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O presente documento consiste no Aditamento ao Estudo de Impacte Ambiental (EIA) da 
Unidade de Produção de detergentes da CLOROSOL. 

No âmbito do respetivo procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), a autoridade 
de AIA com base na apreciação efetuada pela Comissão de Avaliação (CA), após apreciação 
técnica da documentação recebida considerou indispensável a apresentação de elementos 
adicionais para efeitos de conformidade do EIA. Os elementos adicionais foram solicitados à 
CLOROSOL através de ofício com a referência S058331-201610-DAIA.DAP. 

Os elementos adicionais, considerados mais relevantes foram incorporados numa nova versão 
do Relatório Síntese e dos Anexos, facilitando assim a leitura integrada da informação no 
contexto do processo de consulta pública. 
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1. Hidrogeologia 

1.1. Reformulação da caracterização da situação de referência, integrando os seguintes aspetos: 

a) Indicar os sentidos da circulação subterrânea para o aquífero freático poroso/fissural e 
para o aquífero fissural mais profundo, em complemento do inventário de pontos de água 
apresentado; 

b) Explicitar as relações hidráulicas entre estes aquíferos (em conexão hidráulica ou níveis 
confinados para a profundidade); 

c) Indicar, relativamente ao inventário de pontos de água apresentado, quais os 
usos/utilizações da água captada, particularmente os pontos que se destinam a 
abastecimento público, explicitando a não interferência da área industrial com eventuais 
perímetros de proteção das captações para abastecimento público; 

d) Analisar/fundamentar se os furos existentes, e os caudais suscetíveis de extração nos 
mesmos, serão suficientes para satisfazer as necessidades, de acordo com as projeções de 
aumentos de produção; 

e) Completar a caracterização qualitativa das águas subterrâneas definindo o fundo 
geoquímico da água subterrânea (afim de identificar a partir de que valores existe 
contaminação) e procedendo à análise físico-química: 

o de dois pontos de água a montante, em termos do sentido de fluxo, no 
aquífero mais superficial e no mais profundo; 

o do furo2 situado dentro da Clorosol; 

o de dois pontos de água a jusante, em termos do sentido de fluxo (um mais 
superficial e outro mais profundo), cujos resultados, juntamente com os 
dados relativos ao poço, localizado junto às descargas de águas pluviais e já 
analisado, permitirão uma avaliação mais abrangente dos níveis de 
contaminação. 

f) Completar a caracterização química do furo 1 (com condutividade elétrica muito 
elevada e onde se detetaram tensioativos aniónicos), incluindo a quantificação do 
potássio, de elementos vestigiais e um screening aos compostos orgânicos semi-voláteis e 
voláteis pelos métodos GC-MS e HS-GC-MS (análise qualitativa que permitirá detetar a 
eventual presença). Os compostos orgânicos eventualmente detetados devem, 
posteriormente, ser alvo de uma análise específica para quantificação; 

g) Analisar a vulnerabilidade, no ponto “vulnerabilidade à contaminação”, fazendo a 
ligação aos dois aquíferos previamente identificados, mais concretamente ao superficial, 
o qual, atendendo ao enquadramento hidrogeológico, é do tipo poroso/fissural (tendo 
em conta a espessura do manto de alteração/conteúdo em argilas/permeabilidade do 
aquífero/ importância local /profundidade, minas e nascentes); 

h) Correção das referências à unidade de condutividade elétrica (por vezes referida no 
texto em mili Siemens (mS/cm), quando deve ser em micro Siemens (µs/cm); 

i) Inclusão, na figura 3.4 do Relatório Síntese, da legenda Extrato da Folha 9A-Póvoa de 
Varzim da Carta Geológica de Portugal à escala 1/50000’. 

Procedeu-se à incorporação dos aspetos e correções acima solicitados na nova versão do 
Relatório Síntese (Capítulo 3.2), nomeadamente dos dados relativos à realização de novas 
amostragens de água subterrânea quer nos pontos já anteriormente realizados quer nos pontos 
de água a jusante e a montante (Figura 3.7 na página 64 e Quadro 3.3 na página 66 do Relatório 
Síntese). 
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De seguida, e de forma resumida, apresenta-se para cada uma das alíneas anteriores, a forma 
como se atendeu ao solicitado: 

a) No texto já existia indicação do sentido de circulação subterrânea para os dois níveis 
hidrogeológicos de acordo com a topografia e em direção às linhas de águas. Na nova versão 
do Relatório Síntese incluiu-se uma figura que representa o sentido de circulação 
subterrânea na área de estudo (Figura 3.5 na página 61); 

b) Foram esclarecidas as relações hidráulicas entre os níveis hidrogeológicos e confirmado 
que existe conexão hidráulica entre os três níveis embora seja mais reduzida em 
profundidade devido às menores permeabilidades e graus de fracturação/ alteração, o que 
permite que, por exemplo, tanto os poços como os furos até 110 m profundidade tenham 
nitratos mas no furo mais profundo (200 m) estes apenas se apresentam em concentrações 
vestigiais; 

c) Foi anexado no Volume III Anexo VII o inventário de pontos de água apresentado com 
indicação dos usos/utilizações da água captada. Foi indicado que não existem pontos que se 
destinem ao abastecimento público e, que também não existem perímetros de proteção das 
captações para abastecimento público; 

d) Neste âmbito esclarece-se que não está prevista qualquer projeção de aumento de 
produção, tendo os furos capacidade para satisfazer as necessidades da unidade industrial 
apresentadas em projeto; 

e) e f) Foi completada a caracterização qualitativa das águas subterrâneas para os pontos 
solicitados. De salientar no entanto que o acesso aos novos locais de amostragem (furos e 
poços) foi fortemente condicionada no terreno pela disponibilidade dos proprietários em 
autorizarem o acesso e a recolha de amostras. Não foi definido fundo geoquímico da água 
subterrânea porque todos os pontos amostrados apresentam contaminação significativa por 
nitratos, o que revela o impacto da contaminação difusa e impede a sua utilização na 
definição de valores fundo geoquímico. Em alternativa utilizaram-se como valores 
comparativos os definidos nos Planos de Gestão da RH2 (1.º Ciclo). Procedeu-se à análise 
físico-química e de compostos orgânicos voláteis e semi-voláteis. Os resultados foram 
integrados, analisados e usados na identificação de contaminação da água subterrânea 
nomeadamente dos compostos orgânicos que foram identificados; 

g) A vulnerabilidade foi reanalisada tendo em conta a espessura do manto de 
alteração/conteúdo em argilas/permeabilidade do aquífero/ importância local 
/profundidade, minas e nascentes e combinando-se com os resultados de análise de água, 
mantendo-se a definição de moderadamente vulnerável; 

h) Foram corrigidas as unidades de condutividade elétrica (lapso ocorrido devido a 
formatação word); 

i) Foi incluída na figura 3.4 do Relatório Síntese na legenda a referência ao Extrato da Folha 
9A-Póvoa de Varzim da Carta Geológica de Portugal à escala 1/50000’. 

 

1.2. Reavaliação da análise de impactes e medidas de minimização em função da reformulação da 
caracterização de referência 

Face aos resultados analíticos obtidos e à respetiva reformulação da caracterização da situação de 
referência incorporada na nova versão do Relatório Sintese (Capítulo 3.2) não se justifica qualquer 
alteração à análise de impactes e medidas já anteriormente propostas e constantes do Relatório 
Síntese. 
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Os impactes do projeto sobre a qualidade da água ssubterrâneas foram classificados como Significativos 
devido à ocorrência de contaminação do Furo 1 por tensioativos aniónicos e sódio. Os dados analíticos 
resultantes da presente amostragem confirmam a contaminação desse furo e a significância atribuída, 
não se tendo detetado contaminação nos pontos a montante e jusante. 

