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Introdução 

Neste documento apresenta-se o Resumo Não Técnico do Estudo de Impacte 
Ambiental (EIA) do Projecto de ampliação da CUF - Químicos Industriais (CUF-QI) 
localizada no Complexo Químico de Estarreja, o qual foi elaborado em conformidade 
com o Decreto-Lei n.º 197/2005, de 3 de Maio que estabelece o regime jurídico da 
Avaliação de Impacte Ambiental (AIA). 

O EIA foi elaborado pelo IDAD – Instituto do Ambiente e Desenvolvimento, tendo os 
trabalhos relativos ao estudo decorrido entre Agosto de 2006 e Janeiro de 2007. 
Mais recentemente, em Maio de 2007, no âmbito de um pedido de elementos 
adicionais por parte da Autoridade de AIA, foi realizado um Aditamento com os 
elementos solicitados. 

Para além do Resumo Não Técnico (Volume I), o EIA é constituído pelo Relatório 
Síntese (Volume II), Anexos (Volume III) e Aditamento. 

O proponente do Projecto é a empresa CUF – Químicos Industriais com sede e 
instalações fabris no Complexo Químico de Estarreja onde se dedica à produção de 
produtos químicos orgânicos e inorgânicos. Trata-se de uma empresa industrial 
química que lidera a Área dos Químicos Industriais do Grupo CUF, a holding química 
do Grupo José de Mello. 

Face à tipologia de produção, a CUF-QI em Estarreja encontra-se organizada em 
dois sectores: sector de produção de Anilina e Derivados (PAD) e sector de 
Produção de Cloro – Álcalis (PCA). O presente EIA incide sobre um conjunto de 
alterações a efectuar nestes dois sectores de produção, que têm como principal 
objectivo o aumento da capacidade de produção. 

A generalidade das alterações consiste num conjunto de intervenções, cuja 
execução está prevista acontecer entre Outubro de 2007 e Dezembro de 2008. 

Onde se localiza o projecto? 

Ambos os sectores de produção da CUF – QI se encontram localizados na Quinta da 
Indústria, freguesia de Beduído no concelho de Estarreja (ver Figura 1). 

Esta é uma área de ocupação predominante industrial estando aí localizadas 
algumas das mais importantes indústrias de Portugal do sector químico, 
nomeadamente a Arlíquido, a CIRES e a DOW. 

Quais os principais objectivos dos projectos de ampliação? 

O presente projecto destina-se a ampliar e modernizar as capacidades produtivas da 
CUF-QI em produtos químicos de base, orgânicos (anilina e derivados) e inorgânicos 
(cloro-álcalis), de forma a acompanhar as necessidades acrescidas em matérias-
primas resultantes da ampliação da produção da DOW Portugal e permitir a 
colocação no mercado internacional de quantidades adicionais de anilina e outros 
produtos.  
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O projecto está fortemente sustentado num contrato de longo prazo (15 anos) de 
fornecimentos à DOW Portugal. A DOW Portugal é uma empresa subsidiária da 
DOW Chemicals Company, uma das principais multinacionais da indústria química e 
uma das maiores produtoras mundiais da fileira dos poliuretanos. Está situada no 
Complexo Químico de Estarreja, tal como a CUF-QI, de quem recebe grande parte 
das suas matérias-primas, como sejam anilina, cloro e soda cáustica. Por seu turno, 
a DOW devolve gás clorídrico à CUF-QI, que esta absorve e comercializa no 
mercado ibérico. 
 

 
Base cartográfica: Extracto da Folha Nº 163 da Carta Militar à Escala 1: 25000. 

Figura 1- Localização da área de implantação do projecto. 
 

A ampliação da capacidade de produção que a DOW tem prevista realizar, dá 
origem a um excedente de gás clorídrico que é enviado à CUF-QI, a qual, através 
deste novo projecto, nomeadamente ampliando a capacidade da unidade de 
absorção de gás clorídrico e construindo uma nova unidade de Electrólise de Ácido 
Clorídrico, passará a ter capacidade para recuperar e reciclar todo o cloro e 
hidrogénio provenientes da DOW sob a forma de gás clorídrico. 
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De referir ainda que no âmbito de uma estratégia de desenvolvimento assumida pela 
CUF-QI, Arlíquido e DOW, estas três empresas, fortemente dependentes umas das 
outras no que respeita ao fornecimento de matérias primas (havendo uma clara 
interdependência no seu funcionamento), assinaram um contrato tendo em vista o 
aumento da capacidade de produção. 

