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Introdução
Este documento consiste no Resumo Não Técnico (RNT) do Estudo de Impacte
Ambiental (EIA) do Projecto de Ampliação do Centro de Produção de Estarreja do Ar
Líquido, elaborado em conformidade com o Decreto-Lei nº 197/2005, de 3 de Maio,
que estabelece o regime jurídico da Avaliação de Impacte Ambiental (AIA).
O projecto de alteração consiste na substituição da produção de Hidrogénio e
Monóxido de Carbono (H2/CO) na actual fábrica a partir de nafta, pela sua produção
numa nova unidade SMR (Steam Methane Reformer) a partir de gás natural,
implicando a ampliação das instalações industriais e o respectivo aumento da
capacidade de produção.
Com o início do funcionamento da nova unidade de SMR, a actual fábrica de H2/CO
ficará em stand by, ou seja, permanecerá edificada e com capacidade operacional
mas sem produção. A actual fábrica ficará na situação de backup à nova unidade, ou
seja, caso nesta se verifique uma avaria prolongada, a fábrica existente poderá
entrar em funcionamento, mas nunca em simultâneo com a nova unidade.
O presente EIA foi elaborado pelo Instituto do Ambiente e Desenvolvimento (IDAD),
entre Outubro e Dezembro de 2006.
O proponente do projecto é a Sociedade Portuguesa do Ar Líquido, Lda.
Para além do RNT (Volume I), o EIA é constituído pelo Relatório Síntese (Volume II)
e respectivos Anexos (Volume III).

Antecedentes
A Sociedade Portuguesa do Ar Líquido Lda. (adiante designada apenas por
Arlíquido) é uma empresa do grupo Air Liquide. O Centro de Produção de Estarreja
está instalado na Zona Industrial de Estarreja e nasceu na perspectiva de
fornecimento de alguns produtos em contínuo para a DOW e, posteriormente, para a,
então designada, QUIMIGAL.
A sua laboração destina-se à produção de alguns produtos em estado próximo de
puro, nomeadamente: Hidrogénio (H2), Dióxido de Carbono (CO2), Monóxido de
Carbono (CO).
Posteriormente, instalou-se uma unidade de fraccionamento de ar, para a produção
de Oxigénio (O2), Azoto (N2) e Árgon (Ar), para o mercado em geral. Em Julho de
2002, iniciou-se a produção de ar comprimido para abastecimento ao cliente DOW.
A Arlíquido dispõe actualmente de quatro unidades ou linhas de produção distintas:
•
•

Unidade de H2/CO ou Steam Methane Reformer (SMR);
Unidade de Purificação e Liquefacção de CO2;

•
•

Unidade de Gases do Ar (ASU – Air Separation Unit);
Unidade de Ar Comprimido.

A actual unidade de H2/CO é constituída pelas linhas SMR1 e SMR2. De facto, nos
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reformadores “Steam Methane Reformer” referidos por SMR1 e SMR2, produz-se
gás de síntese composto por Hidrogénio (H2), Dióxido de Carbono (CO2), Monóxido
de Carbono (CO) e Metano (CH4), sendo este último reutilizado como combustível no
SMR1. Todos os outros produtos são produtos valorizados pela empresa, pelo que o
controlo da instalação é feito de forma a gerir a relação entre o H2 e o CO (produtos
destinados a alimentar as linhas de fornecimento às empresas vizinhas – DOW e
CUF) e a minimizar a produção de CH4.

Especificidades associadas ao projecto de ampliação de Centro
de Produção de Estarreja
A ampliação do Centro de produção de Estarreja, através da construção de uma
nova unidade SMR para produção de CO/H2, enquadra-se numa estratégia de
desenvolvimento do Complexo Químico de Estarreja (CQE), na qual se encontram
envolvidas outras empresas pertencentes ao complexo, nomeadamente, a DOW e a
CUF
Os projectos de ampliação da CUF e da DOW encontram-se actualmente em fase
de AIA e estão previstos no âmbito de um contrato assinado entre a Arlíquido e estas
duas empresas com vista ao aumento da capacidade de produção.
De referir que estas três empresas (Arlíquido, DOW e CUF), e em particular os
respectivos três projectos de ampliação, estão intimamente relacionadas entre si,
havendo uma clara interdependência no seu funcionamento.

