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Resumo
A movimentação de granéis sólidos no Porto de Aveiro, e em particular do coque verde de
petróleo, originou algumas reclamações dos habitantes da Gafanha da Nazaré, tendo a APA –
Administração do Porto de Aveiro, S.A. vindo a procurar soluções que permitam a minimização
dos impactes da atividade portuária nesta cidade vizinha ao porto.
Nesta comunicação descreve-se todo o processo desenvolvido, incluindo os resultados dos
estudos técnicos e das ações realizadas tendo em vista não só a minimização dos impactes
ambientais resultantes da atividade portuária mas, sobretudo, que permitam compreender,
quantificar e controlar a sua magnitude.
As medidas implementadas, conjuntamente com as ações de divulgação da informação
respeitante aos estudos efetuados, permitiram ainda devolver a confiança aos moradores da
Gafanha da Nazaré no Porto de Aveiro e serenar os ânimos exaltados pelo desconhecimento
quanto aos reais efeitos da movimentação desta carga no Porto de Aveiro.
Abstract
The dry bulk cargo handling in Aveiro Port, namely the petroleum coke, have given rise to some
complaints from citizens of Gafanha da Nazaré to which Port Administration has been tried to
find solutions that might allow to reduce the impact of port operations in the neighboring town.
In this paper, we intend to describe all the actions that have been developed, including the
results of the technical studies and the related measures and actions undertaken not only to
minimize the environmental impacts of port operations but also to understand, to quantify and to
control its effects.
The measures in place, together with the actions of dissemination of information about the
results and the studies that were performed by the Port Authority, were helping to restore some
confidence to Gafanha da Nazaré citizens and to calm down the feelings that were running high
due to the lack of knowledge about the real health impact of petcoke handling operation.
Palavras-chave: granéis sólidos; coque de petróleo; emissão difusa de partículas;
qualidade do ar, impacte ambiental.
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ão de um cconjunto de medidas de
e minimizaçãão e controlo das
emisssões provocadas pela movimenta
ação do co
oque de petróleo,
p
deesignadamen
nte, a
humid
dificação em
m permanênc
cia da carga
a durante a sua movime
entação, a cconstrução de
d um
sistem
ma de barreiras para-ven
nto e a mediçção em contínuo da qualidade do ar.
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A imp
portação de coque
c
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Figura 1 – Localiz
zação do Term
minal de Gran
néis Sólidos do
o Porto de Aveeiro.

Na Figura 2 apresenta-se a variação
v
da m
movimentaçã
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A carga chega em
e navio e é descarreg
gada no terrrapleno, atra
avés de gruua com colh
her de
grané
éis. Da pilha, o coque de
e petróleo é p
posteriormen
nte carregado para camiãão, com recu
urso a
pá ca
arregadora, e transportad
do por rodoviia até ao des
stino.

Figura
a 3 – Movimen
ntação de coq ue de petróleo
o no Terminal de Granéis S
Sólidos.

É de
e referir que
e, no passad
do, foi ensa
aiado o tran
nsporte por via ferroviáária, mas co
omo o
escoa
amento do material
m
era muito lento, este tipo de
e movimenta
ação teve dee ser abando
onado
de modo a reduziir o tempo de
e permanênccia da carga em trânsito no terraplenoo portuário.
O coq
que de petró
óleo é um produto sólido
o granulado carbonáceo
o, de cor esccura, com ele
evado
teor d
de carbono (87-93%), consistindo nu m subprodutto de processos de destrruição de res
síduos

da destilação do petróleo, em refinarias. Além do carbono é ainda constituído por enxofre (0.87%) e cinzas voláteis (8.5-12%), as quais contêm metais pesados e hidrocarbonetos voláteis.
Possui estabilidade química (é não explosivo, não reativo e com alto ponto de ignição), é
insolúvel em água e possui baixo teor de cinzas e de compostos voláteis.