Quais são as principais características da unidade industrial 

da CUF-QI e dos respectivos projectos de ampliação? 

O projecto de alteração alvo do presente EIA consiste na realização de diversas 
intervenções, sobretudo relacionadas com aumentos da capacidade de produção, 
em ambos os sectores de produção da CUF-QI em Estarreja: 

• Produção de Anilina e Derivados (PAD); 

• Produção de Cloro - Álcalis (PCA). 

Ambos os sectores da CUF - QI apresentam um regime de laboração contínuo (3 
turnos), 7 dias por semana, prevendo-se paragens programadas de 2 em 2 anos.  

O número de trabalhadores actual é de 157 e com a implementação do projecto 
serão admitidos mais 5 trabalhadores. 

Em termos energéticos a CUF-QI utiliza a energia eléctrica e o gás natural. Com a 
implementação dos projectos de ampliação observar-se-á um incremento de cerca 
de 27% no consumo de electricidade e um decréscimo de cerca de 71% no consumo 
de gás natural. 

Sector de PAD 

A CUF-QI é o quarto produtor europeu de anilina, um composto orgânico usado na 
produção de poliuretanos. A montante da fábrica de anilina estão as fábricas de 
ácido nítrico e nitrobenzeno. A jusante da anilina produzem-se ainda a 
ciclohexilamina e o ácido sulfanílico. 

Actualmente, o sector de PAD compreende as seguintes instalações produtivas: 

• Fábrica de Ácido Nítrico; 

• Fábrica de Nitrobenzeno; 

• Fábrica de Anilina e recuperação de ciclohexilamina; 

• Fábrica de Ácido Sulfanílico; 

Estas instalações produtivas estão na sua maioria interligadas entre si, ou seja, o 
produto de uma é utilizado como matéria-prima de outra (ver Figura 2). 

O novo projecto prevê as seguintes alterações: 

1) Instalação de uma nova fábrica de Ácido Nítrico:  

A CUF-QI, opera desde 1974 uma fábrica que produz ácido nítrico com uma 
capacidade instalada de 128 000 t/ano. A tecnologia usada, que data do período 
anterior ao Primeiro Choque Petrolífero, tem consumos energéticos elevados e 
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tem visto aumentar o número de paragens para manutenção. Como 
consequência, as perdas de produção e as despesas em manutenção têm 
crescido, diminuindo a competitividade da operação. Por outro lado, devido ao 
projecto de ampliação da capacidade de produção de anilina (fábrica de anilina) 
é necessário aumentar a capacidade de produção de ácido nítrico. 

 

 
  Instalações a substituir   Instalações a Alterar / Ampliar   Instalações a Manter 

Figura 2- Esquema produtivo do sector de PAD. 
 

Por estas razões a CUF- QI, decidiu investir numa tecnologia que garanta 
melhores performances energéticas, melhores consumos específicos das 
matérias primas e que esteja preparada para enfrentar desafios que no futuro se 
coloquem quanto às emissões gasosas, pretendendo desactivar a fábrica actual 
de ácido nítrico e construir uma nova fábrica em terreno adjacente (actualmente 
ocupado por oficinas de manutenção pertencentes à Quimiparque) com 
capacidade para  produzir 196 566 t/ano. 

2) Aumento da capacidade de produção da fábrica de nitrobenzeno: 

A fábrica de nitrobenzeno iniciou a laboração em Maio de 1991 e, actualmente, 
tem uma capacidade máxima de produção de 175 000 t/ano. Com o novo 
projecto e com o objectivo de garantir o fornecimento de matéria-prima 
(nitrobenzeno) à fábrica de anilina, pretende-se aumentar a capacidade de 
produção desta unidade para as 300 000 t/ano. 
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3) Aumento da capacidade de produção da fábrica de anilina: 

A fábrica de anilina encontra-se em funcionamento desde 1978, utilizando o 
processo de hidrogenação catalítica de nitrobenzeno, em fase líquida. Em 1997 
procedeu-se a alterações nesta fábrica tendo a capacidade de produção de 
anilina passado de 60 000 para as actuais 131 000 t/ano. Com o novo projecto 
de ampliação pretende-se aumentar a capacidade de produção para as 224 000 
t/ano. Nesta fábrica o nitrobenzeno (proveniente da fábrica de nitrobenzeno) e o 
hidrogénio passarão a ser adicionados em seis reactores agitados e 
refrigerados (em vez dos quatro actualmente em funcionamento), formando-se 
anilina, água e alguns compostos orgânicos secundários. 

