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Resumo 

Com a elaboração desta dissertação, pretende-se fazer uma exposição sobre a temática de 

Armazenamento Subterrâneo de Gás natural, dando maior foco ao panorama europeu, mais 

especificamente, à possibilidade de expandir o volume de gás armazenado em território 

Português.  

Este tipo de armazenamento constitui uma ferramenta essencial para a elaboração de políticas 

energéticas. Recentemente assistiu-se a uma crise de abastecimento de gás natural na União 

Europeia, devido a conflitos políticos entre a Rússia e a Ucrânia, que veio demonstrar a 

vulnerabilidade do sistema energético Europeu. Assim, os países pertencentes procuram 

aumentar as suas reservas de gás, visando colmatar uma eventual quebra de abastecimento. 

Portugal apresenta, actualmente, capacidade para armazenar gás equivalente a 22 dias de 

consumo interno, muito inferior ao registado, por exemplo, em França (90 dias). 

Neste trabalho é analisado o mercado mundial de gás natural (Reservas, produção e 

Consumo), dando destaque à evolução de consumo, essencialmente devido à utilização deste 

combustível em centrais eléctricas, procurando assim reduzir as emissões de CO2 para a 

atmosfera no âmbito do protocolo de Quioto.  

É feita uma introdução às metodologias mais utilizadas para este tipo de armazenamento: 

Reservatórios extintos de petróleo/gás, Aquíferos e em Cavidades Salinas. Com os dados 

adquiridos concluiu-se que, devido à elevada ocorrência de diapiros salíferos em território 

continental, o armazenamento subterrâneo mais adequado para o nosso país será feito em 

Cavidades salinas construídas através de um processo denominado Cavern Leaching.  

Com base no mapa de diapiros, identificados na região da Bacia Lusitaniana, faz-se um estudo 

geográfico definindo-se critérios de localização, identificando-se diversas áreas nos Concelhos 

de Peniche, Caldas da Rainha e Nazaré, onde se conclui que, teoricamente, poderão ser 

armazenados 1650 Milhões de metros cúbicos, equivalentes a 106 dias de consumo interno. 

Este estudo terá que ser admitido como uma primeira análise teórica, sendo que para o 

viabilizar terão necessariamente de ser efectuados estudos de prospecção sísmica e de 

sondagens, de maneira a aferir sobre susceptibilidade das formações geológicas a receberem 

este tipo de armazenamento subterrâneo. 

Palavras-Chave: Armazenamento subterrâneo; Gás natural; Portugal, Diapiro. 
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Abstract 

 
The purpose of this dissertation was to present an exposition on the topic of Natural Gas 

Underground Storage, with greater focus on the European reality and specifically on the 

possibility of enhancing the volume of gas in storage in Portugal. 

This type of storage is an essential tool for the development of energy policies. Recently, due to 

political conflicts between Russia and the Ukraine, the European Union faced a natural gas 

supply crisis, which has clearly shown the vulnerability of the European energy system. 

Therefore, the countries belonging to the EU seek to increase its gas reserves, in order to brace 

themselves for a potential gas supply breakdown. Portugal has currently a gas storage capacity 

equivalent to 22 days of domestic consumption, far lower than, for example, France, with its 90 

days of reserves. 

This paper assesses the natural gas world market (reserves, production and consumption), 

highlighting the evolution of gas consumption, mainly due to the widespread use of this fuel in 

power stations, thus seeking to reduce CO2 emissions into the atmosphere, as laid out by the 

Kyoto protocol. 

In respect to the Portuguese case, this study emphasizes the dominant role Portugal could play, 

in the future, in the replenishment of the EU countries. For better understanding, this paper 

includes an introduction to the most common methodologies used for this type of storage: 

Depleted reservoirs of Oil/Gas, Aquifers and Salt Caverns. Due to the acquired data, the 

conclusion was reached that in Portugal, due to the high occurrence of salt dome formations 

onshore, the best-suited option for underground storage would be in salt caverns constructed 

through a process called Cavern Leaching. 

Based on a map that includes all salt domes, identified in the Lusitanian Basin region, a 

geographical study was made that defines the location criteria and allows the conclusion that 

several areas in the municipalities of Peniche, Caldas da Rainha and Nazaré could be used, 

theoretically, to store 1.650 million cubic meters of gas, equivalent to 106 days of domestic 

consumption. 

It is important to notice that this paper should only be assumed as a first theoretical analysis 

that would need further studies to be validated. Therefore, it would be necessary to carry out 

seismic studies and surveys in order to assess the suitability of the geological formations to 

receive this type of underground storage. 

Keywords: Underground Storage; Natural Gas; Portugal; Salt dome. 
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1. Definições  

 

Capacidade total de armazenamento (total capacity) - volume de gás natural máximo que 

pode ser armazenado na instalação. É determinado com base em diversos factores físicos 

como volume do reservatório, métodos de engenharia utilizados etc. 

Gás de base (cushion gás ou base gás) – é o volume de gás que é mantido 

permanentemente para assegurar a pressão interna e taxa de entrega na época de 

comercialização do gás. É o gás que não pode ser extraído nem comercializado. O volume de 

gás de base necessário depende do tipo de estrutura de armazenamento aplicada. Quanto 

maior for o volume de gás de base, maior será a pressão no armazenamento possibilitando 

maiores taxas de retirada. 

Gás de serviço (working gás) – é o total de gás armazenado menos o base gás, volume de 

gás disponível para o mercado num dado instante. 

Taxa de entrega (deliverability) – volume de gás natural que pode ser retirado durante um 

período (dias ou horas) para comercialização. Pode também ser definido como taxa de 

entrega, taxa de retirada ou capacidade de retirada. Unidades usuais [MM m
3
/dia]. Esta taxa 

depende do volume de gás armazenado nas instalações num dado período de tempo, assim 

como da pressão interna das mesmas, capacidade de compressão da instalação e 

características físicas dos reservatórios. 

Número de ciclos – é o número de vezes em que o volume de gás útil pode ser injectado e 

retirado num dado período de tempo. Normalmente, o período de tempo utilizado é de um ano. 

Capacidade de injecção – caracteriza o volume de gás que pode ser injectado por dia. 

Medida usualmente utilizada [MM m
3
/dia] 

Bcm – bilião de metros cúbicos (10
9
 m

3
) 

MM – Milhões de metros cúbicos (10
6
 m

3
) 

GN – Gás Natural 

GNL – Gás Natural Liquefeito 

SNIT – Sistema Nacional de Informação Territorial  

DGGE – Direcção Geral de Geologia e Energia 

EIA – Energy Information Agency 

UNCTAD - United Nations Conference on Trade and Development  
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2. Objectivos e Introdução 

 

2.1 Objectivos 

O presente trabalho pretende ser um estudo, principalmente geográfico, sobre potenciais áreas 

de interesse para instalação de armazenamento de GN (Gás Natural) em Portugal Continental, 

nomeadamente, na região da Bacia Lusitaniana, com vista a aumentar o volume de GN que 

poderá ser armazenado no nosso país. 

Para o estudo pretendido foram utilizados critérios geográficos, explicitados no decurso do 

trabalho, onde se procura definir áreas validadas pelos diversos critérios. Encontradas as 

zonas de interesse, foram calculadas as respectivas áreas e admitidos os parâmetros utilizados 

no caso de estudo - Armazenamento Subterrâneo de GN no Carriço - como por exemplo, 

espaçamento entre cavernas e volume de gás armazenado por caverna. Aplicado este 

procedimento, o objectivo principal é quantificar o volume de gás total que, teoricamente, pode 

ser armazenado nas áreas identificadas. 

 

2.2 Introdução 

As crises de relacionamento entre a Rússia e a Ucrânia, verificadas no início do ano 2009, 

vieram comprovar a vulnerabilidade da rede de transporte de Gás Natural (GN), elevando o 

risco de ruptura de abastecimento a alguns países da UE. Este cenário é agravado pela já 

elevada dependência do fornecimento de GN originário da Rússia e que tenderá a acentuar-se 

no futuro. 

A Europa depende hoje de 50% de energia importada do exterior e, dentro de 25 anos, essa 

dependência subirá para os 70%. Este facto confere um grande poder aos países 

exportadores, como a Rússia, para quem a Europa demonstra uma dependência excessiva. 

Deste modo, a procura por diversificação de fontes de abastecimento assume um papel fulcral 

para um futuro suscentável (Costa e Silva, 2009,in Expresso.) 

Neste contexto, realça-se a existência, em território nacional, de estruturas geológicas salinas 

em abundância e que podem proporcionar soluções de armazenamento economicamente 

interessantes, constituindo um contributo para a segurança do abastecimento da União 

Europeia. Acrescenta-se ainda que o desenvolvimento de capacidade para armazenamento de 

GN promove um melhor balanço entre a oferta e a procura, favorecendo a estabilização do 

preço. 
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3. Mercado Mundial 

Os valores apresentados neste capítulo foram obtidos pela análise do estudo efectuado por 

GILARDONI (2008), baseado no relatório anual disponibilizado pela BP para o ano de 2007. 

3.1 Evolução das reservas 

As reservas provadas mundiais cresceram de forma constante ao longo dos anos, sendo que 

em 1980 encontravam-se perto do patamar dos 80 000 bcm, ascendendo aos 180 000 bcm em 

2006. 

Este aumento das reservas desde 1980 foi determinado por dois factores: 

 Aumento do investimento em tecnologias de exploração e produção, permitindo que 

fosse produzido gás de reservatórios inacessíveis anteriormente. 

 Crescimento da exploração de gás natural em certas zonas onde anteriormente o foco 

da exploração era o petróleo como, por exemplo, o Médio Oriente. 

 

 

Figura 1 - Evolução das reservas mundiais e rácio R/P (reservas/produção) (in GILARDONI, 2008) 

Na Figura 1 é ainda possível analisar o rácio R/P, um indicador de grande importância que 

refere o número de anos que as reservas provadas actuais serão capazes de responder ao 

nível de produção actual, segundo o qual podemos aferir que com os níveis de consumo de 

2006 e reservas provadas à data, estas seriam suficientes para responder à produção mundial 

por um período de 63 anos. 

bcm 
Anos 
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A Figura 2 demonstra claramente que as maiores reservas mundiais encontram-se em 2 

regiões: União Soviética e Médio Oriente. Estas duas zonas em conjunto representam 72% do 

total de reservas mundiais. Os restantes 28% estão divididos por 4 regiões: União Europeia, 

América, África e Ásia. 

 

Figura 2- Reservas Provadas mundiais (in CEDIGAZ, 2009) 

 

3.2 Reservas na União Europeia 

As reservas provadas europeias estão praticamente restringidas a 2 países: Holanda e Reino 

Unido. Sendo que, países como a Alemanha e a Itália têm reservas marginais. Até à data, as 

reservas têm vindo a diminuir, atingindo os 2 500 bcm em 2006, o que representa um rácio 

(R/P) de 13 anos (Figura 3). Esta tendência aparentemente não sofrerá alterações no futuro, já 

que, segundo GILARDONI (2008), os maiores reservatórios já foram provavelmente 

descobertos. 

 

Figura 3 -Evolução das reservas na Europa e rácio R/P (in GILARDONI, 2008) 

bcm 
Anos 
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Contudo, há que destacar que a Noruega não sendo membro da união Europeia, apresenta as 

segundas maiores reservas provadas do continente europeu, atrás da Rússia, com 2 960 bcm 

(BP Statistical Review 2007, dados do final do ano de 2007). 

 

3.3 Produção 

A produção mundial cresceu de 1 500 bcm para perto de 3 000 bcm, no período de 1980 a 

2006, sendo previsível que esta tendência se acentue nos próximos anos (Figura 4). Este 

crescimento pode ser explicado pelo avanço científico das tecnologias de exploração e 

produção, o que permite aproveitar reservas anteriormente inatingíveis. 