3. A avaliação dos impactes resultantes da movimentação do granel
Na sequência de uma primeira reclamação de uma moradora da Gafanha da Nazaré, em 2013,
relativa à sujidade na sua casa provocada alegadamente pela movimentação portuária de
coque de petróleo no Terminal de Granéis Sólidos do Porto de Aveiro (TGS), em setembro
foram desenvolvidas algumas ações de observação e a caracterização química das partículas
a partir de amostras colhidas no exterior da casa da queixosa e na carga que se encontrava a
ser movimentada no TGS. Contudo, estes estudos revelaram-se inconclusivos.
Um estudo posterior da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Centro veio
confirmar não existir uma relação direta entre a queixa e a movimentação de coque de petróleo
no TGS.
À primeira reclamação juntaram-se posteriormente outras, incluindo um abaixo-assinado da
população, datado de fevereiro de 2014, e a APA, S.A. foi interpelada pelas entidades
competentes nesta matéria, em concreto, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Centro (CCDR-C) e a Agência Portuguesa do Ambiente. No segundo semestre de
2014, diversos artigos de opinião, publicados nos meios de comunicação social agravaram os
receios da população e criaram um sentimento de descontentamento e desconfiança em
relação ao porto e ao coque de petróleo.
Entretanto, e com o propósito de compreender os impactes da movimentação deste granel
sólido na área envolvente ao TGS e, principalmente, na povoação mais próxima, a APA, S.A. já
tinha contratado ao IDAD – Instituto do Ambiente e Desenvolvimento o “Estudo de Avaliação da
Qualidade do Ar na Envolvente do Porto de Aveiro” [IDAD, 2015], procurando dar resposta a
três questões fundamentais:
a) Qual a qualidade do ar da Gafanha da Nazaré (comparação com os valores legais)?
b) Qual o contributo da emissão difusa de partículas do coque de petróleo para a qualidade
do ar da Gafanha da Nazaré?
c) De que modo ocorre a dispersão das partículas resultantes da movimentação do coque
de petróleo no TGS e como poderá ser minimizada?
O estudo decorreu entre julho de 2014 e julho de 2015 e foi dividido em três fases: qualidade
do ar, modelação numérica e modelação física.
● Fase I – Qualidade do ar
As campanhas de monitorização da qualidade do ar decorreram em períodos mensais,
abrangendo a situação de verão, com ventos predominantes de N e NW, e a situação de
inverno, com vento predominante de S, em dois locais de amostragem a sul do TGS (Figura 4).
Foi efetuada a amostragem em contínuo dos parâmetros constantes do Decreto-Lei
n.º102/2010, de 23 de setembro, incluindo entre outros, os parâmetros PM10 e PAH, bem
como a amostragem pontual de metais com relação conhecida às emissões de coque de
petróleo (crómio, cobre, manganês, vanádio e zinco).

Fig
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Os pa
arâmetros PM10
P
e metais são os ma
ais relevante
es para o esttudo da influuência da em
missão
difusa
a de partícu
ulas durante a movimen
ntação do co
oque de pettróleo. Contuudo, é impo
ortante
referir que são múltiplas
m
as fontes de emissão de
e partículas, quer naturaais, tais com
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erupçções vulcânicas, os fogo
os florestais, a ação do vento
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● Fas
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elação Numé
érica
Para o estudo da
d dispersão das poeirras de coqu
ue de petró
óleo recorreuu-se à simu
ulação
numé
érica da ação
o dos ventos
s locais sobre
e o transporte e dispersão deste mateerial.
Foi ccriada uma configuração
c
virtual da zo
ona de estud
do (3D) e de
efinidos casoos de estudo
o para
os ve
entos predom
minantes de norte (360°) e noroeste (326,25°), os quais são mais propícios ao
transporte de parrtículas para
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Figura
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5 m de
altura do solo para o caso de esttudo. A escala
a de cores indiica as concentrações em μgg.m-3. [IDAD, 2015]
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elação Físic
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o física em túnel de ve nto foi poss
sível estudarr diferentes ssoluções téc
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ento.

Figura 6 - Perspetiv
va de sudeste da maquete, de escala 1:10
000, utilizada no túnel
udo da APA. [IIDAD, 2015]
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o com os re
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assente directamente no solo, colocada a montante da pilha, estimando-se eficiências
superiores a 84%;
O estudo aponta ainda para:
-

A medição em contínuo da concentração de PM10, de modo a garantir o
acompanhamento eficaz dos impactes na qualidade do ar decorrentes da movimentação
de coque de petróleo;

-

A suspensão da descarga na presença de vento forte (superior a 14 m.s-1);

-

A elaboração de um Manual de Boas Práticas para a operação deste tipo de cargas.