4) Instalação de uma unidade de recuperação de cicl ohexanol: 

O projecto de ampliação contempla ainda a instalação de uma coluna de 
destilação para recuperar o ciclohexanol e a ciclohexanona  alternadamente 
com a recuperação da anilina e ciclohexilamina, o que elimina por completo o 
efluente leve da fábrica de anilina a incinerar. Actualmente estes dois compostos 
são queimados no incinerador. 

Complementarmente, na sequência do aumento da capacidade de produção e 
instalação da unidade de recuperação de ciclohexanol, é necessário aumentar a 
capacidade de armazenagem dos seguintes produtos: ácido nítrico, 
´mononitrobenzeno e ciclohexanol. 

Para o efeito serão construídos mais dois tanques de ácido nítrico, passando a 
capacidade de armazenagem das actuais 2 550 t para as 4 250 t; um tanque de 
mononitrobenzeno passando a capacidade de armazenagem de 1 280 t para 2100 t 
e um tanque de ciclohexanol de 40 t. 

No âmbito da instalação da nova fábrica de Ácido Nítrico será necessário construir 
uma nova torre de refrigeração, e com o intuito de reduzir o consumo de água, serão 
substituídos os circuitos de água de refrigeração por aerocondensadores. 

As matérias-primas utilizadas na Produção de Anilina e Derivados continuarão a ser 
as mesmas, ou seja: Amoníaco, Benzeno, Hidrogénio e Ácido Sulfúrico. No entanto, 
devido ao aumento da capacidade de produção, as quantidades envolvidas serão 
superiores, pelo que o número de camiões envolvidos no seu transporte também 
aumentará. 

Já no que respeita aos produtos, para além do ácido nítrico, anilina, ciclohexilamina, 
mononitrobenzeno e ácido sulfanílico, actualmente produzidos, com a 
implementação do projecto de ampliação será obtido um novo produto: o 
ciclohexanol. 

Sector de PCA 

A produção de Cloro-Álcalis da CUF-QI destina-se à produção de cloro, soda 
cáustica a 50%, hidrogénio e produtos derivados. O cloro, a soda cáustica e o 
hidrogénio são produzidos na CUF-QI através da electrólise de uma solução aquosa 
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de cloreto de sódio (NaCl). Os produtos derivados do cloro e soda cáustica são: 
Hipoclorito de sódio (NaOCl), Ácido clorídrico (HCl) a 33% e Soda cáustica (NaOH) 
sólida em palhetas. 

Actualmente, o sector de PCA compreende as seguintes unidades produtivas: 

• Unidade de Electrólise de NaCl; 

• Fábrica de HCl; 

• Unidade de Liquefacção de Cloro; 

• Fábrica de Hipoclorito de Sódio; 

• Unidade Soda Sólida. 

O novo projecto prevê as seguintes alterações (ver Figura 3): 

1) Aumento da capacidade da fábrica de HCl: 

A matéria-prima para a electrólise de ácido clorídrico é o gás clorídrico 
proveniente da DOW Portugal. Actualmente, uma corrente gasosa de cerca de 
35 000 t/ano de gás clorídrico é absorvida na Instalação de Absorção de HCl. 
No entanto, uma vez que a unidade actual da CUF-QI não tem capacidade para 
absorver, no futuro, todo o gás que a DOW produzirá após a ampliação da sua 
própria capacidade de produção, a CUF-QI terá que proceder a um aumento de 
capacidade da unidade de Absorção de HCl existente. Para o efeito será 
instalado mais um absorvedor e um arrefecedor do ácido produzido. A 
instalação será destinada à produção máxima de 96 400 t/ano de Ácido 
Clorídrico a 100%.  

Complementarmente, o aumento da capacidade da unidade de absorção de 
HCl obriga à instalação de uma nova unidade de purificação constituída por dois 
filtros de carvão activado. A existência de mais de um filtro permite a 
substituição do carvão de um dos filtros continuando o outro em funcionamento. 
Desta forma, garante-se uma qualidade contínua para o ácido a alimentar à 
Electrólise de HCl. 

