os seguintes:  

- Substances Dangerous for the Environment in the Context of Council Directive Seveso II (Christou, 

M. et al.,2000). 

- Guidance on the environmental risk assessment aspects of COMAH safety reports (Environment 

Agency, 1999) 

- Interpretation of major accidents to the environment for the purposes of the COMAH regulations 

(DETR, 1999) 

- IPC guidance note on storage and transfer of materials for scheduled activities (2004) 

(Environmental Protection Agency of Ireland, 2004) 
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IV.2.2 Recomendações 

 

Após a primeira fase de identificação dos perigos ambientais, a qual vem completar as análises já 

realizadas a nível da segurança industrial, propõe-se a utilização de uma metodologia “de filtragem”, 

que permita a selecção dos cenários acidentais que resultem em consequências mais gravosas para 

o meio ambiente. Estes cenários poderão ser posteriormente avaliados de uma forma mais 

aprofundada, recorrendo a uma avaliação de risco quantitativa. Esta poderá incluir, por exemplo, a 

modelação de uma descarga de substância num rio, de modo a obter a distribuição da concentração, 

para posterior comparação com valores de referência, como o PNEC. 

 

Refira-se que estas recomendações são fruto não só da análise à aplicação das metodologias a um 

caso prático (cujas conclusões se apresentam na tabela 71), mas também de uma pesquisa 

extensiva e conhecimento adquirido ao longo da realização deste trabalho. 

 

Tabela 71 – Resumo da análise ao desempenho das metodologias estudadas. 

 Metodologia da Protecção Civil Espanhola Índice H & V 

Facilidade de 
obtenção dos 

dados 

Fontes de risco – dificuldades relacionadas 
com a obtenção de valores de biodegradação 
e BCF, para misturas. 
Sistemas de transporte – não foram 
encontrados programas de modelação fiáveis 
para a simulação de derrames de substâncias 
puras na Ria de Aveiro. 
Receptores de risco – surgiu a necessidade de 
adaptar alguns critérios ao enquadramento 
legal português. Foi impossível analisar o 
parâmetro “reversibilidade do dano” para o 
gasóleo. Refira-se também as dificuldades que 
poderão surgir na pesquisa de informação 
relativamente a espécies protegidas presentes 
na envolvente do local. 

Não foram encontradas dificuldades 
relevantes durante a utilização deste 
índice. No entanto, note-se que os valores 
de toxicidade (CL50) para ratazanas, para 4 
horas, podem ser difíceis de obter para 
algumas substâncias. 

Tempo de 
aplicação Requer maior tempo Requer menos tempo 

Complexidade 
Maior complexidade, uma vez que requer 
maior quantidade de dados de entrada, assim 
como modelação. 

Menor complexidade 

 

Importa sublinhar que, uma vez que cada cenário postulado possuirá características específicas, 

torna-se problemático apresentar uma abordagem prescritiva, que se adeqúe a todos os tipos de 

cenários a estudar, pelo que é necessário optar por uma abordagem prática à análise de riscos 

ambientais. Apesar das dificuldades associadas à análise das consequências de cenários acidentais, 

já exploradas no capítulo II, pensa-se ser válida a utilização de uma metodologia que compreenda a 

lógica da análise dos quatro elementos de risco apresentados pela metodologia espanhola. Deste 

modo, poderia propor-se o seguinte, por pontos: 
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Fontes de risco 

 

Este ponto permite obter uma estimativa da perigosidade ambiental intrínseca da substância 

envolvida no cenário acidental em estudo. A sua análise pode ser realizada através dos parâmetros 

propostos pela metodologia espanhola – toxicidade aguda para os organismos aquáticos, 

bioconcentração, biodegradação, volatilidade e adsorção, sendo que uma ferramenta como o EPI 

Suite™ poderá revelar-se bastante útil para a obtenção destes últimos quatro parâmetros. No caso 

da toxicidade aguda, existem várias bases de dados de acesso público online, que permitem a 

obtenção destes valores. Também as fichas de segurança das substâncias constituem uma fonte de 

informação importante. 