4. As ações desenvolvidas
4.1 Comunicação dos resultados do estudo desenvolvido
Os resultados dos estudos efetuados foram comunicados às entidades públicas e associações
de defesa da Gafanha da Nazaré, numa reunião convocada para esse efeito, e apresentados à
população em geral e aos media, em sessão pública a 11 de agosto de 2015. As conclusões
dos relatórios posteriores de qualidade do ar têm igualmente vindo a ser amplamente
divulgadas e os relatórios publicados no website da APA, S.A..
4.2 Implementação de medidas na movimentação do coque de petróleo
Em paralelo com a execução do estudo da qualidade do ar descrito, o importador da
mercadoria reformulou o modo de trabalhar no TGS:
-

Passou a estar garantida a correta humidificação da pilha durante a descarga do navio e
a carga de camiões, já em conformidade com uma das recomendações do estudo;
A carga de cada navio passou a ser carregada e transportada em camião num curto
período de tempo (4 a 5 dias);
O cais passou a ser limpo de modo mais cuidado após o fim da carga dos camiões;
Foi suspenso o transporte por ferrovia em vagão aberto;
A rota de circulação dos camiões foi alterada, evitando a zona populacional.

4.3 Sistema de barreiras para-vento no Terminal de Granéis Sólidos
Na sequência das conclusões do estudo de qualidade do ar, foi elaborado o estudo mais
detalhado da barreira para-vento, pelo IDAD.
Para o efeito, definiu-se o navio de projeto e uma pilha trapezoidal com 95 metros de
comprimento, 33 metros de largura e 7 metros de altura, tendo o IDAD concluído, face ao
posicionamento e altura da pilha, bem como às direções de vento, ser necessário colocar um
sistema constituído por 2 barreiras com 7,8 metros de altura, uma a norte da pilha, com 100
metros de comprimento, e outra na direção noroeste, com 30 metros de comprimento.

Figurra 7 - Dimensionamento e lo
ocalização da barreira [IDAD, 2016]

Escolhida a soluçção, foi entã
ão elaborado
o o projecto de execução
o de um sisttema de barrreiras
consttituídas por contentores
c
marítimos e posteriorme
ente construída a obra ppelo importad
dor da
mercadoria. O sisstema de barrreiras entrou
u em funcion
namento em setembro dee 2016.

Figura
a 8 - Barreira para-vento de
e proteção à m
movimentação
o de coque de
e petróleo no T
Terminal de Granéis
G
Sólido
os.

4.4 M
Monitorizaçã
ão da Qualid
dade do Ar
Ainda
a na sequên
ncia das con
nclusões do estudo de qualidade
q
do
o ar, foi conttratada pela APA,
S.A. a prestação do serviço de
d monitorizzação em contínuo da qu
ualidade do ar na Gafan
nha da
Naza
aré, no local previamente
p
selecionado
o, a Escola Básica
B
da Ga
afanha da Naazaré.

Figura 9 – Lo
ocal de mediçã
ão P1 [SONDA
ARLAB, 2017]]

Com a monitoriza
ação da qualidade do ar n
naquele loca
al, pretendera
am-se atingirr dois objetiv
vos:
a)) Conhecer em
e tempo re
eal os dadoss de monitorrização para os diferentees parâmetro
os, os
quais, atra
avés de um sistema de alertas, perrmitissem a implementaçção atempada de
medidas de minimizaç
ção das emi ssões, sempre que hou
uvesse evenntual influênc
cia da
atividade portuária;
p
b)) Avaliar a qualidade
q
do
o ar na Gafa nha da Nazaré e estima
ar a contribuuição da ope
eração
portuária e das respetiv
vas emissõe
es difusas de
e partículas, tendo em viista a propos
sta de
soluções para a gestão
o e planeame
ento do Porto
o de Aveiro.
Deco
orrido o proccesso de con
ntratação, fo
oi dado início
o à monitoriz
zação em coontínuo em 18 de
maio de 2016, com recurso a uma esta
ação móvel da
d qualidade
e do ar, e teendo por ba
ase os
métodos e equipa
amentos deffinidos no De
ecreto-Lei n.ºº 102/2010, de
d 23 de settembro, alterrado e
repub
blicado pelo Decreto-Lei n.º 47/2017, de 10 de maio.
Em paralelo é efetuada a monitorizaçção em co
ontínuo dos parâmetross meteoroló
ógicos:
temperatura, hum
midade relativa, velocid
dade e dire
eção do ven
nto, precipitaação, radiaç
ção e
presssão atmosférrica.
Para atingir o primeiro objetivo, de imple
ementação atempada
a
de
e medidas dde minimizaç
ção, e
para o intervalo de
d direção de
d vento entrre os 280° e os 350°, fo
oi ainda criaddo um sistem
ma de
alerta
as de excedências, via sms
s
e corre
eio eletrónico
o, sempre qu
ue um valorr de concenttração
horárrio exceda o respetivo va
alor limite horrário.
Para as partícula
as, PM10, e atendendo
a
a que só se encontram
e
definidos valoores limite diiário e
-3
anual, foi estipula
ado um limite
e horário equ
uivalente a 1,5x o valor limite diário, oou seja, 75 µg.m
µ
.
gual modo, para
p
o benze
eno foi defin
nido um limitte horário eq
quivalente a 10x o valor limite
De ig
anual, ou seja, 50
0 µg.m-3.