O projecto de alteração do sector de PCA contempla também a construção de 
uma nova unidade de síntese de HCl (Forno de síntese). Esta unidade destina-
se à produção de HCl a partir de cloro e hidrogénio, sendo posteriormente 
absorvido na Unidade de Absorção de HCl. Pretende-se com esta unidade 
manter a produção de ácido clorídrico se por alguma razão a DOW Portugal não 
puder enviar à CUF-QI o HCl devido a uma avaria ou paragem demasiado 
prolongada. Esta instalação não será de operação contínua, podendo estar 
parada durante vários anos consecutivos. 

2) Instalação de uma unidade de electrólise de ácid o clorídico: 

Trata-se de unidade nova destinada à produção de cloro e hidrogénio por 
electrólise, com células de diafragma, de uma solução a 20% de HCl. 
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Figura 3- Esquema produtivo futuro no sector de PCA. 

 

  Instalações novas   Instalações a Alterar / Ampliar   Instalações a Manter 
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3) Alteração na unidade de liquefacção de Cloro: 

A unidade de liquefacção de cloro é, actualmente, constituída por duas linhas de 
liquefacção, cada uma com capacidade de 120 t/dia de cloro gasoso. Face ao 
aumento previsto da capacidade de produção de cloro, prevê-se a instalação de 
uma terceira linha de Liquefacção de Cloro com capacidade de 240 t/dia. Uma 
das linhas de liquefacção antigas ficará de reserva às outras duas. 

4) Alteração da actual fábrica de hipoclorito de só dio: 

No que respeita à alteração da instalação de hipoclorito de sódio o objectivo é 
alterar a fábrica existente para uma de maior capacidade. Nesta sequência 
alguns componentes da instalação actual serão substituídos por componentes 
novos de maior capacidade. 

A instalação de produção de hipoclorito de sódio cumpre duas funções 
principais: produção de hipoclorito de sódio em condições de ser comercializado 
e absorção de todas as correntes de desgasificação que contêm cloro e 
provenientes de diversas instalações. 

O aumento da capacidade produtiva obriga a alterações noutras instalações 
nomeadamente: 

• Redimensionamento da Instalação de Absorção de Emergência, 
mantendo o actual esquema processual; 

• Aumento da capacidade instalada de algumas utilidades: água 
refrigerada, água gelada e rede de Azoto; 

• Aumento da capacidade de armazenagem de Sal. 

Com a implementação dos projectos de ampliação no sector de PCA as matérias-
primas necessárias ao processo serão as mesmas, ou seja: sal sólido, sal líquido e 
HCl (gasoso). No entanto, devido ao aumento da capacidade de produção as 
quantidades envolvidas aumentarão. Este aumento é mais significativo no que 
respeita ao HCl que passa das actuais 35 280 t/ano para as 62 270 t/ano. O HCl 
provém da DOW e resulta do aumento de capacidade de produção previsto por 
aquela empresa. 

Com a implementação dos projectos de alteração os produtos serão os mesmos 
(Soda, Cloro, Hidrogénio, Ácido Clorídico e Hipoclorito de Sódio) aumentando-se 
apenas a capacidade produzida. 

Foram consideradas alternativas  a este projecto? 

Tendo em consideração que o projecto de ampliação ocorre em unidades já 
existentes, localizadas numa área industrial e nas proximidades dos principais 
clientes/fornecedores (DOW e Arlíquido), não se justificou o estudo de alternativas de 
localização. Em relação ao projecto propriamente dito também não foram 
consideradas alternativas, dado que na maior parte dos casos se trata de situações 
de ampliação da capacidade de produção em unidades já existentes, e noutros, o 
projecto adoptado é ambiental e energeticamente mais sustentável. 
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Quais são as principais características do local do projecto? 

A área de implantação dos projectos 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 
CUF-QI, a Arlíquido, 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 EN 109, a A29 e a A1 
(todas localizadas a nascente do complexo). 

A área na qual se situa a CUF-QI, 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 após a implementação dos 

projectos de ampliação e que medidas serão tomadas para 

diminuir os efeitos negativos? 