 

Convém sublinhar que, como se pôde verificar, dever-se-á optar por abordagens de avaliação 

diferentes, conforme se trate de cenários que envolvam substâncias puras ou misturas. No caso 

destas últimas, poder-se-á optar, por exemplo, por aplicar os critérios utilizados pelo Índice H & V 

para a avaliação da perigosidade, ou, por outro lado, optar-se por utilizar um critério binário de 

bioacumulação, do género “sim” ou “não”, baseado no logaritmo do Kow, de forma a colmatar as 

eventuais ausências de dados. 

 

Já para o caso da biodegradação, sugere-se a adopção de outras formas de avaliação deste 

parâmetro, cuja disponibilidade de dados seja superior, como por exemplo, através dos testes de 

biodegradação da OCDE. As frases de risco da gama R50 são também uma referência no que diz 

respeito à avaliação do perigo ambiental das substâncias, pelo que, sempre uma substância se 

encontrar classificada segundo alguma destas frases, esta informação deverá ser tida em conta. 

 

Por outro lado, poderiam também ser explorados esquemas de avaliação de perigosidade existentes 

e utilizar os seus critérios para proceder à avaliação das “fontes de risco”. 

 

Sistemas de controlo primário 

 

Torna-se importante identificar os sistemas que permitem controlar as fontes de risco e incorporar 

essa eficiência na postulação de cenários mais realistas. Como é proposto pela metodologia 

espanhola, pode-se proceder à correcção da quantidade de substância libertada, considerando o 

sistema de controlo primário existente. 

 

Sistemas de transporte 

 

A avaliação da extensão alcançada por um determinado cenário acidental pode ser uma tarefa 

complexa, dependendo do grau de precisão pretendido. Numa primeira fase de análise do risco 

ambiental, poder-se-ia optar por aplicar fórmulas de dispersão mais simples ou mesmo proceder a 

estimativas baseadas no comportamento ambiental das substâncias envolvidas no cenário, para uma 
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aproximação inicial, evoluindo para ferramentas mais avançadas de modelação da dispersão de 

contaminantes, no caso de cenários acidentais com consequências potencialmente mais gravosas. 

 

Este trabalho incluiu também a utilização do programa informático MOHID. Este revelou ser uma 

ferramenta interessante para a modelação de derrames de produtos petrolíferos, em vários pontos do 

país, sendo que poderá ser adoptada pelos operadores numa fase mais avançada de avaliação do 

risco ambiental de determinados cenários, envolvendo o derrame deste tipo de produtos. 

 

Receptores vulneráveis 

 

Os receptores vulneráveis são apontados pela metodologia espanhola como um dos pontos de 

avaliação mais complexa de entre os quatro elementos de risco. Após a aplicação das metodologias, 

pensa-se que a forma mais correcta de proceder a esta avaliação será recorrendo a uma análise da 

vulnerabilidade por compartimento ambiental, tal como é proposto pelo Índice H & V. Deste modo, 

apresentar-se-ia um conjunto de critérios para cada um dos compartimentos ambientais afectados: 

aquático (águas superficiais e subterrâneas), solo e biota. 

 

É essencial a identificação de locais abrangidos por algum estatuto de conservação, quer seja ao 

nível da Rede Natura 2000, quer ao nível da Rede Nacional de Áreas Protegidas, entre outros, assim 

como a estimativa dos impactes sócio-económicos associados às alterações dos recursos naturais, 

tal como propõe a metodologia espanhola. 

 

Como trabalho futuro, recomenda-se a investigação e desenvolvimento de um conjunto de critérios 

que permitam avaliar a vulnerabilidade da área de influência de determinado cenário acidental. O 

guia Interpretation of major accidents to the environment for the purposes of the COMAH regulations 

(DETR, 1999) apresenta alguns critérios interessantes nesta matéria, por tipo de receptor afectado, o 

que poderá auxiliar na selecção destes critérios. 

 

No que diz respeito à integração das pontuações associadas a cada um dos quatro elementos de 

risco, pode-se sugerir uma calibração através, por exemplo, de uma consulta a um painel de peritos 

ou recorrendo a uma análise a acidentes ocorridos, estabelecendo, neste último caso, uma relação 

entre o tipo de acidente e a gravidade das suas consequências. Assim, seria possível, incorporando 

uma medida da frequência do cenário postulado em estudo, obter um valor de risco, cujos critérios de 

aceitação do mesmo poderiam ser adaptados à realidade de cada empresa que utilizasse este 

esquema de avaliação. 

