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0. INTRODUÇÃO
O presente documento trata do Resumo Não Técnico (RNT) no âmbito da renovação da Licença
Ambiental da instalação.
O Licenciamento Ambiental, regulado pelo Decreto-Lei nº 127/2013, estabelece o regime de emissões
industriais aplicável à Prevenção e ao Controlo Integrados da Poluição (PCIP), bem como as regras
destinadas a evitar e ou reduzir as emissões para o ar, a água e o solo e a produção de resíduos, a fim
de alcançar um elevado nível de proteção do ambiente no seu todo.

1. IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO
A AQP - Aliada Química de Portugal, Lda. localiza-se a 3 km a noroeste de Estarreja e encontra-se
integrada no Complexo Químico aí existente, dentro de terrenos da empresa Bondalti.

Tabela 1 – Identificação do Operador

Denominação

Morada

Capital Social
Nº do CAE
Identificação Fiscal (NIPC):
Contactos

Nº de trabalhadores

A.Q.P – Aliada Química de Portugal, Lda.
Rua do Amoníaco Português nº10
Quinta da Indústria, Beduido
3860-680 Estarreja
910.000,00 Euros
20 130
502 553 804
Telefone: 234 810 300
Fax: 234 849 997
Email: aqp@bondalti.com
Total – 17
Fabris – 14
Comerciais – 3
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1.1 Localização da instalação e suas confrontações
A AQP foi constituída em 1991, em regime de joint-venture entre a Uniteca (atual Bondalti) e a Kemira,
tendo iniciado a sua laboração em 1993. Dedica-se ao fabrico de aditivos químicos para o tratamento de
águas potáveis e residuais, e indústria do papel.
A unidade da AQP em Estarreja, está limitada a norte, a nascente e a poente por terrenos da Bondalti,
área Cloro-Álcalis, e a sul pela estrada de acesso à Portaria da Bondalti e à Quimiparque. Apresenta-se
de seguida a localização da instalação e a respetiva envolvente.

Figura 1 - Localização da área de implantação da A.Q.P.

A instalação da AQP encontra-se rodeada por outras unidades industriais pertencentes ao complexo
químico de Estarreja. A noroeste pela Dow Portugal e Air Liquid, e a norte pela Cires.
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2. DESCRIÇÃO DA INSTALAÇÃO / ATIVIDADE INDUSTRIAL
2.1 Regime de funcionamento
A AQP é constituida por 14 trabalhadores fabris e desenvolve a sua atividade em regime de laboração
contínua (3 turnos), de segunda-feira a domingo, durante 365 dias por ano.

2.2 Descrição do processo produtivo
Receção e armazenamento de matérias-primas
As principais matérias-primas utilizadas no processo de fabrico são o hidrato de alumina, o ácido
sulfúrico e o ácido clorídrico.
O hidrato de alumina é descarregado e devidamente acondicionado em armazém destinado para esse
efeito.
O ácido sulfúrico é descarregado de camião cisterna para depósitos cilíndricos verticais, por
bombagem, podendo também ser enviado por “pipeline” desde a instalação do fornecedor até às
instalações da AQP. Os depósitos de armazenagem estão localizados dentro de uma bacia de
retenção. O pavimento da zona de descarga de ácido sulfúrico é antiácido e possíveis escorrências
que possam ocorrer são canalizadas para uma caixa a partir da qual são bombeadas para um
depósito de água processual.
Não existe armazenamento de ácido clorídrico na AQP. O ácido clorídrico necessário ao fabrico é
enviado por bombagem através de um “pipeline” desde a instalação do fornecedor até às instalações
da AQP, entrando diretamente no processo.
Por forma a reduzir significativamente a emissão de poluentes para a atmosfera durante a carga de
matérias-primas, é utilizado um lavador de gases a montante da chaminé.

Reação
As reações são levadas a cabo em reatores químicos, utilizando-se a tecnologia de reator fechado.
Durante o processo de reação os reatores encontram-se totalmente fechados, não ocorrendo qualquer
emissão.
Decorrido o tempo de reação, despressurizam-se os reatores. Nesta fase, o vapor e gases
produzidos são recolhidos e condensados num depósito de água processual, água essa que é
posteriormente consumida no processo de fabrico.
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Arrefecimento do produto e Filtração
Concluído o processo de despressurização, inicia-se o arrefecimento do produto, utilizando-se para o
efeito um permutador de calor. A água de refrigeração circula em circuito semi-fechado e é
arrefecida por intermédio de uma torre de refrigeração. Seguidamente, o produto é submetido a uma
filtração, por forma a separar os sólidos presentes no produto.
Neste

processo

de

filtração

é

gerado

um

resíduo

sólido,

o

qual

é

posteriormente

encaminhado para um operador devidamente licenciado para a gestão deste resíduo.

Armazenamento e Expedição do produto acabado
Para além da existência de tanques intermédios ao longo do processo, a AQP possui tanques de
armazenagem de matérias-primas e produtos acabados.
O produto fabricado é armazenado em depósitos cilíndricos verticais, sendo posteriormente
bombeado diretamente para camiões cisterna, aquando do processo de expedição do produto. Os
depósitos de armazenagem, assim como as bombas utilizadas na bombagem do produto para as
cisternas, estão localizados dentro de uma bacia de retenção. O pavimento da zona de carga de
produto é antiácido e possíveis escorrências que possam ocorrer são canalizadas para uma caixa a
partir da qual são bombeadas para um depósito de água processual.
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2.3 Fluxograma de produção

❖ Processo 1: Produção de sulfato de alumínio.
- Reacção de ácido sulfúrico com o hidróxido de alumínio para produzir sulfato de alumínio líquido. A instalação trabalha com um circuito fechado de águas.