Da análise efectuada verificou-se que, na globalidade dos casos, a implementação 
destes projectos não implicará a ocorrência de problemas graves na área de estudo. 
As fases de construção e desactivação, as quais na maioria das circunstâncias 
provocam alguma perturbação e a emissão de poluentes gasosos e de ruído são 
neste caso pouco problemáticas dadas as características industriais do local. 

O projecto em causa não provocará quaisquer alterações na componente geológica  
e na componente do património construído e arqueológico . 

A instalação, desde há algumas décadas, de várias empresas químicas na área de 
estudo, contribuiu para que ao nível dos solos  e das águas subterrâneas  tenham 

ocorrido, no passado, importantes contaminações, as quais tendem a persistir até ao 
presente. Entre os problemas de contaminação da área do complexo e da área 
envolvente refere-se a existência de águas com pH ácido, valores elevados de 
nitratos e sulfatos, compostos orgânicos, mercúrio e arsénio, enquanto que no caso 
dos solos os principais contaminantes presentes são o arsénio, mercúrio, cobre, 
níquel, selénio e zinco. 

O estudo avaliou a probabilidade de ocorrer uma contaminação e/ ou alteração da 
qualidade química das águas subterrâneas, devido à elevada solubilidade, 
persistência e toxicidade de alguns dos produtos manuseados e produzidos. Esta 
contaminação, poderá ocorrer quer por fugas ocasionais na rede interna e/ou externa 
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de tubagens e “pipelines”, quer por eventual lixiviação a partir de zonas de lavagem e 
armazenamento ou por infiltração de águas pluviais eventualmente contaminadas. 

Assim, caso ocorra algum tipo de acidente, na sequência do qual se registem 
derrames de substâncias contaminantes que se infiltrem nos solos, o impacte será 
negativo podendo ser mais ou menos grave consoante a quantidade e tipo de 
substância derramada e/ou a estrutura de confinamento existente. 

De forma a evitar situações que afectem a qualidade das águas subterrâneas e dos 
solos, o EIA propõe a implementação de um conjunto de medidas que reduzam a 
possibilidade da entrada dos poluentes no meio: existência de sistemas de gestão 
que reduzam os riscos ambientais, assim como a existência de um programa formal 
de detecção e reparação de fugas na tubagem e no equipamento. 

Este risco poderá ser em grande parte minimizado caso, durante a própria 
concepção do projecto se providencie para que toda a rede interna de pipelines seja, 
sempre que possível, superficial e se preveja a instalação de uma rede de drenagem 
de águas pluviais cujas águas, em caso de contaminação, sejam tratadas nas 
Estações de Tratamento de Águas Residuais e enviadas para a SIMRIA. Deve-se 
também garantir a completa impermeabilização de toda a área da fábrica onde exista 
a possibilidade de ocorrência de fugas ou outros potenciais episódios de 
contaminação. 

No que respeita à qualidade das águas superficiais  verifica-se que o efluente do 
sector de PAD respeitará os valores máximos admissíveis estabelecidos na 
autorização de ligação do efluente à SIMRIA. Relativamente ao sector de PCA, 
verifica-se que o efluente apresentará um aumento na concentração de sólidos 
suspensos e de sulfatos, cumprindo no entanto os VLE definidos por lei. 

Dado que os efluentes líquidos da CUF-QI não serão lançados em cursos de água 
superficiais, e que os mesmos serão sujeitos a tratamento prévio de 
compatibilização, antes de serem lançado no sistema colector e de tratamento da 
SIMRIA, a qualidade dos recursos hídricos não será afectada, pelo que não se prevê 
a ocorrência de qualquer impacte. 

A CUF-QI possui uma captação de água  superficial no rio Antuã a partir da qual 

capta a maior parte da água necessária ao processo produtivo e duas captações no 
sistema aquífero do Cretácico (água subterrânea) (ver Figura 4), as quais utiliza 
apenas quando a captação do Antuã se encontra em manutenção ou quando o 
escoamento no Antuã é reduzido, nomeadamente nos períodos de estio. As 
captações da CUF-QI abastecem ainda outras empresas do complexo químico, 
nomeadamente a DOW, a Arlíquido, a CIRES e a própria Quimiparque. 

Com a implementação do projecto de ampliação da CUF-QI, observa-se um 
incremento do consumo de água de cerca de 7% (ver Quadro 1), sendo que a água 
superficial captada no Antuã representa cerca de 96,6 % das necessidades actuais. 
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Quadro 1- Quantidade de água necessária ao processo produtivo da CUF-QI. 