Qual o objectivo da ampliação do Centro de Produção de
Estarreja?
A nova unidade de H2/CO tem como objectivo suprir as necessidades de CO e de H2
por parte da DOW e da CUF através de um processo de “Steam Methane Reformer”
(SMR), onde é produzido gás de síntese constituído por CO, H2, CO2 e CH4, seguido
da respectiva purificação e remoção de CO2.
Toda a produção será vendida para a DOW e para a CUF, por relação contratual.

Quais as principais características da nova unidade de H2/CO e
as alterações resultantes da sua construção?
A área de implantação da nova unidade situa-se em zona adjacente às actuais
instalações do Centro de Produção de Estarreja da Arlíquido, na freguesia de
Beduído, concelho de Estarreja, distrito de Aveiro (Figura 1).
O projecto de ampliação localiza-se numa área industrial, na maior parte
impermeabilizada e sujeita desde há várias décadas a um elevado nível de
intervenção e perturbação.
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Base cartográfica: Extracto da Folha Nº 163 da Carta Militar à Escala 1: 25000.

Figura 1 - Localização da área de implantação do projecto.

A nova unidade de produção de H2/CO encontra-se dimensionada para produzir
cerca de 38 214 ton/ano de CO e 11 164 ton/ano de H2. Na unidade actual, a
produção de CO é de 20 410 ton/ano e a de H2 é de 5 154 ton/ano.
A nova unidade SMR utilizará como matéria-prima o gás natural, enquanto que a
unidade actual utiliza nafta.
A água para o processo industrial (água de refrigeração e água desmineralizada) é
fornecida à Arlíquido pela DOW, tendo como origem principal uma captação no rio
Antuã pertencente à CUF.
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Para a obtenção do Gás Natural, matéria-prima para a produção de hidrogénio e
monóxido de carbono, a REN (Rede Eléctrica Nacional) procederá à ligação com a
actual rede de Gás Natural, situada a cerca de 4,5 km de distância da unidade de
H2/CO.
Com o início do funcionamento da nova unidade, a actual fábrica de H2/CO
permanecerá em stand by, isto é, edificada mas sem actividade produtiva. Na Figura
2 encontra-se representada a implantação da nova unidade (assinalada a cor verde),
e a existente (a amarelo), que ficará em stand by com a entrada em funcionamento
da nova unidade.

Figura 2 - Implantação da nova unidade SMR nas instalações da Arlíquido

A Figura 3 ilustra o processo produtivo associado à nova unidade de produção de
H2/CO através de um diagrama simplificado.
De forma resumida e acompanhando a sequência apresentada no diagrama da
Figura 3, o processo produtivo na futura unidade de H2/CO pode ser descrito da
seguinte maneira:
A fase de pré-tratamento consiste na dessulfuração da mistura constituída pelo gás
natural e hidrogénio sendo realizada em duas etapas:
1. Hidrogenação de compostos orgânicos sulfurados para a conversão
destes em H2S através de um leito catalítico de Cobalto-Molibdénio;
2. Absorção do H2S, produto da hidrogenação atrás referida, que é
efectuada num leito de óxido de zinco.
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Figura 3- Diagrama ilustrativo do processo produtivo da futura unidade de H2/CO