Para dar cumprim
mento ao se
egundo objettivo, foi conttratado o IDA
AD para o aacompanham
mento,
contrrolo de qualid
dade e tratam
mento dos da
ados da mon
nitorização da
d qualidade do ar no Po
orto de
Aveirro.
Transscrevem-se em seguida algumas infformações e conclusões constantes do relatório anual
que a
avaliou os re
esultados da monitorizaçã
ão da qualidade do ar, num período dde 365 dias, entre
maio de 2016 e maio
m
de 2017
7, [IDAD, 201
17].
 Não ocorre
eu nenhum incumprime
ento do crité
ério anual pa
ara nenhum
m dos parâm
metros
medidos:
Apóss análise e trratamento do
os dados de medição da
a qualidade do
d ar, resum
mida no quad
dro da
Figurra 10, conclu
ui-se não ex
xistir nenhum
m incumprim
mento do crittério anual ppara nenhum
m dos
parâm
metros medid
dos.

Figura 10
0 – Resumo
o dos resulta
ados da mo
onitorização em
e
contínuo dos poluentes
atmosfériccos. [IDAD, 2017]

Tendo por base as mediçõe
es dos parâm
metros mete
eorológicos do
d período ssuprarreferid
do e a
rosa de ventos apresentada
a
na Figura 11
1, verifica-se
e que os ven
ntos predom
minantes se situam
s
no q
quadrante norte-noroes
ste, havend
do contribuição da atividade poortuária parra as
conce
entrações medidas.
m
Em situação de inverno há uma
u
predom
minância de vventos de su
udeste
e, portanto, sem influência
i
po
ortuária.

Figura 11 – Ro
osa de ventos para o períod
do de 18 de maio
m
de 2016
D, 2017]
a 17 de maio de 2017. [IDAD

 Para o parrâmetro PM10 foram re gistadas 26
6 excedência
as ao valor limite diário
o para
proteção da
d saúde humana (50 µg.m-3), valor a não ex
xceder maiss de 35 veze
es no
ano civil:
-3
O vallor médio ob
btido para as PM10 foi de
e 29 µg.m-3, valor inferior ao limite annual de 40 µg.m
µ
.
Na fig
gura 12 apre
esenta-se a distribuição
d
te
emporal das
s médias diárrias.

Figura 12
2 - Distribuiçã
ão temporal das médias diárias
d
para
PM10. [ID
DAD, 2017]

Foram
m constatada
as 26 excedências ao va
alor limite diá
ário de proteção para a ssaúde human
na, 50
µg.m-3, 4 durante
e o mês de agosto
a
e as restantes 21
1, entre 10 de
d novembroo de 2016 e 09 de
março de 2017, coincidindo
c
com o período
o de inverno
o.
Analisados os ressultados, con
ncluiu o IDA
AD haver influ
uência dos incêndios florrestais no mês
m de
agostto de 2016
6 e do aum
mento da co
ombustão re
esidencial no
n período de inverno,, com
temperaturas méd
dias mais ba
aixas, associa
adas a fraca
as condições de dispersãão.
Acressce a potencial influênc
cia de fontess naturais, tal
t como o transporte dde partículas
s com
origem nos desertos do Norte de África, com uma contribuição entre
e
5 e 800 µg.m-3 de PM10,
P
cuja d
dedução é permitida
p
parra efeitos de comparação
o com o qua
adro legal em
m vigor. Cinc
co das
26 exxcedências ocorreram
o
em período d
de potencial influência significativa dde fontes natturais.
(Figura 13).