 

 

Figura 4 - Produção mundial em bcm entre 1980 e 2030 (in GILARDONI, 2008) 

 

Como se pode ver na Figura 5, em 1980, o maior produtor de gás natural era a América do 

Norte, no entanto, a sua produção tem vindo a diminuir ao longo dos anos sendo ultrapassada 

pelos países pertencentes à extinta União Soviética, em 2004, passando de 45% da produção 

mundial em 1980 para menos de 20% em 2030. 

bcm 
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Figura 5 - Evolução dos maiores produtores mundiais de Gás Natural entre 1980 e 2030 (in GILARDONI, 
2008) 

A União Soviética depois de uma queda na produção em 1990, registou uma subida na sua 

cota de produção, tornando-se o maior produtor mundial desde 2004. Para este aumento em 

muito influenciou a excessiva dependência Europeia associada ao aumento do consumo, que 

de acordo com a EIA (Energy Information Agency, in GILARDONI, 2008) a produção nesta 

região passará dos 612 bcm em 2006 para 1280 bcm em 2030. 

Contudo, há que destacar o rápido crescimento de regiões como a Ásia e o Médio Oriente. 

Segundo a EIA, a Ásia irá mesmo ultrapassar a América do Norte, tornando-se a segunda 

maior produtora mundial em 2030, com uma produção de cerca de 837 bcm. Este crescimento 

deve-se ao grande investimento em tecnologias de exploração e produção em países como 

China, Índia, Paquistão, Indonésia, Malásia e Austrália. 

A região do Médio Oriente também tem registado uma forte subida na produção, muito por 

culpa do forte investimento realizado para produção de gás que, durante anos, fora 

menosprezado face ao foco de produção de petróleo, sendo esta região detentora das maiores 

reservas mundiais de gás natural. Prevê-se que a produção evolua dos 335bcm em 2006 para 

682 bcm em 2030. 

3.3.1 O caso europeu 

A produção Europeia apresentou evolução nos anos 80, atingindo o seu pico em 2001, com 

uma produção de 220 bcm, seguindo um constante decréscimo até aos 190 bcm em 2006. 

Exceptuando a Dinamarca, que em 2006 apresentou um crescimento de 10bcm na produção, 

todos os outros países produtores mantêm a tendência de descida, sendo expectável que em 

2030 a produção europeia não ultrapasse os 2.8% do total mundial. 
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3.4 Evolução do consumo Mundial do gás natural e de outras fontes de 

energia 

 

Os países desenvolvidos têm vindo a aumentar o seu consumo, para fazer face às rígidas leis 

ambientais, enquanto que os países em vias de desenvolvimento procuram reduzir o uso do 

carvão e petróleo por questões de economia, eficiência e também ambientais. 

Na Europa, segundo GILARDONI (2008), o gás parece que se manterá como o principal 

combustível utilizado para geração de energia eléctrica, visto que grandes investimentos em 

energia nuclear parecem pouco prováveis e a utilização do petróleo tende a ser restringida ao 

uso para os meios de transporte. 

 

 

 

Figura 6 - Consumo Mundial das várias fontes de energia entre 1980 e 2006 (in GILARDONI, 2008) 

Como pode ser constatado na Figura 6, o peso do gás natural no consumo energético mundial 

tem vindo a aumentar de forma consistente desde 1980, passando de 20% do consumo total 

energético nesse ano para 24% em 2003. Por outro lado, a quota de petróleo do consumo 

energético tem vindo a cair, passando de 45% em 1980, para 36% em 2006. 

A energia nuclear sofreu uma forte subida até 1990, mantendo-se depois nivelada até ao ano 

2000, denotando-se, a partir dessa data, uma tendência de descida significativa do seu 

consumo. 

Por fim, o carvão depois da queda registada entre 1980 e 1990, que consequentemente 

originou a queda de 30% para 25% do consumo energético mundial, começou uma forte subida 

a partir do ano 2000 e está novamente a atingir o patamar dos 30% do consumo mundial. Esta 

subida pode ser explicada pelo forte crescimento da economia chinesa, país que possui cerca 



10 
 

de 13% do total de reservas de carvão mundiais, sendo considerada a fonte de energia mais 

barata no país. 

Como referido anteriormente, a procura por gás natural tem vindo a crescer constantemente, 

passando de 1 448 bcm em 1980 para perto dos 3 000 bcm em 2006. A crescente penetração 

do gás no mercado é explicada pelo facto de ser um combustível muito competitivo com o 

Carvão na geração de electricidade, tendo aplicações múltiplas desde a geração eléctrica aos 

transportes GTL (“Gas-to-Liquids”) e é o mais limpo de todos os combustíveis fósseis. 

Segundo GILARDONI (2008), é expectável que o consumo continue a crescer fortemente, 

chegando aos 4 398 bcm de consumo em 2030, principalmente devido ao seu uso na geração 

de energia eléctrica. 

 

3.5 Consumo na Europa 

 

Figura 7 - Consumo de fontes de energia na Europa (in GILARDONI, 2008) 

 

Na Europa, o GN é o único dos principais energéticos que tem vindo a subir de forma 

constante, sendo de destacar a sua ascensão para segunda fonte de energia em 1996 (Figura 

7), sendo só ultrapassado pelo Petróleo, que continua a ser a principal fonte energética 

consumida, devido ao seu uso no sector dos transportes, mas ainda assim é de registar que a 

sua quota de consumo na União europeia desceu de 47% em 1980, para 41% em 2006. Tanto 

o Petróleo como o Carvão têm vindo a ser gradualmente substituídos pelo Gás na geração de 

energia. O protocolo de Quioto e directivas da UE vieram fomentar novas políticas energéticas, 

incentivando formas mais eficientes e limpas para gerar energia.  

Em termos absolutos, a procura por gás na Europa cresceu de 233 bcm em 1980 para 467 

bcm em 2006, sendo a Espanha, Reino Unido e Itália os países que demonstraram o maior 
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crescimento neste período. As estimativas apresentadas no relatório BP Statistical Review 

2007, indicam que a procura continuará a crescer, atingindo os 753 bcm em 2030. Entre os 

principais factores desta subida, estão as alterações climáticas, como exemplo pode ser usado 

o ano de 2006 que teve um inverno ameno, reduzindo o consumo de gás para aquecimento, 

mas que por outro lado teve um Verão muito quente, aumentando o consumo para produzir 

electricidade utilizada nos sistemas de ar condicionado. 

 

3.5.1 Os maiores consumidores da União Europeia 

Para compreender melhor a evolução do consumo Europeu de gás natural, torna-se importante 

analisar o que se tem passado nos principais consumidores: Alemanha, França, Reino Unido, 

Itália. 

 

3.5.1.1 Alemanha 

As fontes energéticas mais usadas neste país têm vindo a ser alteradas radicalmente desde 

1980. O carvão que em tempos fora a principal fonte de energia primária viu a sua cota de 

consumo cair de 40%, em 1980, para 25% em 2006. Por outro lado, o consumo de petróleo 

tem-se mantido estável, mas o gás natural tem vindo a sofrer uma subida constante passando 

dos 15%, em 1980, para perto dos 25% de quota do consumo energético em 2006, sendo de 

esperar que consiga nos próximos anos ultrapassar o consumo nacional de carvão. Este facto 

pode ser explicado por duas razões principais: políticas de redução de emissões de carbono 

para satisfazer as condições do protocolo de Quioto e a política governamental de desinvestir 

gradualmente na utilização da energia nuclear, única fonte de energia, a par das energias 

renováveis, capaz de produzir electricidade com baixas emissões de CO2. 

A procura de gás natural na Alemanha cresceu de 57 bcm em 1980, para 87 bcm em 2006. 

Este impressionante aumento do consumo é explicado pelo facto de a Alemanha ter sido um 

dos primeiros países a adoptar o uso massivo de gás natural, encorajando os países vizinhos. 

Estudos de previsão realizados pela BP Statistical Review 2007 apontam para uma procura de 

110 bcm em 2015. 

 

3.5.1.2 Reino Unido 

O caso do Reino Unido é semelhante ao anterior, pois as suas fontes de energia primárias 

também têm vindo a sofrer fortes mudanças nos últimos 20 anos. A cota de consumo de Gás 

natural cresceu de 20%, em 1980, para 36% em 2006, ultrapassando tanto o consumo de 

Carvão como até o de Petróleo, tornando-se a principal fonte de energia consumida, sendo o 

maior consumidor da UE. No entanto, no ano de 2006, observou-se uma ultrapassagem ligeira 
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do petróleo (0,3% a cima do Gás natural) que, segundo os autores, não deverá significar o 

início de uma nova tendência. 

Em termos absolutos, o consumo subiu de 45 bcm, em 1980, para 91 bcm em 2006, e 

previsões apontam que este consumo irá aumentar para os 121 bcm em 2015. Uma vez que as 

suas reservas rapidamente se esgotarão, para responder a este aumento de consumo terá de 

haver um correspondente aumento de importação de gás natural. 

 

3.5.1.3 Itália 

Em 1980, as fontes energéticas eram dominadas pelo Petróleo, ultrapassando a cota dos 60% 

do total dos recursos energéticos consumidos. Desde essa data, o consumo de petróleo tem 

vindo a decair, sendo que em 2006 a sua cota no mercado encontrava-se abaixo de 50%, em 

contraponto o consumo de gás natural tem vindo a aumentar chegando, em 2006, a 38% do 

total energético. Nos próximos anos o consumo de gás natural deverá sofrer um forte incentivo, 

em consequência das políticas acordadas no protocolo de Quioto. 

O consumo Italiano de gás natural passou de 25 bcm, em 1980, para 77 bcm em 2006, sendo 

que as previsões apontam para um aumento até aos 106bcm em 2015, representando cerca 

de 17% do total de gás importado para União Europeia. 

 

3.5.1.4 França 

A principal fonte de energia, em 1980, era o Petróleo, política que mudou radicalmente, quando 

foram construídas várias centrais nucleares com o objectivo de combater a excessiva 

dependência externa de energia, o que tornou a energia nuclear a principal fonte, 

ultrapassando inclusive o petróleo, em 2001. Neste contexto, o gás natural manteve-se 

praticamente estável - a sua quota de consumo energético cresceu de 12 %, em 1980, para 

16% em 2006. O maior entrave ao aumento do consumo de gás natural prende-se com o facto 

de as centrais nucleares disponibilizarem energia com 0% de emissões de carbono. Ainda 

assim, o consumo absoluto anual cresceu de 26 bcm em 1980 para 45 bcm em 2006, sendo de 

prever que continue estável e atinja os 50 bcm em 2015.  

3.5.1.5 Espanha 

O consumo energético espanhol é dominado pelo petróleo que, apesar da forte queda 

registada no consumo em 1980, continua a representar em 2006 cerca de 56% do total 

energético do país. O gás natural tem vindo a registar uma forte subida ultrapassando 

inclusivamente as cotas de consumo de energia nuclear em 1999, e mais tarde do carvão em 

2003, representando 21% do consumo energético do país para 2006. 
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Este crescimento é sustentado pelo investimento em infra-estruturas, como são exemplos os 

gasodutos que transportam o gás proveniente da Noruega e da Argélia, bem como os 5 

terminais de Gás natural liquefeito, que fazem com que Espanha seja o país Europeu com 

maior número destas infra-estruturas, e que possibilitam um vasto portfólio de fornecedores de 

GN como Trinidad e Tobago, Qatar, Argélia, Egipto, Nigéria, Noruega, etc. 

 

3.5.1.6 Portugal 

Em 2009, o consumo anual de Gás Natural em Portugal foi de aproximadamente 4 bcm  (BP 

Statistical Review, 2010), repartidos entre produção de electricidade e outras utilizações 

convencionais. A taxa média de crescimento anual é de 2.5%, sendo que esta taxa pode variar 

em virtude da concorrência de outros combustíveis para a produção de energia eléctrica. 