Água (m 3 /ano) Actual Após alteração 

Água fluvial (superficial) 1 594 793 1 709 820 

Água do Cretácico (subterrânea) 56 131 60 180 

Total 1 650 924 1 770 000 
 

 
Figura 4- Localização das captações de água da CUF-QI. 

 

Tendo em conta que o caudal do rio Antuã no período de Verão (meses de Julho, 
Agosto e Setembro) apresenta um caudal médio que varia entre 250 L/s e 1 000 L/s 
e que em anos de seca este valor pode diminuir para cerca de 100 L/s, do ponto de 
vista de volume de água superficial captada, o projecto de ampliação poderá trazer 
alguns problemas, ainda que pouco importantes e pontuais, sobre a disponibilidade 
de água no rio Antuã durante os períodos de seca. 

No que respeita ao consumo de água com origem subterrânea, concluiu-se que a 
necessidade de aumentar a exploração de água subterrânea neste aquífero na 
sequência deste projecto, embora constitua por si só um impacte negativo, face aos 
valores envolvidos, não será muito acentuado. 

A minimização dos impactes sobre o sistema aquífero do Cretácico e sobre o rio 
Antuã deverá passar pela elaboração de um plano de gestão da água que integre as 
duas origens (Cretácico e Antuã) e considere a possibilidade de captar no aquífero 
Quaternário de Aveiro. Algumas medidas a ter em conta neste plano consistem em: 
evitar a captação no Cretácico quando existe grande disponibilidade de água no rio 
Antuã (meses de elevada pluviosidade); instalação de uma estação hidrométrica a 
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montante da captação do rio Antuã com o objectivo de monitorizar o escoamento do 
rio permitindo uma gestão adequada do recurso e efectuar as paragens 
programadas preferencialmente no período de estio. 

No que diz respeito aos níveis de ruído  emitidos pelos novos projectos da CUF-QI, 
verifica-se que as alterações previstas ocorrem junto a fábricas já existentes e 
localizadas no centro do perímetro industrial, e a uma distância mínima de 300 m dos 
receptores sensíveis. Uma vez que se prevê que os níveis de ruído sejam da mesma 
ordem dos valores emitidos pelas unidades existentes, não ocorrerá um aumento da 
afectação dos receptores sensíveis. 

Salienta-se ainda que serão utilizadas as melhores tecnologias disponíveis para 
estes projectos, sendo que estas já salvaguardam que os níveis de ruído cumpram a 
legislação em vigor. A este nível o EIA recomenda ainda a selecção de equipamento 
que apresente níveis baixos de ruído/vibração, utilização de suportes anti-vibração, 
absorvedores de som ou encapsulamento. 

Actualmente, esta área não apresenta qualquer valor do ponto de vista da 
conservação da natureza . As espécies vegetais aí presentes são comuns na região 

e dentro do perímetro industrial as espécies exóticas, nomeadamente as acácias, 
marcam forte presença. Quanto à fauna, a diversidade e densidade de espécies é 
reduzida sendo dominada por espécies muito comuns na região.  

Dado que a intervenção se restringe à área do perímetro industrial (estruturas e 
áreas impermeabilizadas já existentes), não ocorrendo qualquer destruição de 
coberto vegetal, não existirão impactes sobre a flora. Tendo em conta que as 
espécies faunísticas que ocorrem no interior do perímetro industrial e área 
envolvente são espécies comuns e adaptadas à presença e actividade humana, 
considera-se que os impactes associados a estes projectos são pouco importantes. 

No que respeita à afectação da paisagem , de forma global, as simulações 
efectuadas, demonstram que os impactes resultantes da implementação do projecto 
de ampliação são também pouco importantes. 

Com a entrada em funcionamento dos projectos de ampliação da CUF-QI verifica-se 
que haverá um acréscimo do tráfego  em 15 veículos pesados por dia. No entanto, a 

análise efectuada, permite verificar que os níveis de serviço dos eixos rodoviários 
analisados não serão alterados, mantendo-se as condições que se verificam, 
actualmente, pelo que o impacte associado, embora negativo é pouco importante. 

