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O presente documento consiste no Aditamento ao Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do
Projecto de Ampliação do Centro de Produção de Estarreja da Sociedade Portuguesa do Ar
Líquido, Lda, (Arlíquido) o qual constituiu a resposta aos elementos adicionais solicitados pelo
Instituto do Ambiente através do ofício com a referência 463/07/DAIA.
A resposta aos elementos solicitados segue a ordem apresentada no referido ofício.

JUSTIFICAÇÃO, DESCRIÇÃO E LOCALIZAÇÃO DO PROJECTO
1. “Indicar a data prevista para início da fase de exploração e período de vida útil do
projecto.”
A data prevista para início da fase de exploração é 23 de Fevereiro de 2009 e o período de vida
útil do projecto é de 15 anos.
2. “Apresentar a planta de implantação, incluída no Anexo II – A, do Volume III – Anexos,
com uma legenda baseada em cores ou simbologia diferente, que permita a adequada
percepção da localização das várias estruturas apresentadas.”
A planta solicitada apresenta-se no Anexo A do presente documento.
3. “Apresentar a planta das características acústicas dos equipamentos, incluída no
Anexo II – A, do Volume III – Anexos, com a legenda em português.”
A planta solicitada apresenta-se no Anexo B do presente documento.
4. “Descrever o tipo de torres de refrigeração previstas, bem como o funcionamento do
respectivo circuito de refrigeração, com indicação do destino previsto para a eventual
água rejeitada/purgas.”
Trata-se de um tipo de circuito semi-aberto constituído por 4 módulos de refrigeração atmosférica
com convecção forçada.
O circuito de refrigeração funciona por bombagem de água arrefecida aos circuitos de
refrigeração de equipamentos e máquinas da unidade HyCO3 a uma pressão de design de cerca
de 10 bar e à temperatura ambiente.
A água quente, proveniente dos circuitos de refrigeração de equipamentos e máquinas da
unidade HyCO3, é refrigerada em 4 módulos de refrigeração atmosférica onde transfere a
quantidade de calor recolhida nos equipamentos e máquinas para o ar ambiente, cuja circulação
através dos módulos é assegurada por ventiladores. Essa transferência de calor efectua-se
basicamente por evaporação e um pouco por convecção numa superfície de permuta, que
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constitui a guarnição dos módulos. O limite teórico de refrigeração é a temperatura húmida do ar
e, na prática, a água fria afasta-se desse limite em alguns graus, caracterizando-se desta forma
os desempenhos dos módulos refrigerantes.
A água de make-up necessária para compensar as perdas por evaporação e desconcentração
em sais minerais da água é assegurada pela DOW.
As perdas por desconcentração são descarregadas para a rede de efluente industrial que
posteriormente as envia para a DOW.
5. “Descrever sucintamente as redes de drenagem de águas industriais e pluviais, com
indicação da origem do efluente industrial contaminado, do efluente industrial não
contaminado, bem como os locais de descarga previstos.”
Situação actual:
A instalação da Arlíquido possui uma rede separativa de efluentes líquidos do tipo: industriais,
domésticos e pluviais. A descrição seguinte deve ser acompanhada pela observação do desenho
constante do Anexo C (Rede de Drenagem de Águas Pluviais e Residuais, N.º 96.2005.05.LA)
Destes efluentes apenas o efluente pluvial não contaminado conjuntamente com o efluente
industrial não contaminado são encaminhados para uma vala hidráulica através de um ponto de
descarga, EH1. Existem ainda mais três pontos de descarga na mesma vala hidráulica EH2, EH3
e EH4, que apenas descarregam efluente pluvial não contaminado. A vala hidráulica referida
descarrega em meio hídrico na bacia hidrográfica do Rio Vouga.
O efluente industrial não contaminado identificado acima e encaminhado para o ponto EH1, têm
as seguintes origens:
•
•
•

Condensados do ar e descongelamento de equipamentos da Unidade de
Separação de Ar (ASU);
Tratamento de água, arrefecimento de amostras e descongelamento de
equipamentos da Unidade de H2/CO (SMR1 e SMR2);
Descongelamento de equipamentos da Unidade de CO2 (CO2).

A Arlíquido possui um Alvará de Licença de Utilização do Domínio Hídrico para Descarga de
Águas Residuais que autoriza a descarregar águas pluviais não contaminadas em vala
hidráulica. De acordo com a referida licença a instalação não fica obrigada a monitorizar o
efluente que é encaminhado para meio hídrico, no entanto a Arlíquido, efectua anualmente, como
boa prática ambiental, a caracterização do efluente no ponto de descarga EH1. Não é efectuada
a caracterização do efluente nos restantes pontos de descarga EH2, EH3 e EH4.
O efluente industrial contaminado e o efluente pluvial contaminado (água da chuva que cai em
zona impermeabilizada de susceptível contaminação) são encaminhados para a ETARI da DOW
Portugal, através de um sistema de drenagem colectivo com um ponto de descarga identificado
como ED1.
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Situação Futura:
Com o projecto HyCO3 existirão duas redes de drenagem: uma para o efluente pluvial não
contaminado e outra para o efluente industrial, que inclui o efluente industrial contaminado e o
efluente pluvial contaminado (água da chuva que cai em zona impermeabilizada de susceptível
contaminação). A descrição seguinte deve ser acompanhada pela observação do desenho
constante no Anexo D (Rede de Drenagem de Águas Pluviais e Residuais, N.º
47.2006.06.LI/PCIP)
O efluente pluvial não contaminado, que tem como origem a chuva que cai nos arruamentos,
será encaminhado para o ponto EH1 das unidades existentes.
O efluente industrial, que tem como origem a desconcentração da torre de refrigeração, o
arrefecimento de amostras, as lavagens e água pluvial que caiem na zona impermeabilizada de
susceptível contaminação, serão encaminhados para a ETARI da DOW Portugal.
6. “Face à afirmação: “Com o início do funcionamento da nova unidade, a actual fábrica
de H2/CO ficará em stand by, ou seja, permanecerá edificada e com capacidade
operacional mas sem produção”, esclarecer a situação futura prevista para os
reformadores SMR1 e SMR2, nomeadamente se está previsto que os mesmos possam
passar de uma situação de “stand by” para uma situação de funcionamento, em conjunto
com a ampliação prevista para o projecto agora em avaliação.”
As fábricas existentes mantêm-se em stand-by até 2012, ocasião a que, face à evolução do
mercado, poderá haver necessidades adicionais de H2 e CO. No período compreendido entre
Fevereiro de 2009 e 2012 as fabricas HyCO existentes não funcionarão em simultâneo com a
nova unidade HyCO3.
Neste período, as fábricas existentes ficarão na situação de backup à unidade HyCO3, ou seja,
caso se verifique uma avaria prolongada da unidade HyCO3, as fábricas poderão entrar em
funcionamento, mas nunca em simultâneo.
7. “Clarificar se a situação acima referida envolverá a desactivação dos reservatórios de
GPL e Nafta, associados a essa unidade.”
Os reservatórios de GPL e Nafta permanecerão também em stand-by e em atmosfera de azoto.
8. “Justificar devidamente a não apresentação de alternativas tecnológicas ao projecto,
nomeadamente no que se refere à obtenção de água necessária ao funcionamento.”
A Air Liquide tem instaladas diversas fábricas no mundo para a produção de gás de hidrogénio
(H2) e monóxido de carbono (CO) segundo distintas tecnologias.
A tecnologia escolhida para este projecto é o SMR (Steam Methane Reformer), uma vez que é a
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mais adequada para os caudais de H2 e CO a produzir.
A Air Liquide tem referências na utilização de outra tecnologias nomeadamente POX (Partial
Oxidation), ATR (Auto-Thermal Reactor), TCR (Thermal Convection Reactor), todavia do ponto
de vista técnico não são adequadas à produção dos caudais e rácios H2/CO solicitado pelos
clientes DOW e CUF.
No que respeita ao fornecimento de água, esta é contratualmente fornecida pela DOW. A
tecnologia para a produção de H2 e CO a ser instalada (SMR) é do mesmo tipo da existente,
obtendo-se todavia com o novo projecto melhorias no consumo específico de água. Assim, as
unidades existentes têm um consumo específico de água de 0.14 m3água/Nm3H2 e
0.43 m3água/Nm3CO e no novo projecto os rácios são reduzidos para 0.08 m3 água/ Nm3 H2 e 0.34
m3água/Nm3CO.
9. “Justificar a apresentação do projecto em fase de estudo prévio, considerando que o
mesmo não apresenta alternativas de localização nem tecnológicas.”
O projecto não apresenta alternativas de localização pelo facto de se tratar de um projecto de
ampliação do Complexo Químico de Estarreja, no qual se inclui os projectos de ampliação da
CUF e da DOW. Projecto este que implicará o aumento da capacidade produzida de H2 e CO
que continuará a ser fornecido aos nossos clientes DOW e CUF através de tubagem. Neste
contexto, e dada a interdependência existente entre estas empresas, não foi considerada outra
localização.
Para a produção simultânea de H2 e CO existem como tecnologias disponíveis o SMR (Steam
Methane Reformer), a POX (Partial Oxidation), ATR (Auto-Thermal Reactor) e a TCR (Thermal
Convection Reactor). Contudo, tendo em conta os caudais e o rácio de H2/CO requerido no
projecto de ampliação do Complexo Químico Estarreja a tecnologia que melhor se ajusta é o
Steam Methane Reforming.
Os compromissos comerciais assumidos pelas várias empresas envolvidas na ampliação do
Complexo Químico de Estarreja (CPE), implicam que a fase de construção deverá ter início em
Outubro próximo, de forma a garantir o início da laboração em Fevereiro de 2009.
O projecto de engenharia de processo está concluído, contudo a fase de engenharia de detalhe
está em curso, razão pela qual o projecto foi apresentado em fase de estudo prévio.
10. “Esclarecer se o fornecimento de gás natural constitui um novo projecto de ligação ou
se consiste no prolongamento do ramal já existente. Tratando-se do primeiro caso, deverá
ser apresentada uma planta, à escala adequada, com o trajecto do gasoduto.”
Relativamente ao pipeline do gás natural a sua implantação, licenciamento e gestão será da
responsabilidade da REN. Refira-se que esta entidade entregará o gás natural no limite das
instalações do CPE, mais precisamente no início do processo de Steam Methane Reforming..
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QUALIDADE DO AR
11. “Apresentar uma estimativa de emissão de NOx e COV’s, expressos em ton/ano, por
forma a ser possível proceder ao enquadramento do presente projecto no âmbito do
Decreto-Lei nº 193/2003, de 22 de Agosto, relativo aos Tectos de Emissão Nacionais.”
Emissões atmosféricas associadas à chaminé do novo reformador
Futuro
(valores de VLE garantidos pela tecnologia a instalar)
Poluente