 

Como comentário final, refira-se que a análise de risco ambiental constitui, sem dúvida, uma 

importante ferramenta de prevenção e controlo de acidentes graves com consequências para o meio 

ambiente, a qual deve ser implementada nos relatórios de segurança elaborados tanto a nível 
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nacional como internacional, vindo complementar as avaliações já realizadas para o risco em termos 

de saúde humana. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 - Frases de risco relevantes para o presente trabalho 

 

R10 – Inflamável  

R11 – Facilmente inflamável 

R12 – Extremamente inflamável 

R15 – Em contacto com a água liberta gases extremamente inflamáveis 

R17 – Espontaneamente inflamável ao ar 

R18 – Pode formar mistura vapor-ar explosiva/inflamável durante a utilização 

R19 – Pode formar peróxidos explosivos 

 

R23 – Tóxico por inalação 

R24 – Tóxico em contacto com a pele 

R25 – Tóxico por ingestão 

R26 – Muito tóxico por inalação 

R27 – Muito tóxico em contacto com a pele 

R28 – Muito tóxico por ingestão 

 

R30 – Pode tornar-se facilmente inflamável durante o uso 

R33 – Perigo de efeitos cumulativos 

R39 – Perigo de efeitos irreversíveis muito graves 

 

R48 – Risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada 

 

R50 – Muito tóxico para os organismos aquáticos 

R51 – Tóxico para os organismos aquáticos 

R52 – Nocivo para os organismos aquáticos 

R53 – Pode causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático 

R54 – Tóxico para a flora 

R55 – Tóxico para a fauna 

R56 – Tóxico para os organismos do solo 

R57 – Tóxico para as abelhas 

R58 – Pode causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente 

 

R60 – Pode comprometer a fertilidade 

R61 – Risco durante a gravidez com efeitos adversos na descendência 

R62 – Possíveis riscos de comprometer a fertilidade 

R63 – Possíveis riscos durante a gravidez com efeitos adversos na descendência 

R64 – Pode causar danos às crianças alimentadas com leite materno 
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R65 – Nocivo: pode causar danos nos pulmões se ingerido 

Fonte: Anexo III da Directiva 67/548/CEE 
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Anexo 2 - Carta geológica da Ria de Aveiro 

 

 

Escala: 1/50 000 

Orientada a norte 



 95 

Anexo 3 - Classificação EUNIS 

 

A classificação EUNIS (European Nature Information System) constitui uma base de dados 

desenvolvida e gerida pelo European Topic Centre on Biological Diversity (ETC/BD), para a European 

Environment Agency (EEA) e a European Environmental Information Observation Network (Eionet). 

 

A base de dados EUNIS disponibiliza informação relativa a espécies, tipos de habitats e sítios 

incluídos no âmbito da Rede Natura 2000, assim como em convenções e Listas Vermelhas 

internacionais e outros dados relevantes produzidos quer pela EEA, quer pelo ETC/BD (EEA online, 

2007). 

 

A descrição de cada um dos códigos indicados na tabela x é apresentada de seguida: 

J1 – Edifícios de cidades, vilas e aldeias 

J2 – Edifícios de baixa densidade 

J3 – Locais de indústria extractiva 

J4 – Redes de transportes e outras áreas construídas asfaltadas 

J5 – Superfícies aquáticas altamente artificiais e estruturas associadas 

J6 – Depósitos de resíduos 

I1 – Terra arável e culturas 

I2 – Áreas cultivadas de jardins e parques (EEA online, 2007). 
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Anexo 4 - Espécies de fauna e flora  

 

As tabelas seguintes apresentam as espécies de Fauna e Flora descritas na Ria de Aveiro, incluindo 

a Reserva Natural das Dunas de São Jacinto, classificadas segundo o Livro Vermelho dos 

Vertebrados de Portugal (ICNB, 2006b). 