Na ausência de produção interna, o fornecimento provém da Argélia, sob a forma de Gás 

Natural, transportado por gasoduto que entra no País nas proximidades de Campo Maior, e da 

Nigéria transportado por via marítima, sob a forma de gás natural liquefeito, para o porto de 

Sines, que tem um terminal equipado para a trasfega e gaseificação do gás importado.  

 

3.6 Mercados Regionais 

Devido às dificuldades de transporte e comercialização do gás natural, não existe um mercado 

global, como por exemplo o mercado de petróleo, existindo antes um mercado fragmentado em 

diversas regiões do globo, sendo que naturalmente o preço do gás varia de região para região. 

As principais regiões são: América do Norte, Europa Ocidental e Antiga União Soviética. No 

entanto, outras regiões têm vindo a revelar um crescimento importante no seu mercado como a 

região Ásia – Pacífico ou os mercados da América Latina. 

 

3.6.1 América do Norte 

Os países da América do Norte constituem um mercado maduro de gás natural que é auto-

suficiente. A liberalização deste mercado começou nos anos 70 entre o Canadá e os Estados 

Unidos, sendo os responsáveis pela abertura e implementação deste mercado. 

Os Estados Unidos da América são o maior consumidor mundial de gás e, de acordo com a 

“United States Energy Association” (in UNCTAD), o número de consumidores de gás natural 

tem vindo a aumentar nos últimos anos. Nesta região, o gás natural é extraído através de 280 

000 poços produtores e transportado por 125 empresas de gasodutos, numa rede de 1.3 

milhões de milhas de gasodutos, para mais de 1200 companhias de distribuição, que o 

disponibilizam para todos os 50 estados. 
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Praticamente todo o gás consumido, nos Estados Unidos, é proveniente da América do Norte; 

são conhecidos grandes depósitos em quase metade dos estados membros. Contudo, só em 5 

estados (Texas, Louisiana, Alaska, New México e Oklahoma) encontram-se mais de metade 

das reservas do país. 

 

3.6.2 Europa Ocidental 

As reservas existentes na Europa Ocidental são limitadas, não completando 5% das reservas 

globais provadas. Actualmente, encontram-se em curso alterações estruturais no 

funcionamento do mercado, pretendendo-se atingir a sua liberalização. Mais de 30% do gás 

consumido é importado, via gasodutos, desde a Rússia e Argélia, bem como importações de 

GNL proveniente do Norte de África. Esta dependência de importação deverá prolongar-se no 

futuro, apesar dos fornecedores se encontrarem a uma distância considerável. 

3.6.3 Antiga União Soviética 

Os países pertencentes à antiga União Soviética, albergam a maior reserva provada mundial 

tendo uma cota importante, cerca de 50%, do consumo energético doméstico, sendo o restante 

do gás não consumido exportado. Antes da separação dos países da União Soviética, a 

maioria do gás era exportado para a Europa de leste. A partir dessa separação a Rússia 

continuou a fornecer os países da Europa do leste mas, porém, tentando diversificar 

geograficamente as suas exportações, conseguindo exportar 62% do total para fora dos 

tradicionais destinos. Na Rússia é reconhecido um monopólio na indústria do gás tendo a 

empresa Gazprom 95% da produção total nacional. (UNCTAD) 
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4. Armazenamento subterrâneo de Gás Natural 

 

O armazenamento subterrâneo é um elemento fundamental da generalidade dos sistemas 

energéticos modernos. A principal função do armazenamento de gás natural relaciona-se com 

a necessidade de manter um equilíbrio entre a procura e a oferta de gás, suprimindo os picos 

de procura diários, ou até horários, amenizando assim as flutuações dos volumes consumidos, 

cenário muito comum em países com invernos rigorosos, que representam um aumento 

significativo na procura por este combustível. 

Nos meses frios (de Novembro a Março, em Portugal), o consumo aumenta consideravelmente, 

consequência do uso do gás natural para aquecimento de ambientes residenciais ou 

comerciais. No México, por exemplo, os stocks, não têm apenas de garantir o abastecimento 

no Inverno, mas também no Verão quando ocorrem picos de consumo de gás para a geração 

de energia eléctrica para utilização em equipamentos de ar condicionado. 

No entanto, este tipo de armazenamento é também usado por uma grande variedade de 

factores: 

 Equilibrar o fluxo de gás nos gasodutos, para assegurar que a pressão nos gasodutos 

se mantém, dentro dos parâmetros de segurança; 

 Cumprir com os contractos efectuados, mantendo o volume de entrega e 

salvaguardando qualquer imprevisto que possa levar à aplicação de multas por 

incumprimento contratual; 

 Para nivelar a produção em períodos de flutuação do consumo, armazenando o gás 

não comercializado de imediato, geralmente no Verão quando a procura é baixa, e 

entregá-lo no inverno com o aumento da procura; 

 Como ferramenta de especulação de mercado, quando os produtores antevêem uma 

subida significativa do preço do gás, compram o gás a preços baixos para depois 

quando o preço subir até ao desejado, o venderem; 

 Como seguro contra acidentes imprevistos, incluindo acidentes naturais como furacões 

ou problemas de mau funcionamento da produção, etc.; 

 Para reduzir a volatilidade do preço. 

 Segurança de abastecimento energético 

No entanto, a maioria das instalações actuais de armazenamento têm como objectivo 

primordial atender a sazonalidade da procura. 
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4.1 História do armazenamento subterrâneo de gás natural 

 

Em 1915, foi registado o primeiro armazenamento subterrâneo de gás natural realizado com 

sucesso no Canadá. Pouco tempo depois, em 1916, nos Estados Unidos foi construída a 

primeira instalação deste tipo, no Estado de Nova Iorque, que se encontra em operação até 

aos dias de hoje. Estes dois armazenamentos foram construídos em reservatórios extintos, nos 

quais é injectado gás produzido durante o Verão para sua utilização no Inverno. Esta 

metodologia de armazenamento é a mais utilizada até á data. 

As décadas seguintes foram caracterizadas pelos poucos avanços tecnológicos, no 

armazenamento de GN, sendo que em 1946 foi instalado o primeiro armazenamento de gás 

natural num aquífero, no estado de Kentucky, EUA. Esta tecnologia foi então desenvolvida, na 

década de 50, noutros países como França, Alemanha e Rússia. 

A utilização de cavidades salinas foi empregue, pela primeira vez, em 1961, no estado de 

Michigan, EUA.  

Um dos tipos mais recentes de armazenamento é a utilização de minas abandonadas, sendo o 

primeiro registo desta metodologia conhecido em 1963,também nos EUA, contudo existem 

poucas instalações deste tipo em actividade actualmente. (APPI, 2005) 

Recentemente, uma nova metodologia foi desenvolvida. Entre 1999, e 2002, foi construído o 

primeiro armazenamento em caverna rochosa na Suécia, que após finalizado, foi submetido a 

diversos testes que comprovaram a sua comercialidade (MANSSON, 2006).  

 

 

4.2 O armazenamento subterrâneo de gás natural no mundo 

A concentração e o tipo de instalações de armazenamento subterrâneo de gás variam de 

região para região, dependendo essencialmente da situação energética do país, do consumo 

de gás, da distância entre as áreas produtoras e de consumo, entre outros factores.  

O volume de gás armazenado, ”gás de serviço”, tem vindo a aumentar de forma considerável; 

em 1980 o volume mundial foi contabilizado em 11 bcm, passando para 53 bcm em 1997, e 

registando em 2003 cerca de 340 bcm. Deste total, 37% encontra-se armazenado no 

Continente Americano, na sua maioria nos Estados Unidos, que concentram aproximadamente 

32% do volume mundial armazenado.  
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Na Figura 8 é possível observar a divisão entre os continentes que apresentam 

armazenamento subterrâneo. 

 

 

Figura 8 – Volume de Gás de entrega no Mundo (2003) (Fonte: DVGW in MACULAN, 2006) 

 

Os dois países com maiores quantidades de volumes armazenados são os Estados Unidos 

com 110 bcm, e a Rússia com 90 bcm armazenados. É interessante perceber os diferentes 

focos estratégicos de cada um: os Estados Unidos são o maior importador de gás mundial, 

portanto as suas reservas são feitas para responder aos picos de procura nos meses de 

inverno. No caso da Rússia, utiliza o armazenamento com um intuito principal de armazenar o 

combustível excedente sem procura inicial (CONFORT, 2006). 

 

 

4.3 Estruturas de Armazenamento na Europa 

O armazenamento de gás natural tem um papel fundamental nas políticas energéticas, 

mantendo o balanço entre os picos de procura e as reservas. Em alguns países, este tipo de 

infra-estruturas é utilizado de maneira a suavizar as flutuações do preço. 

No continente Europeu existem perto de 200 estruturas de armazenamentos, sendo que neste 

capítulo serão analisados os países mais representativos – Alemanha, Reino Unido, Itália, 

França e Espanha, que em conjunto controlam cerca de 70% de toda a capacidade de 

armazenamento na União Europeia (GILARDONI, 2008). 

 

4.3.1 Alemanha 

Este país tem o maior número de estruturas de armazenamento, 41 activas em Janeiro de 

2008, tendo um total de gás de serviço de 18.34 bcm equivalente a 21% do consumo 
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doméstico em 2006. Por outras palavras significa que com os níveis de consumo de 2006 o 

gás armazenado suportaria a procura sem necessidade de importações ou produção interna 

por um período de 2,5 meses. Este valor é um dos maiores da união europeia, onde a média 

se situa nos 11.2% do consumo doméstico. Neste momento está planeado a construção de 22 

novas estruturas que possibilitaram um armazenamento acrescido de 7.65 bcm, sendo esta 

evolução extremamente importante face ao previsível crescimento do uso de gás natural no 

país (GILARDONI, 2008). 

As estruturas geológicas utilizadas na Alemanha dividem-se entre Cavernas salinas (18), 

reservatórios exaustos (14), aquíferos (8) e apenas 1 infra-estrutura de Gás natural liquefeito 

(Figura 9). 

 

Figura 9 - Estruturas de Armazenamento existentes na Alemanha (in GILARDONI, 2008) 

 

 

O custo desta rede de armazenamento é muito elevado, pois a utilização de cavernas salinas é 

bem mais dispendiosa que o uso de reservatórios extintos ou aquíferos (entre os 0,7-1 $ por 

metro cúbico nas cavernas contra 0.35-0.6$ por metro cúbico nas outras alternativas). 

Contudo, a eficiência e segurança na recuperação do gás compensam esta opção mais 

dispendiosa. 

 

4.3.2 Reino Unido 

O sistema de armazenamento de gás natural nesta região não se encontra bem desenvolvido, 

muito devido ao facto de Inglaterra ser maioritariamente um país exportador não investindo no 

armazenamento. Com o decréscimo das reservas e da produção, em 2000, começaram a ser 

feitos fortes investimentos no sector do armazenamento. 
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Actualmente, o total de working gás armazenado chega aos 4.28 bcm, o que representa 4,7% 

do consumo doméstico, sendo que com as infra-estruturas previstas atingirá os 9.89 bcm 

(10.8% do consumo), no entanto, este valor mantém-se entre os mais baixos entre os 

principais países da Europa (GILARDONI, 2008). 

O sistema de armazenagem consiste principalmente em Armazenamento de Gás natural 

liquefeito (50%), seguido de armazenamento em reservatórios esgotados (40%) e cavernas 

salinas (10%). 

 

Figura 10 - Estruturas de Armazenamento no Reino Unido (in GILARDONI, 2008) 

 

 

4.3.3 Itália 

Actualmente, estão em funcionamento 10 estruturas de armazenamento neste país, obtendo-

se um total de working gás de 14 bcm, ou seja 18% do consumo doméstico registado em 2006. 

