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Gestão
Ambiental
- atividades
Portos
Agenda
O transporte marítimo é o modo mais eficiente, com menores
emissões em carbono, sendo responsável pelo transporte de mais
de 80% das mercadorias em todo o mundo, ou seja, mais de 10,7
mil milhões de toneladas de mercadorias.
Os portos fazem parte da
cadeia global de
transporte, funcionando
como plataformas
intermodais.
À atividade portuária estão
associadas emissões
atmosféricas que importa
controlar e medir.
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Gestão Ambiental
- atividades
Emissões
atmosféricas

Serviço ao navio (reboque,
pilotagem, assistência a navios
em porto)

CO2, NOx, SOx, PM

Agenda

Gestão
Ambiental -das
atividades
Medidas
de minimização
emissões

Navios:
- Consumir fuel com baixo teor de enxofre (<0,10%) na UE;
- Em alternativa ao fuel, optar por propulsão com LNG
(Liquified Natural Gás);
- Reduzir as emissões de enxofre, equipando os motores
com lavadores (Scrubbers) ou outras tecnologias de
limpeza de gases de evacuação.

Agenda

Gestão Ambiental
- atividades
Emissões
atmosféricas
Serviço à carga (movimentação de mercadorias,
armazenagem, transporte e limpeza do terminal)

Granéis Sólidos – minimização da emissão
Granéis Sólidos
– minimização
da emissão
Agenda
difusa
de partículas
difusa de partículas

As
emissões
difusas
de
partículas
originadas
na
movimentação e parqueamento
de granéis sólidos a céu aberto
constituem
um
problema
ambiental no Porto de Aveiro,
tendo-se recorrido a diferentes
métodos e equipamentos para a
sua minimização.

Agenda

Gestão
Ambiental -das
atividades
Medidas
de minimização
emissões
Reclamações de habitantes da Gafanha da Nazaré sobre a movimentação
de alguns granéis sólidos, em particular o coque verde de petróleo
/petcoke, conduziram a um primeiro estudo da dispersão de poluentes
provenientes da atividade portuária, efetuado pelo IDAD – Instituto do
Ambiente e Desenvolvimento.

Agenda

Gestão
Ambiental -das
atividades
Medidas
de minimização
emissões
1. Avaliação da qualidade do ar (2014-2015);

2. Simulação numérica do comportamento dos
ventos no Porto de Aveiro e a sua ação sobre a
dispersão de coque de petróleo;

3. Modelação física em túnel de vento

Agenda

Gestão
Ambiental -das
atividades
Medidas
de minimização
emissões
Resultados do estudo (IDAD):
1. Humidificação da pilha de coque de petróleo
(medida implementada durante o estudo)

Movimentação de coque de petróleo no
Medidas de minimização
TGS das emissões
Medidas operacionais implementadas:
. Correta humidificação da pilha de coque de petróleo durante a
descarga do navio e a carga de camiões;
. Redução do tempo de permanência em cais – transporte em camião em
4-5 dias;
. Limpeza mais cuidada e imediata do terrapleno após terminar a saída
do produto;
. Suspenso o transporte por ferrovia, em vagão aberto;
. Alteração da rota de circulação dos camiões, evitando a zona
populacional.

Agenda

Gestão
Ambiental -das
atividades
Medidas
de minimização
emissões
Resultados do estudo (IDAD):
2. Construção de sistema de barreiras maciças,
assentes no solo:
Barreiras construídas com contentores marítimos
de 20′ e 40′: H=7,8m, (L= 2,34m), C1= 100m e
C2=30m)

Gestão
Ambiental - atividades
Monitorização
Agenda
Resultados do estudo:
3. Implementar Programa de Monitorização da Qualidade do Ar na envolvente
do Porto de Aveiro, tendo como objetivos:
Conhecer em tempo real os resultados da monitorização;
Gerir um sistema de alertas, que permitam a intervenção atempada
na minimização de emissões resultantes da atividade portuária;
Avaliar a qualidade do ar na Gafanha da Nazaré;
Estimar a contribuição da operação portuária para a qualidade do ar,
com vista à gestão e planeamento do porto.