 

Anfíbios 

 

Nome científico Nome vulgar Classificação Livro Vermelho 

Pleurodeles waltl Michahelles Salamandra-dos-poços - 

Triturus marmoratus (Latreille) Tritão-marmorado - 

Alytes obstetricans (Laurenti) Sapo-parteiro - 

Discoglossus galganoi (Otth) Rã-de-focinho-pontiagudo NT 

Pelobates cultripes (Cuvier) Sapo-de-unha-negra - 

Pelodytes punctatus (Daudin) Sapinho-de-verrugas-verdes - 

Bufo calamita Laurenti Sapo-corredor - 

Hyla arborea (Linnaeus) Rela - 

Rana perezi Seoane Rã-verde - 

Tabela 72 – Lista de exemplos de espécies de anfíbios presentes na Ria de Aveiro, incluindo a 

RNDSJ.  

 

Répteis 

 

Nome científico Nome vulgar Classificação Livro Vermelho 

Podarcis bocagei (Seoane) Lagartixa-de-Bocage - 

Psammodromus algirus (Linnaeus) Lagartixa-do-mato - 

Malpolon monspessulanus Cobra-rateira - 

Natrix natrix Cobra-d’água-de-colar - 

Tabela 73 – Lista de exemplos de espécies de répteis presentes na Ria de Aveiro, incluindo a 

RNDSJ.  

 

Aves 

 

Nome científico Nome vulgar Classificação 

Livro Vermelho 

Tachybaptus ruficollis (Pallas) Mergulhão-pequeno - 

Podiceps nigricollis C. L. Brehm Mergulhão-de-pescoço-preto NT 

Sula bassana (Linnaeus) Ganso-patola/Alcatraz - 

Phalacrocorax carbo (Linnaeus) Corvo-marinho-de-faces-brancas - 

P. aristotelis (Linnaeus) Corvo-marinho-de-crista/Galheta VU 

Ardeola ralloides (Scopoli) Papa-ratos CR 
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Bubulcus ibis (Linnaeus) Garça-boieira - 

Egretta garzetta (Linnaeus) Garça-branca LC 

Ardea cinerea Linnaeus Garça-real/Garça-cinzenta LC 

Ciconia ciconia (Linnaeus) Cegonha-branca - 

Platalea leucorodia Linnaeus Colhereiro VU 

Tadorna tadorna (Linnaeus) Pato-branco - 

Anas penelope Linnaeus Assobiadeira/Piadeira - 

A. strepera Linnaeus Frisada VU 

A. crecca Linnaeus Marrequinha/Marrequinho LC 

A. platyrhynchos Linnaeus Pato-real LC 

A. acuta Linnaeus Arrábio - 

A. querquedula Linnaeus Marreco - 

A. clypeata Linnaeus Pato-trombeteiro EN 

Netta rufina (Pallas) Pato-de-bico-vermelho EN 

Aythya ferina (Linnaeus) Zarro-comum EN 

A. nyroca (Güldenstadt) Zarro-castanho - 

A. fuligula (Linnaeus) Negrinha VU 

A. marila (Linnaeus) Zarro-bastardo - 

Melanitta nigra (Linnaeus) Pato-preto EN 

Milvus migrans (Boddaert) Milhafre-preto - 

Circus aeruginosus (Linnaeus) Tartaranhão-ruivo-dos-pauís/Águia-

sapeira 

VU 

Accipiter gentilis (Linnaeus) Açor VU 

A. nisus Gavião - 

Buteo buteo (Linnaeus) Águia-de-asa-redonda - 

Pandion haliaetus (Linnaeus) Águia-pesqueira/Guincho CR 

Falco tinnunculus Linnaeus Peneireiro-vulgar - 

F. peregrinus Tunstall Falcão-peregrino VU 

Alectoris rufa (Linnaeus) Perdiz-vermelha - 

Rallus aquaticus Linnaeus Frango-d’água - 

Gallinula chloropus (Linnaeus) Galinha-d’água LC 

Fulica atra Linnaeus Galeirão - 

Haematopus ostralegus Linnaeus Ostraceiro RE 

Himantopus himantopus (Linnaeus) Perna-longa/Pernilongo - 

Recurvirostra avosetta Linnaeus Alfaiate NT 

Charadrius hiaticula Linnaeus Borrelho-grande-de-coleira - 

C. alexandrinus Linnaeus Borrelho-de-coleira-interrompida LC 

Pluvialis apricaria (Linnaeus) Tarambola-dourada/Douradinha - 

P. squatarola (Linnaeus) Tarambola-cinzenta - 

Calidris canutus (Linnaeus) Seixoeira VU 

C. alba (pallas) Pilrito-d’areia - 

C. minuta (Leisler) Pilrito-pequeno - 

C. maritima (Brünnich) Pilrito-escuro EN 
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C. alpina (Linnaeus) Pilrito-comum - 