Concentração 3% O2
(mg.Nm-3 gás seco)
≤5

Emissão (ton.ano-1)

CO

≤ 35
≤ 150
≤ 35

≤2
≤ 16
≤ 67
≤ 16

CO2

----

46428

Partículas
SO2
NOx

12. “Apresentar uma planta de localização, com identificação de todas as fontes e
edifícios, localizados num raio de 300m das fontes pontuais objecto do presente EIA e
indicação das suas respectivas alturas.”
A planta solicitada encontra-se apresentada no Anexo E.
13. “Tanto no que respeita à situação de referência, como à avaliação de impactes,
apresentar, para todos os poluentes simulados, as concentrações máximas de qualidade
do ar estimadas a partir da aplicação do modelo de dispersão, para além da respectiva
distribuição espacial do domínio de simulação já apresentada e do número de
excedências, por forma a ser possível a sua comparação com os valores limite previstos
na legislação actualmente aplicável.”
As concentrações máximas simuladas no domínio de simulação (que se referem aos máximos
dos valores obtidos em cada receptor) foram apresentados no EIA nos Quadros 5.6, 5.8, 5.10,
5.12, 5.13, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.26, onde também foi efectuada uma comparação com
os valores limite da legislação, quando existentes.
De salientar que, se o valor máximo simulado no domínio de simulação não ultrapassa os limites
impostos na legislação (valores apresentados no EIA), naturalmente que os valores referentes a
cada receptor (625), também não vão ultrapassar, pois o valor apresentado no EIA é o máximo
destes valores.
No que diz respeito ao número de excedências poderá ser acrescentada a informação adicional
referente à distribuição espacial dos valores máximos. Contudo, refira-se que a comparação com
a legislação é efectuada tendo em conta o número de vezes em que é excedido o valor limite
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(horário e/ou diário) e que já foi efectuada, sendo apresentada nos Quadros referidos
anteriormente e incluídos no EIA.
Na sequência dos resultados obtidos e da solicitação efectuada pela autoridade EIA,
apresentam-se da Figura 1 à Figura 13 os valores máximos simulados para os poluentes que
possuem legislação aplicável.
A não apresentação das isolinhas para os poluentes que não possuem legislação específica é
também justificável pelo facto dos valores simulados serem baixos.
Situação de Referência

Figura 1 - Padrão de distribuição das concentrações máximas horárias de SO2 - referência.

Estudo de Impacte Ambiental do Projecto de Ampliação da Arlíquido - Estarreja
Aditamento

Pág. 6 de 41

Figura 2 - Padrão de distribuição das concentrações máximas diárias de SO2 - referência.

Figura 3 - Padrão de distribuição das concentrações máximas horárias de NO2 - referência.
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Figura 4 - Padrão de distribuição das concentrações máximas diárias de PM10 - referência.

Figura 5 - Padrão de distribuição média anual de PM10 - referência.
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Figura 6 - Padrão de distribuição das concentrações máximas de 8 horas de CO - referência.

Figura 7 - Padrão de distribuição média anual de Benzeno - referência.
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Avaliação de impactes

Figura 8 - Padrão de distribuição das concentrações máximas horárias de SO2 - impactes.

Figura 9 - Padrão de distribuição das concentrações máximas diárias de SO2 - impactes.
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Figura 10 - Padrão de distribuição das concentrações máximas horárias de NO2 - impactes.

Figura 11 - Padrão de distribuição das concentrações máximas diárias de PM10 - impactes.
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Figura 12 - Padrão de distribuição da média anual de PM10 - impactes.

Figura 13 - Padrão de distribuição das concentrações máximas de 8 horas de CO - impactes.
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14. “Indicar o contributo de cada poluente atmosférico emitido pela “flare” para a
globalidade das emissões da unidade, apresentando a respectiva composição química,
caudais emitidos e número de horas de emissão. Se tal não for possível, indicar que as
mesmas não contribuem em mais do que uma determinada percentagem para essa
globalidade.”
Nas unidades HyCO, em condições de operação normal, não é enviado nenhum gás à flare.
Todas as válvulas de segurança da unidade que podem libertar gás do processo estão ligadas
ao circuito da flare. A libertação de gases à flare só acontece excepcionalmente e em curtos
períodos de tempo.
A flare está desenhada tendo em conta a descarga simultânea das várias válvulas de segurança
e tendo em consideração o pior cenário, ou seja, a descarga simultânea de todas as válvulas de
segurança (caudal máximo acumulado e calor máximo acumulado numa descarga).
Nesta perspectiva, considerando que a flare gera uma combustão completa efectuou-se uma
estimativa das emissões produzidas nas flares para a situação actual e futura.
Situação actual:

Caso

Caudal máximo
de CO2 emitido
pela flare (Nm3/h)

Duração

Frequência

Emissão máxima instantânea de CO2 na flare
em caso de falha de água de arrefecimento
(isto inclui a descarga de várias válvulas de
segurança em simultâneo).

34936

3s

Situação
excepcional

Descarga de gás do processo em fase de
arranque conduzindo à emissão de CO2 na
flare.

3400

18 h

Situação de
arranque

Pilotos das flares SMR1 e SMR2 com queima
de LPG (propano) em contínuo (com caudal
máximo de 21,24 Nm3/h).

64

Em contínuo

Em contínuo
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Situação futura:

Caso

Caudal máximo
de CO2 emitido
pela flare (Nm3/h)

Duração

Frequência

Emissão máxima instantânea de CO2 na flare
em caso de falha de água de arrefecimento
(isto inclui a descarga de várias válvulas de
segurança em simultâneo).

58277

3s

Situação
excepcional

Descarga de gás do processo em fase de
arranque conduzindo à emissão de CO2 na
flare.

5666

18 h

Situação de
arranque

Piloto da flare com queima de gás natural em
contínuo (com caudal máximo de 50 Nm3/h).

51

Em contínuo

Em contínuo

Conforme descrito na resposta n.º 6, a situação actual não será reproduzida enquanto as
unidades existentes se mantiverem em situação de stand-by.

AMBIENTE SONORO
15. O descritor ambiente sonoro deverá ser reformulado, por forma a enquadrar a sua
análise no ovo Regulamento Geral sobre o Ruído, nomeadamente o Decreto-Lei nº 9/2007,
de 17 de Janeiro.”
Situação de Referência
O ruído constitui uma causa de incómodo, um obstáculo às comunicações verbais e sonoras,
podendo provocar fadiga geral e, em casos extremos, trauma auditivo e alterações fisiológicas
extra-auditivas.
Do ponto vista físico pode definir-se o ruído como toda a vibração mecânica estatisticamente
aleatória de um meio elástico. Do ponto de vista fisiológico será todo o fenómeno acústico que
produz uma sensação auditiva desagradável ou incomodativa.
A transposição da directiva nº 2002/49/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de
Junho, relativa à avaliação e gestão do ruído ambiente, tornou premente proceder a
ajustamentos ao regime legal sobre poluição sonora de modo a compatibilizá-lo com as normas
aprovadas, em especial a adopção de indicadores de ruído ambiente harmonizados. Assim, em
Janeiro de 2007 foi publicado o novo Regulamento Geral do Ruído através do Decreto-Lei nº
9/2007 de 17 de Janeiro revogando o Decreto - Lei nº 292/2000 de 14 de Novembro.
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A prevenção do ruído e o controlo da poluição sonora visando a salvaguarda da saúde humana e
o bem-estar das populações é agora assegurada pelo Decreto –Lei nº 9/2007 de 17 de Janeiro.
Legislação Aplicável
O Regulamento Geral do ruído (Decreto-Lei n.º 9/2007 de 17 de Janeiro) aplica-se às actividades
ruidosas permanentes e temporárias e a outras fontes de ruído susceptíveis de causar
incomodidade.
A instalação e o exercício de actividades ruidosas permanentes em zonas mistas, nas
envolventes das zonas sensíveis ou mistas ou na proximidade dos receptores sensíveis isolados
estão sujeitos ao cumprimento dos valores limite fixados no artigo 11º (valores limite de
exposição) e ao cumprimento do critério de incomodidade fixado no artigo 13º do DL 9/2007
de 17 de Janeiro.
O intervalo de tempo a que se refere um indicador de ruído, de acordo com este Decreto é,
delimitado nos seguintes termos: período diurno, das 7 às 20 horas; período do entardecer, das
20 às 23 horas e período nocturno, das 23 às 7 horas.
No âmbito deste decreto são referidos novos indicadores de ruído para além do nível do sonoro
contínuo equivalente, LAeq, já utilizado.
Assim, apresenta-se de seguida algumas definições, dos novos indicadores de ruído, de forma a
melhor compreender a aplicação da nova lei:
Indicador de ruído diurno-entardecer-nocturno Lden: o indicador de ruído, expresso em dB(A),
associado ao incómodo global, dado pela expressão:

d
1 
= 10 × log 13 × 10 10 + 3 × 10
24 

L

Lden

Le + 5
10

+ 8 × 10

Ln +10
10





•

Indicador de ruído diurno Ld ou Lday: o nível sonoro médio de longa duração,
conforme definido na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão actualizada
correspondente, determinado durante uma série de períodos diurnos
representativos de um ano;