A qualidade do ar  actual é caracterizada por concentrações elevadas de benzeno, 
níquel e dióxido de azoto, como consequência da actividade industrial que ocorre na 
zona. Verificam-se ainda valores elevados quer de matéria particulada, associados 
sobretudo a fontes de origem natural e ao tráfego rodoviário, quer de ozono, estando 
este poluente associado à escala regional.  

Nas campanhas de monitorização realizadas constata-se que os níveis de benzeno 
na atmosfera são elevados, podendo ultrapassar os limites legislados. Dado que não 
existe informação relativa às emissões de benzeno associadas aos projectos de 
ampliação, não é possível determinar com objectividade a importância do impacte do 
projecto em relação a este poluente. 
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Em termos de emissões atmosféricas  o projecto de ampliação induzirá alterações 
nas emissões da CUF-QI mais propriamente, na fábrica de ácido nítrico, no 
incinerador, na absorção de HCl e na fábrica de hipoclorito de sódio. Duas das 
caldeiras a vapor actuais serão desactivadas. 

A fábrica de ácido nítrico será igualmente desactivada dando lugar a uma nova 
fábrica (aumento da capacidade de produção com recurso a uma tecnologia mais 
eficiente) pelo que ocorrerá uma diminuição de cerca 65% das emissões de óxidos 
de azoto (NOx). 

Quanto ao incinerador, embora não seja alvo de qualquer alteração na sequência 
dos projectos em questão, o volume de efluentes a incinerar será superior, devido ao 
aumento da capacidade de produção das fábricas de anilina e nitrobenzeno. Por 
outro lado, existirá menos uma corrente a dar entrada no incinerador devido à 
implementação da unidade de recuperação de Ciclohexanol. Nesta unidade será 
instalado um sistema de abatimento de gases ácidos e de remoção de partículas que 
permitirá diminuir as emissões de partículas e dióxido de enxofre. 

O projecto de ampliação implicará alterações nos valores de emissão da unidade de 
absorção de gás clorídrico (aumento da capacidade de produção) e da Fábrica de 
Hipoclorito de Sódio (alteração da fábrica actual para uma de maior capacidade), 
observando-se em ambos os casos um ligeiro aumento da emissão de HCl. 

No que respeita ao desempenho ambiental futuro da CUF-QI, em termos de 
emissões gasosas, verifica-se que as emissões previstas após a implantação do 
novo projecto estarão em cumprimento com a legislação em vigor para os vários 
poluentes considerados. 

De forma genérica, verifica-se que com a implantação dos projectos de ampliação 
ocorrerá uma melhoria significativa dos níveis da qualidade do ar no que respeita ao 
NO2 enquanto que nos restantes poluentes emitidos não se registarão alterações 
relevantes. 

Quanto ao enquadramento do projecto na vertente do ordenamento  territorial 
verifica-se que o mesmo se compatibiliza com os diversos planos em vigor na área, 
nomeadamente com o Plano Director Municipal de Estarreja, com o Plano de 
Urbanização do Polígono Nascente da Área de Desenvolvimento Programado e com 
Plano de Pormenor do Parque Empresarial da Quimiparque pelo que a este nível o 
impacte é positivo. No que concerne às servidões e restrições de utilidade pública, 
não ocorre qualquer sobreposição do projecto a áreas previamente sujeitas a 
condicionantes 

No que respeita à vertente socio-económica , o projecto de ampliação da CUF-QI 
tem como consequência a oferta directa de cinco novos postos de trabalho e o 
aumento de produção, pelo que a este nível ocorre um impacte positivo, embora de 
dimensão reduzida. 

Os impactes positivos de maior importância, devem-se ao volume de facturação e à 
remuneração da mão-de-obra. Estes indicadores, entre outros, servem para avaliar 
as receitas que o município de Estarreja usufrui do orçamento de estado. Tendo em 
conta a importância da indústria química nestes indicadores, considera-se que este 
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ramo de actividade contribui significativamente para as receitas do município. O 
aumento significativo de produção, reflectir-se-á no aumento do IRC cobrado, pelo 
que o impacte será positivo e muito importante. 

Quais os efeitos deste projecto quando conjugados com os 

efeitos de outros projectos previstos para a área de estudo? 

Tendo em atenção a tipologia do projecto em análise e os potenciais impactes 
associados, os quais se reflectem sobretudo numa alteração das cargas ambientais 
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 5). 
 