As medidas de mitigação propostas no EIA, com destaque para as medidas numeradas de 1 a 5 são 
consideradas as mais eficazes para prevenir a ocorrência de futuras infiltrações de eventuais derrames 
que ocorram no interior do perímetro fabril, com a consequente contaminação das águas subterrâneas, 
não se justificando assim quaisquer medidas adicionais. 

 

1.3. Reformulação do Programa de monitorização no que se reporta ao número de pontos de 
água a monitorizar, aos parâmetros e à frequência de monitorização, considerando que: 

a) os parâmetros de campo devem ter uma frequência mensal na sua determinação 
conforme referido no EIA, mas as análises física-químicas poderão passar de uma 
frequência mensal a trimestral; 

b) nos parâmetros a analisar devem ser incluídos o potássio, o fósforo, a amónia, o azoto 
amoniacal e, eventualmente, outros que se venham a revelar aquando da caracterização 
físico-química mais completa. 

c) a rede de monitorização deve ser alargada incluindo 2 pontos a montante (um no 
aquifero superficial e um no aquifero profundo) os dois furos dentro da Clorosol, e três 
pontos a jusante, dos quais dois no aquifero superficial (um ponto deve corresponder ao 
poço já indicado no plano e outro no quadrante SW) e um no aquífero profundo. 

No Capítulo 6.1 do Relatório Síntese revisto apresenta-se o programa de monitorização das águas 
subterrâneas reformulado. 

Face aos resultados obtidos e aos sentidos da circulação subterrânea que na área são em direção às 
principais linhas de água superficial e acompanhando a topografia, não se considera necessário a 
realização de trabalhos de monitorização nas captações a montante da CLOROSOL. Nesse sentido, face 
ao posicionamento da unidade na sub-bacia e ao potencial risco de contaminação descrito no relatório 
síntese, para verificação da eficácia das medidas de mitigação propostas será suficiente a monitorização 
dos furos localizados no interior da CLOROSOL e das captações a jusante e que correspondem aos locais 
já caracterizados no âmbito dos trabalhos de amostragem acima descritos. 

Excluem-se desta proposta de monitorização os parâmetros amónia e azoto amoniacal acima 
solicitados na medida em que que não foram detetados em nenhum ponto de amostragem e que 
atendendo ao quimismo do aquífero estes nunca seriam espectáveis a não ser que houvesse alteração 
significativa de condições redox do meio. 

2. Recursos hídricos Superficiais 

2.1. Volume gerado e reutilizado de águas residuais industriais e periodicidade da sua produção 

O efluente líquido industrial é intermitente e depende das linhas produtivas que se encontram 
diariamente em funcionamento, assim como dos produtos a fabricar.  

O interior destas máquinas é lavado quando se pretende alterar a fabricação de um determinado 
produto químico, para outro de tipologia diferente. Após a lavagem, estas águas são armazenadas em 
barricas de 200 L e reutilizadas na fabricação de um novo lote de produto químico.  

As restantes águas residuais, por exemplo, algumas águas que possam verter das linhas de enchimento 
ou águas residuais resultantes da limpeza são encaminhadas para uma cisterna estanque, com a 
capacidade aproximada de 5,4 m3. 
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O volume médio mensal de água residual proveniente dos equipamentos/instalações é de 3,88 m3 
(valor estimado). Este volume de água residual é encaminhado para a cisterna estanque, e após 
decantação, é reintroduzido nas linhas de enchimento.  

Relativamente à periodicidade, estas águas residuais são geradas diversas vezes por semana, embora 
em pequena quantidade, não existindo quantificação destes pequenos volumes de água residual que 
são encaminhados para a cisterna estanque. 

2.2. Volume gerado de águas residuais domésticas. No EIA é ainda referido que estas águas 
residuais são encaminhadas para fossa séptica e órgão complementar de tratamento (poço 
absorvente) sendo depois recolhidas pelos Serviços camarários. No entanto, dada a existência 
de um órgão de infiltração no solo, presume-se que a referida recolha seja referente às lamas 
acumuladas na fossa séptica e não a águas residuais, pelo que esta questão deve ser esclarecida. 

Os efluentes líquidos provenientes da área social, instalações sanitárias e refeitório são encaminhados 
para uma fossa séptica e órgão complementar de tratamento (poço absorvente), com capacidade de 
10,5 m3, não existindo contabilização efetiva do volume de águas residuais domésticas produzido. Estas 
águas são recolhidas pelos serviços camarários, com a periodicidade de duas a três vezes por ano, 
correspondendo a um volume máximo de água residual doméstica de 31,5 m3. 

A recolha efetuada pelos Serviços Camarários é referente ao conteúdo existente na fossa sética, sendo 
predominante água residual. Contudo, dado que existe um órgão de infiltração no solo, pode 
eventualmente ser recolhida alguma lama. 

2.3. Estimativa do volume gerado de águas pluviais, nomeadamente das recolhidas nas coberturas 
dos edifícios e nos pavimentos, as quais são encaminhadas para a valeta pública adjacente à via 
de acesso à Clorosol. 

Para calcular o volume gerado de águas pluviais, utilizou-se a seguinte fórmula:  

Q = C*I*A 

Em que: 

Q - Caudal de cálculo da secção em estudo (l/min) 

C - Coeficiente de escoamento 

I - Intensidade de precipitação (l/min. m2) 

A - Área drenada pela secção em estudo (m2) 

O produto do coeficiente de escoamento (1,0) pelas respetivas áreas totais (4.618,72 m2), multiplicado 
pela intensidade de precipitação (1,7 l/min.m2), origina o volume gerado de águas pluviais 
de 7.851,82 l/min. Este valor corresponde ao período de maior precipitação. 

O cálculo efetuado está de acordo com o Decreto Regulamentar 23/95, de 23 de agosto (Regulamento 
geral dos sistemas públicos e prediais de distribuição de água e de drenagem de águas residuais), 
considerando-se um tempo de recorrência de 5 anos e um tempo de concentração de 10 minutos. 

2.4. Avaliação dos impactes das descargas no solo de águas pluviais potencialmente 
contaminadas, em termos quantitativos e qualitativos, tendo em conta o uso agricola do solo. 
Note-se que é referido que a valeta para a qual são encaminhadas as águas pluviais só existe ao 
longo de 100 m de estrada, pelo que findo esse percurso, as águas pluviais espraiam-se por um 
caminho de terra batida de acesso aos campos agrícolas, infiltrando-se numa área agrícola. 

A avaliação do impacte do projeto, nomeadamente no que respeita à potencial contaminação 
associada à emissão de águas pluviais encontra-se descrita no capítulo 4.8 do Relatório Síntese. 
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A análise apresentada tem em consideração quer o uso atual do solo e a sua inserção na RAN 
quer as análises realizadas à qualidade das águas pluviais efetuadas no âmbito do EIA. Concluiu-se 
que em funcionamento normal o impacte da CLOROSOL sobre os solos ainda que negativo é 
insignificante. 

Acresce ainda mencionar que a implementação de um conjunto de medidas de mitigação 
propostas pelo EIA (Capítulo 5 do Relatório Síntese), e cujos projetos foram entretanto 
desenvolvidos pelo promotor (impermeabilização do logradouro, construção de telheiro, bacias 
de retenção, rede e tanque de derrames, rede de pluviais), permite prevenir os impactes ao nível 
da contaminação dos solos. 

 

2.5. Programa de monitorização da(s) massa(s) de água superficial, de acordo com a rede alargada 
mencionada para a hidrogeologia, ou seja, incluindo pontos a montante e pontos a jusante da 
instalação, para além da monitorização da água pluvial na caixa de visita antes da descarga. 

No Capítulo 6.3 do Relatório Sintese revisto apresenta-se o programa de monitorização para as águas 
superficiais tendo em consideração o solicitado. 