•

Indicador de ruído do entardecer Le ou Levening: o nível sonoro médio de longa
duração, conforme definido na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão
actualizada correspondente, determinado durante uma série de períodos do
entardecer representativos de um ano;

•

Indicador de ruído nocturno Ln ou Lnight: o nível sonoro médio de longa
duração, conforme definido na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão
actualizada correspondente, determinado durante uma série de períodos
nocturnos representativos de um ano;

•

Nível sonoro médio de longa duração LAeq,LT: o nível sonoro médio de longa
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duração, para um dado intervalo de tempo de referência é dado por:

 1 n ( LAeq,T )i10 
LAeq ,T = 10 log ∑10

 n i =1

Onde n é o número de amostras do intervalo de tempo de referência.
Valores limite de exposição
A definição de limites de ruído depende do tipo de zonas, mista ou sensível, onde as actividades
estão inseridas. De acordo com o artigo 6º - Planeamento municipal do Capítulo II do DL 9/2007
de 17 de Janeiro, a classificação das zonas sensíveis e mistas é da competência dos municípios,
que deverão estabelecer nos planos municipais de ordenamento do território a classificação, a
delimitação e a disciplina das zonas sensíveis e das zonas mistas. A classificação de zonas
sensíveis e de zonas mistas é realizada na elaboração de novos planos e implica a revisão ou
alteração dos planos municipais de ordenamento do território em vigor.
No Decreto-Lei n.º 9/2007, artigo 11º, define-se os valores limite de exposição ao ruído para
zonas sensíveis e zonas mistas, sendo que os indicadores de ruído a avaliar são o Lden e Ln (ver
quadro seguinte).
Valores limite de exposição ao ruído para zonas sensíveis e zonas mistas segundo o Decreto-Lei nº
9/2007 de 17 de Janeiro.

Zona

Lden

Ln

Sensível

55 dB(A)

45 dB(A)

Mista

65 dB(A)

55 dB(A)

Segundo o Artigo 11º do Regulamento Geral do ruído, em função da classificação de uma zona
como mista ou sensível, devem ser respeitados os valores limite de exposição constantes no
Quadro anterior, tendo em atenção as excepções referidas nas alíneas c), d) e e) do artigo
referido.
Para efeitos de verificação de conformidade dos valores fixados no referido artigo, a avaliação
deve ser efectuada junto ou no receptor sensível, através de medições acústicas e/ou através da
consulta dos mapas de ruído.
Critério de incomodidade
De acordo com o Artigo 13º - Actividades Ruidosas Permanentes do Decreto-Lei n.º 9/2007 de
17 de Janeiro, a diferença entre o valor do nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A, LAeq,
do ruído ambiente determinado durante a ocorrência do ruído particular da actividade ou
actividades em avaliação e o valor do nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A, LAeq, do
ruído ambiente a que se exclui aquele ruído ou ruídos particulares, designado por ruído residual,
não poderá exceder 5 dB(A) no período diurno, 4 dB(A) no período do entardecer e 3 dB(A) no
período nocturno, consideradas as respectivas correcções.
O critério de incomodidade não se aplica nos casos em que, em qualquer dos períodos de
referência, para um valor do LAeq do ruído ambiente no exterior igual ou inferior a 45 dB(A) ou
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para um valor do indicador LAeq do ruído ambiente no interior dos locais de recepção igual ou
inferior a 27 dB.
O valor do LAeq do ruído ambiente determinado durante a ocorrência do ruído particular deverá
ser corrigido de acordo com as características tonais ou impulsivas do ruído particular, passando
a designar-se por nível de avaliação LAr.
Tendo em vista a determinação do nível de avaliação, LAr, devem ser efectuadas correcções aos
valores de LAeq, do ruído ambiente, de acordo com a seguinte fórmula:
LAr = LAeq + K1 + K2
Onde K1 é a correcção tonal e K2 a correcção impulsiva. Estes valores serão de K1= 3 dB(A) ou
K2=3 dB(A) se for detectado que as componentes tonais ou impulsivas, respectivamente, são
características específicas do ruído particular, ou são K1=0 dB(A) ou K2=0 dB(A) se estas
componentes não forem identificadas. O método para detectar as características tonais do ruído
dentro do intervalo de tempo de avaliação consiste em verificar, no espectro de um terço de
oitava, se o nível de uma banda excede o das adjacentes em 5 dB ou mais, caso em que o ruído
deve ser considerado tonal.
A medição deve ser efectuada na gama de frequências entre 50 Hz e 8 kHz por bandas de
frequências de 1/3 de oitava. A análise por bandas de frequências deverá ser efectuada
utilizando a malha de ponderação A.
O método para detectar as características impulsivas do ruído dentro do intervalo de tempo de
avaliação consiste em determinar a diferença entre o nível sonoro contínuo equivalente, LAeq,
medido em simultâneo com característica impulsiva e fast. Se esta diferença for superior a 6 dB,
o ruído deve ser considerado impulsivo. A determinação desta diferença exige que o
equipamento de medição possibilite a determinação simultânea destes valores ou, em
alternativa, requer o funcionamento simultâneo de dois equipamentos. Para aplicação deste
método deve ser considerado um intervalo de tempo de medição de 5 minutos, abrangendo a
ocorrência dos impulsos de ruído a caracterizar.
Dever-se-á também ter em conta que, aos valores limite da diferença entre o LAeq do ruído
ambiente (LAr) e o LAeq do ruído residual, estabelecidos na alínea b) do n.º 1 do artigo 13º, deverá
ser adicionado um valor D.
Este valor é determinado em função da relação percentual entre a duração acumulada de
ocorrência do ruído particular e a duração total do período de referência (ver quadro seguinte).
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Valor da relação percentual (q) entre a duração acumulada de ocorrência do ruído particular e a duração
total do período de referência

Valor da relação percentual (q)
q ≤ 12,5 %

D em dB(A)
4

12,5 < q ≤ 25 %

3

25 < q ≤ 50 %

2

25 < q ≤ 75 %

1

q > 75 %

0

No que diz respeito aos indicadores de ruído salienta-se a inclusão, no Decreto-Lei nº 9/2007 de
17 de Janeiro, da representatividade das medições efectuadas.
Para a aplicação do critério de incomodidade o Regulamento Geral do ruído passa a referir, no
ponto 4 do Anexo I, que o intervalo de tempo a que se reporta o indicador LAeq corresponde ao
período de um mês, devendo corresponder ao mês mais crítico do ano em termos de emissão
sonora da(s) fonte(s) de ruído em avaliação no caso de se notar marcada sazonalidade anual.
A partir de directrizes elaboradas pelo Instituto do Ambiente e pelo Instituto Português de
Acreditação é definido que a representatividade de um mês poderá ser satisfeita, mediante
adopção de determinados procedimentos.
Por exemplo, os ensaios deverão basear-se-á na recolha de pelo menos duas amostras de ruído
ambiente e de ruído residual, em dias distintos, em cada um dos períodos de referência que
estejam em causa. Se a diferença entre os níveis LAeq do ruído ambiente, obtidos nas amostras,
for superior a 5 dB(A), realizar-se-ão uma ou mais amostras adicionais, devendo a totalidade das
amostras ser representativa do período de um mês.
Também para a aplicação dos valores limite de exposição se refere que os indicadores de ruído
devem ser representativos de um ano.
Esta representatividade de um ano poderá ser satisfeita, mediante adopção dos procedimentos
anteriormente referidos salvaguardando também a possível sazonalidade (por exemplo, entre um
dia útil e um dia de fim-de-semana, ou entre um mês de Verão e um mês de Inverno). Neste caso
deverá também ser tida em consideração a variação meteorológica do local.
Caracterização acústica do local de implantação da Arlíquido
A Arlíquido situa-se numa zona industrial, sendo rodeada a Sul e a Oeste pela DOW e a Este
pela CUF. Em frente à fábrica (Norte) existe uma via rodoviária com algum tráfego, sendo no
entanto, pouco significativa a influência do ruído proveniente desta via.
Tendo em consideração que a Arlíquido não possui qualquer zona sensível (habitações,
hospitais, escolas, etc.) nas proximidades (pelo menos num raio de 1000 m), não foram
realizadas medições de ruído perto do perímetro industrial da unidade.
A avaliação do ambiente acústico encontra-se efectuada tendo como base o Mapa de Ruído da
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Câmara Municipal de Estarreja (Figura 14 e Figura 15), o qual já contempla os novos indicadores
de ruído referidos no Decreto-Lei nº 9/2007 de 17 de Janeiro.

Figura 14 - Mapa de Ruído Diurno-Entardecer-Nocturno (Lden). Fonte: Câmara Municipal de Estarreja.
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Figura 15 - Mapa de Ruído Nocturno (Ln). Fonte: Câmara Municipal de Estarreja.