Figura 2 – Diagrama do processo produtivo da fabricação do ALS.
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❖ Processo 2: Produção de policloreto de alumínio.
- Reação do hidróxido de alumínio com o ácido clorídrico, formando-se primeiro o cloreto de alumínio e depois o policloreto de alumínio, através de uma
polimerização.

Figura 3 – Diagrama do processo produtivo da fabricação do PAX.
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3. EMISSÕES PARA OS MEIOS FÍSICOS
3.1 Emissões para o Meio Aquático
A atividade da AQP gera um único tipo de efluente líquido:
•

Águas residuais domésticas.

As águas residuais domésticas provenientes das casas de banho, vestiários e copas são descarregadas
na rede de efluente industrial existente na empresa Bondalti. Este efluente industrial é drenado através
de redes separativas para sistemas de tratamento numa estação de tratamento físico e químico. São
depois encaminhados para Estação de Monitorização do Efluente Final (EMEF). Posteriormente, são
descarregados no coletor intermunicipal da AdRA - Águas da Região de Aveiro.

3.2 Emissões para a Atmosfera
No que respeita à poluição atmosférica, na instalação existe uma fonte fixa FF1 - Absorção e Lavagem
de Gases sobre a qual se realizam medições através de uma entidade externa acreditada. Na tabela 1
apresentam-se a frequência da monitorização, bem como os parâmetros a avaliar.
Tabela 1 - Monitorização da fonte fixa

Processo

Nº de Fontes

Frequência da
monitorização

Parâmetros

Lavagem de Gases

1

3 em 3 anos

HCl e Partículas

Esta medição é realizada com o objetivo de verificar o cumprimento dos requisitos legais aplicáveis à
fonte fixa, nomeadamente o estipulado na Licença Ambiental 30/2008.

3.3 Resíduos
Todos os resíduos gerados na empresa são armazenados, de forma adequada, em parque próprio, até
ao seu envío final para operadores devidamente licenciados para a gestão de resíduos.
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3.4 Ruído
A AQP cumpre os requisitos sonoros legais aplicáveis à emissão de ruído para a envolvente, impostos
pelo Regulamento Geral do Ruído, uma vez que a sua actividade não origina níveis sonoros acima dos
valores regulamentares, junto aos receptores sensíveis mais próximos, conforme atestam os resultados
das medições realizadas.

4. MEDIDAS DE GESTÃO AMBIENTAL
A AQP implementou múltiplas medidas de otimização do processo baseadas nas Melhores Técnicas
Disponíveis (MTD’s), das quais destacamos as seguintes:

Sistema de Gestão
•

Sistema de gestão integrado de Qualidade, Ambiente e Segurança;

•

Automatização do processo;

•

Boas práticas operacionais;

•

Competência e formação adequada do pessoal;

•

Indicadores ambientais e de segurança;

•

Relatórios ambientais (Responsible Care);

•

Vigilância médica.

Controlo de Emissões
•

Técnicas para reduzir as emissões: scrubber;

•

Utilização de sistemas fechados (tecnologia de reator fechado);

•

Tipologia e dimensionamiento adequado do sistema de extração.

Controlo de Águas residuais
•

Recuperação das águas residuais no processo de fabrico;

•

Utilização de águas pluviais no processo de fabrico;

•

Segregação das águas em função da carga contaminante.
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Controlo de Resíduos
•

Controlo da saída dos resíduos de acordo com as especificações dos operadores de gestão de
resíduos;

•

Plano de gestão de resíduos que inclue boas práticas operacionais, registo e seguimento de
resíduos, rastreabilidade do tratamento de resíduos.

Prevenção da contaminação de solos
•

Impermeabilização das áreas fabris;

•

Detetores de nível;

•

Bacias de retenção e kits de contenção de derrames.

Armazenamento e Manuseamento
•

Condições adequadas de armazenamento;

•

Solos impermeáveis e resistentes às matérias-primas e produtos acabados;

•

Controlo de tanques e tubagens.

Gestão dos recursos e matérias-primas
•

Controlo da Qualidade das matérias-primas;

•

Controlo dos consumos de utilidades e matérias-primas.

Situações de arranque e de paragem
•

Otimização das produções para reduzir situações de arranque e paragem, bem como
identificação dos aspetos ambientais associados;

•

Implementação do Plano de Emergência Interno.

•

Gerador de emergência, por forma a assegurar a operacionalidade de equipamentos críticos.

Boas práticas na manutenção das instalações
•

Implementação de programa de manutenção dos equipamentos;

•

Instalações desenhadas de forma a facilitar o acesso às operações de limpeza e manutenção;

•

Controlo de ruído e vibrações.
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5. DESATIVAÇÃO DA INSTALAÇÃO
Não está previsto a desativação da instalação. Caso contrário, a AQP apresentará um Plano de
Desactivação da instalação à APA, com o conteúdo seguinte:
a) Âmbito do plano;
b) Critérios que definam o sucesso da desactivação da actividade, ou parte dela, de modo a
assegurarem um impacte mínimo no ambiente;
c) Programa para alcançar aqueles critérios, que inclua os testes de verificação;
d) Plano de recuperação paisagística do local.
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