
O Armazenamento Subterrâneo de Gás Natural

A tecnologia de armazenagem em cavidades salinas foi estabelecida há mais 
de 40 anos, sendo, desde então, largamente utilizada na Europa e nos Estados 
Unidos da América.

Esta tecnologia é aplicável quer para o armazenamento de hidrocarbonetos 
líquidos (petróleo bruto, gasóleos, etc.) quer de gás natural no estado gasoso. 

A estanquicidade da armazenagem é garantida pelas características do sal-
gema das formações, nomeadamente uma muito baixa permeabilidade ao gás 
e uma elevada plasticidade.

A  construção  em  profundidade  é  especialmente  adequada  para  a 
armazenagem de gás natural quer pela elevada segurança associada, quer por 
permitir a utilização de pressões elevadas, com o consequente aumento do 
volume do gás armazenado, fruto da sua compressibilidade.

A  selecção  do Carriço,  em Pombal,  foi  decidida  com base  na  análise  dos 
ambientes geológicos conhecidos em Portugal. Dos 25 locais estudados, este 
foi  o  que  apresentou  maior  potencialidade  para  a  execução  do  projecto, 
devido à sua localização geográfica (proximidade do gasoduto principal e do 
mar, neste caso para a captação de água e rejeição da salmoura produzida na 
lixiviação),  ao  menor  impacte  ambiental  potencial  e  às  características 
geológicas particularmente adequadas, dada a presença de um maciço salino 
(diapiro)  entre  as  profundidades  de  500-1500  metros,  sendo  as  cavidades 
desenvolvidas tipicamente entre os 1000-1400 m de profundidade.

Estas  características  favoráveis  foram  confirmadas  por  um  estudo  de 
viabilidade que envolveu trabalhos de prospecção sísmica e pela construção 
de um furo de prospecção até aos 1550 m de profundidade.

O  Armazenamento  Subterrâneo  constitui,  assim,  uma  importante  infra-
estrutura para o estabelecimento de reservas estratégicas cujo objectivo é 
dotar o sistema da possibilidade de satisfazer os consumos do mercado caso 
ocorra  uma  interrupção  do  aprovisionamento  de  gás.  Para  além  disso,  os 
operadores  podem constituir  também reservas  operacionais  que  permitam 
armazenar eventuais excessos de gás na rede de gasodutos ou utilizar o gás 
armazenado para satisfazer picos de consumo.



O Processo de construção:

A construção das cavidades inicia-se pela construção dum furo que, no caso do 
Carriço,  se  prolonga  até  cerca  de  1450 m  de  profundidade.  Este  furo  é 
construído em troços sucessivamente de menor diâmetro e, no final de cada 
troço, é instalada uma tubagem de aço a partir da superfície. Estas tubagens 
são roscadas e cimentadas aos terrenos em toda a sua altura. No final da 
furação, os poços são equipados com duas colunas de tubos concêntricos onde 
será injectada água doce.

Numa  segunda  fase  realiza-se  a  dissolução  controlada  do  sal  (lixiviação), 
conseguida pela injecção de água doce que realiza a solubilização do sal, com 
a consequente produção de salmoura (água salgada concentrada), a qual é 
extraída para a superfície.

Para evitar  lixiviações  não controladas acima de uma determinada cota, é 
injectado  azoto  na  cavidade,  o  qual  sobrenada  a  salmoura  e  forma  uma 
barreira que protege o tecto da cavidade.

A  forma  das  cavidades  é  verificada  no  final  de  cada  etapa  de  lixiviação 
através da realização de sonares por ecometria de ultra-sons. Os resultados 
obtidos permitem comparar a forma da cavidade com o modelo teórico pré-
estabelecido  e,  se  for  caso  disso,  introduzir  correcções  ao  programa  de 
lixiviação de forma a garantir os requisitos de estabilidade e estanquicidade. 

As quatro cavidades já construídas no Carriço apresentam alturas entre 170 a 
300 m, diâmetros de 60-70 m e volumes médios de cerca de 500.000 m3. 