Este gás armazenado poderá responder ao consumo por um período de 2 meses. No entanto, 

estão planeadas novas infra-estruturas que permitem um acréscimo de working gás em 8.36 

bcm, aumentando este rácio para 29% tendo como base o consumo registado no ano de 2006. 

O sistema de armazenamento Italiano é o menos dispendioso pois todas as infra-estruturas 

existentes e planeadas são instaladas em reservatórios esgotados. 

 

4.3.4 França 

Existem 15 estações de armazenamento em actividade no país, obtendo-se 11.86 bcm de 

working gás correspondente as 26.4% do consumo verificado em 2006, num cenário extremo 
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de ausência de importação e produção interna este volume armazenado poderia suportar as 

exigências da procura por mais de 3 meses, o que torna este país naquele que apresenta uma 

capacidade superior de armazenamento. Sendo que estão previstos futuros investimentos em 

8 novas infra-estruturas que irão representar um acréscimo de 2.03bcm de capacidade de 

armazenamento, devido ao uso de centrais nucleares para a geração de energia eléctrica, as 

autoridades francesas não prevêem um aumento significativo da procura de gás natural nos 

próximos anos. 

Este país utiliza principalmente os aquíferos para armazenamento, fazendo com que o sistema 

de armazenamento seja considerado bastante barato. 

 

Figura 11 - Estruturas de armazenamento em França (in GILARDONI, 2008) 

 

  

4.3.5 Espanha 

O sistema de armazenamento espanhol é pouco desenvolvido, seguindo a média europeia, 

contendo na actualidade apenas 8 estruturas de armazenamento, tendo um total de working 

gás de 3.83 bcm, constituindo cerca de 11.5 % do consumo doméstico registado em 2006. No 

entanto, estão planeados fortes investimentos nesta área para poder fazer face ao constante 

crescimento do consumo bem como nivelar as flutuações do preço. Este investimento irá 

provocar um aumento da capacidade de 5.1bcm. 

O sistema espanhol difere da restante União Europeia, pois 60% do armazenamento encontra-

se sobre a forma de gás natural liquefeito tendo um elevado número de terminais de 

regaseificação. Reservatórios esgotados completam os restantes 40% do armazenamento 

doméstico. 
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Figura 12 - Estruturas de Armazenamento em Espanha (GILARDONI 2008) 

 

 

4.4 Capacidade de armazenamento de Gás Natural em Portugal 

Comprovando a ocorrência de condições geológicas e da sua localização favorável 

relativamente aos centros de consumo e rede de gasodutos, Portugal tem vindo, desde 2004, a 

criar condições de armazenamento de Gás Natural e GNL. Desta capacidade, 43% é sob a 

forma de GNL em Sines, e a restante sob a forma de GN nas cavidades subterrâneas em 

formações salíferas situadas no centro do país (Carriço, distrito de Leiria). Neste local está em 

desenvolvimento um aumento da capacidade de armazenamento da infra-estrutura e decorrem 

estudos geológicos visando a sua ampliação. Na presente estação de armazenamento do 

Carriço pode armazenar-se cerca de 183 milhões de m
3
 e em Sines a capacidade de 

armazenamento de GNL é de 140 milhões de m
3
. Esta capacidade corresponde a cerca de 22 

dias de consumo médio interno, devendo aumentar com a ampliação prevista para 28 dias. A 

título de comparação, França tem uma capacidade de armazenamento equivalente a 91 dias e 

a Alemanha de 77 dias, tornando-se evidente que Portugal necessita assim de desenvolver a 

sua capacidade de armazenamento para atingir níveis aconselháveis de segurança. (COSTA, 

2009) 

A REN Armazenamento (Rede Energética Nacional) tem um plano de desenvolvimento do 

Carriço que prevê a construção de 25 cavernas, estando de momento aprovado o plano de 

desenvolvimento de 4 cavernas até 2016, ano em que o país passará a dispor só na unidade 

do Carriço de cerca de 450 MM m
3
 (9 cavernas), cerca de 10% do consumo anual estimado 

para essa data. Quando as 25 cavernas estiverem concluídas Portugal poderá atingir o valor 

de 1 250 MM m
3
. 
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Para além desta região, prevê-se ainda um aumento da capacidade em Sines com a 

construção de um novo reservatório de 150 000 m
3
, para estar operacional em 2012. (COSTA, 

2009) 

 

4.5 Características do armazenamento Subterrâneo 

Este armazenamento somente é possível em estruturas geológicas que apresentem 

características adequadas ao seu condicionamento, em condições de estabilidade e segurança 

duradouras. As três principais metodologias de armazenamento subterrâneo utilizadas 

actualmente são:  

 Em reservatórios de petróleo/gás extintos 

 Em aquíferos  

 Em cavernas salinas 

Cada instalação de armazenamento tem as suas próprias características físicas: porosidade, 

permeabilidade, capacidade de retenção; e económicas: custos de instalação e manutenção, 

taxas de entrega e capacidade de ciclos. Sendo estas características que determinam a 

viabilidade das instalações. Além destas metodologias, existem armazenamentos não 

convencionais em minas abandonadas e cavernas rochosas rígidas (pouco utilizadas) 

(CONFORT, 2006). 

A característica mais importante de uma instalação de armazenamento subterrâneo de gás 

natural é a sua capacidade de armazenar o gás natural para entrega futura, ou seja, a sua 

capacidade de gás útil.  

Os critérios operacionais e comerciais que devem ser considerados são apresentados na 

Tabela 1.  

Tabela 1- Comparação entres os métodos de armazenamento mais utilizados (adaptado de 
MACULAN,2006) 

 
Reservatórios 

Extintos 
Aquíferos Cavernas Salinas 

Investimento (US$/m
3
 de gás de 

serviço) 
0,05 a 0,25 0,3 a 0,5 0,4 a 0,7 

Taxa de Retirada (MM m
3
/dia) 0,02 a 3,90 0,07 a 1.44 0,53 a 4,5 

Gás de serviço (capacidade de 

entrega) 

17% a 75% da 

capacidade total 

20% a 57% da 

capacidade total 

50 a 89% da 

capacidade total 

Período de Injecção (dias/ano) 200 a 250 200 a 250 20 a 40 

Período de Extracção  (dias/ano) 100 a 150 100 a 150 10 a 20 
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Na actividade de produção, quanto maior for a pressão interna do poço mais fácil será a 

extracção do gás, em contraponto quando a pressão interna se encontra menor que a pressão 

à boca do poço, não existe diferença de pressão impossibilitando a produção. Para que exista 

esta diferença de pressão é necessário existir um volume de gás natural permanente, que não 

poderá ser extraído (“Base Gas”) e que irá permitir a pressão interior necessária para se poder 

extrair o gás de útil (“working gás”). 
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4.5.1 Reservatórios extintos de gás natural e petróleo 

 

 

Figura 13 - Esquema representativo de armazenagem em reservatórios (Fonte: Industrial Gas Plants) 

Este tipo de armazenamento é o mais utilizado para armazenamento subterrâneo. Trata-se da 

metodologia mais simples de ser aplicada, o gás é mantido em estruturas porosas e 

permeáveis, que já armazenaram hidrocarbonetos no passado, confinadas por rochas 

impermeáveis (armadilhas). Estes reservatórios são apropriados para o armazenamento, 

devido ao facto de estas estruturas já terem armazenado, durante um grande período de tempo 

(milhões de anos), de forma eficaz, depósitos de hidrocarbonetos. No entanto, novas análises 

sísmicas são necessárias, uma vez que o armazenamento de gás natural requer grande nível 

de permeabilidade para possibilitar taxas de extracção adequadas. Quanto maior for a 

porosidade e permeabilidade da rocha reservatório, maiores serão as taxas de injecção e 

extracção (EIA, 2002). São em média mais baratos e fáceis de desenvolver, pois as suas 

características geológicas são bem conhecidas, assim como é possível aproveitar 

equipamentos e instalações provenientes da antiga fase de exploração, reduzindo assim os 

custos iniciais do projecto. 

De maneira a manter a pressão de funcionamento, é necessário manter permanentemente 

cerca de 50 a 60% do gás existente na formação como “base gás”, como anteriormente estes 

reservatórios já estiveram cheios de gás natural e hidrocarbonetos, não é necessária a injecção 

da totalidade do base gás que se torna fisicamente irrecuperável, este factor provoca um 

impulso económico significativo, principalmente em períodos em que os preços do gás se 

encontram elevados, evitando assim o desperdício de gás (APPI, 2005). 

Tradicionalmente, estas instalações operam num único ciclo anual; o gás é injectado durante 

os períodos de baixa procura (Verão) e comercializado nos picos de consumo (Inverno). 
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Os factores físicos que determinam a viabilidade económica deste tipo de armazenamento são:  

 Factores geográficos – reservatórios explorados devem encontrar-se relativamente 

próximos dos centros de consumo e das infra-estruturas de transporte (gasodutos e 

sistemas de distribuição) que irão ligá-los ao mercado. 

 Factores geológicos – é aconselhável que estes reservatórios apresentem elevadas 

porosidades e permeabilidades. A porosidade é um dos factores mais importantes para 

determinar a quantidade de gás natural que o reservatório pode albergar, sendo que a 

permeabilidade é uma medida da taxa de fluxo de gás dentro do reservatório e 

determina a taxa de injecção e extracção do gás. 

 

4.5.2 Aquíferos 

 

 

Figura 14- Esquema representativo de armazenamento em aquíferos (Fonte: Intragaz) 

Aquíferos são massas rochosas com alta porosidade e permeabilidade, contidas entre rochas 

impermeáveis que acumulam água no subsolo, sendo exploradas como fontes naturais ou 

através de poços perfurados no local podendo, em alguns casos, serem utilizados para 

armazenamento subterrâneo de gás natural. 

Quando os reservatórios de hidrocarbonetos não estão disponíveis, os aquíferos poderão ser 

utilizados para o armazenamento subterrâneo do gás (Figura 14), se a estrutura possuir 
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volumes e confinamento adequados. Em geral, o armazenamento em aquíferos é mais caro de 

ser implementado do que a metodologia anteriormente descrita. (CONFORT, 2009). 

Para este tipo de armazenamento, normalmente ainda não se tem um conhecimento 

aprofundado das características físicas e geológicas da estrutura, assim terá de ser feito um 

investimento significativo prévio para validar a sustentabilidade do aquífero para 

armazenamento pretendido. Se for comprovada a validade do reservatório, todas as infra-

estruturas associadas ao armazenamento terão de ser instaladas e planeadas (poços, 

equipamentos de extracção, gasodutos, compressores, etc.) desde o inicio, resultando em 

elevados custos de desenvolvimento em comparação com os custos de desenvolvimento da 

utilização de reservatório extintos. 

Como o aquífero inicialmente contém água, pouco gás ocorrerá na formação, assim do gás que 

é injectado grande parte será fisicamente impossível de ser extraído, cerca de 80% do gás irá 

constituir o gás de base. Consequentemente, a maioria destas instalações é construída quando 

os preços do gás se encontram em patamares inferiores, reduzindo assim o custo de 

instalação.  

Em geral, este tipo de aquífero é o menos desejável e mais dispendioso, no entanto, e em 

alguns casos, os aquíferos são as únicas estruturas localizadas perto dos centros de consumo 

e não muito longe dos gasodutos, onde é possível um armazenamento eficiente. 

A maioria dos armazenamentos subterrâneos de gás natural em aquíferos existentes no mundo 

está instalada entre 500 e 2.500 m de profundidade, com pressões variáveis de 40 a 300 bar, 

porosidades iguais ou superiores a 10% e permeabilidade acima de 20mDarcy (APPI, 2005). 