Na secção de reformação (Steam Methane Reforming), os hidrocarbonetos são
convertidos a gás de síntese que consiste principalmente em H2, CO e CO2 além de
uma pequena quantidade de CH4.
A água desmineralizada é fornecida pela DOW, sendo pré-aquecida em primeiro
lugar num permutador. Esta água é enviada para o pré-aquecedor de água de
alimentação do balão de caldeira, equipado com um desgasador destinado a extrair
dessa água os gases dissolvidos. Esta água é então sujeita a tratamento químico
adequado de forma a obter-se a qualidade necessária de vapor sobreaquecido.
O vapor saturado é gerado através da termocirculação de água entre o balão de
caldeira e um permutador instalado na saída do SMR, recuperando-se desta forma o
calor proveniente do gás de síntese. Este vapor saturado, proveniente do balão de
caldeira, é sobreaquecido e parcialmente utilizado como vapor de água no processo
de reformação. O excesso de vapor de água de alta pressão produzido é exportado
para a rede de distribuição de vapor da DOW.
A remoção de CO2 do gás de síntese, proveniente da secção de reformação, é
efectuada antes da separação criogénica num processo de lavagem com MDEA
activada (solução aquosa de metildietanolamina) – tecnologia BASF. O CO2
removido é enviado à unidade de CO2, onde é purificado e liquefeito. Neste processo
de remoção de CO2 resulta ainda uma corrente de gás síntese que vai para a Caixa
Fria e outra de flash gas que é queimada no reformador.
Após a remoção do CO2, o gás de síntese disponível sobre pressão é sujeito a
secagem e arrefecimento antes de ser enviado à Caixa Fria onde se dá a separação
criogénica do H2 e do CO, após o que o CO é enviado por pipeline para a DOW e a
corrente de hidrogénio impuro, saída da Caixa Fria, vai alimentar a unidade de PSA,
na qual se processa a purificação final do H2 antes do envio aos clientes (DOW e
CUF).
Desta separação criogénica resultam ainda 3 correntes de gases residuais (metano,
flash gas e uma mistura de N2/CO pobre em CO) as quais são queimadas no
reformador.
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Foram consideradas alternativas a este projecto?
A Air Liquide tem diversas fábricas instaladas 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 mais adequada para os caudais de H2 e CO a produzir.
A Air Liquide tem referências na utilização de outras 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. Por outro lado, o
projecto adoptado é ambiental e energeticamente mais sustentável.

Quais são as principais características do local do projecto?
A área de implantação do projecto de ampliação, localizada na Quinta da Indústria, é
uma área de ocupação predominante industrial estando aí localizadas algumas das
mais importantes indústrias do concelho de Estarreja, a mencionar a própria
Arlíquido, a CUF-QI, a CIRES e a DOW. Esta área industrial é atravessada a meio
pela Linha do Norte existindo um ramal de acesso ao complexo químico a partir do
qual chegam diversas matérias-primas e se exportam alguns produtos.
As principais vias de acesso viário ao complexo químico são a EN109, a A29 e a
Auto-estrada do Norte (todas localizadas a Nascente do complexo).
A área na qual se situa a Arlíquido (Figura 1), está abrangida pelo Plano Director
Municipal de Estarreja, o qual classifica a área como classe de espaço industrial
destinado à indústria transformadora. Esta área não se encontra incluída em
nenhuma área classificada do ponto de vista da conservação da natureza.
Na área onde se insere o projecto e na sua envolvente imediata, observa-se uma
alteração profunda das características do terreno natural, devido à actividade
industrial que desde há muito aí se exerce. A título de exemplo, no que concerne aos
solos da área do perímetro fabril, estes resultam de várias operações de
remobilização, compactação e aterro efectuadas.