2.6. Medidas para atenuar, a curto e longo prazo, a degradação dos recursos hidricos superficiais, 
relativas nomeadamente à conceção dos sistemas de drenagem de águas pluviais que 
permitam, por exemplo, a sua reutilização. 

A avaliação realizada no Relatório Síntese, face ao posicionamento das linhas de água mais 
próximas da CLOROSOL, concluiu da não existência de impacte sobre a qualidade das águas 
superficiais.  

De qualquer forma, as medidas propostas no Relatório Síntese com o intuito de prevenir impactes 
sobre os solos e águas subterrâneas, nomeadamente a medida que diz respeito à construção do 
telheiro na área do logradouro possibilitará, de forma eficaz, prevenir a existência de águas 
pluviais potencialmente contaminadas na medida em que deixarão de existir águas pluviais em 
contacto com a área de fabrico (logradouro). Dessa forma eventuais derrames que ocorram no 
pavimento não serão arrastados para o exterior por via das águas pluviais. Esses derrames serão 
encaminhados para a rede de derrames interna sendo armazenados no tanque de derrames para 
posterior reutilização ou encaminhamento como resíduo para operador licenciado. 

A área do lote cujo pavimento continuará a receber a pluviosidade é a zona frontal mantendo-se 
aí o pavimento semipermeável como atualmente na medida em que aí não ocorre o 
manuseamento de qualquer substância química. Nessa área a água da chuva será encaminhada 
para a rede de pluviais. 

3. Qualidade do ar 

3.1. Correção da aparente contradição da seguinte afirmação: “Tendo em conta que na região a 
predominância dos ventos é de nordeste (...), é expectável que, no local de implantação da 
CLOROSOL, a dispersão de poluentes se faça maioritariamente para sudeste” (pág.148 do RS). 

Nesta avaliação houve um lapso na descrição realizada no Relatório Síntese pelo que onde se lê 
‘’(…) a dispersão de poluentes se faça maioritariamente para sudeste” deve ler-se: ‘’(…) a 
dispersão de poluentes se faça maioritariamente para sudoeste”. 

Procedeu-se à incorporação desta correção no Relatório Síntese revisto (atual Página 156). 

De referir no entanto que apesar desta incorreção não existe alteração às conclusões da avaliação 
realizada sobre os impactes do projeto sobre a qualidade do ar local. 
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4. Uso do Solo e Ordenamento do Território 

4.1. Avaliação da conformidade com o Regulamento do Plano Diretor Municipal (PDM) de Vila 
Nova de Famalicão, publicado pelo Aviso nº10268/2015, de 8 de setembro, demonstrando o 
cumprimento integral do disposto no artigo 31.º (Estabelecimentos de atividades perigosas). 

Procedeu-se à incorporação desta análise no Relatório Síntese revisto, avaliando-se assim o 
cumprimento do disposto no artigo 31.º do regulamento do PDM o qual define as condições para 
a implantação dos estabelecimentos de atividades perigosas (Páginas 171 a 173 do Relatório 
Síntese revisto), concluindo-se pela conformidade do projeto. 

 

4.2. Medidas de minimização diretamente relacionadas com o estabelecido no artigo 31.º do 
Regulamento do PDM. 

O EIA, no Relatório Síntese (Capítulo 5 – Medidas de Mitigação e Recomendações) apresenta um 
conjunto de medidas de projeto que previnem de forma eficaz os impactes associados à presença 
de substâncias perigosas no estabelecimento, e que assim se relacionam com o estabelecido no 
artigo 31.º do Regulamento do PDM, nomeadamente no que respeita aos «(…) requisitos técnicos 

adequados para contenção e controlo de potenciais consequências, designadamente quanto a 

distâncias mínimas à envolvente e a meios de controlo e socorro a eventuais acidentes.» 

As medidas propostas são as seguintes: 

� M1 - Impermeabilização de toda a área do logradouro na qual se efetuam operações de 
carga e descarga de substâncias químicas, operações de fabrico de produtos e 
armazenamento temporário de vasilhame; 

� M2 - Bacias de retenção associadas aos equipamentos onde se encontrem armazenadas 
as substâncias perigosas em reservatórios ou contentores (p.e.: no armazém de 
produtos químicos); 

� M3 - Rede de recolha de derrames e respetivo Tanque de Derrames para encaminhar 
substâncias perigosas derramadas e respetivas águas de lavagem do pavimento; 

� M4 -Rede interna de recolha e encaminhamento de águas pluviais potencialmente 
contaminadas para o Tanque de Derrames com instalação de válvula seccionadora de 
caudais imediatamente a montante do Tanque de Derrames de forma a possibilitar a 
gestão de águas pluviais contaminadas e águas pluviais não contaminadas; 

� M5 - Telheiros para cobertura dos locais de formulação de detergentes e 
armazenamentos temporários de vasilhame, na área do logradouro. Os telheiros devem 
possuir cor semelhante à do edifício existente e a sua cércea deverá ser inferior à do 
edifício. 

O âmbito de atuação de cada uma destas medidas encontra-se descrito no Quadro 5.1 do 
Relatório Síntese (Página 204 do Relatório Síntese). 

4.3. Licença de construção ou utilização do edifício da parcela B, emitida pela Câmara Municipal 
de Vila Nova de Famalicão. 

De seguida apresenta-se cópia da licença de construção relativa ao edifício da parcela B. 
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4.4. Cópia da informação com despacho de 18-06-2009, que constitui anexo integrante do Alvará 
de Obras n.º 368/2009, de 29-09-2009. 

De seguida apresenta-se o Alvará de Obras e o Despacho solicitado de 18-06-2009. 
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4.5. Correção da menção da Portaria n.º 71/2012, de 23 de março, referida no EIA, sobre a 
aprovação da delimitação da REN para a área do município de Vila Nova de Famalicão, pela 
Portaria n.º 298/2015, de 21 de setembro, em vigor. 

Nos capítulos 2.4 e 3.8.4.2 ‘Servidões condicionantes e equipamentos e infraestruturas’ do 
relatório Síntese é referido que a REN do concelho de Vila Nova de Famalicão foi aprovada pela 
Portaria n.º 71/2012. Acontece que no âmbito do procedimento de revisão do PDM a Comissão 
de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte apresentou uma proposta de delimitação 
de REN para o município de Vila Nova de Famalicão. Essa proposta foi aprovada através da 
Portaria n.º 298/2015, de 21 de setembro. 

Procedeu-se à incorporação desta correção na nova versão do Relatório Síntese. 

5. Socio economia  

5.1. Identificação da tipologia de ocupação na envolvente da área do projeto, 
independentemente da apresentação desta descrição no âmbito de outros descritores, 
nomeadamente com identificação de todas as habitações, atividades económicas, 
equipamentos sociais e as respetivas distâncias. 

Tal como mencionado no Capítulo 3.7 ‘Uso do Solo’ do Relatório Síntese «A área envolvente à 

CLOROSOL apresenta um mosaico variado de usos do solo, com a presença de áreas urbanas, campos 

agrícolas, floresta e matos com composição arbustiva».  

 
Figura 1  – Uso do solo atual na área envolvente à CLOROSOL. 
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A área agrícola caracteriza-se pelo minifundio destacando-se essencialmente o cultivo do milho, 
hortícolas e a ladear os campos as videiras. Ao nível florestal encontram-se pequenos núcleos de 
eucalipto, pinheiro-bravo e carvalho. Através da Figura 1 observa-se que a CLOROSOL está implantada 
numa área industrial que corresponde à zona industrial do Salgueiro. 