 
Base cartográfica: Extracto das Folhas Nº 163  e 174 da Carta Militar à Escala 1: 25 000. 

Figura 5- Localização dos projectos considerados no âmbito da avaliação de impactes cumulativos 
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De referir que os projectos de ampliação da Arlíquido e da DOW serão igualmente 
objecto de Avaliação de Impacte Ambiental. Estes projectos estão previstos no 
âmbito de um contrato assinado entre a CUF-QI e estas duas empresas com vista ao 
aumento da capacidade global de produção. Sendo assim, estas três empresas, bem 
como os três projectos em particular, estão intimamente relacionadas entre si, 
havendo uma clara interdependência no seu funcionamento. A pertinência desta 
análise está acrescida de grande interesse na medida em que o projecto da CUF-QI 
só se realiza caso os projectos de ampliação da Arlíquido e da DOW também se 
concretizem. 

Os impactes cumulativos resultantes do funcionamento do projecto de ampliação da 
CUF-QI dividem-se em dois grupos, consoante a sua natureza: 

(i) impactes negativos, os quais se reflectem sobretudo ao nível da quantidade de 
água captada e do aumento de tráfego; 

(ii) impactes positivos, os quais se reflectem sobretudo ao nível da sócio-
economia. 

Nas restantes componentes não é expectável a ocorrência de impactes cumulativos. 

Do ponto de vista das águas subterrâneas  considera-se que existe um impacte 

cumulativo negativo, dado que o aumento da capacidade de produção nas unidades 
consideradas potencia um aumento dos volumes de água subterrânea captados no 
sistema aquífero Cretácico de Aveiro de cerca 129 000 m3/ano para 147 000 m3/ano. 
Tendo em conta este incremento, o impacte será pouco importante. 

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 que significa um acréscimo de 14% no volume 
total de água superficial captada. 

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-QI, representa 
um impacte negativo, que assume especial 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 sobre-
exploração deste recurso. 

No que respeita à qualidade do ar , os projectos de índole industrial analisados, no 

seu conjunto, induzirão a um decréscimo ou manutenção das concentrações dos 
vários poluentes ao nível do solo, com excepção dos Compostos Orgânicos Voláteis, 
Cobre e Crómio, onde se observam ligeiros acréscimos. É no entanto de salientar 
que não existe legislação de 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. 
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A implementação dos projectos da DOW, Arlíquido e CUF-QI reflectem-se 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. 

As unidades industriais, Arlíquido, DOW e CUF-QI caracterizam-se por um elevado 
grau de interdependência. 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 socio-económico  como um impacte 
cumulativo positivo e de grande significado. 

Como verificar a eficácia das medidas propostas para 

diminuir os efeitos negativos? 

De forma a determinar a eficácia das medidas tomadas com o objectivo de diminuir 
os efeitos negativos, o estudo recomenda algumas acções de monitorização ao nível 
de quatro componentes: 

• Hidrogeologia: a monitorização ao nível da hidrogeologia contemplará a 
monitorização dos volumes captados e dos níveis piezométricos dos dois 
furos utilizados para captar água do Cretácico e a monitorização da 
qualidade da água em dezoito piezómetros já existentes no sector de 
PAD e em mais oito que será necessário construir na área do sector de 
PCA; 

• Solos: a monitorização ao nível dos solos contemplará a monitorização de 
potenciais contaminantes (orgânicos e inorgânicos) em 16 locais (8 no 
sector de PAD e 8 no sector de PCA); 

• Qualidade do Ar: a monitorização da qualidade do ar passará (i) pelo 
controlo das emissões dos vários poluentes a partir das fontes fixas de 
acordo com a legislação em vigor, incluindo o benzeno no incinerador, (ii) 
pela monitorização do benzeno em contínuo na estação fixa de 
monitorização da qualidade do ar de Teixugueira, (iii) pela continuação do 
mapeamento dos níveis de benzeno na região e (iv) pela medição dos 
níveis atmosféricos de metais; 

• Ambiente sonoro: está contemplada a monitorização dos níveis sonoros 
em 4 locais. 

Estas acções permitirão, caso se justifique, a sugestão ou adaptação de outras 
medidas que possam corrigir e/ou antecipar possíveis efeitos negativos que ainda 
permaneçam, durante a fase de funcionamento. 

 