Como é afectado o ambiente com a nova unidade de H2/CO e
que medidas serão tomadas para minorar os efeitos negativos?
A avaliação da afectação do ambiente é efectuada por comparação da qualidade
ambiental actual com a que será expectável com a instalação da nova unidade,
considerando as características do projecto e a legislação em vigor.
O conjunto de várias acções, naturalmente essenciais para a implementação e
funcionamento do projecto, (actividades de construção, funcionamento de máquinas
e equipamentos, entre outras) traduzir-se-á globalmente em alguns efeitos pouco
significativos estando, na sua maioria, associados à fase de construção da nova
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unidade, portanto, temporários.
Da avaliação de impactes efectuada verifica-se que a afectação ambiental mais
importante, associada ao funcionamento do novo projecto, se refere ao aumento de
água captada no rio Antuã. Outras componentes, como o ambiente sonoro e a
paisagem podem também ser sujeitas a efeitos negativos mas apenas durante a
fase de construção do projecto. Por outro lado, é expectável a ocorrência de efeitos
positivos sobre a qualidade do ar e sobre o tráfego e acessibilidades na fase de
exploração.
Assim, associado à construção da nova unidade, a utilização de máquinas e
equipamentos, a circulação de camiões e veículos e as actividades de construção
propriamente ditas traduzem-se essencialmente no aumento dos níveis de pressão
sonora, característicos desta fase do projecto, e na afectação da paisagem. Estes
efeitos são, no entanto, de abrangência local e de carácter temporário.
Para a minimização dos níveis de ruído as medidas sugeridas baseiam-se na
simples aplicação de boas práticas através de uma construção adequada, com
correcto planeamento dos edifícios e, eventualmente, com a utilização de materiais
que possam reduzir o som provocado pelo funcionamento de equipamentos mais
ruidosos contra o solo. Para minorar os efeitos negativos na paisagem que ocorrerão
nesta fase sugerem-se medidas gerais de acompanhamento da obra tais como a
não excedência da área de estaleiro e depósito de material, a qual deverá estar
claramente delimitada no terreno, o transporte e deposição adequados de todas as
escórias e/ou lixos e a garantia da desmontagem do estaleiro com recuperação ou
melhoria do local onde esteve instalado.
Em termos de emissões gasosas, verifica-se que as emissões previstas aquando da
implantação do novo projecto estarão em cumprimento com a legislação em vigor.
Por outro lado, os resultados obtidos para a avaliação de impactes sobre a qualidade
do ar, através da aplicação de metodologia apropriada, revelam que o funcionamento
da nova unidade de H2/CO traz consigo um efeito positivo na qualidade do ar no que
diz respeito às concentrações dos vários poluentes emitidos por esta unidade.
Dado que a nova unidade da Arlíquido levará à diminuição da circulação de mais de
3 veículos pesados por dia, com transporte de nafta, o funcionamento da nova
unidade representa também um efeito positivo ao nível da componente do tráfego.

Quais os efeitos deste projecto quando conjugados com os
efeitos de outros projectos previstos para a área de estudo?
No caso particular deste projecto, a avaliação da afectação do ambiente deve passar
obrigatoriamente pela avaliação do impacte resultante do somatório das afectações
(impactes cumulativos) resultantes dos principais projectos/empreendimentos
existentes e previstos para a área do CQE e área envolvente.
Tendo em atenção a tipologia do projecto em análise e os potenciais impactes
associados, os quais se reflectem sobretudo numa alteração das cargas ambientais
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locais e no eventual aumento de conflitos associados aos usos da água (industrial,
agrícola), identificaram-se quatro projectos a ter em conta na análise dos impactes
cumulativos, nomeadamente: Projecto de ampliação da Arlíquido, Projecto de
ampliação da DOW, Projecto de Desenvolvimento Agrícola do Baixo Vouga Lagunar
e a operação da unidade industrial da CIRES (Figura 4).
Salientam-se, neste contexto, os projectos de ampliação da CUF e da DOW,
também em fase de AIA, os quais estão intimamente relacionadas entre si e entre a
Arlíquido, havendo uma clara interdependência dos três projectos.