Normalmente, estas instalações apresentam um único ciclo anual de operação de modo 

semelhante aos reservatórios extintos. O impacto ambiental desta opção é menor, 

comparativamente com as cavidades salinas, pois não é necessário injecção de água e nem 

processamento da salmoura. No entanto, a sua utilização só é permitida se o aquífero 

apresentar níveis de salinização que tornem a água imprópria para consumo. 
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4.5.3 Cavidades Salinas 

 

 

Figura 15 - Esquema representativo de armazenamento em cavidades salinas (Fonte: GEOSTOCKS US) 

 

Algumas instalações de armazenamento são instaladas em estruturas salinas. Quando a 

estrutura salina é descoberta e identificada como tendo potencial para desenvolvimento do 

armazenamento, a caverna é criada no interior da estrutura salina. Isto é feito por um processo 

chamado “Cavern leaching”, onde água doce é bombeada através de um poço para o interior 

da estrutura salina, esta irá dissolver algum sal resultando um vazio e água, agora salgada 

(SALMOURA), que mais tarde é bombeada novamente até à superfície. Este processo 

continua até se atingir a dimensão desejada para a caverna.  

A prospecção de estruturas salinas é feita por meio de estudos sísmicos, gravimétricos e 

electromagnéticos que se baseiam no contraste que existe entre condutividades, velocidade de 

propagação de ondas e densidade do sal e rochas que o rodeia. Estas estruturas podem 

ocorrer em camadas ou diapiros, sendo estes últimos os que melhor se adequam a este tipo de 

armazenamento, uma vez que a sua estrutura mais homogénea permite uma dissolução 

uniforme (CONFORT, 2006). 
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A pressão de armazenamento do gás é função da profundidade, geralmente é limitada aos 

2000m.Quanto maior é a distância à superfície maior é o estado de tensão instalado na 

cavidade, permitindo maiores pressões de gás que originam tesões contrárias ás instaladas e 

possibilitando maior volume de gás armazenável.Em contraponto, quanto menor é a 

profundidade menor será a estabilidade da cavidade e portanto menores serão as pressões de 

gás admissíveis. 

 A capacidade típica deste tipo armazenamento é de 20-30 % de gás de base e 70-80% de gás 

útil que pode ser reciclado de 10 a 12 vezes por ano. Estas estruturas são, portanto, 

caracterizadas por uma elevada taxa de entrega, sendo utilizadas, principalmente, para 

responder aos picos de consumo sazonais (EIA, 2002). 

Das três estruturas mais utilizadas para o armazenamento subterrâneo (Reservatórios extintos 

de petróleo/gás, Aquíferos e Cavidades Salinas), esta é a que apresenta o custo mais elevado. 

São precisos grandes volumes de água para a construção de cavidades salinas, sendo gerado 

um grande volume de Salmoura que terá que ser processada, podendo ser utilizada pela 

indústria química ou rejeitada no mar. 

No entanto, as altas taxas de entrega e o baixo volume de gás de base necessário, que até 

pode ser retirado em caso de emergência, contribuem para tornar esta alternativa 

economicamente atraente. 

 

4.6 Minas desactivadas 

 

A utilização de minas abandonadas para o armazenamento de gás natural é uma alternativa 

considerada não convencional. Historicamente, esta alternativa não foi muito utilizada, 

principalmente devido á sua capacidade de contenção inferior, as baixas profundidades, 

pressões e volumes reduzidos que possibilita, quando comparados com os casos 

anteriormente descritos. 

A título de exemplo, nos EUA, a mina abandonada de Carvão em Leyden, foi utilizada para 

suprimir os picos de procura para a área de Denver, por outro lado esta utilização permitiu que 

o operador adquirisse gás em épocas em que se verificou descida do preço e evitar a sua 

aquisição na retoma do preço (CONFORT, 2006). 
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5. Potencial nacional para o armazenamento subterrâneo 

De acordo com COSTA (2009) as principais estruturas do tipo salífero identificadas são: 

 Anticlinais salíferos: Soure, Verride, Vermóil, Monte Real, São Pedro de Moel e 

Ervideira 

 Alinhamentos: 

o Caldas da Rainha-Óbidos-Serra del Rei – Bolhos – Vimeiro-Praia de 

Santa Cruz 

o Porto de mós-Fonte da Bica – Matacães 

o Leiria 

o Diapiro Pinhal Novo 

o Diapiro Sesimbra 

o Diapiro Montijo 

o Anticlinal diapírico de Faro 

o Anticlinais de Albufeira, Amieira e Moncarapacho 

o Anticlinais de Loulé Sul, Gujões, Tavira e Arrifes 

o Anticlinais de Portimão, Loulé Norte e Algoz 

Sondagens efectuadas, para investigações petrolíferas, intersectaram algumas estruturas 

acima referidas, evidenciando ocorrências de espessuras consideráveis de sal-gema a 

profundidades superiores a 1000 metros (profundidade correspondente ao inicio do 

desenvolvimento de cavidades salíferas para armazenamento de GN a alta pressão). 

Assim pode se assumir que Portugal apresenta características geológicas que permitam 

ampliar a capacidade de armazenamento de Gás Natural, contudo a estimação dessa 

capacidade dependerá de estudos geológicos de caracterização destas formações.  

 

5.1 Armazenamento subterrâneo no Carriço 

 

No armazenamento em cavidades salinas, a estanquicidade da armazenagem é garantida 

pelas características do sal-gema das formações, nomeadamente uma muito baixa 

permeabilidade ao gás e elevada plasticidade. A construção destas cavidades em profundidade 

é aconselhável pelos elevados níveis de segurança associados, pela possibilidade de se 

utilizar pressões elevadas e consequentemente aumentar o volume de gás armazenado, fruto 

da sua compressibilidade.  
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A selecção do Carriço foi alcançada com base na análise dos ambientes geológicos 

conhecidos em Portugal, dos vários locais analisados este foi o que apresentou maior 

potencialidade para o projecto, devido a: 

 Localização geográfica – proximidade do gasoduto principal e do mar, neste caso para 

a captação de água e rejeição da salmoura produzida 

 Menor impacte ambiental 

 Características geológicas adequadas, dada a presença de um maciço salino (diapiro) 

entre as profundidades de 500 e 1500 metros, tendo em conta que tipicamente as 

cavidades são desenvolvidas entre os 1000 e os 1400m de profundidade 

Estas características foram validades através de um estudo de viabilidade que envolveu 

trabalhos de prospecção sísmica e por uma sondagem até aos 1550 m de profundidade. O 

armazenamento subterrâneo constitui, assim, uma importante infra-estrutura para o 

estabelecimento de reservas estratégicas cujo objectivo passa por dotar o sistema energético 

da possibilidade de satisfazer: o consumo de gás caso ocorra uma interrupção do 

aprovisionamento de gás, os picos de consumo ou armazenar eventuais excessos de gás na 

rede de gasodutos.  

 

5.1.1 O processo de Construção 

 

A construção das cavidades inicia-se pela construção de um furo que, no caso do Carriço, se 

prolonga até cerca de 1450 m. Este furo é construído em troços sucessivamente de menor 

diâmetro. No final de cada troço, é instalada uma tubagem de aço até á superfície que são 

cimentadas aos terrenos em toda a sua altura. No final da furação, os poços são equipados 

com duas colunas de tubos concêntricos onde será injectada água doce. 

Numa segunda fase realiza-se a dissolução do sal por um processo denominado Lixiviação, 

conseguida pela injecção de água, com a consequente produção de salmoura que é extraída 

até á superfície. 

A forma das cavidades é verificada no final de cada etapa de lixiviação através da realização 

com sondas, sendo que os resultados obtido serão então comparados com o modelo teórico 

estabelecido, e se for caso disso, introduzir correcções ao programa de lixiviação de maneira a 

garantir os requisitos de estabilidade e estanquidade.  

As quatro cavidades construídas no Carriço apresentam alturas entre 170 a 300 m, diâmetros 

de 60-70 m e volumes médios de cerca de 500.000 m
3
. A estabilidade global do maciço salino 

é garantida pela manutenção de um espaçamento mínimo de 300 metros entre os eixos das 

cavidades vizinhas. 
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Após a lixiviação a cavidade encontra-se cheia de salmoura, neste ponto procede-se á injecção 

de gás na cavidade, a pressões elevadas, “obrigando” à expulsão da salmoura por uma 

tubagem instalada no fundo da cavidade. Finalmente é instalada a uma profundidade de 30 m 

uma válvula de segurança, que permite o isolamento imediato da cavidade em caso de 

incidente á superfície, impedindo a fuga de gás. 

O processo de lixiviação necessita de um grande volume de água, tendo sido construído um 

sistema de captação de água envolvendo 20 furos com 20m de profundidade e um caudal 

médio de 30 m
3
/h por furo, localizados na zona da Praia do Osso da Baleia a cerca de 7 km 

das instalações. Nestes furos foi instalado um sistema de piezómetros com o objectivo de 

monitorizar o nível freático e gerir a captação de forma sustentada. A rejeição da salmoura é 

realizada no Rego do Estremal a 9 km das instalações. Sendo monitorizada para avaliar 

eventuais impactes da salmoura nas comunidades marinhas. No entanto parte da salmoura 

produzida é aproveitada por uma unidade fabril (Renoeste) como matéria-prima para a 

produção de cloro. 

 

5.1.2 A estação de Gás 

 

O complexo industrial do Carriço compreende ainda uma Estação de Gás, à qual todas as 

cavidades estão ligadas por gasodutos, onde se faz o controlo dos caudais de gás 

movimentado entre a rede de gasodutos e as cavidades. 

O ciclo de exploração das cavidades compreende duas etapas: injecção e extracção de gás. 

Durante a injecção, a Estação de gás recebe o gás natural do gasoduto, à pressão de cerca de 

70 bar, sendo este filtrado e medido, de seguida o gás é comprimido até à pressão das 

cavidades (máxima 175 bar Tabela 3) através de dois compressores. Após a compressão, o 

gás passa por um processo de refrigeração, de forma a minimizar o efeito do aquecimento 

resultante da compressão, e é então envidado para as cavidades num caudal máximo de 

110.000 m
3
/h. Na extracção, o gás é encaminhado das cavidades para a Estação de gás, onde 

uma unidade de aquecimento permite compensar o arrefecimento do gás devido à expansão, 

evitando assim a formação de hidratos. Antes do envio do gás para a rede, este é novamente 

monitorizado, tendo a Estação a possibilidade de extrair um caudal máximo de 300.000m
3
/h. 

(REN, 2010) 
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6. Enquadramento Geológico 

 

A área definida para este estudo está inserida na Bacia Lusitaniana, conforme pode ser 

observado na Figura 16 - Localização da área de estudo 

 

Figura 16 - Localização da área de estudo 

A bacia Lusitaniana situa-se na margem Oeste da península ibérica, compreendida numa área 

que se estende aproximadamente na direcção N-S com um comprimento de 320 km e 180km 

de largura. A evolução da Bacia Lusitaniana, localizada na margem ocidental ibérica, está 

intimamente associada às primeiras fases de abertura do Atlântico Norte. Perdurou desde o 

Triásico superior até o Cretácico inferior, mais exactamente até o topo do Aptiano inferior, e 

desenvolveu-se condicionada por estruturas herdadas do soco varisco. (KULLBERG, 2000) 
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6.1 DIAPIROS SALINOS NA BACIA LUSITANIANA 

Na Bacia Lusitaniana inúmeros diapiros afloram à superfície; a maioria, localizam-se a Norte da 

falha de Torres Vedras-Montejunto, ao longo das direcções NNE-SSW, a Sul e a Norte da falha 

da Nazaré, e NNW-SSE a NW-SE, a Norte desta falha  

O complexo de Margas de Dagorda terá sido o responsável pelo diapirismo verificado nesta 

região, composto essencialmente por argilas evaporíticas, apresentando por vezes grandes 

espessuras de halite maciça. 