Scolopax rusticola Linnaeus Galinhola - 

Limosa limosa (Linnaeus) Maçarico-de-bico-direito - 

L. lapponica (Linnaeus) Fuselo - 

Numenius phaeopus (Linnaeus) Maçarico-galego VU 

N. arquata (Linnaeus) Maçarico-real - 

Tringa-totanus (Linnaeus) Perna-vermelha CR 

T. nebularia (Gunners) Perna-verde VU 

Actitis hypoleucos (Linnaeus) Maçarico-das-rochas VU 

Arenaria interpres (Linnaeus) Rola-do-mar LC 

Stercorarius parasiticus (Linnaeus) Moleiro-parasita - 

S. skua (Brünnich) Moleiro-grande/Alcaide - 

Larus melanocephalus Temminck Gaivota-do-mediterrâneo - 

L. ridibundus Linnaeus Guincho - 

L. canus Linnaeus Gaivota-parda - 

L. fuscus Linnaeus Gaivota-de-asa-escura VU 

L. argentatus Pontoppidan Gaivota-argêntea - 

Sterna sandvicensis Latham Garajau-comum NT 

S. hirundo Linnaeus Andorinha-do-mar-comum EN 

S. albifrons Pallas Andorinha-do-mar-anã VU 

Columba livia Gmelin Pombo-da-rocha DD 

C. palumbus Linnaeus Pombo-torcaz LC 

Streptopelia turtur (Linnaeus) Rola - 

Tyto alba (Scopoli) Coruja-das-torres - 

Bubo bubo (Linnaeus) Bufo-real/Ujo NT 

Athene noctua (Scopoli) Mocho-galego - 

Strix aluco Linnaeus Coruja-do-mato - 

Apus apus (Linnaeus) Andorinhão-preto - 

Alcedo atthis (Linnaeus) Guarda-rios/Pica-peixe - 

Upupa epops Linnaeus Poupa LC 

Jynx torquilla Linnaeus Torcicolo/Gira-pescoço DD 

Picus viridis Linnaeus Peto-verde/Pica-pau-verde - 

Dendrocopus major (Linnaeus) Pica-pau-malhado-grande - 

Alauda arvensis Linnaeus Laverca - 

Riparia riparia (Linnaeus) Andorinha-das-barreiras - 

Hirundo rustica Linnaeus Andorinha-das-chaminés - 

Delichon urbica (Linnaeus) Andorinha-dos-beirais - 

Anthus trivialis (Linnaeus) Petinha-das-árvores NT 

A. pratensis (Linnaeus) Petinha-dos-prados - 

A. spinoletta (Linnaeus) Petinha-ribeirinha/Petinha-d’água EN 

Motacilla flava Linnaeus Alvéola-amarela/Boieira - 

M. cinerea Tunstall Alvéola-cinzenta/Lavandisca-

cinzenta 

- 
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M. alba Linnaeus Alvéola-branca/Lavandisca-branca - 