O aumento do nível sonoro na envolvente, devido ao funcionamento da Arlíquido ocorre na
proximidade imediata da unidade, ou seja dentro do perímetro da Área Industrial.
Como se referiu anteriormente, salienta-se que na área em estudo existem mais duas unidades
Estudo de Impacte Ambiental do Projecto de Ampliação da Arlíquido - Estarreja
Aditamento

Pág. 20 de 41

industriais e tráfego ferroviário.
A zona mais próxima da Arlíquido, fora do perímetro industrial, com valores de Lden e Ln
representados no Mapa de ruído, situa-se a 75 m a Norte, não existindo contudo qualquer
receptor sensível nas imediações.
Segundo o Mapa de ruído do concelho de Estarreja a zona envolvente à Arlíquido, numa
distância próxima de ±75 m Norte, possuí níveis de ruído de superiores a 65 dB(A) (período
diurno-entardecer-nocturno) e 60 dB(A) (período nocturno), numa faixa relativamente pequena,
cerca de 25 m. A partir desta faixa, os níveis de ruído diminuem passando a ser coerentes com a
classificação de zona mista.
Impactes
Em termos da avaliação de impactes da componente ambiente sonoro, a análise terá em
consideração o grau de significância do impacte tendo para o efeito em consideração a
legislação.
O grau de significância de natureza negativa é atribuído da seguinte forma:
Pouco significativo – quando existe alteração dos níveis sonoros existentes na
situação de referência mas, o nível sonoro contínuo equivalente não
ultrapassa os níveis recomendados na legislação junto a receptores
sensíveis;
Significativo – quando existe alteração dos níveis sonoros existentes na
situação de referência e ultrapassagem do critério de incomodidade ou da
exposição máxima junto a receptores sensíveis;
Muito significativo – quando existe alteração dos níveis sonoros existentes na
situação de referência e ultrapassagem do critério de incomodidade e da
exposição máxima junto a receptores sensíveis.
Classificação de impactes
No que diz respeito à construção da nova unidade de H2/CO verifica-se que, o nível de pressão
sonora a 1 m de distância do equipamento não deverá exceder os 85 dB(A).
Um aspecto relevante a ter em conta, na previsão dos níveis de ruído, é que em espaço livre, a
propagação do ruído diminui com a distância à fonte (Instituto do Ambiente, 2001).
Considerando dois tipos de fonte sonora, fonte pontual e fonte em linha, em que a propagação
das ondas sonoras ocorre de modo semi-esférico ou semi-cilíndrico, respectivamente, sendo “r” o
raio, da esfera ou da base do cilindro, a propagação do ruído poderá ser descrita de acordo com
as expressões seguintes:
Nível sonoro 1 - Nível sonoro 2 = 20 log (r2 /r1) (para fonte pontual)
Nível sonoro 1 - Nível sonoro 2 = 10 log (r2 /r1) (para fonte linear)
Isto significa que, por exemplo, aumentando para o dobro a distância à fonte sonora, o nível de
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pressão sonora diminui 6 dB(A) para fontes pontuais e 3 dB(A) para fontes lineares.
Esta aproximação é uma forma simples de estimar os níveis de ruído. Se se considerar que à
distância de 2 m o nível de ruído emitido pela nova unidade de H2/CO diminui 6 dB(A), prevê-se
que fora do perímetro industrial este valor seja consideravelmente menor e da ordem dos valores
emitidos pelas unidades existentes.
Refira-se ainda que, nas imediações do perímetro da Arlíquido, a zona não é susceptível de
classificação em termos de ruído, uma vez que é uma zona industrial. As zonas que são
classificadas encontram-se ainda a maior distância pelo que os níveis de ruído ainda serão
menores.
Tendo em conta a natureza das actividades desenvolvidas no projecto, prevê-se que os impactes
associados à fase de construção sejam negativos, temporários, pouco significativos e de
abrangência local.
Salientando-se que apesar de não existirem receptores sensíveis nas imediações da Arlíquido,
existirá uma alteração nos níveis de ruído sendo que os impactes da fase de funcionamento
deverão ser negativos, permanentes, pouco significativos e de abrangência local.
Na fase de desactivação, tendo em atenção que as acções de desmantelamento se serão
idênticas às da fase de construção, prevê-se um impacte negativo, temporário, pouco
significativo e de abrangência local.

ANÁLISE DE RISCOS
16. “Referir para cada reservatório, as condições operacionais projectadas, os
mecanismos de regulação e controlo e os meios de combate a incêndios previstos.”
Como descrito no Estudo de Impacte Ambiental apresentado para o Centro de Produção de
Estarreja da Arlíquido, a operação das fábricas instaladas é suportada por um conjunto de
reservatórios para armazenagem de diferentes substâncias.
Na situação actual existem 11 reservatórios, afectos às diferentes fábricas, e com as seguintes
capacidades e condições de projecto:
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UNIDADE
Fábrica ASU

Fábrica H2/CO

Fábrica de CO2

Substância
Oxigénio
Azoto
Árgon

Nafta

Propano
CO2

Armazenagem
1 Reservatório de 1 000 m3
1 Reservatório de 1 553 m3
2 Reservatórios de 50 m3 cada
3,3 ton
0,08 ton
4 Reservatórios
0,08 ton
1,92 ton
1 Reservatório de 4 t
2 Reservatórios de 330 t

Temperatura
de Design

Pressão de
Design

-183 0C
-196 0C
-179 0C
39 0C
39 0C
39 0C
39 0C
T. ambiente
-40 0C

1,10bar abs
1,10bar abs
1,00 bar abs
2,5 bar abs
2,5 bar abs
2,3 bar abs
2,3 bar abs
3,4 bar abs
17 bar abs

Com a implementação do projecto HyCO3 (situação futura) procede-se à substituição da nafta
pelo gás natural, enquanto matéria-prima. O abastecimento de gás natural processa-se por
pipeline, pelo que não existirá armazenagem desta substância. À semelhança da situação actual
em que o hidrogénio e o monóxido de carbono produzido nas unidades de Steam Methane
Reforming (SMR1 e SMR2) são fornecidos directamente aos clientes (CUF e DOW) através de
tubagem, não havendo por isso reservatórios de hidrogénio e monóxido de carbono, a nova
unidade não terá também reservatórios para os produtos produzidos (H2 e CO).
Assim, esta alteração tem as seguintes consequências em termos de armazenagem de
substâncias perigosas:
•

Os quatro reservatórios de nafta e o reservatório de propano actualmente existentes
deixarão de ser utilizados para este fim, e ficarão em stand-by em atmosfera de azoto.

•

Esta alteração implica a redução da capacidade de armazenagem de substâncias
inflamáveis em mais de 9 toneladas, correspondentes a cerca de 5,4 t de nafta e 4 t de
propano.

•

Não será introduzida nenhuma nova armazenagem.

Assim, na situação pós-projecto o parque de armazenagem será constituído pelos restantes 6
reservatórios:
UNIDADE
Fábrica ASU

Fábrica de CO2

Substância
Oxigénio
Azoto
Árgon
CO2

Armazenagem

Temperatura
de Design

Pressão de
Design

1 Reservatório de 1 000 m3
1 Reservatório de 1 553 m3
2 Reservatórios de 50 m3 cada
2 Reservatórios de 330 t

-183 0C
-196 0C
-179 0C
-40 0C

1,10bar abs
1,10bar abs
1,00 bar abs
17 bar abs

Todos os reservatórios dispõem de mecanismos de regulação e controlo próprios, baseados
em sistemas de instrumentação e incluem:
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Medidores de temperatura.



Medidores de pressão.



Medidores de nível.



Válvulas de corte e de segurança.