A Zona Industrial do Salgueiro foi instituída com a publicação em setembro de 1994 do PDM de Vila 
Nova de Famalicão, integrando uma área mais abrangente que a área atualmente ocupada por 
indústria. Atualmente a zona industrial do Salgueiro, apresenta um número pequeno de empresas em 
funcionamento e outras que se encontram desocupadas. Para além da CLOROSOL encontram-se em 
funcionamento duas oficinas de reparação automóvel, dois armazenistas de produtos de papel e 
componentes de material plástico, um grossista de frutas e legumes, fabricação e instalação de 
caixilharias de alumínio, duas unidades pertencentes à empresa NHGroup, em que uma se dedida à 
instalação de equipamentos de ventilação e climatização e outra a projetos de arquitetura e decoração 
cuja distribuição no espaço se encontra representada na Figura 2. 

 
Figura 2 – Ocupação industrial na área envolvente à CLOROSOL. 
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Em termos de ocupação sensível as habitações mais próximas localizam-se a cerca de 50 m a 
nordeste e 105 m a oeste da unidade industrial. Para além das habitações destaca-se a existência 
a norte de uma antiga escola primária (desativada) e a oeste da igreja e cemitério de Mouquim 
que representam o local onde ocorre maior concentração de pessoas nas proximidades (Figura 3). 

 

 

Figura 3 – Ocupação sensível na área envolvente à CLOROSOL. 

5.2. Informação sobre a eventual existência de reclamações ou pedidos de esclarecimento 

Até à presente data à CLOROSOL não chegaram quaisquer reclamações ou pedidos de 
esclarecimento em relação à sua atividade. 

De salientar ainda que no âmbito da realização do EIA foi efetuado contacto com a Junta de 
Freguesia local solicitando o envio de informações ou preocupações que considerasse relevantes 
no âmbito do estudo em causa (conforme Anexo III.D do Volume III do EIA), não tendo sido obtida 
qualquer resposta. 
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5.3. Referência aos impactes de outros fatores associados e que influenciam a qualidade de vida 
das populações (ruido, resíduos, qualidade do ar) 

A qualidade de vida da população residente na área envolvente à zona industrial do Salgueiro não 
é significativamente alterada pela presença e funcionamento da CLOROSOL. 

Ao nível do ruído emitido pelo funcionamento da unidade industrial nomeadamente pela 
movimentação de veículos pesados para descarga de matérias-primas e carga de produtos e pelo 
funcionamento dos equipamentos produtivos, as medições de ruído realizadas junto aos 
recetores sensíveis (habitações) localizados mais próximo da unidade objeto de Estudo de 
Impacte Ambiental evidenciam que, apesar de se verificar uma alteração das características do 
ambiente sonoro da área de estudo, não existe qualquer incumprimento legislativo associado ao 
funcionamento da CLOROSOL. Nesse sentido, embora se considere existir um impacte negativo e 
permanente ele ocorre apenas nas proximidades da unidade apresentando uma magnitude 
moderada e uma intensidade baixa (existe alteração dos níveis sonoros existentes na situação de 
referência mas não existe ultrapassagem dos critérios de avaliação junto aos recetores sensíveis. 

No que respeita à qualidade do ar é de salientar que a CLOROSOL não possui fontes fixas de 
emissão de poluentes para a atmosfera. As fontes de emissão gasosas estão associadas ao tráfego 
rodoviário utilizado para o transporte das matérias-primas e expedição dos produtos, o qual 
emite fumos e gases para a atmosfera tais como óxidos de azoto, monóxido de carbono, 
compostos orgânicos voláteis e partículas. 

Da análise realizada no EIA, nomeadamente no Capítulo 4.4 ‘Qualidade do Ar’, constata-se que o 
tráfego da CLOROSOL incrementa entre 0,2% e 0,5% de veículos ligeiros e entre 1,1% e 3,5% de 
veículos pesados consoante os percursos utilizados sejam por norte ou por sul para acederem às 
estradas nacionais e à rede de autoestradas da região. 

Considerando que atualmente, segundo os dados disponíveis e apresentados no capítulo 3.4 do 
Relatório Síntese, não existem problemas de poluição atmosférica na zona onde a CLOROSOL se 
insere, o tráfego associado ao funcionamento desta unidade industrial não provoca alterações da 
qualidade do ar face à situação sem projeto, pelo que o impacte é de intensidade muito baixa e 
insignificante. 

Quanto à produção de resíduos associada à atividade da CLOROSOL é de salientar que a empresa 
procede à segregação/separação dos resíduos gerados na unidade industrial de forma a evitar 
mistura de resíduos incompatíveis. A maior parte dos resíduos são acondicionados 
temporariamente em contentores/bidões plásticos/big bags nas instalações da empresa 
enquanto outros são recolhidos diretamente do local onde são produzidos por operador 
licenciado para o efeito. 

Todos os resíduos produzidos são encaminhados para operadores devidamente licenciados 
procedendo-se ao preenchimento, gestão e arquivo da Guia de Acompanhamento de resíduos por 
cada entrega efetuada a um operador de resíduos. Em algumas situações é o próprio fornecedor 
dos consumíveis e/ou matérias-primas que recolhe os resíduos daí resultantes. 

Os resíduos urbanos provenientes das áreas sociais são recolhidos pelos serviços camarários 
através de empresa contratada. 

A produção e consequente gestão de resíduos efetuados pela CLOROSOL não interferem assim 
com a qualidade de vida da população da área envolvente. 
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6. Paisagem 

6.1. Carta relativa a ”Área de Estudo” elaborada sobre a CartaMilitar, referências geográficas, e 
não sobre uma versão interpretativa da Bacia Visual do Projeto, como ocorre. A designação das 
cartas e a informação representada graficamente deve assegurar uma concordância absoluta 
(entre legenda e a informação representada graficamente), o que não ocorre na referida carta. 

Procedeu-se à correção da carta em questão na nova versão do Relatório Síntese (Figura 3.42 na página 
114) e no Anexo XI.B do Volume III. 

 

6.2. Carta de Capacidade de Absorção elaborada com base no expresso na PDA, i.e. considerando 
apenas os pontos de observação, afetados da altura do observador, e o modelo digital do 
terreno, o que corresponde à situação mais desfavorável.  

Note-se que a carta apresentada é elaborada com base em pressupostos que “enviesam” o 
cálculo do parâmetro em causa, tais como considerar alturas de vegetação arbitrárias, 
encerrando assim maior subjetividade. 

Relativamente a esta questão, e embora se tenham reservas relativamente à metodologia apontada, 
por se considerar demasiado restritiva na análise, a qual, salvo melhor opinião, pode levar a um 
resultado que não corresponde, na prática, ao que a designação da própria carta deveria responder, 
optou-se por, em sede do presente Aditamento, refazer e apresentar a os cálculos de acordo com as 
indicações expressas, apresentando novas cartas para a Capacidade de Absorção Visual e para a 
Sensibilidade Visual da Paisagem, bem como uma nova análise em função das alterações introduzidas. 

Esta nova análise não foi no entanto refletida na nova versão do Relatório Síntese, por se considerar o 
resultado global da análise aí apresentada mais conservativo. 