6.1.1  Margas de Dagorda 

,Este sistema de depósitos continentais passa progressivamente a depósitos de planície aluvial 

com invasões marinhas episódicas. Estes acontecimentos, em simultâneo com uma aceleração 

da subsidência, permitiram a deposição de uma espessa coluna de evaporitos. Esta espessura 

é muito variável, embora, e devido á sua responsabilidade no diapirismo verificado na Bacia 

Lusitaniana, estas espessuras sejam na sua maioria diferentes das originais. A baixa 

densidade destes evaporitos proporcionaram a sua migração que alteraram completamente as 

espessuras originais, estas podem mesmo chegar a ser nulas devido á migração lateral dos 

evaporitos entre as camadas carbonatadas sobrejacentes e os “Grés de Silves que lhes 

servem de base (Figura 35) direcção às zonas de diapirismo onde as espessuras destas 

formações podem atingir os milhares de metros. (KULLBEG, 2000)  

 

 

 

                                     Figura 17 – Estratigrafia da Bacia Lusitânica (DGEG) 
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Seguidamente será feito um enquadramento local de vários diapiros conhecidos na Bacia 

Lusitaniana (Figura 18): 

 Diapiro de Soure 

As margas de Dagorda afloram à superfície, constituindo o núcleo de estrutura anticlinal, 

alongada segundo a direcção ENE-WSW. Este núcleo encontra-se parcialmente coberto 

pelos Arenitos de Carrascal. Este diapiro encontra-se limitado a Oeste pelo alinhamento de 

uma falha com orientação NW-SE e comprimento de 35-40M. 

 Diapiro de Monte Real 

À superfície, as Margas de Dagorda afloram descontinuamente e com áreas 

relativamente reduzidas, devido à cobertura por depósitos recentes, pliocénicos e 

quaternários (recentes).   

A norte de Monte real encontram-se afloramentos do Cretácico que parecem (segundo 

Kullberg 2000) encontrar-se assentes sobre as Margas de Dagorda. Estes 

afloramentos que expõem o contacto dos evaporitos com a rocha encaixante mostram, 

contacto por falha, sendo que na região de Souto da Carpalhosa a falha contacta os 

referidos grés. 

 

 Diapiro de S. Pedro De Moel 

Este diapiro encontra-se, tal como o de Monte Real, coberto por sedimentos mais 

recentes, apresenta-se na forma alongada na direcção NNE-SSW, junto á costa a 

cerca de 1,5km a Sul da Praia de Nossa Senhora da Vitória. 

 

 Diapiro de Leiria 

Trata-se de uma estrutura alongada segundo a direcção NE-SW, paralela à falha da 

Nazaré, segundo Kullberg 2000, a cartografia mostra um contacto por falha com todas 

as unidades encaixantes. 

 

 Diapiro de Caldas da Rainha 

Este diapiro serve de base para o estudo pretendido, apresentando-se como o maior 

diapiro aflorante da orla ocidental portuguesa, com um largura média de 5km e um 

comprimento de 45km segundo a direcção NNE-SSW. Tal como os outros diapiros 

apresenta uma cobertura plio-quartenária, tendo sido alvo de vários estudos aprofundados, 

como de G. Zbyszewski (1959), F. Guéry (1984) e J. Canérot et al (1995) ( Kullberg, 2000), 

onde tem sido discutida a idade desta formação. Segundo Kullberg, 2000, o contacto do 

Kimmeridgiano cartografado no bordo sul do diapiro com as Margas de Dagorda é feito 

através de uma falha. Tal como noutros diapiros, encontram-se grandes quantidades de 

corpos ígneos, sobretudo no interior; o bordo apresenta o filão de Gaeiras, com extensão 
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aproximada de 6km, ao longo da direcção WNW-ESSE, perpendicularmente ao 

alongamento do diapiro. 

 

 

 

Figura 18 – Localização dos diapiros descritos (KULLBERG,2000) 
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7. Potencial de armazenamento subterrâneo na região da bacia 

Lusitaniana 

 

O objectivo primordial neste ponto será conseguir chegar a um volume, teórico, de gás natural 

que pode ser armazenado nesta região. Na ausência de reservatórios de Petróleo/Gás e 

Aquíferos disponíveis, concluiu-se que a melhor opção, para Portugal Continental, será a de 

utilizar a metodologia de Cavidades Salinas para o armazenamento pretendido. 

Assim foram definidos critérios de localização potencial, em diapiros, para o armazenamento 

subterrâneo de acordo com a experiência adquirida pelo Engenheiro Paulo Gil, Transgas 

durante os trabalhos realizados no Carriço.  

Os critérios admitidos foram:  

 Distância de segurança de Aeroportos (civis ou militares) de 20 km. 

 Distância de segurança de 100m de estradas 

 Distância de segurança de 200 m de Habitações ou espaços públicos (neste caso 

adicionou-se a esta condição os espaços com produção agrícola procurando minimizar 

eventuais impactos sociais) 

 Deverá ser instalado em zonas planas ou pouco inclinadas 

 Áreas fora da REN (Reserva Ecológica Nacional) e RAN (Reserva Agrícola Nacional) 

 Instalações deverão encontrar-se próximas do oceano, necessária para o processo de 

lixiviação das cavernas, e da rede de gasodutos. 

 

 

 

7.1 Procedimento 

O mapa apresentado na Figura 19 é o resultado dos primeiros trabalhos de prospecção e 

pesquisa, em 1943 por iniciativa de Sr. Francisco Brito (administrador da companhia Sais de 

Potássio Lda.), destinados a reconhecer a possível existência de sais nas regiões de Leiria, 

Caldas da Rainha e Óbidos. Anteriormente a essa data não se conheciam jazigos de sal-gema 

em Portugal, no entanto a existência de águas salgadas que alimentavam as marinhas de 

Leiria e Rio Maior faziam prever a sua descoberta. Os trabalhos comportaram um 

reconhecimento por prospecção sísmica e sondagens, a descoberta de sal-gema nas áreas 

referidas teve como consequência a extensão das pesquisas a outras areais, tais como os 

diapiros de Monte Real e Matacães (ZBYSZEWSKI, 1971)  
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Figura 19 – Mapa das áreas salíferas da região do oeste (adaptado de ZBYSZEWSKI 1971) 

 

Para se proceder à análise pretendida, foi necessário georreferenciar o mapa da Figura 19, 

nesse ponto foram reveladas algumas dificuldades, visto existirem poucos pontos de referência 

no mapa. Foram utilizadas as coordenadas dos pontos visíveis (Matacães, Vermoil, S. Pedro 

de Moel, São Mamede, Soure e Pinhal Novo) e a Carta administrativa oficial de Portugal (fonte: 

Instituto geográfico Português). Com este conjunto de dados obteve-se a georreferenciação 

apresentada na Figura 20. 
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Figura 20 – Vista nacional e regional da georrefenciação conseguida 

 

Neste passo, há que salientar um desfasamento, principalmente na zona de São Pedro de 

Moel, que ronda os 500 metros. (Figura 21) 
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Figura 21 – Desfasamento na georreferenciação 

Este desfasamento poderá ser explicado pelas diferenças de escalas e precisão a que os 

diferentes mapas foram elaborados, a carta administrativa estava, originalmente, à escala de 

1:25000,e o mapa apresentado na Figura 20 à escala de 1:1000000, resultando assim o erro 

associado à georreferenciação anteriormente descrito. 

Conseguida a georreferenciação adequada ao tipo de dados, foi delimitada a área abrangida 

pelos diapiros representados na Figura 20, obtendo-se então as áreas de interesse onde serão 

aplicados os critérios de localização anteriormente descritos.                                                                                                                                                                                               

Identificados os diapiros, torna-se necessário estudar qual o uso do solo, aplicado às zonas de 

interesse, para isso utilizou-se o projecto CORINE Land Cover 2006 (fonte: Instituto Geográfico 

Português). Este projecto teve como objectivo fornecer informação geográfica, consistente 

sobre a cobertura do solo de 12 países pertencentes á comunidade Europeia, uma das 

principais razões que levaram á sua execução prende-se com o facto de a informação 

disponível, sobre o uso do solo a escala nacional, apresentar-se fragmentada e de difícil 

obtenção. O CORINE veio fornecer então informação geográfica precisa dos 12 países, tendo 

sido aplicado um algoritmo a imagens de satélite identificando-se as diferentes classes de 

ocupação do solo. O aspecto geral deste projecto para o caso de Portugal é apresentado na 

Figura 22. 
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 Figura 22 – Corine Land Cover (2006) para Portugal Continental e ampliação da área de estudo 

As cores representadas na Figura 19 identificam diferentes classes de acordo com a tabela 

originária deste projecto. (em anexo segue a tabela completa das diferentes classes). 

Restringindo o mapa obtido na  Figura 22 às áreas de interesse identificadas obteve-se o 

apresentado na ampliação, onde poderão ser analisadas as diferentes classes de ocupação de 

solo existentes nos limites dos diapiros analisados. 

De seguida foram identificados os valores correspondentes a cada uma das classes, definidas 

para o CORINE na área de estudo, tendo-se obtido uma tabela reduzida das diferentes classes 

de ocupação do solo (Tabela 2). 
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Tabela 2 - Legenda CORINE Land Cover 2006, com a reclassificação efectuada 

GRID_CODE LABEL1 LABEL2 LABEL3 

1 Artificial surfaces Urban fabric Continuous urban fabric 

2 Artificial surfaces Urban fabric Discontinuous urban fabric 

3 Artificial surfaces Industrial, commercial and transport units Industrial or commercial units 

4 Artificial surfaces Industrial, commercial and transport units Road and rail networks and associated land 

7 Artificial surfaces Mine, dump and construction sites Mineral extraction sites 

9 Artificial surfaces Mine, dump and construction sites Construction sites 

11 Artificial surfaces Artificial, non-agricultural vegetated areas Sport and leisure facilities 

12 Agricultural areas Arable land Non-irrigated arable land 

13 Agricultural areas Arable land Permanently irrigated land 

14 Agricultural areas Arable land Rice fields 

15 Agricultural areas Permanent crops Vineyards 

16 Agricultural areas Permanent crops Fruit trees and berry plantations 

17 Agricultural areas Permanent crops Olive groves 

18 Agricultural areas Pastures Pastures 

19 Agricultural areas Heterogeneous agricultural areas Annual crops associated with permanent crops 

20 Agricultural areas Heterogeneous agricultural areas Complex cultivation patterns 

21 Agricultural areas Heterogeneous agricultural areas Land principally occupied by agriculture, with significant areas of natural 
vegetation 23 Forest and semi natural areas Forests Broad-leaved forest 

24 Forest and semi natural areas Forests Coniferous forest 

25 Forest and semi natural areas Forests Mixed forest 

26 Forest and semi natural areas Scrub and/or herbaceous vegetation 
associations 

Natural grasslands 

27 Forest and semi natural areas Scrub and/or herbaceous vegetation 
associations 

Moors and heathland 

29 Forest and semi natural areas Scrub and/or herbaceous vegetation 
associations 

Transitional woodland-shrub 

30 Forest and semi natural areas Open spaces with little or no vegetation Beaches, dunes, sands 

35 Wetlands Inland wetlands Inland marshes 

42 Water bodies Marine waters Coastal lagoons 
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As diferentes cores apresentadas na Tabela 2 têm a distribuição apresentada na Figura 23, 

onde foi feita uma reclassificação, sendo as zonas assinaladas a verde aquelas que terão 

alguma possibilidade de serem aproveitadas para a instalação do armazenamento subterrâneo 

e as vermelhas as que foram classificadas como proibitivas. 