Figura 13 – Períodos co
om ultrapassagem do limite
e diário para
as PM10, com
c
potencia l contribuição
o de poerias do
d Norte de
África e incê
êndios. [IDAD
D, 2017]

 A análise integrada dos
d resultad
dos com a movimentaçã
m
ão de cargaas confirmou que
não foram
m registadas excedência
as durante a movimenta
ação de coq
que de petró
óleo e
que o eve
entual impac
cto das fon
ntes a noroe
este do pon
nto de mediição (incluin
ndo a
área portu
uária) contrib
buem com 5 a 12 µg.m-3
para a con
ncentração d
de partícula
as:
Comp
parando os perfis médio
os horários p
para os ventos no intervalo de direçãão de 280°a
a 350°
(P1(2
280°-350°)) e fora deste (P1 (outros))), conclui-se
e que P1(280
0°-350°) apreesenta um padrão
p
distin
nto do P1 (ou
utros), com valores
v
inferio
ores no perío
odo entre as
s 18h e as 244h. Já no inte
ervalo
7h-17
7h, observa--se um diferencial méd io de 7 µg.m-3, variand
do entre 5 a 12 µg.m-3, com
eventtual influênccia das fonte
es a noroesste do ponto
o de mediçã
ão incluindo, portanto, a área
portuária.

Figura 14
4 – Perfil diárrio da concentração de PM
M10 média, PM
M10
com ventto entre 280° e 350°, e PM10 com ven
nto das restanntes
direções. [IDAD, 2017]

ção de coqu
ue de petrólleo no TGS, do estudo comparativo dos
Relattivamente à movimentaç
dados da qualida
ade do ar com
m a movime ntação de ca
argas, (exem
mplo para o m
mês de Agos
sto na
Figurra 15), con
nstata-se qu
ue as exced
dências ao valor limite
e diário de PM10 ocorrreram
maiorritariamente em período
os com ventto fora da gama
g
dos 28
80° a 350° e sem regis
sto de
movim
mentação de
e coque de petróleo, nã
ão havendo assim evidencias da eexistência de
e uma
influê
ência significcativa da movimentação
o desta carg
ga nos níve
eis de partícculas medidos na
Gafan
nha da Naza
aré.

o temporal do
o movimento de navios/gra
anéis e conceentração de
Figura 15 – Distribuição
PM10 dura
ante a campan
nha de monito
orização em agosto de 2016
6. [IDAD, 20177]

 Para o parâmetro
p
Benzeno
B
re
egista-se um
ma potencial influênccia da ativ
vidade
portuária, com corres
spondência na ocorrência de valorres elevados
os com ventos do
setor norte
e (Figura 16
6).

Figura 16 – Rosa de p
poluição para
a o benzeno (µg.m-3)
o observado nas
 Constata-s
se que o pe
erfil médio d
diário registtado no P1 é distinto do
estações da qualidad
de do ar da
a Comissão
o de Coord
denação e D
Desenvolvim
mento
Regional do
d Centro, conforme
c
Fig
gura 20.
Conssiderando a média
m
do pe
eríodo de mo
onitorização,, observa-se
e um nível m
médio de PM10 na
envollvente do Po
orto de Aveirro cerca de 7 a 9 µg.m-33 superior ao
os registadoss nas estaçõ
ões da
CCDR
R de Aveiro e Ílhavo;

Figura 17 – Co
oncentração média de PM
M10 no Ponto P1 e nass
esta
ações de Aveiro e Ílhavo. [IIDAD, 2017]

 A estimattiva do Índ
dice de Qu
ualidade do Ar para os dadoss obtidos é,
é na
generalida
ade, concord
dante com o das estaçõ
ões de referrência:
A esttimativa do Índice de Qualidade do A
Ar para os dados obtidos
s apresenta uma classificação
maiorritária de Bo
om (67% do
os dias), na
a generalidad
de concorda
ante com o das estações de
referê
ência.

Figurra 18 – Índic
ces de qualid
dade do ar para
p
cada dia completo dde
monitorização da qualidade
q
do ar na envolve
ente do Porto de Aveiro e nna
Aglom
meração Aveiro/Ílhavo. [IDA
AD, 2017]

De sa
alientar aind
da a classific
cação de mu
uito bom ao longo de todo o ano paara os parâm
metros
CO, NO2 e SO2
2, sendo os parâmetross Ozono e PM10
P
os res
sponsáveis pela classificação
globa
al.