A Carta de Capacidade de Absorção Visual 

Conforme a metodologia definida, a Capacidade de Absorção Visual (CAV) foi calculada em 
função de um conjunto de pontos de observação, representativos da presença humana no território 
em análise distribuídos dentro do buffer considerado, cruzando esses pontos com o relevo da área em 
análise. Para esta análise foram considerados, como potenciais locais com vista sobre a área em estudo, 
todos os pontos que apresentem maior acessibilidade e presença humana. Dadas as características do 
povoamento da área em estudo, bem como a morfologia do terreno, a análise de visibilidade 
considerou, um conjunto de pontos conforme se define seguidamente: 

� Aglomerados existentes. Para este caso foi criada uma grelha de pontos equidistantes de 100 
m de lado, sendo considerados todos os pontos contidos dentro das manchas de povoamento;  

� Pontos de vista panorâmicos. No caso em análise considerou-se o ponto correspondente à 
Senhora do Monte (habitualmente consideram-se os pontos de locais tais como miradouros, 
castelos, santuários, capelas e outros locais de romaria, isolados e localizados em zonas de 
cotas mais elevadas); outros pontos de vista panorâmicos que se encontram dentro de áreas 
urbanas foram considerados no ponto anterior;  

� Pontos ao longo dos eixos viários e ferroviários. A análise de visibilidade considerou, para as 
redes viária e ferroviária, a definição de pontos de visibilidade distanciados entre si um máximo 
de 500 m, valor este raramente atingido, tendo em conta que cada segmento de via – troço de 
via entre dois cruzamentos - tem no mínimo 2 pontos de análise – início e fim – e que a 
dimensão média de cada segmento é de 222 m, o que dá uma distância média ‘real’ de menos 
de 250 m.  
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Os pontos foram seleccionados unicamente dentro do limite da área de estudo dos 3 km. Tendo por 
base a topografia local, o uso do solo, e o trabalho de reconhecimento em campo efetuado, considera-
se que os pontos selecionados, num total de 1.413 pontos (identificados no desenho EA1 do Anexo A 
do presente aditamento), constituíram uma amostra significativa para gerar as bacias visuais da área 
em estudo.  

O cálculo de visibilidade efectuado permitiu encontrar a soma das bacias visuais de todos os pontos de 
análise, cujo resultado expressa, para cada célula, de quantos pontos de análise esta é visível. Resultado 
esse que se designou  por Frequência de Exposição Visual (FEV) (ver desenho EA1 do Anexo A do 
aditamento). Os resultados foram agregados em classes (reduzida, média, elevada), conforme o 
referido no Guia para Actuação das Entidades Acreditadas (APA, 2013). As classes foram definidas 
através da divisão dos valores em 3 intervalos iguais compreendidos entre os valores 0 e 732, que 
correspondem, respectivamente, ao número mínimo e máximo de pontos visíveis a partir de uma 
célula, registados para o total da área em estudo.  

Embora esta classificação não tenha em consideração a relação entre o número máximo de pontos 
visíveis (732) e o número total de pontos de análise (1.413) – valores que nos dizem que a célula a partir 
da qual se consegue ver o maior número de pontos abrange pouco mais de metade do total de pontos 
de análise – esta opção maximiza a frequência potencial de exposição visual, representando o que se 
pode considerar de pior cenário. Para esta metodologia assume-se que a CAV está única e 
inversamente relacionada com o número de observadores potenciais, i.e, uma área com baixa 
frequência de exposição visual será uma área com elevada capacidade de absorção visual, e vice versa. 

Os resultados para a CAV são apresentados no desenho EA2 do Anexo A do presente aditamento. 

Da análise da cartografia elaborada de acordo com a metodologia descrita, verifica-se que mais de 86% 
do território em análise tem uma capacidade de absorção elevada (ver Quadro 1). Por sua vez, as áreas 
de média capacidade de absorção visual representam apenas 13%, e as áreas de reduzida capacidade 
de absorção visual não chegam ao 1% do total da área. Tal distribuição deve-se fundamentalmente aos 
seguintes factores:  

a) As maiores áreas de ocupação urbana, que são representadas por um número de pontos de análise 
proporcional à sua dimensão, encontram-se sobretudo no sector sul-sudeste, ‘protegidas’ da 
restante área de estudo pelo relevo, pelo que as bacias visuais desses pontos são mais restritas;  

b) O território alargado com elevada capacidade de absorção pode dividir-se, grosso modo, em duas 
áreas com morfologias e características distintas, mas que, por essas mesmas características, 
apresentam bacias visuais limitadas: (i) a zona de vale que, pela sua extensão, e também pelas 
características do relevo envolvente, impede uma exposição mais generalizada às zonas com maior 
concentração de pontos de visibilidade; e (ii) as zonas de de elevação intermédia, que, pelo relevo 
acidentado, formado por vales de pequenas dimensões e sem elevações de destaque, impedem a 
formação de bacias visuais alargadas.  

c) As poucas áreas que registam uma baixa capacidade de absorção situam-se a Sudoeste, 
correspondendo a áreas de relevo específico, com colinas pequenas e morfologia mais simples, 
cujas encostas e topos se encontram expostos ao território que se extende ao seu redor, e cujo 
relevo, dada a morfologia do território, ‘irradia’ a partir deste sector, permitindo bacias visuais mais 
extensas e abrangentes;  

d) As áreas de média absorção visual abrangem algumas das áreas com maior ocupação humana, em 
encostas baixas (no caso das áreas a poente) e intermédias, mais expostas ao restante território.  

A unidade industrial da Clorosol situa-se numa zona de elevada capacidade de absorção visual da 
paisagem.  
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Quadro 1 - Classes de Capacidade de Absorção Visual da Paisagem e expressão em termos de área global 

Capacidade de Absorção Visual da Paisagem 
Área  
(ha) 

Área  
(%) 

Reduzida       17 ha.    0,6  % 

Média     373 ha.  12,8  % 

Elevada 2.526 ha. 86,6  % 

Total 2.916 ha.  

A Carta de Qualidade Visual da Paisagem 

Por forma a poder calcular a Sensibilidade Visual da Paisagem (ver ponto seguinte), e tendo em 
conta a definição da Capacidade de Absorção Visual em 3 classes, de acordo com o Guia para 

Actuação das Entidades Acreditadas (APA, 2013), a classificação da Carta da Qualidade Visual da 
Paisagem foi alterada para passar a representar 3 classes (ver desenho EA3 do Anexo A do presente 
Aditamento), tendo-se mantido a metodologia referida no relatório técnico da Paisagem.  

Da análise da cartografia elaborada de acordo com a metodologia descrita, verifica-se que cerca de 40% 
da área total apresenta uma qualidade visual reduzida (Quadro 2), situação a que não é alheia a 
presença de uma mancha significativa de floresta de produção na área NE, na qual impera o eucalipto, 
e que ocupa as áreas de maior altitude. Já ao nível das áreas de elevada qualidade visual da paisagem, 
que abrangem menos de 6% da área total, estas estão associadas sobretudo às zonas baixas do vale da 
ribeira de Rebordelo, à área da Mata de Pindela, e ainda a alguns troços do rio Este a norte. Por sua vez, 
as áreas de qualidade média, que englobam mais de metade da área total (54,1%), correspondem a 
quase toda a área de vale do rio Este, bem como a áreas de cotas mais baixas envolventes às manchas 
de ocupação urbana, e ainda à envolvente do traçado da linha do norte. Verifica-se que, à exceção da 
área próxima da Mata de Pindela, e da área da Senhora do Monte, todas as áreas de maior altitude 
apresentam uma qualidade visual baixa. 

Quadro 2 - Classes de Qualidade Visual da Paisagem e expressão em termos de área global. 

Qualidade Visual da Paisagem 
Área  
(ha) 

Área  
(%) 

Reduzida 1.177 ha.  40,4  % 

Média       1.579 ha.  54,1  % 

Elevada    160 ha.    5,5  % 

Total 2.916 ha.  

 

A unidade industrial da Clorosol situa-se numa zona de baixa qualidade visual da paisagem, no limite 
com áreas classificadas como áreas de qualidade média. 

 

6.3. Carta de Sensibilidade Visual, executada a partir do cruzamento da Carta de Capacidade de 
Absorção, a elaborar, e da Carta de Qualidade Visual, de acordo com a matriz habitualmente 
utilizada para a Sensibilidade, devendo a mesma ser apresentada. 