 

Figura 23 – Reclassificação do Corine 2006 para as áreas de estudo (legenda Tabela.1) 

Como se pode verificar na Figura 23 existem várias zonas classificadas a verde, assim serão 

aplicadas as diferentes condicionantes explicitadas anteriormente, com o propósito de se poder 

filtrar essas zonas e obter as pretendidas áreas, que reúnem as condições necessárias para a 

instalação do armazenamento subterrâneo. 
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7.1.1  Distanciamento mínimo de aeroportos civis/militares de 20 km 

 

Para verificar esta condição, foram identificados todos os aeroportos existentes nas áreas 

circundantes aos diapiros nomeadamente os aeroportos de: 

 Aeroporto Militar de Monte Real 

 Aeródromo de Santa Cruz 

 Base aérea da OTA, Alenquer 

 Aeródromo militar de Ovar 

 Aeródromo Municipal de Coimbra 

Sendo então criada uma shapefile, com as coordenadas de cada aeroporto, e integrada no 

projecto (Figura 21). 

         

Figura 24 – Aeroportos nas proximidades da área de estudo (adaptado de ZBYSZEWSKI 1971) 
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De seguida foi utilizada uma ferramenta de Arcgis denominada “Buffer” que estabelece um 

perímetro circular com um determinado raio, 20km neste caso, em torno dos pontos 

seleccionados e obtemos o resultado apresentado na Figura 25. 

 

Figura 25 – Buffer aplicado a Aeroportos, e ampliação á área validada por esta condição. 

 

O resultado obtido, Figura 25, possibilita afirmar que vários diapiros identificados terão que ser 

excluídos do nosso estudo, por se situarem a menos de 20km de aeroportos, designadamente 

do Aeroporto de Monte Real, ficando o estudo restringido ao diapiro das Caldas da Rainha. 
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7.1.2 Distância de segurança: 100m de estradas 

 

Com base em cartas militares, á escala original de 1:25000, foi criada uma shapefile 

denominada “vias” onde se representaram as estradas e caminhos de ferros existentes no 

interior dos limites da área de estudo (Figura 26). 

 

           Figura 26 – Estradas e Ferrovias na área de estudo e ampliação do buffer aplicado para a zona 
norte do diapiro de Caldas da Rainha.                    

Fazendo um buffer de 100 m a esta shapefile denominada Vias, resulta o apresentado na 

Figura 27.                                                                                                                                                                                        
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Figura 27 – Buffer de Estradas (ampliação á zona norte do diapiro das Caldas da Rainha) 

            

Na Figura 27, é apresentada a ampliação norte do diapiros das Caldas, onde se pode aferir 

sobre as áreas classificadas a verde como aptas para “receber” o armazenamento, sendo 

assegurado que estas zonas a verde se encontram á distância de segurança de 100 metros de 

estradas. A restante área de estudo será analisada no ponto seguinte, onde serão encontradas 

áreas a 100m de estradas e 200 m de edifícios civis. 

 

7.1.3 Distância de segurança: 200m de habitações ou edifícios civis 

 

Neste passo foram consideradas todas as zonas assinaladas a vermelho e cinzento, que 

caracterizam as áreas urbanas, de lazer, áreas artificiais diversas e áreas agrícolas (Tabela 2), 

e aplicado um buffer de 200 m a essas zonas.  

O resultado apresentado na Figura 28, permite aferir sobre que áreas se encontram a mais de 

200m das zonas proibitivas definidas neste ponto.  
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 Figura 28 – Buffer aplicado a zonas impeditivas para construção do armazenamento pretendido. 

     

No entanto, as duas últimas condicionantes, terão que ser estudadas em simultâneo, para se 

poder identificar, de maneira precisa, o número e dimensões de áreas favoráveis que se 

encontram a 100 m de estradas e 200m de habitações, onde teoricamente poderá ser instalado 

o pretendido armazenamento subterrâneo de gás natural (Figura 29). 
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Figura 29 – Resultado conjunto dos critérios aplicados de 100m de estradas e 200 m de zonas urbanas, 
industriais e agrícolas 
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Figura 30 – Aplicação dos critérios de: 100m de estradas e 200 m de Zonas urbanas, industriais e 
agrícolas. Ampliação ás três regiões com resultados satisfatórios  

Na Figura 30, é possível identificar diversas zonas a verde, que foram validadas pelas 

condições admitidas até este ponto, sendo portanto zonas de interesse para o estudo de 

localização do armazenamento subterrâneo de GN. 

 

7.1.4  Áreas de pouca inclinação 

 

Estes resultados passaram agora por um novo “crivo” aplicando-se lhes uma Carta de Declives, 

limitando a construção das instalações de armazenamento subterrâneo a zonas planas ou de 

pouca inclinação. 
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Utilizando a mesma metodologia aplicada aquando da utilização do CORINE 2006 obteve-se 

uma carta de declives para a área do diapiro a partir de um modelo digital do terreno. (Figura 

31) 

 

Figura 31 – Carta de declives com as zonas favoráveis representadas (Fonte: Modelo Digital do Terreno) 

Como pode ser constatado grande parte da área de estudo encontra-se em zonas planas ou de 

pouco declive. Assim sendo são identificadas as áreas favoráveis, encontradas nas condições 

anteriores (áreas azuis), para determinar quais as que se encontram em zonas planas. Com 
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base nestes resultados podemos concluir que na zona sul do diapiro existem áreas potenciais 

que terão que ser excluídas das áreas de interesse, por se encontrarem em zonas de declives 

acentuados, nomeadamente na zona sul, onde as áreas favoráveis encontram-se em zonas 

com declives superiores a 17%. 

7.1.5 Áreas fora de REN (Reserva Ecológica Nacional) ou RAN (Reserva 

Agrícola Nacional) 

 

Para validar esta condição foi necessário recorrer á base de dados do SNIT (Sistema Nacional 

de Informação Territorial), utilizando os Planos de Condicionantes disponíveis para os diversos 

concelhos estudados. (Planos originais em anexo) 

Tendo estes dados, as imagens foram georreferenciadas e cruzadas com as áreas favoráveis, 

identificadas nas condições anteriores, sendo feito o estudo para os  3 concelhos afectados: 

 

 Nazaré 

 

Figura 32 – Plano de condicionantes da Nazaré (adaptado de SNIT) 

Na Figura 32 é perceptível que as áreas situadas mais a oeste se encontram no interior da 

denominada Reserva ecológica nacional, sendo por isso excluídas do estudo. 
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No entanto, as restantes áreas potenciais neste concelho encontram-se no interior da Mata 

Nacional Valado dos Frades, o que poderá implicar graves problemas quer de impactes 

ambientais quer de opinião pública devido á desflorestação necessária. 

A Mata nacional do Valado de Frades, foi criada há vários séculos para conter o avanço das 

areias do litoral, como tal será sempre uma localização sensível para a instalação do 

armazenamento, só com um estudo intenso de impactes ambientes e com a classificação das 

instalações como utilidade pública/nacional seria possível utilizar estas áreas.  

No entanto para o objectivo do trabalho de procurar encontrar um número total de gás natural 

que, eventualmente, pudesse ser armazenado nesta região será admitido que esta localização 

seria aprovada pelas entidades competentes. Assim sendo serão excluídas unicamente, as 

áreas situadas no interior da Reserva Nacional Ecológica  

 

 Caldas da Rainha 

 

 

Figura 33 – Plano de condicionantes das Caldas da Rainha (adaptado de SNIT) 
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Nesta zona, Figura 33, podemos verificar que a maioria das áreas potenciais anteriormente 

identificadas encontram-se no espaço de Reserva ecológica, ficando restringido o estudo às 

três zonas situadas mais a sul. 

 

 Peniche 

 

Figura 34 – Mapa de condicionantes Peniche (adaptado de SNIT) 

 

Na região de Peniche, as áreas potenciais anteriormente identificadas foram validadas por esta 

condição, visto que estas não pertencem às reservas existentes nesse concelho (Figura 34). 
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7.1.6 6-Proximidade a fonte de água/rede nacional de gasodutos 

Neste ponto irei tomar como cenário de comparação, o caso do armazenamento subterrâneo 

de gás natural já em operação no Carriço onde o distanciamento entre o armazenamento e o 

gasoduto principal da rede nacional é de sensivelmente 17 000 m, sendo que, em relação ao 

mar este dista cerca de 6 000 m da instalação. Assim sendo serão analisadas as 3 regiões 

distintas, onde foram encontradas as áreas potenciais Figura 35 (Nazaré, Caldas da Rainha e 

Peniche)  

   

Figura 35 – Proximidade de áreas favoráveis a rede de gasodutos / oceano 

 

Na zona norte (Nazaré) foi verificado que o distanciamento de um ponto médio ao gasoduto 

principal dista cerca de 8000 m e uma distância ao oceano de 5000m. Caso seja verificado que 

todas estas áreas reúnam as condições geológicas para o armazenamento seria necessária a 

construção, tal como acontece nas instalações do Carriço, de um gasoduto secundário que iria 

conectar todas estas áreas ao gasoduto principal com um comprimento aproximado de 8000 m, 

por outro lado esta região apresenta-se relativamente próxima do oceano onde poderá ser 

captada água para o processo de lixiviação e também rejeição da salmoura. 
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Na zona central do diapiro (Caldas da Rainha), as distâncias ao gasoduto e ao oceano são de 

20000 metros e 4000 metros respectivamente. Neste caso terá de ser feito um estudo, 

económico, verificando se o investimento necessário, para construção do gasoduto secundário, 

viabiliza ou não o projecto. 

As áreas mais a sul (Peniche) apresentam-se distanciadas de cerca de 27 000 metros do 

gasoduto principal da Rede nacional, sendo que comparativamente aos 17 000 metros 

existentes no caso do Carriço, poderá indicar uma forte condicionante a esta localização, este 

facto pode ser explicado pelo forte investimento em gasodutos de ligação á rede nacional de 

gasodutos que teria de ser feito. Em relação ao distanciamento em relação ao mar este ronda 

os 6000 m muito próximo do verificado no caso de estudo. 

Estas distâncias são viáveis para a execução do projecto tendo em conta a experiência que 

existe na indústria. Neste sentido todas as áreas apresentadas 

7.2 Cálculo de áreas e volume de gás armazenável 

 

Encontradas as zonas de interesse torna-se possível então calcular as respectivas áreas, e 

aplicados os mesmos parâmetros utilizados no caso de estudo anteriormente descrito para se 

procurar o número de cavernas e correspondente volume de gás possível de ser armazenado 

em cada zona. 

Na Tabela 3, são apresentados os volumes de cavidade tipicamente utilizados, assim como o 

volume de gás a vários níveis de pressão utilizados. Assim foi admitido um espaçamento de 

300m entre eixos de cavernas, volume de caverna de 500.000m
3
 e uma capacidade de 

armazenamento médio de 50 MM m
3 

por cavidade a pressão compreendida entre os 75 e os 

175bar.  

Tabela 3 – Volume de gás tipicamente armazenado por volume de caverna (fonte: Transgás) 

 

 

 

 

 

NOTAS: 

 (1)  Entre Pmin e Pmax 

Volume Cavidade 

[m
3
] 

Volume GN (Pmin = 

75bar) 

[10
6
 m

3
 (PTN)] 

Volume GN 

(Pmax=175bar) 

[10
6
 m

3
 (PTN)] 

Volume GN 

disponível 

[10
6
 m

3
 (PTN)]  

(1) 

400 000 

500 000 

600 000 

32,4 

40,5 

48,6 

80,0 

100,0 

120,0 

47,6 

59,5 

71,4 
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O espaçamento utilizado tem como objectivo garantir a estabilidade do maciço, assim torna-se 

importante referir que esta estabilidade poderá variar entre zonas sendo que este valor será 

sensível aos resultados dos necessários estudos prévios, como sísmica e sondagens, o que 

poderá provocar uma variação na distância necessária entre cavidades. 