Qualquer destes instrumentos pode accionar os interlocks de segurança em caso de sub ou
sobrepressão. Este sistema actua de forma independente do sistema de controlo operacional,
através do PLC dedicado ou de relés.
O sistema de controlo operacional das instalações é realizado pelo sistema de controlo DCS –
Distributed Control System com instrumentação associada e independente do sistema de
segurança anteriormente mencionado.
Como descrito no capítulo 5.12 – Análise de Risco do Volume II – Relatório Síntese, encontra-se
implementado no Centro de Produção de Estarreja, um Sistema de Gestão e Organização da
Segurança, um Plano de Emergência Interno e os respectivos Meios de Intervenção, para fazer
face a possíveis acidentes ou incidentes que possam ocorrer.
Os meios previstos para combate a incêndios, em particular para os reservatórios de nafta e
propano, estão também integrados no referido relatório e incluem:
• Uma rede de incêndio, alimentada a partir de um tanque de reserva com a capacidade
de 500 m3, que é abastecido a partir da rede industrial.
• Um sistema moto-bomba diesel e bomba eléctrica com débito de 150 m3/h.
• 23 hidrantes com saídas de 45 e 75 mm.
• 8 armários equipados com mangueiras com os mesmos diâmetros.
• 4 canhões de água com espumífero.
• 11 equipamentos de respiração autónoma (máscara e garrafa de ar).
• 110 extintores de pó químico tipo ABC (de 5 e 12 kg).
• 51 extintores de CO2 de 6 a 12 kg.
Os reservatórios têm um sistema de springlers, ligado à rede de incêndio existente, que é
accionado sempre que seja detectado uma fonte de calor. Acrescente-se ainda, que estes
reservatórios se encontram distantes entre si, o que reduz a possibilidade de efeito dominó no
interior do estabelecimento. As estruturas metálicas que circundam os reservatórios estão
envoltos em betão armado, à cota de 4 m do solo, assim como a base dos reservatórios e
reactores, o que permite aumentar a resistência ao fogo em caso de incêndio.
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17. “Apresentar a descrição das bacias de retenção em termos da sua capacidade,
impermeabilização e sistemas de controlo.”
Os reservatórios da fábrica ASU, reservatórios de azoto, oxigénio e árgon, encontram-se
instalados sobre uma bacia de retenção com 50 m de comprimento, 22 m de largura e 0,9 m, de
profundidade, o que equivale à capacidade de retenção de um volume de 990 m3.
Este volume é suficiente para conter a totalidade da quantidade máxima armazenada no
reservatório de oxigénio, mesmo que este se mantivesse no estado líquido (em que apresenta
uma densidade de 1,14 kg/l). Considerando as características desta substância, e em caso de
ruptura catastrófica do reservatório, ocorreria uma vaporização, rápida, de parte do material
libertado (como descrito na análise de consequências apresentada neste documento), pelo que a
quantidade a reter na piscina seria menor. Assim, esta encontra-se adequadamente
dimensionada para reter o volume existente da substância de maior perigosidade.
O fundo da bacia de retenção é coberto por uma camada de areia, com uma espessura média de
0,3 m. Em caso de derrame de um gás no estado líquido, a areia permite a percolação da
substância derramada, reduzindo a taxa de vaporização para a atmosfera e, em consequência, o
caudal gasoso que se dispersará em função das condições atmosféricas.
Em caso de ruptura mecânica da linha de transvaze, o fecho automático da válvula de
seccionamento, por detecção de derramamento de oxigénio líquido limita a quantidade
derramada.
Os reservatórios de nafta, instalados na fábrica de H2/CO, encontram-se implantados numa área
impermeabilizada, dotada de uma rede de efluentes, que encaminha o material derramado para
uma bacia de retenção com uma capacidade de 164,48 m3. O dimensionamento desta bacia
destina-se a acomodar não só a quantidade de hidrocarbonetos armazenados na instalação,
mas também eventual efluente industrial contaminado. A bacia de retenção está equipada com
um sistema decantação que separa os hidrocarbonetos do restante efluente. Os hidrocarbonetos
retidos por esta bacia de retenção são recolhidos para um camião cisterna que encaminha
actualmente para a Auto Vila, empresa licenciada para o seu tratamento. O restante efluente
industrial é enviado por bombagem para tratamento na DOW. Em termos de segurança, a bacia
dispõe de um sistema de detecção de explosividade e incêndio, e de um sistema de controlo
constituído por detectores de nível e bombas que permitem controlar os níveis de efluente na
bacia de retenção. Com a alteração da matéria-prima, substituição da nafta por gás natural, deixa
de haver necessidade de uma bacia de retenção de hidrocarbonetos líquidos.
O reservatório de dióxido de carbono, existente na fábrica de CO2, não se encontra instalado
sobre uma bacia de retenção.
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18. “Apresentar as condições operacionais, caudal, seccionamento e sistemas de
controlo dos pipelines de H2, CO e de Gás Natural.”
A tubagem de hidrogénio e monóxido de carbono efectua a ligação entre os processos da
Arlíquido e da DOW, encontrando-se a bateria limite na zona de confrontação entre as duas
empresas.
Tubagem de Hidrogénio
1. Condições operacionais: Temperatura = 38 0C; Pressão = 22,5 bar.
2. Caudal: 4550 Nm3/h.
3. Seccionamento: Existe na bateria limite uma válvula de segurança, uma válvula de
seccionamento automático que isola a tubagem e que actua sempre que haja uma queda
de pressão abaixo do valor dos parâmetros de controlo e por um resultado da análise do
produto fora do especificado. A jusante existe ainda uma válvula manual de isolamento.
4. Sistema de Controlo: A tubagem tem um controlo de débito e pressão através de duas
válvulas automáticas. Na zona da bateria limite existe ainda um detector de gás.
Tubagem de Monóxido de Carbono
1. Condições operacionais: Temperatura = 38 0C; Pressão = 15bar.
2. Caudal: 2150Nm3/h.
3. Seccionamento: Existe na bateria limite uma válvula de segurança, uma válvula de
seccionamento automático que isola a tubagem e que actua sempre que haja uma queda
de pressão abaixo do valor dos parâmetros de controlo e por um resultado da análise do
produto fora do especificado. A jusante existe ainda uma válvula manual de isolamento.
4. Sistema de Controlo: A tubagem tem um controlo de débito e pressão através de duas
válvulas automáticas. Na zona da bateria limite existe ainda um detector de gás.
A bateria limite do pipeline de hidrogénio para a CUF encontra-se a cerca de 2km da
instalação do CPE e tem as seguintes características:
1. Condições operacionais: Temperatura = 38 0C; Pressão = 22,5 bar;
2. Caudal: 3600 Nm3/h
3. Seccionamento: Existe na bateria limite uma válvula de segurança, uma válvula de
seccionamento automático que isola o pipeline e que actua sempre que haja uma queda de
pressão abaixo do valor dos parâmetros de controlo e por um resultado da análise do
produto fora do especificado. A jusante existe ainda uma válvula manual de isolamento.
4. Sistema de Controlo: O pipeline tem um controlo de débito e pressão através de duas
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válvulas automáticas.
A implantação e gestão do pipeline do gás natural será da responsabilidade da REN, que
entrega o gás no interior das instalações da Arlíquido.
19. “Referir se estão previstas alterações nos pipelines de H2 e CO e especificá-las.”
A implementação do projecto implica um aumento do caudal que circula nas referidas tubagens,
não implicando uma alteração das mesmas. Os aumentos de caudal em cada tubagem são
referidos de seguida.
Com a implementação do projecto, as tubagens de ligação entre os processos do CPE e da
DOW sofrerão as seguintes alterações:
•

Tubagem de Hidrogénio

Ocorrerá um aumento de caudal de 4550 Nm3/h para 7870 Nm3/h.
•

Tubagem de Monóxido de Carbono

Ocorrerá um aumento de caudal de 2150Nm3/h para 3740 Nm3/h, e uma diminuição da pressão
de operação de 15 bar para 8,3 bar.
•

Bateria limite do pipeline de hidrogénio para CUF

Ocorrerá um aumento de caudal de 3600 Nm3/h para 7000 Nm3/h.
20. “Apresentar o inventário completo de substâncias perigosas passíveis de se
encontrarem presentes na instalação, na situação actual e pós-alteração. Note-se que o
inventário apresentado pelo proponente em sede de Decreto-Lei nº 164/2001,
relativamente à situação actual, não coincide totalmente com o apresentado em sede
deste EIA.”
No quadro seguinte apresenta-se o inventário actualizado de substâncias perigosas presentes na
instalação, de acordo com o reportado na notificação complementar elaborada em Dezembro de
2006, e a quantidade presente após a implementação do projecto de alteração.
Substância /
preparação

CAS

Processo / armazenamento

Estado físico

Acetileno
Amoníaco
Energrease LS-EP2
Gasóleo
Hidrogénio
Hidrogénio
Metano
Mistura CO/H2
Mistura H2/He
Monóxido de carbono
Monóxido de carbono
Nafta química

74-86-2
7664-41-7
68649-42-3
68334-30-5
1333-74-0
1333-74-0
74-82-8
----630-08-0
630-08-0
64741-84-0

Garrafas
Reservatórios de processo
Latas
Reservatório
Processo / Quadros
Semireboque
Processo
Quadros de garrafas
Garrafas
Processo
Quadros de garrafas
Garrafas químicas (processo)

Gás
Líquido
Pastoso
Líquido
Gás
Gás
Gás liquefeito
Gás
Gás
Gás
Gás
Líquido

Quantidade máxima (kg)
Actual
Pós-projecto
12,0
12,0
12.200,0
12.200,0
15,0
15,0
2.400,0
2.400,0
854,9
390
405,0
405,0
258,8
1448,2
1448,2
3,15
3,15
1801,2
2980
2025,8
2025,8
5504,6
---
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Substância /
preparação
Óleo Vanellus E6
15W-40
Oxigénio gasoso
Oxigénio líquido
Percloroetileno
Propano
Ácido sulfúrico
Spectrus NX1100
Gás Natural

CAS

Processo / armazenamento

Estado físico

68649-42-3

Bidão

Líquido

7782-44-7
7782-44-7
127-18-4
74-98-6
7664-93-9
10377-60-3

Garrafas
Reservatório fixo
Tambor
Reservatório fixo
Bidão plástico
Bidão plástico
Processo

Gás
Gás liquefeito
Líquido
Gás liquefeito
Líquido
Líquido
Gasoso

Quantidade máxima (kg)
Actual
Pós-projecto
106,0
106,0
40,6
1.153.485,8
324,0
4070,0
1254,0
441,6

40,6
1.153.485,8
324,0
--1254,0
441,6
210

21. “Completar a identificação de perigos por forma a que a mesma seja representativa
das características de perigosidade dos produtos químicos envolvidos e, identificar as
secções mais relevantes em termos do risco associado (unidades do processo, pipelines
e armazenagem).”
A situação actual da Arlíquido apresenta um risco essencialmente associado à presença de
substâncias inflamáveis. Eventuais roturas de elementos do processo e condutas poderão
originar focos de incêndio na área de processo. O planeamento de emergência da Arlíquido
encontra-se direccionado para fazer face a estas situações, como se constata dos meios de
intervenção referidos. Especial menção para a possibilidade, embora com reduzida probabilidade
de ocorrência, de uma rotura explosiva do reservatório de propano. Este reservatório, bem como
o de nafta química dispõem de sistemas de arrefecimento/combate por água, medidas
destinadas a mitigar eventuais acidentes nestas unidades.
Como se pode constatar, por análise do Quadro anterior, existe uma diversidade de substâncias
presentes, em diferentes estados, quantidades e tipo de elementos de processo/armazenagem.
As armazenagens contêm as quantidades mais significativas de substâncias perigosas,
constituindo, assim, os elementos susceptíveis de se encontrarem associados a situações
acidentais de maior magnitude.
De entre estas, o principal risco associado ao árgon, azoto e dióxido de carbono é a asfixia.
Sendo todos estes gases asfixiantes simples, o efeito apenas ocorrerá quando estejam presente
numa proporção significativa do ar inalado (superior a 50%), reduzindo assim a inalação de
oxigénio.
Atendendo ao facto de que todas as unidades processuais se encontram instaladas em área
aberta, ao ar livre, e em que consequentemente qualquer libertação de gás se misturará com o ar
ambiente, sujeita às condições atmosféricas do momento, não é expectável que tais
concentrações sejam atingidas, ou mantidas por um período de tempo suficiente para afectar os
seres humanos. Tal cenário seria provável em ambientes interiores, ou com um elevado grau de
confinamento, que reduzisse a circulação e mistura dos gases.
O hidrogénio, o monóxido de carbono e o propano são gases inflamáveis, todos eles
associados à fábrica de H2/CO. Em relação aos dois primeiros verifica-se que não existe
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qualquer armazenagem, sendo encaminhados para o exterior do estabelecimento industrial, por
pipeline, à medida que vão sendo produzidos. Deste modo o inventários destas substâncias no
estabelecimento é mais reduzido, restringindo-se aos equipamentos de produção e pipeline de
transporte.
Em relação ao propano existe uma armazenagem com capacidade de cerca de 4 t, quantidade
que poderia ser libertada de modo quase instantâneo numa situação de colapso do reservatório.
Este cenário corresponderia a um caso limite, altamente improvável, mas que em caso de
ocorrência libertam para o meio, de forma rápida, grandes quantidades de substâncias perigosas,
podendo traduzir-se em consequências graves para o exterior do meio industrial. Com esta
abordagem pretende-se sobrestimar outros cenários de acidente de maior probabilidade e
menores consequências, como seriam os casos de derrames parciais de propano a partir do
reservatório ou de linhas a ele ligadas.
As restantes substâncias estão presentes em quantidades menores, e na sua maioria estão
confinadas em bidões, garrafas ou elementos de processo.
22. “Identificar os perigos e avaliar os riscos resultantes do aumento da capacidade de
produção de H2 e CO, nomeadamente no que diz respeito a possíveis alterações de
funcionamento dos pipelines, bem como no que diz respeito ao aumento de quantidades e
alterações no processo”
A nova unidade de produção de H2 e CO permitirá um aumento significativo da capacidade de
produção destes gases, conforme referido na descrição do projecto contida no EIA.
Uma das alterações significativas em termos de instalações auxiliares ao processo é a supressão
da utilização de nafta e de propano, com a consequente saída de serviço dos reservatórios
actualmente utilizados para armazenagem destas substâncias. Esta desactivação corresponde a
uma remoção de fontes de perigo actualmente existentes na instalação.
Por outro lado, e no que se refere às tubagens, verifica-se um aumento dos fluxos de gases.
Mantendo-se as condições estruturais e de operação das tubagens, conclui-se que a quantidade
de material contido entre zonas de seccionamento não será alterada. Assim, e em caso de rotura
numa tubagem, uma vez accionadas as válvulas pelas variações de pressão e de caudal
resultantes da fuga, a quantidade total de substância passível de libertação para o exterior será
idêntica.
23. “Incluir as fontes de perigo internas relacionadas com a perda de utilidades, e
identificar e discutir as passíveis fontes de perigo externas e naturais.”
Consideram-se fontes de risco os elementos susceptíveis de iniciarem uma sequência de
acidente, ou seja, de provocarem um desvio à normal operação da instalação. De um modo
genérico podem subdividir-se as fontes de risco em:
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fontes de risco internas, que estão associadas a acções de pessoas devidamente
autorizadas no interior do estabelecimento (erro humano), ou que estão associadas
às operações e equipamentos de processo e armazenagem (falhas de equipamento);