O conceito de sensibilidade visual de uma paisagem indica o grau de afectação negativa de uma 
paisagem pela alteração ou introdução de determinado factor ou ação externa. A sensibilidade visual 
de uma paisagem é aqui calculada com base nos dois parâmetros calculados nos pontos anteriores: a 
capacidade de absorção visual e a qualidade visual da paisagem, estando relacionada com ambos de 
forma distinta. Relativamente à capacidade de absorção, esta é inversamente proporcional, ou seja, 
quanto menor a capacidade de absorção de uma determinada paisagem, maior é a sua sensibilidade 



 

Aditamento 
Pág. 20 de 32 

visual. Por sua vez, assume-se que, regra geral, quanto maior a qualidade visual de uma paisagem, 
maior é também a sua sensibilidade visual a intervenções externas.  

Para a elaboração da carta de Sensibilidade Visual da Paisagem (SVP), procedeu-se ao 
cruzamento da informação constante das cartas de Carta de Absorção Visual e de Qualidade 
Visual da Paisagem, conforme a matriz do Quadro 3.  

Quadro 3- Matriz utilizada para a definição da Sensibilidade Visual da Paisagem 

 CAV 

Baixa Média Elevada 

QVP  

Baixa Média Média Baixa 

Média Elevada Média Média 

Elevada elevada Elevada Média 

 

Com base na cartografia produzida de acordo com a metodologia descrita (ver desenho EA4 do 
Anexo A do presente Aditamento), verifica-se que menos de 1% da área apresenta uma 
sensibilidade visual elevada, correspondendo esta na generalidade às áreas que apresentavam 
uma CAV reduzida e uma QVP média a elevada. As áreas de média sensibilidade visual 
representam quase 65% do território, abrangendo grosso modo quase todas as áreas do território 
excluindo as áreas onde se regista ocupação florestal de produção, a nordeste, e algumas 
manchas onde domina a ocupação urbana, representando estes grupos as áreas com 
sensibilidade visual reduzida, que abrangem quase 35% do território em análise.  

A unidade da Clorosol situa-se numa zona de baixa sensibilidade visual. 

Quadro 4 - Classes de Sensibilidade Visual da Paisagem e expressão em termos de área global 

Sensibilidade Visual da Paisagem 
Área  
(ha) 

Área  
(%) 

Reduzida 1.005 ha.  34,5  % 

Média       1.889 ha.  64,8  % 

Elevada      22 ha.     0,7 % 

Total 2.916 ha.  

 

6.4.Carta relativa à Bacia Visual do Projeto, como síntese, considerando apenas duas classes 
“Visível” e “Não visível” sobre Carta Militar, com a informação contida pela linha que define a 
área de estudo. Nesta mesma carta deve também constar representação gráfica, por 
sobreposição, dos diversos elementos de Património Cultural apresentados na Carta 12. Note-se 
que não se considera adequado que se considere uma classe “Não visível”, e que na sua 
descrição seja considerado que parte é visível. 

Relativamente à Bacia Visual do Projeto, e à análise de impactes, foi calculada nova bacia visual 
do projeto, com base do MDT, e a partir dos pontos correspondentes aos limites das estruturas 
edificadas existentes, assumindo a cota máxima do edificado, e representando apenas duas classes 
(visível e não visível), conforme solicitado. Quanto à questão da classe ‘não visível’, definida no 
Quadro C1 do Anexo XI-C (Volume III do EIA), há efetivamente um erro na descrição desta classe, 
cuja descrição deverá ser: “A unidade não é visível a partir do ponto de observação”, tendo-se 
procedido à correção desta definição na nova versão do Relatório Síntese. Conforme já referido 
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relativamente à questão 6.1, a classe “não visível”, ou “sem visibilidade”, agrupa todas as células 
sem visibilidade para nenhum dos pontos das estruturas.  

O desenho EA5 do Anexo A do presente Aditamento, apresenta a bacia visual do projecto, que se 
classifica de potencial, na medida em que a análise de visibilidade foi feita para o pior cenário, o qual 
passa pela ausência total de vegetação e elementos construídos que habitualmente afectam a 
visibilidade. Sobreposta à informação da bacia visual potencial pode encontrar-se a localização dos 
elementos patrimoniais considerados relevantes para a avaliação de impactes.  

O Quadro 5 apresenta os valores referentes às áreas de visibilidade da bacia visual da Clorosol. As áreas 
com algum tipo de visibilidade sobre a Clorosol correspondem a um total de pouco menos de 36% da 
área de estudo, com os restantes 64% a não apresentarem qualquer tipo de visibilidade. 

Quadro 5 - Dados da Bacia Visual da Clorosol e expressão em termos de área global 

Visibilidade sobre a Clorosol 
Área  
(ha) 

Área  
(%) 

Áreas sem visibilidade 1.878 ha.  64,4 % 

Áreas com visibilidade       1.038 ha.  35,6  % 

Total 2.916 ha.  

Pela análise da Figura 4 é possível verificar que parte considerável dos elementos relevantes ao nível do 
património se encontram dentro, ou nos limites, da bacia visual potencial. Esta situação foi no entanto 
aferida no terreno, através de um levantamento detalhado das visibilidades reais sobre a unidade da 
Clorosol, tendo-se verificado que a bacia visual real é substancialmente mais restrita. Os resultados do 
estudo de visibilidade elaborado (ver metodologia mais detalhada na resposta à questão 6.5, bem 
como o próprio estudo) são um dos elementos presentes no desenho EA6 do Anexo A do presente 
Aditamento, que engloba um conjunto de elementos considerados mais relevantes para a análise de 
impactes.  

Desse estudo resulta que as visibilidades efectivas sobre a unidade da Clorosol são de carácter parcial e 
intermitente, encontrando-se restringidas a uma faixa central de orientação norte-sul, de largura não 
superior a 1 km, e que abrange apenas uma pequena área imediatamente a norte da Clorosol, e se 
estende para sul, até ao limite definido pela linha de cumeada que passa em Lagarinhos (como todos os 

processos deste tipo, a análise de visibiidade real da unidade da Clorosol teve as suas limitações, e as 

áreas de acesso privado e restrito não puderam ser devidamente avaliadas, pelo que é possível que haja 

pontos onde se possam registar visibilidades pontuais que não foram identificados. Tal pode ser o caso 

da Quinta do Tarrio, por exemplo. Mas essas limitações, bem como a validade do estudo, são discutidas 

mais à frente, na resposta à questão 6.5).  

É importante voltar a referir que os resultados da análise de visibilidade no terreno mostram que o grau 
de visibilidade real – à data do levantamento – é efectivamente muito reduzido, com uma bacia visual 
muito reduzida e localizada, devido especialmente a três fatores:  

(1) a cota de implantação do edifício, o qual se encontra numa área rebaixada do terreno, cuja cota de 
terraplanagem corresponde à cota do limite inferior do terreno, criando assim uma depressão que 
reduz a altura visual efetiva do edifício para norte, contribuindo ainda para a total ausência de 
avistamentos onde o perfil do edifício se destaque diretamente contra o céu; 

(2) a localização do lote industrial entre áreas arborizadas, o qual, associado ao ponto anterior, oculta 
de forma efetiva o edifício para observadores situados a poente e nascente;   

(3) a presença de uma unidade fabril / armazém imediatamente a sul da CLOROSOL (armazém têxtil), 
cujo edifício, pela sua localização e dimensão, esconde a estrutura da CLOROSOL de forma bastante 
efetiva, fazendo com que as visualizações verificadas no terreno se concentram essencialmente numa 
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faixa relativamente estreita a sul, com visibilidade apenas sobre uma estreita faixa do topo da estrutura 
edificada, chegando esta a fundir-se visualmente com a estrutura da outra unidade (armazém têxtil). 

A identificação dos principais impactes paisagísticos foi efetuada tendo em consideração que a principal 
ação com potencial impacte sobre a paisagem é a própria presença da unidade (estrutura edificada). 