 

Na Tabela 4 são apresentados os resultados obtidos para as diferentes zonas. 

   

Tabela 4– Volume de gás armazenável por área 

 

Na Tabela 4 verifica-se que, com o espaçamento de 300m, apenas uma das áreas apresenta 

condições para a instalação de mais do que uma cavidade salina, este facto pode ser explicado 

pela utilização da condicionante de distanciamento de 100m de estradas, a todas a estradas 

principais e secundárias existentes na região.  

Neste cenário concluiu-se que com as cavidades encontradas seria possível obter um valor de 

armazenamento médio de 1000 MM m
3 

(1bcm). Face ao consumo anual registado de 4.3 bcm 

no ano de 2009 ( BP Statistical Review of World Energy Full Report 2010) poderá se afirmar 

Id Concelho Área (m
2
) Nº de Cavidades 

Total de gás 

(10
6
 m

3
) 

1 Nazaré 22731.14 1 50 

2 Nazaré 40238.36 1 50 

3 Nazaré 80157.71 1 50 

4 Nazaré 79234.48 1 50 

5 Nazaré 82400.78 1 50 

6 Nazaré 77141.22 1 50 

7 Nazaré 68021.12 1 50 

8 Nazaré 67030.25 1 50 

9 Nazaré 19167.81 1 50 

10 Nazaré 32414.03 1 50 

11 Caldas da rainha 29934.68 1 50 

12 Peniche 204084.22 2 100 

13 Peniche 29510.52 1 50 

14 Peniche 90736.51 1 50 

15 Nazaré 86601.99 1 50 

16 Nazaré 80143.96 1 50 

17 Nazaré 81121.19 1 50 

18 Caldas da rainha 39913.82 1 50 

19 Caldas da rainha 25616.70 1 50 

Total de gás armazenado 1000 
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que Portugal estaria em condições de responder ao consumo nacional por um período de 84 

dias, o que acrescentando aos 22 dias correspondentes á reserva de gás actualmente 

disponíveis  representará 106 dias de consumo interno sem recurso a qualquer fonte de 

abastecimento. Comparando com o actual estado de armazenamento de gás natural na união 

europeia, onde França se apresenta como a maior reserva, suficientes para responder ao 

consumo interno de 91 dias, pode-se então afirmar que neste cenário Portugal seria o país com 

maior volume de gás armazenado. 

Contudo pela análise geográfica verifica-se que se limitarmos a restrição às vias principais 

(auto-estradas e ferrovias) poderemos aglomerar as áreas mais próximas resultando 

logicamente em áreas de armazenamento maiores (Figura 36) e consequentemente maior 

número de cavidades disponíveis. Para que esta opção seja viável terá que ser feito um estudo 

sobre intensidade de tráfego das referidas estradas secundárias e possíveis trajectos 

alternativos.  

 

 

 

Figura 36- Cenário 2 , com aglomeração de áreas separadas por estradas nacionais 

 

Tabela 5 – Cenário 2. 

Concelho 
    
      Área (m

2
)  

Nº de 
Cavidades Total de gás (10

6
 m

3
) 

Peniche 739985.04 8 400 

Nazaré 2184732.343 24 1200 

Caldas da Rainha 145588.303 1 50 

  
Total de gás 1650 
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Admitindo este segundo cenário (Tabela 5), Portugal passaria a dispor só nas regiões 

estudadas de cerca de 41% do total consumido no ano de 2009. Em conjunto com o 

armazenamento existente de Gás natural na região do Carriço e o armazenamento de Gás 

natural Liquefeito em Sines resultaria numa reserva de 1.973 bcm representando praticamente 

metade do consumo anual médio (4bcm) equivalente a 165 dias de consumo interno.  

Um terceiro cenário pode ser estudado, admitindo que as zonas potenciais identificadas no 

interior da Mata Valados dos Frades (Concelho de Nazaré) seriam inviabilizadas, em 

consequência dos inevitáveis impactes que seriam causados. Assim foi efectuado o mesmo 

procedimento anterior, mas retirando o volume armazenado nas zonas impedidas, resultando 

que o total de gás que poderia ser armazenado seria de 450 MM m
3
. Este volume armazenável 

corresponde a 41 dias de consumo médio interno, que em conjunto com a actual capacidade 

de armazenamento em território nacional, de 22 dias, significa 63 dias de consumo interno 

médio de Gás Natural. Apesar deste cenário apresentar resultados inferiores aos verificados 

anteriormente, continua a ser um forte incremento á actual situação de armazenamento em 

território nacional. 
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8. Impactes ambientais 

 

A actividade descrita neste trabalho, apesar de se tratar de armazenamento subterrâneo, 

acarreta inevitavelmente impactes ambientais importantes. Assim sendo neste capítulo serão 

descritos os impactes ambientes verificados no caso de estudo (Armazenamento Subterrâneo, 

REN AS, na região do Carriço) bem como as medidas aplicadas para minimizar os possíveis 

impactes negativos. 

Os principais impactes ambientais detectados no armazenamento subterrâneo de gás natural 

do Carriço foram: 

 Alterações climáticas, decorrentes de emissões de metano e dióxido de carbono para a 

atmosfera. 

 Perda de biodiversidade, resultante da alteração do uso dos solos 

 Afectação localizada de águas subterrâneas e superficiais. 

 Ruído gerado no processo de construção 

 Impactes associados á rejeição da salmoura 

 Impactes associados á captação de água, poderão existir efeitos na vegetação dunar 

por rebaixamentos de nível freático 

 

 

O processo de lixiviação, necessário para a construção das cavidades salinas, envolve a 

injecção e extracção contínua de água no maciço salino desta forma é necessária a captação 

de um elevado volume de água que possa ser utilizada para a construção das cavidades. A 

obtenção de água directamente de um aquífero poderá resultar num rebaixamento do nível 

freático aumentando a susceptibilidade de impactos no ecossistema local. 

No estudo de Impacte Ambiental do Projecto de Armazenamento Subterrâneo de Gás Natural 

no Carriço, foi determinado que a captação de água fosse efectuada recorrendo a 20 furos de 

captação localizados no Pombal, diversos estudos de monitorização efectuado entre 2002 e 

2007 concluíram não terem sido perceptíveis quaisquer impactes no coberto vegetal. 

Um dos principais problemas associados a esta actividade prende-se com o facto de durante o 

processo de lixiviação, necessário para obtenção das desejadas cavidades salinas, serem 

produzidos elevados volumes de salmoura que será rejeitada potenciando impactes ambientais 

importantes. (REN AS, 2008) 
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Vários métodos de rejeição da salmoura poderão ser aplicados: 

 Descarga no oceano 

 Controlo de poeiras em estradas por exemplo. 

 Aplicação para a indústria Química 

 

No caso de estudo, Carriço, a opção aplicada foi a de fazer a descarga de salmoura 

directamente no oceano, na região Rego do Estremal a 9 km das instalações, contudo 

procurando diminuir o volume de salmoura descarregada e algum retorno do processo de 

extracção da salmoura foi conseguida uma cooperação entre as empresas Transgás 

(Armazenamento) e uma empresa especializada na indústria de produção de Sal (Renoeste). 

Para que este projecto fosse viável, foi construída uma central de Cogeração, esta central 

produz conjuntamente calor e electricidade a partir da queima de gás natural, sendo que a 

electricidade produzida irá alimentar a fábrica de sal da RENOESTE e a restante será 

exportada para o Sistema Eléctrico Público. O calor produzido, sob forma de água quente é 

enviado para a fábrica de sal onde será utilizado para o aquecimento da salmoura ,depositada 

nas salinas, proveniente da execução das cavidades salinas de armazenamento subterrâneo 

de gás natural da REN/TRANSGÁS (SANTOS, 2002). 

A principal vantagem da construção desta Central de Cogeração prende-se com o facto de sem 

ela a produção de sal na fábrica da RENOESTE não seria possível, porque seria mais caro e 

ocuparia um maior área de solo. O sal a produzir de elevada pureza será utilizado depois para 

a produção de cloro na fábrica da UNITECA em Estarreja. 

Do ponto de vista ambiental, a utilização desta central para viabilizar a utilização da fábrica de 

sal, evita a necessidade de instalação de salinas numa vasta área de terrenos, este facto seria 

bastante prejudicial pois este local trata-se de uma Reserva Ecológica e Nacional que seria 

afectada mas também iria aumentar as áreas impermeabilizadas e consequentemente reduzir 

as áreas de recarga dos aquíferos da região. 

A grande vantagem deste projecto, como é evidenciado no fluxograma seguinte, é que a 

Cogeração permitirá à fábrica de sal aproveitar o desperdício de uma elevada quantidade de 

salmoura, que seria descarregada no mar, e por outro lado reduzindo este caudal de salmoura 

rejeitada reduz-se os possíveis impactos nas comunidades marinhas associadas.  
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                                       Vantagens mútuas 
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9. Conclusões 

 

Na elaboração deste trabalho ficou demonstrada a importância crescente das estruturas de 

armazenamento subterrâneo de Gás Natural na definição de políticas energéticas sustentáveis. 

Para o caso da União Europeia, essa importância é ainda mais relevante devido ao problema 

anteriormente descrito da dependência excessiva do gás proveniente da Rússia, conferindo a 

esse país um elevado poder negocial e político, que aumenta a vulnerabilidade dos países que 

dependem dessa fonte de abastecimento. Assim o aumento das reservas estratégicas 

Europeias, para além das questões relacionadas com a segurança de abastecimento, 

apresenta-se como uma boa solução comercial dotando os países pertencentes à UE de maior 

poder negocial, podendo até alcançar condições mais vantajosas para a aquisição do Gás 

Natural. 

Neste contexto, Portugal, pode posicionar-se de forma a funcionar como reserva da UE, e na 

ausência de produção interna poderá armazenar gás proveniente da Argélia (via gasodutos) e 

da Nigéria (via marítima) e comercializá-lo para os países necessitados, atingindo-se assim 

vantagens mútuas em que Portugal poderia dar um impulso na economia nacional obtendo 

receitas significativas do Gás vendido, sendo que os restantes países possuiriam mais uma 

fonte de abastecimento de GN. 

Este trabalho reflecte os condicionamentos de acesso aos dados sendo que a metodologia 

desenvolvida foi adaptada à escala e tipo de dados existentes, conduzindo a conclusões 

interessantes. O estudo efectuado, focou-se numa análise geográfica que teria que ser 

validada por estudos complementares de avaliação da estabilidade dos diapiros. 

Ainda assim, neste estudo, ficou demonstrado que Portugal apresenta estruturas salinas em 

abundância, sendo que na região estudada, no melhor dos cenários, poderiam ser 

armazenados cerca de 1.973 bcm de GN, equivalente a 165 dias de consumo interno. Caso 

este estudo, seja comprovado, Portugal passaria a ter a maior reserva da União Europeia. Esta 

reserva estratégica de Gás além de aumentar a Segurança Energética do País e prepará-lo 

para tempos de crise no abastecimento, poderia também ser utilizada para fins comerciais, 

revendendo o gás armazenado aos países da UE que apresentem os problemas de 

dependência excessiva. 

Neste contexo de crise económica e financeira, o armazenamento de gás natural e a sua 

comercialização podem representar saídas viáveis para o futuro. 
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Anexo 1- Mapa original do diapirismo na Bacia Lusitaniana (Fonte: ZBYSZEWSKI,1971) 
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Anexo 2- Plano de condicionantes original da Nazaré (fonte: SNIT) 
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Anexo 3 – Plano de condicionantes originais Caldas da Rainha (fonte: SNIT) 
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Anexo 4 – Reserva ecológica nacional, original, em Peniche (fonte: SNIT) 
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Anexo 5 – Reserva agrícola nacional original em Peniche (fonte: SNIT) 
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