Gestão
Ambiental - atividades
Monitorização
Agenda
Medição em contínuo da Qualidade do Ar
•Medição em contínuo desde maio de
2016, na estação móvel instalada na
Gafanha da Nazaré (escola básica);
•Medição em contínuo dos parâmetros CO,
PM10, PM2.5, NO2, O3, SO2, Benzeno;
•Medição em contínuo dos parâmetros
meteorológicos (Temperatura, Humidade
Relativa, Velocidade e Direção do Vento,
Precipitação, Radiação e Pressão
atmosférica);
•Sistema de alertas de excedências via
SMS
•PM10 – 75 µg/m3 (1,5x o valor limite
diário)
•Benzeno – 50 µg/m3 (10x o valor limite
anual)

Local de medição P1 [SONDARLAB, 2017]

Gestão
Ambiental
- atividades
Monitorização
- Resultados
Agenda

Direção de vento
entre 280° e os
350° delimita a
principal área onde
se desenvolve a
atividade portuária

Gestão
Ambiental
- atividades
Monitorização
- Resultados
Agenda
Ano de 2018:
Predominância de ventos de
nor-noroeste e noroeste.
37% dos períodos horários
com vento proveniente da
área onde se desenvolve a
atividade portuária (280° a
350°)

Gestão
Ambiental
- atividades
Monitorização
- Resultados
Agenda

Rosas de poluição (2018)
PM10

PM2.5

• Concentrações médias de PM mais elevadas com
vento de nor-nordeste

Gestão
Ambiental
- atividades
Monitorização
- Resultados
Agenda

Rosas de poluição (2018)
NO2

CO

• Concentrações médias de NO2 mais elevadas com vento de
nor-nordeste a este
• Concentrações médias de CO mais elevadas com vento de nornordeste a sudeste

Monitorização - Resultados

Rosas de poluição (2018)
C6H6

SO2

• Concentrações médias de benzeno mais elevadas com vento de
norte e sudeste
• Concentrações médias de SO2 sem variação face à direção do
vento

Gestão
Ambiental
- atividades
Monitorização
- Resultados
Agenda

Índices da qualidade do ar nos anos de 2017 e 2018)
(calculados de acordo com a matriz de classificação em http://qualar.apambiente.pt)

• 66% (2017) e 44% (2018) dos dias com índice de qualidade do ar Bom.
Índice igual ao da Aglomeração Aveiro/ Ílhavo em 50 % dos dias.
• Excedências dos valores legislados, para PM10 e O3
• Análise de sensibilidade da concentração de PM10 indica que uma parte
das ultrapassagens poderão estar associadas a spray marinho, lareiras e
areias do deserto.

Ações
desenvolvidas
Monitorização –Contribuição portuária

Distribuição temporal do movimento de
navios/granéis e concentração de PM10
durante a campanha de dezembro 2018 [IDAD]

Distribuição temporal do movimento de
navios/granéis e concentração de PM10
durante a campanha de junho 2017 [IDAD,
2018]

Monitorização - Contribuição portuária

Concentração PM10 vs direção do vento

• Jan, fev, mar, ago, set, nov, dez 2018: PM10 250-350° < PM10 outras direções
• Período anual: 38 µg.m‐3 vs 41 µg.m‐3

Monitorização - Contribuição portuária

• Necessidade de confirmar qual a contribuição da atividade portuária nas
concentrações de PM10 no local de medição na Gafanha da Nazaré.
• Estão a ser avaliadas medidas complementares à monitorização em
contínuo da qualidade do ar, tendo em vista:
• A caracterização das fontes de emissão de PM10
• Maior conhecimento das fontes de emissão de PM10
• A redução da contribuição portuária em PM10.

Qualidade do ar - Conclusões

. Às reclamações e contestação da população a APA, S.A. respondeu com
objetividade, estudando o problema e o modo de o resolver, comunicando os
resultados às entidades públicas, associações e à população em geral.
. A cooperação/comunicação com os responsáveis pela movimentação da
mercadoria foi, e continuará a ser, muito importante para a definição de
propostas de melhoria na operação de descarga do navio, carga dos veículos e
transporte rodoviário dos granéis sólidos.
. A medição em contínuo da qualidade do ar constitui uma ferramenta que
pode ser utilizada para acompanhamento da evolução da qualidade do ar mas
também para intervenção imediata na movimentação portuária e, a
médio/longo prazo, para sustentar políticas municipais e regionais de
ordenamento e planeamento do território.