Do estudo realizado destacam-se os seguintes aspectos: 

� a área sem nenhum tipo de visibilidade sobre as estruturas da Clorosol corresponde a mais de 
64% do total da área em análise; 

� as áreas que registam algum tipo de visibilidade sobre as estruturas da Clorosol corresponde a 
pouco mais de 35% do total da área, distribuindo-se pelas diferentes áreas de nitidez (< 500 m; 
500 a 2.000 m; > 2.000 m), com especial destaque para (i) a área de menor nitidez (> 2.000 m), 
onde se encontram cerca de 45% das áreas de visibilidade, localizadas sobretudo no sector 
poente, e para (ii) a área de nitidez intermédia (500 a 2.000 m), envolvendo de forma irregular a 
área da Clorosol nos quadrantes nascente, sul e poente;  

� as áreas de visibilidade potencial que apresentam sensibilidade visual elevada são de dimensão 
muito reduzida e situam-se no limiar do limite superior da área de nitidez intermédia 
(observador entre os 500 m e os 2 000 m), e na faixa de menor nitidez (> 2.000 m), na parte 
sudoeste da área de estudo;  

� a presença de uma outra unidade fabril no limite sul da unidade da Clorosol reduz na quase 
totalidade a visibilidade da Clorosol para sul,  

� a presença de um coberto arbóreo na envolvente da Clorosol, especialmente denso a poente, 
reduz na totalidade a visibilidade da unidade para oeste, e parcialmente para norte,  

� a progressiva ocupação da Zona Industrial, definida em PDM, na qual a Clorosol se encontra, 
levará à progressiva e total absorção da unidade da Clorosol, eliminando (1) as potenciais 
visibilidades a oeste, decorrentes de eventuais cortes do coberto vegetal atualmente presente, e 
(2) as visibilidades parciais e reduzidas que se verificam atualmente a norte e noroeste, 

Com base no exposto anteriormente, considera-se o impacte visual resultante da presença global da 
unidade como negativo, certo, embora ocasional (o impacte apenas se verifica enquanto não existirem 
novos edifícios na zona industrial e estará dependente do ciclo de cortes/crescimento dos conjuntos 
arbóreos existentes nas imediações), restrito e com uma intensidade muito baixa. Relativamente à 
magnitude e significância, e face ao anteriormente descrito e aos critérios de avaliação apresentados 
no Relatório Síntese, atribui-se à unidade da Clorosol um impacte de magnitude moderada e 
Insignificante, tal como consta da análise realizada no âmbito do Relatório Síntese. 

 

6.5. Proposta de cortinas arbóreas, como medida de minimização, se necessário com o Projeto de 
Integração Paisagistica, tendo em consideração os locais mais sensíveis e a maior cota, a partir 
dos quais existe perceção e contacto visual com a unidade fabril em avaliação. Essa proposta 
deve ser acompanhada de registo fotográfico e eventual simulação sobre fotografia, 
particularmente a partir das quintas, prevendo as situações de “antes” e “depois”. Destacam-se 
entre estas, a Quinta da Costa e Solar, a Quinta de Travassos e a Quinta de Tarrio. 

Refira-se que, considerando o registo fotográfico, identificam-se algumas situações de onde a 
unidade fabril é visível. Apesar de na informação apresentada o impacte visual ser avaliado 
como “Insignificante” Quadro 4.15- Significância dos impactes sobre a paisagem (RS. Pág.161 de 
205), importa esclarecer que o registo fotográfico privilegia situações de maior proximidade com 
a unidade fabril, onde facilmente ocorrem obstáculos naturais ou edificados que dificultam a 
ligação visual com o Projeto, verificando-seque os pontos de observação potenciais, ainda que 
mais afastados, e a cota superior, foram negligenciados na análise realizada. Neste contexto 
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destacam-se as quintas existentes, cujo impacte visual sobre as mesmas não mereceu particular 
atenção, sendo contudo uma das questões do ponto de vista paisagístico mais sensível. 

As medidas para mitigar os impactes de um determinado projeto devem, entre outros: 

� Ser relevantes e proporcionais ao impacte previsto; 

� Assegurar a articulação entre outras medidas previstas no âmbito da mitigação de 
impactes sobre outros descritores. 

Neste sentido, a proposta de cortinas arbóreas não é passível de ser implementada, na medida 
em que as medidas de proteção contra derrames acidentais proposta no EIA implicam a 
impermeabilização das áreas não edificadas do lote, até aos limites deste, pelo que não é 
possível, fisicamente, fazer qualquer tipo de plantação no interior do lote da Clorosol. Embora 
não sendo a situação mais desejável em termos do descritor Paisagem, considera-se que a 
proteção dos recursos hídricos, pelo potencial impacte negativo que tem, é de maior relevância 
do que a instalação de cortinas arbóreas, ainda por mais tendo em atenção que os impactes sobre 
a paisagem foram classificados como insignificantes. 

Ainda relativamente à questão sobre a instalação de cortinas arbóreas, e às questões do 
levantamento fotográfico da análise de visibilidade sobre a unidade em estudo, é importante 
referir que, no caso das situações em que se regista uma aparente maior visibilidade, como é o 
caso da Figura 4.7 do Relatório Síntese, e das Fotografias 29, 30, 31 e 57 do Anexo XI-C do Volume 
III, o edifício que se vê com maior visibilidade é, na realidade (e conforme referido no próprio 
Anexo XI-C), o de uma outra unidade fabril que não a da Clorosol, pelo que, mesmo que se 
verificasse a possibilidade de construir uma cortina arbórea a sul, que impedisse a vista sobre a 
Clorosol, o pavilhão que se vê nas imagens ficaria sempre à frente dessa cortina, bem visível.  

Relativamente à dúvida levantada sobre o facto de o levantamento fotográfico privilegiar 
situações de maior proximidade, enquanto que “os pontos de observação potenciais, ainda que 

mais afastados, e a cota superior, foram negligenciados na análise realizada”, consideramos que 
tal dúvida possa ser resultante de uma falha em explicar mais detalhadamente a metodologia que 
foi seguida, pelo que se considera fundamental esclarecer os seguintes pontos:  

a) no sentido de dar uma resposta o mais adequada e objetiva possível às questões levantadas 
sobre o impacte visual que a unidade em estudo pudesse efetivamente ter sobre o território 
envolvente, tendo em conta a morfologia do território, bem como a localização da unidade 
em estudo, foi considerado pertinente fazer um levantamento fotográfico que permitisse 
responder de forma objetiva e correta a dois aspetos interligados mas distintos: (1) a 
representação das diferentes unidades de paisagem; e (2) a representação da visibilidade e 
impacte visual reais da unidade sobre a paisagem onde se insere, num estudo de visibilidade 
mais detalhado que não é habitual realizar, mas que foi considerado importante pela equipa 
de projeto, para complementar a análise de visibilidade com recurso a modelação elaborada 
em SIG, habitual nestes casos,  

b)  as imagens apresentadas ao longo do relatório síntese (Volume II) não são a globalidade das 
imagens recolhidas, nem são tão pouco uma seleção que pretende manipular a compreensão 
sobre a situação real que se verifica no terreno – e que é muitas vezes difícil de apreender 
com claridade quando não se pode visitar o local; são, pelo contrário uma seleção que tenta, 
de forma resumida – para não sobrecarregar o documento principal – mas objetiva e correta, 
mostrar a situação real verificada no terreno.  