Troglodytes troglodytes (Linnaeus) Carriça - 

Erithacus rubecula (Linnaeus) Pisco-de-peito-ruivo/pisco - 

Luscinia megarhynchos C. G. Gmelin Rouxinol - 

Phoenicurus ochruros (Linnaeus) Rabirruivo-preto - 

Oenanthe hispanica (Linnaeus) Chasco-ruivo VU 

Turdus merula Linnaeus Melro/Melro-preto - 

T. philomelos C. L. Brehm Tordo-músico NT 

T iliacus Linnaeus Tordo-ruivo - 

T. viscivorus Linnaeus Tordeia/Tordoveia - 

Cisticola juncidis (Rafinesque) Fuinha-dos-juncos/Chincra - 

Acrocephalus scirpaceus (Hermann) Rouxinol-pequeno-dos-caniços NT 

A. arundinaceus (Linnaeus) Rouxinol-grande-dos-caniços - 

Hippolais polyglotta (Vieillot) Felosa-poliglota - 

Sylvia undata (Boddaert) Felosa-do-mato - 

S. melanocephala (J. F. Gmelin) Toutinegra-de-cabeça-preta - 

S. communis Latham Papa-amoras - 

S. borin (Boddaert) Felosa-das-figueiras VU 

S. atricapilla (Linnaeus) Toutinegra - 

Phylloscopus collybita (Vieillot) Felosa-comum - 

P. trochilus (Linnaeus) Felosa-musical - 

Regulus ignicapillus (Temminck) Estrelinha-real - 

Muscicapa striata (Pallas) Papa-moscas-cinzento NT 

Ficedula hypoleuca (Pallas) Papa-moscas-preto/Taralhão - 

Aegithalos caudatus (Linnaeus) Chapim-rabilongo - 

Parus cristatus Linnaeus Chapim-de-poupa - 

P. ater Linnaeus Chapim-preto - 

P. caeruleus Linnaeus Chapim-azul - 

Parus major Linnaeus Chapim-real - 

Sitta europaea Linnaeus Trepadeira-azul - 

Certhia brachydactyla C. L. Brehm Trepadeira-comum - 

Garrulus glandarius (Linnaeus) Gaio - 

Pica pica (Linnaeus) Pega - 

Passer domesticus (Linnaeus) Pardal-comum - 

Fringilla coelebs Linnaeus Tentilhão - 

Serinus serinus (Linnaeus) Chamariz/Serino/Milheira - 

Carduelis chloris (Linnaeus) Verdilhão - 

Carduelis carduelis (Linnaeus) Pintassilgo - 

Loxia curvirostra Linnaeus Cruza-bico VU 

Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus) Bico-grossudo/Bico-grosso - 

Tabela 74 – Lista de exemplos de espécies de aves presentes na Ria de Aveiro, incluindo a RNDSJ. 
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Mamíferos 

 

Nome científico Nome vulgar Classificação Livro Vermelho 

Erinaceus europaeus Linnaeus Ouriço-cacheiro - 

Crocidura russula (Hermann) Musaranho-de-dentes-brancos - 

Talpa occidentalis Cabrera Toupeira - 

Lepus capensis Linnaeus Lebre - 

Oryctolagus cuniculus (Linnaeus) Coelho-bravo NT 

Apodemus sylvaticus (Linnaeus) Rato-do-campo - 

Rattus rattus (Linnaeus) Ratazana - 

R. norvegicus (Berkenhout) Ratazana-d’água - 

Mus musculus Linnaeus Rato-caseiro - 

Vulpes vulpes (Linnaeus) Raposa - 

Meles meles (Linnaeus) Texugo - 

Genetta genetta (Linnaeus) Geneta - 

Tabela 75 – Lista de exemplos de espécies de mamíferos presentes na Ria de Aveiro, incluindo a 

RNDSJ. 

 

Plantas vasculares 

 

Nome científico Nome vulgar Classificação Livro 

Vermelho 

Acacia sp. Acácia - 

Alnus glutinosa (L.) Gaertner Amieiro - 

Corema album (L.) D. Don Camarinheira - 

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steudel Caniço - 

Eryngium maritimum L. Cardo-marítimo - 

Quercus robur L. Carvalho-alvarinho - 

Populus nigra L. Choupo-negro - 

Otanthus maritimus (L.) Hoffmanns. & Link Cordeirinho-da-praia - 

Calystegia soldanella (L.) R. Br. Couve-marítima - 

Cakile maritima Scop. Eruca-marítima - 

Ammophila arenaria (L.) Link Estorno - 

Eucalyptus globulus Labill. Eucalipto - 

Viburnum tinus L. Folhado - 

Cytisus grandiflorus DC. Giesteira-das-sebes - 

Ruscus aculeatus L. Gilbardeira - 

Crucianella maritima L. Granza-da-praia - 

Juncus sp. Junco - 

Phyllirea angustifolia L. Lentisco-bastardo - 

Artemisia campestris L. Madorneira - 
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Lonicera periclymenum L. Madressilva - 