Eficiência energética

A APA, S.A. tem vindo a implementar no Porto de Aveiro um conjunto de
medidas tendo em vista a redução dos consumos energéticos e respetivo
aumento da eficiência energética:
- Recurso a energias alternativas – energia solar;
- Utilização de luminárias LED;
- Certificação de edifícios + melhoria do conforto térmico;
- Auditorias energéticas;
- Renovação da frota automóvel;
- Instalação de células de hidrogénio em embarcações;
- Melhoria na medição - Troca de contadores de energia elétrica.
A APA, S.A. efetua ainda o cálculo dos indicadores GRI (Global Reporting
Initiative) respeitantes ao consumo de combustível, consumo de energia
elétrica, emissões diretas e indiretas causadoras do efeito de estufa.

Medidas de eficiência energética
Recurso a energias alternativas – energia solar

Edifício Sede da APA, S.A.
Início – outubro/2017
Central electroprodutora a energia solar para
autoconsumo (200 painéis; capacidade total – 50 kW)
Produção em 15 meses = 53 MWh (40% consumo total)
Poupança – 5 524,00€
CO2 – redução de 28,08 toneladas
plantar 720 árvores

187226 km de automóvel

Aquecimento de Águas Sanitárias
Remodelação de balneários em 2 edifícios, com instalação de sistemas de aquecimento solar
de águas sanitárias (200 litros; 3 kW potência elétrica)

Medidas de eficiência energética
Recurso a energias alternativas – energia solar
Sinalização de auxílio à navegação noturna nos
canais de navegação
Substituição das lanternas alimentadas a energia
elétrica por outras, autónomas e alimentadas por
meio de painéis solares.
Sistemas de marcadores luminosos de margem
alimentados por baterias e painéis solares.
Em funcionamento desde Fevereiro de 2007

Medidas de eficiência energética
Utilização de luminárias LED
Iluminação Pública
Instalação de um circuito de iluminação pública na
VCP – 49 conjuntos. Substituição das luminárias de
sódio por LED
Poupança anual – 2 000,00€
Poupança anual de energia: 12.500 kWh

Iluminação Interior de Edifícios Administrativos
Troca de lâmpadas fluorescentes de 36 W por
lâmpadas de tecnologia LED DE 11 W.
Poupança anual – 3 200,00€
Poupança anual de energia: 6.200 kWh

Medidas de eficiência energética
Utilização de luminárias LED

Iluminação de Terraplenos
Data - 2014
Instalação de 2 torres de iluminação de terraplenos
(2*6 projetores) com tecnologia LED (250 W) na
ampliação de um terminal.
Poupança anual comparada com as tradicionais
lâmpadas de sódio de 400 W – 300,00 €
Poupança anual de energia – 550 kWh

Medidas de eficiência energética
Certificação de edifícios e Auditorias Energéticas
Certificação Energética de Edifícios Administrativos
Data – 2015
Obtenção dos certificados dos edifícios com classes
energéticas entre B- e C.

Auditoria Energética à APA, S.A.
Data – 2017/2018
Aponta ações a desenvolver em 2019/2021

Medidas de eficiência energética
Ações para o triénio 2019-2021:
. Continuar a substituição das lâmpadas de vapor de sódio por tecnologia LED;
. Obras para melhoria do conforto térmico em edifícios administrativos;
. Instalação de mais uma central solar (120 painéis solares com potência
equivalente a 30 kW; produção anual de 0,42 MWh, poupança estimada de
3000,00€);
. Renovação da frota automóvel – em estudo de viabilidade;
. Instalação de células de hidrogénio em embarcações da APA, S.A. a diesel, que
irão proporcionar poupanças entre 5 e 7,5%;
. Troca de contadores de energia elétrica – para redução das perdas (medição).

Indicadores
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Obrigada pela vossa Atenção!!!

Mariamanuel.cruz@portodeaveiro.pt