fontes de risco externas, associadas a fenómenos naturais (sismos, queda de raios,
condições meteorológicas extremas, deslizamento de terras) ou de origem
antropogénica (acidentes em vias ou unidades industriais próximas, actos de
vandalismo ou sabotagem, quebra de abastecimento de energia ou de outras
utilidades).

Em termos de equipamentos a instalação é basicamente composta por reservatórios e tubagens,
operando sobre pressão. Os registos históricos das indústrias de processo e armazenagens
associadas evidenciam a possibilidade de ruptura, completa ou parcial, de ambos os elementos,
devido a fadiga do material, defeitos de fabrico, corrosão ou erros de operação, entre outras.
Estudos genéricos para a indústria química apontam para taxas de falha na ordem de 10-4 a 10-6
falhas/ano para reservatórios pressurizados (Canvey Report, Rijnmond Report, Batstone e Tomi,
citados em Lees, 1996). Os referidos dados resultam de estudos sobre a indústria química, em
que coexistem reservatórios em áreas de processo e reservatórios de armazenagem, utilizados
com uma multiplicidade de substâncias, e em diferentes condições de operação, pelo que devem
ser considerados a titulo meramente indicativo.
De um modo similar, e recorrendo à mesma fonte obtêm-se taxas de falha da ordem de 10-6 a
10-7 para o seccionamento completo de tubagens (Gulf, Pape e Nussey, Cremer e Warner,
Batstone e Tomi). Uma vez mais refira-se que estes dados são baseados em tubagens de
diferentes características e utilizações. Uma análise das causas directas de tubagens em
indústrias de processo identifica como causa mais importante a existência de deficiências nas
mesmas, erros do operador e sobrepressão (Bellamy, Geyer e Astley citados em Lees, 1996).
Em termos de fontes de risco externas procedeu-se à identificação e breve caracterização das
fontes presentes na envolvente:


Os estabelecimentos industriais existentes nas proximidades, DOW, CUF e Cires
manuseiam quantidades significativas de matérias perigosas, encontrando-se
abrangidos por legislação sobre riscos industriais graves. O evento potencialmente
mais perigoso para a unidade industrial seria a libertação de substâncias tóxicas com
potencial para afectar os trabalhadores da unidade, colocando em causa a sua
operacionalidade. De modo similar, a ocorrência de explosões, com eventual
projecção de componentes ou partes de componentes industriais apresentam algum
potencial para provocar danos no interior do perímetro industrial. Tais eventos são de
probabilidade muito reduzida. Refira-se a existência de um Plano Externo de
Emergência, que inclui a coordenação de comunicações e meios entre as várias
unidades industriais e os meios de intervenção internos e externos.



Acidentes rodoviários: as instalações da empresa estão vedadas e o acesso é
controlado, pelo que não se afigura credível que um acidente rodoviário possa ter
impacto no interior do perímetro industrial.
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Acidentes ferroviários: a Linha do Norte passa nas imediações do perímetro
industrial, pelo que não é credível considerar acidentes ferroviários com impacto
directo sobre as instalações.



Na região, e distantes vários quilómetros, existem dois aeródromos, o de Maceda e o
de S. Jacinto. Não estando a zona industrial na vizinhança imediata dos aeródromos,
e não tendo estes um uso intenso, é altamente improvável que ocorra um acidente
com aeronaves que resulte num impacto directo na instalação.



Os actos de vandalismo ou sabotagem sobre instalações industriais com substâncias
perigosas são uma ocorrência extremamente rara em Portugal. Não sendo de excluir,
pode-se considerar que as suas consequências serão semelhantes a cenários de
quebra total de reservatórios ou tubagens, considerados nos pontos seguintes.



Um evento sísmico de grande magnitude, raro nesta região, poderia de igual modo
provocar danos nos reservatórios ou condutas.



Outros eventos naturais incluem sismos e queda de raios.

Independentemente da causa, importa também analisar as consequências de eventuais cortes,
não previsíveis, de alimentação, sobre a operação e segurança da unidade industrial.
O corte imprevisto da tensão de alimentação conduz a um disparo geral da instalação, por
paragem das máquinas principais sob acção das protecções eléctricas dos quadros de
distribuição de energia.
Este disparo provoca a interrupção de circulação dos fluidos por fecho das válvulas de controlo
ou de seccionamento e, por consequência, o corte dos processos de permuta térmica.
As sequências específicas agem sobre válvulas de isolamento, de controlo da pressão ou de
purga e enviam à flare os produtos finais e intermédios despressurizando todos os sistemas e
tubagens, com vista a colocar os processos em condições de segurança estáveis e proteger
equipamentos contra o efeito de condições anormais.
São ainda adoptados de forma sistemática os seguintes procedimentos:


Alimentação do sistema de controlo e de comando, dos instrumentos e actuadores
críticos associados, assegurados por um conjunto de onduladores cujas as baterias
permitem uma autonomia em plena carga suficiente para proteger os circuitos a
jusante contra os efeitos de micro-cortes, os quais podem levar a disparos
inoportunos.



Regulação das protecções por falta de tensão das saídas de alimentação das
máquinas de compressão que não provocam disparos por baixa tensão, até 80% do
valor nominal, e para cortes com tempo inferiores a 0,6s. Os dimensionamentos das
máquinas e respectivos motores são efectuados tendo em conta este aspecto.

Escolha criteriosa das posições dos órgãos obturadores das válvulas de isolamento ou de
manutenção em pressão, aquando das falhas do fluído no motor ou da corrente de comando
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24. “Incluir uma análise histórica de acidentes ocorridos em instalações semelhantes, em
particular na nova unidade de produção de H2/CO.”

Incidentes no mundo
Os incidentes ocorridos em instalações semelhantes encontram-se na base de dados da EIGA
(European Industrial Gases Association, membro do IGC, International Gas Comittee).
De seguida apresentam-se alguns exemplos de incidentes ocorridos no mundo:
•

Explosão de um reservatório de hidrogénio de 3m3 a 135 bar – Saint Fons (1.10.1988)

Um reservatório de 3m3 de hidrogénio gasoso explode criando uma bola de fogo 8 reservatórios
de 1m3 a 3,3m3 ficaram vazios. Um perito concluiu ter havido uma ruptura do reservatório por
fragilização do aço.
Danos: Materiais projectados a 500m.
•

Fuga de hidrogénio – Kurashiki/Okayama-Ken (06.03.1989) - Japão

Produziu-se uma fuga de hidrogénio num permutador de calor de uma unidade de
dessulfurização. Deu-se uma explosão seguida de incêndio.
Danos: 3 feridos ligeiros.
•

Fuga de hidrogénio – Sannazaro de Burgundi/Pavia (22.03.1989) - Itália

Fuga de hidrogénio numa unidade de dessulfurização de gasóleo, produzindo de seguida uma
chama horizontal de 50m de comprimento.
Danos: danos materiais pouco importantes.
•

Fuga de hidrogénio – Gelsenkirchen-Scholven (10.12.1991) - Alemanha

Explosão numa refinaria de petróleo durante a colocação em funcionamento de um steamcracking.
A fuga gasosa (mistura de hidrogénio, hidrocarbonetos e de sulfureto de hidrogénio) teve como
origem a corrosão de um elemento que se encontrava sob alta pressão num circuito de
arrefecimento.
Danos: 8 feridos e 50,5 M€ em perdas materiais.
•

Fuga de hidrogénio – Wilmington (08.10.1992) – Estados Unidos

Numa unidade de hidrogénio de uma refinaria deu-se uma fuga de hidrocarbonetos e hidrogénio
num cotovelo em aço carbono. A nuvem de gás explodiu.
Danos: 78,3 M€ em perdas materiais.
•

Fuga de hidrogénio – Sodegaura (16.10.1992) – Japão

Numa unidade de dessulfurização de fuel pesado deu-se uma fuga de hidrogénio num
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permutador seguida de uma explosão.
Danos: 10 pessoas morreram, 7 ficaram feridas, 78,3 M€ de perdas materiais.
•

Fuga numa tubagem de hidrogénio – Lavera (07.10.1993)

Uma fuga de hidrogénio numa tubagem inflamou-se espontaneamente em contacto com o
oxigénio do ar.
•

Explosão de Hidrogénio – Martinez (01.02.1996) – Estados Unidos

Explosão ocorrida numa unidade de fabricação de hidrogénio próxima de uma refinaria. O
incêndio foi extinto em 10 minutos.