Base cartográfica: Extracto das Folhas Nº 163 e 174 da Carta Militar à Escala 1: 25 000.
Figura 4 - Localização dos projectos considerados no âmbito da avaliação de impactes cumulativos
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Durante o funcionamento da nova unidade, e em acumulação com os projectos de
ampliação da CUF e da DOW, estará associado um aumento do consumo de água,
sendo que o impacte se traduzirá no aumento da quantidade de água que será
necessário captar no rio Antuã.
A captação de água superficial a partir do rio Antuã representa um caudal de cerca
de 116 l/s na situação actual e um caudal de 133 l/s após a implementação destes
três projectos, ou seja, mais 17 l/s. O novo projecto da Arlíquido representa cerca de
12% do global captado pela totalidade dos consumidores existentes no CQE.
Nesta análise há também que considerar o uso potencial da água do rio Antuã,
nomeadamente no que diz respeito às necessidades de água para rega expressas
no Projecto de Desenvolvimento Agrícola do Baixo Vouga Lagunar. A
implementação dos projectos de ampliação da Arlíquido, DOW e CUF, representa
um impacte negativo, que assume alguma importância nos períodos de seca. De
uma forma global, o presente estudo recomenda a elaboração de um plano de
gestão da água, o qual terá por objectivo reduzir os impactes associados à sobreexploração deste recurso.
No que respeita à qualidade do ar, a implementação simultânea dos projectos de
ampliação da Arlíquido, DOW e CUF induzirá a um decréscimo ou manutenção das
concentrações dos vários poluentes ao nível do solo, com excepção dos Compostos
Orgânicos Voláteis, Cobre e do Crómio onde se observam acréscimos. Salienta-se,
no entanto que não existe legislação da qualidade do ar para estes poluentes e que
os acréscimos verificados são insignificantes.
Em termos globais existe uma diminuição das concentrações obtidas, principalmente
ao nível do dióxido de azoto e dióxido de enxofre o que se traduz num impacte
positivo relevante.
A implementação simultânea dos novos projectos reflectir-se-á num aumento do
tráfego pesado na região de cerca de 24 veículos pesados por dia para transporte
quer de matérias-primas quer dos produtos. Da análise realizada verifica-se que não
ocorrerá uma alteração dos níveis de qualidade de serviço das estradas de acesso
ao complexo químico, pelo que o impacte, apesar de negativo é pouco relevante.
Por outro lado, os efeitos ao nível da sócio-economia, produzidos pela
implementação simultânea dos projectos de ampliação da Arlíquido, da CUF e da
DOW, são considerados muito positivos. Esta avaliação tem em conta a integração e
o elevado nível de interdependência da Arlíquido com outras empresas do Complexo
Químico de Estarreja, nomeadamente com a DOW e com a CUF. O efeito positivo
produzido pela implementação dos projectos referidos resulta essencialmente da
importância que o CQE assume em termos de PIB e da sua representação do sector
químico de base ao nível nacional. O Complexo Químico de Estarreja é responsável
por 20% do sector químico de base nacional. O aumento da sua capacidade
produtiva e a garantia de funcionamento numa base contratual por um período
mínimo de 15 anos deve ser considerado do ponto de vista sócio-económico como
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um impacte cumulativo positivo de grande importância.

Como se acompanha o funcionamento da nova unidade de
H2/CO?
O acompanhamento do funcionamento da nova unidade tem como objectivo, por um
lado, verificar a eficácia das medidas minimizadoras adoptadas e, por outro lado, a
adopção de outras medidas que, por implementação dos mesmos, se revelem
oportunas para corrigir eventuais impactes que ocorram.
Neste sentido, recomenda-se o acompanhamento das medidas adoptadas na
minimização dos efeitos na paisagem durante a fase de construção. Em caso de
ocorrência de alterações à obra em curso, deverá proceder-se à respectiva
correcção das acções de monitorização.
Sugere-se, ainda, a adopção de um plano de monitorização continuada para o
controle das emissões gasosas, de acordo com o Decreto-Lei n.º 78/2004 de 3 de
Abril, que estabelece o regime da prevenção e controlo das emissões de poluentes
para a atmosfera e as Portarias n.º 286/93 de 12 de Março e nº 80/2006 de 23 de
Janeiro, que fixam, respectivamente, os valores limites de emissão e limiares
mássicos emitidos por fontes fixas.
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