Arbutus unedo L. Medronheiro - 

Euphorbia paralias L. Morganheira-das-

praias 

- 

Myrtus communis L. Murta - 

Pancratium maritimum L. Narciso-das-areias - 

Pinus pinaster Aiton Pinheiro-bravo - 

Pinus pinea L. Pinheiro-manso - 

Rosa sp. Roseira-brava - 

Lavandula stoechas L. Rosmaninho - 

Juniperus turbinata Guss. Sabina-das-areias - 

Salix arenaria L. Salgueiro-anão - 

Salix atrocinerea Brot. Salgueiro-preto - 

Myrica faya Aiton Samouco - 

Cistus psilosepalus Sweet Sanganho - 

Cistus salvifolius L. Sanganho-mouro - 

Frangula alnus Miller Sanguinhos-de-água - 

Rubus ulmifolius Schott Silva - 

Quercus suber L. Sobreiro - 

Typha latifolia L. Tabúa-larga - 

Tamarix africana Poiret Tamargueira - 

Ulex europaeus L. Tojo - 

Daphne gnidium L. Trovisco-fêmea - 

Erica arborea L. Urze-branca - 

Tamus communis L. Uva-de-cão - 

Tabela 76 – Lista de exemplos de espécies de plantas vasculares presentes na Ria de Aveiro, 

incluindo a RNDSJ. 

 

Algas 

 

Nome científico Nome vulgar Classificação Livro 

Vermelho 

Garcilaria verrucosa -- - 

Polysiphonia havanensis -- - 

Ulva lactura Folha - 

Enteromorpha intestinalis Limo - 

Lamprothamnium carrisoi -- - 

Lamprothamnium aragonense Var. Aveirense - 

Chara vulgaris Var. Longibracteata - 

Chara flexilis Gorga - 

Chara aspera Var. Subinermis e Var. Lacustris gorga - 

Gelidium melanoideum Var. Gracile - 

Gelidium pusillum Var. Pulvinatum - 
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Gelidium pulchellum Var. Pulchellum e Var. Claviforme - 

Gigartina teedii Var. Lusianica - 

Caranium flabelligerum -- - 

Callithamnion tetragonum Var. Brachiatum - 

Nemastoma dichotoma -- - 

Gymnogongrus griffithsiae -- - 

Gymnogongrus norvegius Var. Norvegincus e var. Crenalatus - 

Lomentaria articyiulata Var. Linearis - 

Hipoglossum woodwardii -- - 

Cryptoplura ramosa -- - 

Tabela 77 – Lista de exemplos de espécies de algas presentes na Ria de Aveiro, incluindo a RNDSJ. 

 

 

Crustáceos 

 

Nome científico Nome vulgar Classificação Livro Vermelho 

Crangon crangon Camarão-branco - 

Carcinus maenas Caranguejo-mouro - 

Tabela 78 – Lista de exemplos de espécies de crustáceos presentes na Ria de Aveiro, incluindo a 

RNDSJ. 

 

Moluscos 

 

Nome científico Nome vulgar Classificação Livro Vermelho 

Cardium edule Berbigão - 

Tapes decussatus Amêijoa - 

Littorina littorea Burrié - 

Sepia officinalis Choco - 

Tabela 79 – Lista de exemplos de espécies de moluscos presentes na Ria de Aveiro, incluindo a 

RNDSJ. 

 

Peixes 

 

Nome científico Nome vulgar Classificação Livro Vermelho 

Gobius paganellus Peixe-escama - 

Gobius mimutus Caboz - 

Dicentrarchus labrax Robalo - 

Box boops Boga - 

Chrysophris aurata Dourada - 

Coris julis Freirinha - 

Mugil cephalus Tainha - 

Mugil ramada Ilhalvo - 
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Mugil labrosus Negrão - 

Pollachicus pollachojius Badejo - 

Platichthys flesus Solha - 

Solea solea Linguado - 

Scophthalmus maximus Rodovalho - 

Anguilla anguilla Enguia - 

Tabela 80 – Lista de exemplos de espécies de peixes presentes na Ria de Aveiro, incluindo a 

RNDSJ. 

 

Fonte: Trifólio (2004). Estudo de Impacte Ambiental do Terminal de Armazenagem de Produtos 

Petrolíferos no Porto de Aveiro. 

 