Acidentes e Incidentes no Centro de Produção de Estarreja
A análise histórica de acidentes e incidentes ocorridos será feita sobre as unidades de produção
de H2/CO existentes que têm uma tecnologia idêntica à nova unidade de produção de H2/CO.
As unidades de produção de H2/CO SMR1 e SMR2 entraram em laboração nos anos de 1989 e
1997, respectivamente.
Acidentes:
Desde de 1989 até à presente data não se registaram acidentes com baixa.
Incidentes:
Ao longo destes anos de laboração os incidentes que podem figurar como de especial relevância
pelos danos materiais causados foram os seguintes:
SMR1:
Em 2002 ocorreu a ruptura de alguns tubos do reformador que provocaram um incêndio no seu
topo. Dado este evento, todo o sistema de segurança da instalação foi accionado
automaticamente fazendo de imediato o corte de nafta e de gases residuais para queima nos
queimadores do reformador e todo o sistema foi automaticamente despressurizado para a flare.
Desta forma os gases combustíveis gerados no processo (gás de síntese) foram queimados na
flare, contribuindo desta forma para a extinção do fogo por falta de combustível. De imediato
fizeram-se as devidas diligências no sentido de se alertar os Bombeiros locais para o sucedido,
os quais demoraram cerca de 15 minutos a chegar. Todavia, aquando da chegada dos
Bombeiros às instalações já o incêndio estava extinto pela actuação do sistema de segurança da
unidade. Desta forma se pôde verificar que numa situação de crise a instalação estava
devidamente projectada para responder.
SMR2:
Em 2000 ocorreu um acidente na cambota de um compressor de gás de síntese que provocou
um incêndio nesta máquina. Também neste caso o sistema de segurança da instalação foi
accionado automaticamente fazendo de imediato o corte na alimentação do compressor,
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extinguindo-se desta forma o incêndio.
25. “Completar a análise de consequências da situação de referência e pós-alteração, com
os seguintes elementos:
•

Incluir um cenário de libertação de O2 que embora não sofra alterações em
termos do projecto em curso, poderá ser relevante em termos do risco global
de estabelecimento face à sua perigosidade e quantidades presentes no
estabelecimento;

•

Incluir cenário(s) de acidente relevante(s) em termos da alteração da unidade de
produção de H2 e CO, designadamente ao nível dos equipamentos críticos do
processo;

•

Incluir um cenário de libertação de Gás Natural por ruptura do pipeline

•

Incluir um cenário de libertação de nafta para caracterização da situação de
referência.”

26. “ Incluir nos cenários apresentados os seguintes elementos:
•

Caracterizar os cenários, através da indicação de equipamento considerado,
das condições específicas de ocorrência usadas para a simulação (caudal,
pressão, temperatura, quantidade libertada, tempo associado devidamente
justificado face ao tempo previsto para actuação dos diferentes sistemas, entre
outros), as condições ambientais (devem ser seleccionadas quer as condições
meteorológicas mais frequentes quer as mais desfavoráveis) e o respectivo
desenvolvimento em termos de efeitos possíveis;

•

Estimar os alcances dos cenários em termos da sobrepressão, radiação
térmica e concentração tóxica, consoante aplicável, usando os seguintes
valores:
a. sobrepressão: especificar as referências utilizadas e garantir que são
consideradas os valores de 0,3; 0,1 e 0,03 bar;
b. concentração tóxica – ERPG 1,2 e 3 (ou AEGL);
c. Para situações de potenciais acidentes envolvendo substâncias
perigosas para o ambiente (como a nafta) devem ainda ser estimadas as
consequências ambientais das mesmas;

•

Representar em carta apropriada as respectivas isolinhas de risco, onde seja
possível identificar os equipamentos e os elementos sensíveis afectados, em
particular quando os efeitos ultrapassarem o limite do estabelecimento;

•

Apresentar os outptus das respectivas simulações;

•

Discutir as medidas de prevenção e mitigação para cada um dos cenários
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considerados
(Resposta conjunta às questões 25 e 26)
Acidente envolvendo propano
Em relação ao propano existe uma armazenagem com capacidade de cerca de 4 t, quantidade
que poderia ser libertada de modo quase instantâneo numa situação de colapso do reservatório.
Este cenário corresponderia a um caso limite, altamente improvável, mas que em caso de
ocorrência libertam para o meio, de forma rápida, grandes quantidades de substâncias perigosas,
podendo traduzir-se em consequências graves para o exterior do meio industrial. Com esta
abordagem pretende-se sobrestimar outros cenários de acidente de maior probabilidade e
menores consequências, como seriam os casos de derrames parciais de propano a partir do
reservatório ou de linhas a ele ligadas.
Foram assim consideradas duas situações distintas, a formação de uma BLEVE (Boiling Liquid
Expanding Vapour Explosion) e a explosão de uma nuvem gasosa. Efectuou-se uma estimativa
de consequências, para estes cenários, com recurso ao software EFFECTS (TNO, 1989),
baseado nos métodos de cálculo desenvolvidos pelo Comité Holandês para a Prevenção de
Desastres (CPD, 1979).
A formação de uma BLEVE pode ocorrer por acção de um incêndio externo ao tanque de
armazenagem, situação em que a temperatura no interior do tanque elevar-se-ia, provocando a
ebulição do líquido armazenado e a ruptura do tanque, como resultado do aumento de pressão
no interior do mesmo. Como resultado da inflamação da componente gasosa é gerada uma
carga térmica sobre a área adjacente. Utiliza-se, como referencial para a análise de
consequências, os valores que integram o quadro seguinte:

Nível

Intensidade da
radiação 1

Efeito

(kW/m2)
1

Tolerável para pessoal em fuga

6,0

2

Intensidade que edifícios normais devem suportar

14,0

3

Dano em equipamentos de processo

37,5
1

Baseado em Lees, 1996

Os resultados apresentados no EIA são reproduzidos de seguida, apresentando-se, no Anexo F,
os resultados completos das simulações.
Fábrica: H2/CO
Equipamento: Reservatório de armazenagem de propano
Modo de falha: Ruptura catastrófica.
Quantidade libertada: 4000 kg
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Duração de libertação: instantânea.
Efeitos considerados:
1. Radiação térmica (BLEVE)
2. Pressão (explosão da nuvem gasosa)

Cenário

37,5 kW/m2

14 kW/m2

6 kW/m2

Armazenagem de propano

92 m

143 m

216 m

O modelo utilizado para simular as consequências de uma explosão, baseia-se numa conversão
do material explosivo em equivalentes de TNT, aplicando-se em seguida um modelo de
correlação para previsão de efeitos nas estruturas. A formulação do modelo considera uma
explosão não confinada, não entrando em consideração com a energia consumida para a ruptura
do tanque. Deste modo, as consequências de um eventual acidente encontram-se
sobrestimadas.
A explosão do gás contido no reservatório de propano poderia provocar danos estruturais graves
até cerca de 60 metros do centro da explosão, danos reparáveis até cerca de 190 metros e
quebra de vidros até cerca de 630 metros.
Os resultados da simulação são apresentados no Anexo F.
Libertação de Oxigénio
De acordo com a metodologia utilizada foi analisada a possibilidade de ocorrência de um
acidente catastrófico, com libertação de todo o conteúdo do reservatório. A simulação relativa à
evolução do acidente foi efectuada por aplicação do modelo EFFECTS, para os seguintes dados:
Fábrica: ASU
Equipamento: Reservatório de armazenagem de oxigénio.
Modo de falha: Ruptura catastrófica.
Quantidade libertada: 1.153.486 kg.
Duração de libertação: instantânea.
Existência de bacia de retenção: Sim
Características da bacia de retenção:
•