A estabilidade global do maciço salino é garantida pela manutenção de um 
espaçamento mínimo de 300 m entre os eixos de cavidades vizinhas.

Após a conclusão da lixiviação a cavidade encontra-se cheia de salmoura. É 
então  realizado  um  teste  de  integridade  do  sistema  furo/cavidade,  com 
azoto, à pressão máxima de operação.

Posteriormente, é realizado o primeiro enchimento com gás natural, no qual 
se procede à injecção de gás no interior da cavidade a pressões elevadas, 
obrigando à expulsão da salmoura através de uma tubagem instalada no fundo 
da cavidade. 



Finalmente,  é  instalada  a  uma  profundidade  de  30 m  uma  válvula  de 
segurança,  o  que permite  o  isolamento imediato  da cavidade em caso de 
incidente à superfície, impedindo fugas de gás.

A lixiviação carece de volumes apreciáveis  de água, tendo sido construído 
para o efeito um sistema de captação de água envolvendo 20 furos com 20 
metros de profundidade e um caudal médio de extracção por furo de 30 m3/h, 
localizados  na  zona  da  Praia  do  Osso  da  Baleia,  a  cerca  de  7 km  das 
instalações. 

Dada a natureza do local,  foi  instalado um sistema de piezómetros com o 
objectivo  de  monitorizar  o  nível  freático  e  gerir  a  captação  de  forma 
sustentada. Paralelamente, o estado do coberto vegetal situado na zona da 
captação tem vindo a ser avaliado em estudo independente desenvolvido por 
uma equipa da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. 

A  rejeição  da  salmoura,  realizada  no  Rego  do  Estremal,  a  9 km  das 
instalações,  foi  também monitorizada,  no  sentido  de  avaliar  os  eventuais 
impactes  da  salmoura  nas  comunidades  marinhas,  pelo  Departamento  de 
Biologia da Universidade de Aveiro.

Refira-se  que  parte  da  salmoura  é  aproveitada  por  uma  unidade  fabril 
(Renoeste) como matéria-prima para a produção de cloro.

Os vários estudos – que têm consistentemente concluído por impacto nulo ou 
negligenciável - são reportados à Comissão de Acompanhamento Ambiental, 
estabelecida de acordo com o processo de Avaliação de Impacto Ambiental, 
em que tomam parte as entidades oficiais do Ambiente e Florestas.

A Estação de Gás

O complexo industrial do Carriço compreende ainda uma Estação de Gás, à 
qual todas as cavidades estão ligadas por gasodutos enterrados, onde se faz o 
controlo  dos caudais  de gás movimentado entre a rede de gasodutos e as 
cavidades e vice-versa.

Há dois modos possíveis de exploração das cavidades, os quais nunca ocorrem 
em simultâneo: a injecção e a extracção de gás. No primeiro modo, a Estação 
de Gás recebe o GN do gasoduto, à pressão de cerca de 70 bar, sendo este 
filtrado  e  medido.  Em  seguida,  o  gás  é  comprimido  até  à  pressão  das 
cavidades (máx. 175 bar) através de dois compressores alternativos. Após a 



compressão,  o  gás  passa  por  aerorefrigeradores,  de  forma  a  minimizar  o 
efeito  do  aquecimento  resultante  da  compressão,  e  é  enviado  para  as 
cavidades a um caudal máximo de 110.000 m3/h.

No modo de extracção, o gás é encaminhado das cavidades para a Estação de 
Gás,  onde  uma  unidade  de  aquecimento  equipada  com  caldeiras  permite 
compensar o arrefecimento do gás devido à sua expansão, evitando, assim, a 
formação de hidratos. A humidade contida no gás, depois do seu contacto com 
a  salmoura  residual  existente  no  fundo  da  cavidade,  é  eliminada  numa 
unidade de desidratação composta por duas torres de absorção onde o gás 
natural circula em contra-corrente com trietileno-glicol, o qual retém a água 
contida no gás. Antes do envio do gás para a rede, este é novamente medido 
e analisado, tendo a Estação a possibilidade de extrair um caudal máximo de 
300.000 m3/h.