Figura 19 – Índices de
e qualidade d
do ar por poluente na envolvente do Port
rto de Aveiro.
[IDAD, 2017]

4.5 O
Outras medid
das
Comp
plementarme
ente, foi aind
da instalado pelo importa
ador da carg
ga, na área de movimen
ntação
do co
oque de pe
etróleo, um sistema
s
de recolha e tratamento
t
em
e filtro de areia das águas
á
“pluviiais” resultan
ntes do manu
useio, constiituído por do
ois subsistem
mas simétricoos, de modo a que
o coq
que de petró
óleo que possa ser arrasstado pela ág
gua não chegue ao meioo recetor – Ria
R de
Aveirro.
A áre
ea de movim
mentação de coque ficou
u assim limittada de amb
bos os ladoss por uma va
ala de
reduzzida profundiidade e largu
ura, coberta com grelha, a partir das quais as ágguas são drenadas
por g
gravidade pa
ara os poços de bomba
agem, localiz
zados nos topos
t
norte do lote. De
e igual
modo
o, de cada um
u dos lado
os, existe um
ma caixa cen
ntral no terra
apleno, paraa onde drena
am as
águas “pluviais” da
d referida árrea, com liga
ação ao resp
petivo poço de
d bombagem
m. A água é então
bomb
beada dos poços para os
s filtros de a
areia, a partirr dos quais é devolvida, já tratada, à rede
pluvia
al.
Este sistema, rep
presentado na
n Figura 20
0, encontra-s
se construído
o e entrou eem funcionam
mento
em ju
unho de 2017
7.

Fig
gura 20 – De
esenho esque
emático do sisstema de recolha e tratam
mento das águuas “pluviais” na
zo
ona de movime
entação de co
oque de petrólleo no TGS [A
Ambi22, 2016]

5. Co
onclusão
Na prresença da movimentaçã
m
ão de uma ccarga pulveru
ulenta que motivou
m
reclaamações porr parte
da po
opulação da
a Gafanha da
d Nazaré, optou a AP
PA, S.A. porr contrapor ccom objetividade,
estud
dando o prob
blema e o modo de o ressolver, dando conhecime
ento das açõões desenvo
olvidas
às en
ntidades públicas, às ass
sociações de
e defesa dos interesses da
d populaçãoo e do ambie
ente e,
direta
amente, à po
opulação.
A co
omunicação permanente
e com os rresponsáveis
s pela mov
vimentação e importaçã
ão da
mercadoria foram
m igualmente
e importante s para enco
ontrar propos
stas de melhhoria na ope
eração
de de
escarga do navio,
n
carga
a dos veículo
os e transpo
orte do coque
e de petróleeo, as quais foram
efetivvadas.

Comparando os resultados dos estudos prévios efetuados e as estimativas de emissão de
partículas resultantes da atividade portuária com os dados da monitorização em contínuo, é
possível concluir que existe uma concordância entre os primeiros e a monitorização posterior.
Assim, avaliava-se a contribuição do porto para a concentração de PM10 no local de medição,
pela emissão difusa de partículas na movimentação de coque de petróleo, sem qualquer
medida de minimização, em 9 a 19 µg.m-3. Já com as medidas de minimização implementadas
em grande parte do período de amostragem, verifica-se que é de 7 a 9 µg.m-3. De salientar que
esta contribuição é genérica, não tendo sido possível distinguir a influência concreta do coque
de petróleo.
Na posse dos resultados obtidos ao longo destes últimos anos, foi possível assim, por um lado,
combater as ideias pré-concebidas da população acerca do impacte da atividade portuária, e
de modo particular, o resultante da movimentação de coque de petróleo, apresentando dados
mensuráveis. Por outro, a manifestação da população levou a Comunidade Portuária a tornarse mais atenta e consciente dos efeitos que as suas ações e atividades podem causar no meio
ambiente circundante e na população da Gafanha da Nazaré.
A medição em contínuo da qualidade do ar constitui ainda uma ferramenta que pode ser
utilizada para acompanhar a qualidade do ar na Gafanha da Nazaré e para intervir, no
imediato, na movimentação portuária e, a médio/longo prazo, nas políticas municipais e
eventualmente regionais de ordenamento e planeamento urbano.
De salientar que, apesar de alguns dias menos bons, influenciados pelas PM10 e pelo Ozono,
70% dos dias apresentam qualidade do ar “boa” ou “muito boa”.
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