Comprimento: 50 m

•

Largura: 22 m

•

Profundidade: 0,9 m

•

Material do fundo: areia

•

Espessura da camada de areia: 0,3 m
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A evolução do acidente inclui diferentes fases. Numa primeira fase, durante os momentos iniciais
do derrame sobre a bacia de retenção, ocorre, em simultâneo, um processo de infiltração na
areia que reveste o fundo da bacia, e vaporização do oxigénio, por exposição às condições
ambientais de temperatura e pressão. Estando o oxigénio armazenado sob a forma líquida, por
manutenção a muito baixa temperatura, o processo de vaporização é gradual e, nas fases
iniciais, origina uma nuvem de gás mais densa que o ar ambiente. A nuvem vai-se diluindo, por
mistura com o ar, assumindo progressivamente um comportamento de gás passivo.
Em termos de simulação, foram utilizados dois módulos do programa EFFECTS: o de
evaporação e o de dispersão. O primeiro módulo permite estimar o caudal de gás libertado para
a atmosfera, por evaporação do derrame líquido. Os resultados obtidos são apresentado em
anexo e foram utilizados para estimar a dispersão da nuvem resultante.
O caudal de gás evaporado varia de forma acentuada nos momentos iniciais após a libertação.
Para utilização do modelo de dispersão foram consideradas duas aproximações:
1. Dispersão de todo o material evaporado durante o primeiro minuto, como uma fonte
pontual, permitindo estimar o máximo de concentração instantânea atingida.
2. Dispersão como fonte contínua, utilizando para determinar o caudal a quantidade total
evaporada durante os primeiros cinco minutos.
Refira-se que o modelo de dispersão utilizado assume o comportamento do gás na atmosfera
como neutro, ou seja, não considera adequadamente a fase inicial de maior densidade. Como
consequência verifica-se uma sobre estimativa do transporte do material com o vento.
A dispersão foi estimada com base em dois conjuntos de condições atmosféricas:
1. Situação estável, representada pela adopção de uma classe de estabilidade F, na escala
de Pasquill-Gifford, e vento com intensidade de 1 m/s. Esta situação corresponde a uma
dispersão limitada na atmosfera, estando associada a concentrações de gás mais
elevadas.
2. Situação neutra, representada pela adopção de uma classe de estabilidade D e vento
com intensidade de 5 m/s, correspondendo a uma situação com maior frequência de
ocorrência.
De acordo com Lees (capítulo 11, página 93), “O efeito de uma libertação de grande quantidade
de oxigénio seria o de aumentar a combustibilidade dos materiais na nuvem de oxigénio…Uma
possível fonte ignição, em tais circunstâncias seria um incêndio retardado. No entanto, não
parecem existir registos de algum incidente desta natureza.”
A concentração de oxigénio no ar utilizada para delimitar a nuvem foi de 0,286 kg/m3,
correspondendo ao teor normal de oxigénio na atmosfera.
Com base nos resultados obtidos prevê-se que, em situação de estabilidade atmosférica, a
nuvem de oxigénio resultante se estenda por 450 a 625 metros, distância para a qual se faria
sentir o efeito do aumento de combustibilidade dos materiais. Ultrapassando os limites do
perímetro industrial uma situação desta natureza requer a comunicação designadamente com as
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unidades vizinhas, no sentido de se promover a segurança das instalações adjacentes e evitar a
escalada do acidente – situação prevista no plano de emergência interno.
Já para o caso de situação de atmosfera neutra, e devido à maior dispersão, prevê-se que a
nuvem não ultrapassaria os 225 metros.
Libertação de hidrogénio
Em caso de acidente em tubagens e equipamentos de processo ocorrerá normalmente a
libertação do material contido entre dois dispositivos de seccionamento, que ao serem
accionados permitem minimizar a libertação da substância contida em secções adjacentes.
Assim, em termos de análise de consequências, e pretendendo-se avaliar aquelas que serão
mais gravosas, utiliza-se a maior quantidade susceptível de estar presente numa única secção.
De acordo com os dados de projecto disponíveis, os elementos que apresentarão uma maior
quantidade de substância passível de libertação, serão:
1. Secção de tubagem do ponto de mistura à unidade de remoção de CO2. Contém 65,89
Nm3 de hidrogénio no estado gasoso.
2. Em termos de equipamento, verifica-se que a maior quantidade presente será de 1782,69
Nm3.
Efectuou-se uma simulação correspondente à segunda situação, por ser a que implica a
libertação de maior quantidade.
Equipamento: tubagem
Modo de falha: Ruptura catastrófica.
Quantidade libertada: 1584 kg
Estado: gasoso
Duração de libertação: instantânea.
Existência de retenção: Não
A dispersão de hidrogénio origina una nuvem inflamável que é transportada pelo vento. Em
presença de uma fonte de ignição pode originar uma inflamação da nuvem com a consequente
geração de carga térmica.
Utilizando as condições atmosféricas descritas para o cenário anterior, e analisando os
resultados apresentados em anexo, constata-se que:
•

Em condições de atmosfera estável a nuvem encontra-se em condições de
inflamabilidade (material presente em quantidade entre os limites inferior e superior de
inflamabilidade), até quase 1000 metros.

•

Em condições de atmosfera neutra a distância em que ocorre perigo de inflamação da
nuvem é reduzida a menos de 500 metros.
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•

A maior quantidade de material presente na nuvem entre os limites de inflamabilidade e,
consequentemente, com potencial para se inflamar, ocorre em ambos os casos perto da
fonte, respectivamente a cerca de 75 e 125 metros. Em ambos os casos a quantidade
referida cifra-se em cerca de 1390 kg.

Utilizou-se este último valor para estimar as consequências de uma eventual inflamação da
nuvem gasosa. Os resultados obtidos foram os seguintes:
•

37,5 kW/m2 – raio de 135 metros

•

14,0 kW/m2 – raio de 256 metros

•

6 kW/m2 – raio de 333 metros

Libertação de CO
Em caso de acidente em tubagens e equipamentos de processo ocorrerá normalmente a
libertação do material contido entre dois dispositivos de seccionamento, que ao serem
accionados permitem minimizar a libertação da substância contida em secções adjacentes.
Assim, em termos de análise de consequências, e pretendendo-se avaliar aquelas que serão
mais gravosas, utiliza-se a maior quantidade susceptível de estar presente numa única secção.
De acordo com os dados de projecto disponíveis, os elementos que apresentarão uma maior
quantidade de substância passível de libertação, serão:
1. Secção de tubagem do ponto de mistura à unidade de remoção de CO2. Contém 14,44
Nm3 de monóxido de carbono no estado gasoso.
2. Em termos de equipamento, verifica-se que a maior quantidade presente será de 341,74
Nm3 no estado gasoso e 2130 kg no estado líquido, na caixa fria.
Efectuou-se uma simulação correspondente à segunda situação, por ser a que implica a
libertação de maior quantidade.
Equipamento: tubagem
Modo de falha: Ruptura catastrófica.
Quantidade libertada: 420 kg
Estado: gasoso.
Duração de libertação: instantânea.
Existência de retenção: Não
A dispersão de monóxido de carbono origina uma nuvem inflamável que é transportada pelo
vento. Em presença de uma fonte de ignição pode originar uma inflamação da nuvem com a
consequente geração de carga térmica.
Utilizando as condições atmosféricas descritas para o cenário anterior, e analisando os
resultados apresentados em anexo, constata-se que:
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•

Em condições de atmosfera estável a nuvem encontra-se em condições de
inflamabilidade (material presente em quantidade entre os limites inferior e superior de
inflamabilidade), não superior a 100 metros.

•

Em condições de atmosfera neutra a dispersão é suficiente para que a nuvem não
apresente perigo de inflamação.

•

A maior quantidade de material presente na nuvem entre os limites de inflamabilidade e,
consequentemente, com potencial para se inflamar, ocorre no primeiro caso perto nas
imediações da fonte, cifrando-se em cerca de 112 kg.

•

Utilizou-se este último valor para estimar as consequências de uma eventual inflamação
da nuvem gasosa. Os resultados obtidos foram os seguintes:

•

37,5 kW/m2 – inexistente.

•

14,0 kW/m2 – raio de 19 metros

•

6 kW/m2 – raio de 29 metros

Atendendo a estas distâncias não se representaram os dados em cartografia.
Gás natural
O gás natural será fornecido ao processo directamente a partir de condutas, operadas
externamente. Esta substância apresenta características de inflamabilidade, mas com menor
potência térmica do que outras substâncias já consideradas no presente estudo.
Não estando ainda completamente definidas, nesta fase do projecto, as condições operacionais
optou-se por não efectuar simulações de acidente para esta substância.
Derrame de nafta
A nafta química é um líquido inflamável utilizado na fábrica de H2/CO, existindo uma
armazenagem de nafta com capacidade total de 5,5 t, e com o depósito de maior dimensão com
capacidade para 3,3 t.
Numa situação de rotura da armazenagem, ocorreria um derrame sobre a superfície
impermeabilizada em que o depósito se encontra instalado. Como foi referido, a substância
derramada será captada pela rede de efluentes e encaminhado para uma bacia de retenção.
Recorde-se que a bacia de retenção tem capacidade para conter um derrame desta dimensão,
pelo que não são previsíveis descargas para o ambiente externo, nem infiltrações nos terrenos.
Em caso de presença de uma fonte de ignição na zona do derrame poderia ocorrer a inflamação
da nafta, com a consequente geração de um incêndio.
O modelo utilizado não inclui, na base de dados de substâncias, a nafta. No entanto, tratando-se
de um lago de fogo, delimitado, é possível admitir que terá apenas consequências limitadas, no
interior do estabelecimento industrial.
Os reservatórios estão dotados com um sistema de sprinklers, que actua quando detectada uma
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fonte de calor.
27. “Comparar o nível de risco global da situação pós-alteração com a situação de
referência com base na análise de consequências de possíveis acidentes e na
probabilidade de ocorrência dos mesmos.”
28. “Considerar, na avaliação dos impactes cumulativos, o risco de acidente e a
possibilidade de efeito dominó entre os estabelecimentos.”

(Resposta conjunta às questões 27 e 28)
A análise dos elementos processuais e de armazenagem resultantes da ampliação da
capacidade de produção, permite evidenciar que, para as substâncias consideradas não se
verificam aumentos da capacidade de armazenagem.
Mantém-se a situação de envio da produção de hidrogénio, monóxido e dióxido de carbono, por
pipeline, para o cliente final, à medida que estes gases são produzidos.
A introdução desta nova unidade aumenta o fluxo destas substâncias.
A presença da nova unidade representará uma alteração das probabilidades de acidente, pela
introdução de um novo conjunto de equipamentos de processo com características ligeiramente
diferentes. Refira-se no entanto, que de acordo com a metodologia adoptada para esta análise
de risco, e tendo em conta as finalidades do estudo em que se insere, não foi efectuada uma
avaliação probabilística do risco, optando-se por analisar situações de reduzida probabilidade
mas elevado potencial de consequências. Tais situações encontram-se predominantemente
associadas à presença de elevadas quantidades de substância num único local, facto que não é
significativamente alterado pela introdução da nova unidade.
A operação da unidade HYCO3 introduz uma nova substância no estabelecimento, o gás natural.
À semelhança do que sucede com outras, o gás natural será transportado para o interior do
estabelecimento por condutas da rede de transporte e distribuição de gás natural, não existindo
qualquer reservatório. Esta nova substância é também inflamável, reforçando o carácter
predominante do risco de incêndio associado à instalação da Arlíquido. Em sentido inverso será
eliminada a presença de nafta e de propano no estabelecimento.
Nos cenários mais gravosos as consequências podem fazer-se sentir no exterior do perímetro
industrial, e inclusivamente, nas unidades industriais mais próximas. Este facto reforça a
necessidade de manutenção dos procedimentos em vigor no âmbito do alerta e intervenção,
designadamente em matéria de articulação do planeamento de emergência externo e
comunicação com as entidades vizinhas, operador ferroviário e meios de intervenção municipais.
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