c) não contendo o relatório síntese todas as imagens recolhidas, todas elas acompanham o EIA 
em anexo, quer no Anexo XI-D (Volume III), com imagens referentes à caracterização geral da 
paisagem, quer no Anexo XI-C (Volume III), com imagens referentes à análise de visibilidade in 

loco, complementando-se umas às outras, num registo visual mais alargado e aprofundado do 
território em causa e das ligações da unidade em análise com esse mesmo território,  
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d) a metodologia aplicada na avaliação visual in loco procurou ser o mais rigorosa possível, 
mesmo sabendo que existem sempre limitações práticas que se encontram no terreno. Para a 
avaliação da visibilidade real no terreno foram definidos os seguintes critérios:  

i. procurar percorrer toda a área de análise, de forma extensiva e exaustiva, através da 
rede viária disponível, com acesso praticável, seja ele público ou privado (os percursos 
feitos podem ser vistos na Carta 13 do Anexo XI-B, bem como na carta EA6 (Anexo A do 
presente Aditamento); 

ii. prestar particular atenção relativamente a pontos socialmente mais relevantes, tais 
como miradouros, locais de culto mais expostos, quintas e outros locais que possam 
reunir um maior número de potenciais observadores,  

iii. registar fotograficamente TODAS as situações de visibilidade encontradas, 
independentemente de representarem pouca ou total exposição da unidade em 
análise,  

e) Do levantamento e registo efetuados, podem ser destacados os seguintes aspetos:  

i. o registo fotográfico representado na cartografia produzida, e apresentado nos 
diferentes documentos, corresponde sobretudo aos pontos onde se registou algum tipo 
de visibilidade sobre a unidade, independentemente do grau daquela; 

ii. TODAS as imagens identificadas numericamente no mapa são apresentadas no Anexo 
XI-C, tendo-se apresentado apenas um conjunto reduzido destas no documento 
principal para tentar otimizar a dimensão do relatório – conjunto esse que se 
considerou representativo e relevante para a análise;  

iii. a visibilidade real sobre a unidade foi aferida ao longo de TODO o trajeto efetuado, e 
não de forma pontual, tendo o registo fotográfico sido feito nas situações que se 
consideraram relevantes, nomeadamente pontos onde se registou algum tipo de 
visibilidade (parcial ou total) e pontos que, mesmo não tendo qualquer tipo de 
visibilidade, se consideraram relevantes (ver os pontos seguintes);  

iv. TODOS os pontos onde se registou algum tipo de visibilidade sobre a unidade estão 
representados na Figura 4.3 do Relatório Síntese (cópia da figura C1 do Anexo XI-C), e 
as imagens aparecem TODAS no Anexo XI-C;  

v. é importante ter presente que, num percurso linear onde se pode registar uma 
visibilidade contínua, não faria sentido ter um registo fotográfico de metro a metro, 
pelo que o melhor, nessa situação, seria representar o traçado das vias percorridas 
refletindo na legenda os tramos com ou sem registo de visibilidade; tal situação não se 
verificou nunca, tendo sempre sido registadas apenas visibilidades pontuais, em 
distâncias que nunca excediam os 50 a 100 m contínuos, o que não tem representação 
visual prática, pelo que se optou pela representação apenas dos pontos de visibilidade;  

vi. de todos os pontos onde não se registou qualquer tipo de visibilidade, apenas se 
apresenta um número reduzido de situações, com registo fotográfico, na Figura 4.3 
(figura C1 do Anexo XI-C),  os quais correspondem maioritariamente a pontos que se 
consideraram relevantes a nível social (miradouros, locais de culto, quintas), tendo sido 
representados com o objetivo de mostrar a discrepância entre os resultados da análise 
computacional de visibilidade e a visibilidade que efetivamente se encontra no terreno;  

vii. a esmagadora maioria das vias percorridas a norte e a nascente não apresentam sequer 
bacias visuais de qualquer tipo, sendo completamente envolvidas e fechadas por 
floresta, pelo que o levantamento fotográfico foi feito, a título de exemplo, em 
situações pontuais; as distâncias percorridas entre esses locais não apresentaram 
qualquer tipo de alteração ao nível de bacias visuais que justificassem a recolha de mais 
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imagens; aparecem assim menos imagens na área envolvente, nomeadamente nas 
áreas mais afastadas e de cotas superiores, APENAS E SÓ porque não houve registo de 
visibilidades sobre a unidade em estudo;  

viii. relativamente às quintas, os acessos principais a estas estavam vedados, pelo que não 
foi possível verificar a visibilidade a partir dos locais centrais dessas quintas; de 
qualquer forma, é importante não esquecer que, sendo um território densamente 
ocupado, com uma rede viária bastante densa, mesmo assim foi possível fazer a 
avaliação de visibilidades, pelo menos, junto aos limites das quintas, quando não 
mesmo a partir de vias que cruzam o seu território, sendo que o resultado da análise de 
visibilidade efetiva apresentado na Figura 4.3 (figura C1 do Anexo XI-C) é o mais fiel 
possível, dadas as limitações de acesso;  

Do atrás exposto, espera-se que fique claro que a afirmação que refere que  

“o registo fotográfico privilegia situações de maior proximidade com a unidade fabril, onde 

facilmente ocorrem obstáculos naturais ou edificados que dificultam a ligação visual com o 

Projeto, verificando-se que os pontos de observação potenciais, ainda que mais afastados, e a 

cota superior, foram negligenciados na análise realizada”  

é incorreta.  

Após tudo o exposto, considera-se ser ainda necessário chamar a atenção para o facto de que, 
sendo o número de observadores potenciais um dos aspetos importantes a considerar na análise 
do impacto visual, dar demasiada relevância à visibilidade a partir de espaços com acesso restrito 
e com um número reduzido de observadores potenciais pode ser considerada outra forma de 
enviesamento da análise, pelo que tem de ser encontrado um equilíbrio para essa análise, o qual, 
se julga, se encontra expresso neste estudo de visibilidade real, mesmo com as referidas 
limitações encontradas.  

De ressaltar ainda que a importância das quintas se encontra expressa e salvaguardada no cálculo 
da Qualidade Visual da Paisagem (e consequentemente na carta de Sensibilidade Visual da 
Paisagem) onde as correspondentes áreas têm uma classificação mais elevada. 

 

7. Análise de Risco 

7.1. Correção, no Quadro1. (pág.6) da coluna “Quantidade”, de modo a que os valores 
apresentados sejam em toneladas, devendo estar explícita a unidade. Devem ser indicadas as 
estimativas das quantidades máximas das substâncias presentes no estabelecimento, uma vez 
que não se considera suficiente a indicação de serem inferiores a um determinado valor. 

Procedeu-se à atualização do Quadro 1 do Formulário de Avaliação da Compatibilidade de 
localização constante do Anexo XIII do Volume III e do Quadro 2.16 no capítulo 2.11 relativo à 
identificação das substâncias perigosas. 

7.2. Indicação da concentração da solução aquosa de hipoclorito de sódio, bem como das 
diferentes lixívias produzidas. 

No Quadro seguinte apresenta-se a concentração de cloro ativo (%m/m) presente nas diversas 
lixívias produzidas na Clorosol. 
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Produto Concentração cloro ativo (%m/m) 

Solução de Hipoclorito de sódio 5 L 8 

Lixívia tradicional 4 L 4 

Lixívia perfumada com detergente 4 L* 4 

Lixívia Pavão 5 L 2,5 

Nota: 
* A lixívia perfumada com detergente tem caraterísticas e concentrações semelhantes à lixívia perfumada. 

 

7.3.Fichas de dados de segurança das substâncias perigosas presentes no estabelecimento. 

No Anexo B ao presente Aditamento seguem as fichas de dados de segurança (FDS) de acordo com 
as seguintes designações de ficheiro: 

Substância Designação da FDS 

Produto 

Solução de Hipoclorito de sódio 5 L FS_hiposodio_R5 

Lixívia tradicional 4 L 
FS_lixtrad_R0 

Lixívia perfumada 4 L* 
FS_lixperf4L_R0 

Lixívia Pavão 5 L 
FS_Pavão_R8 

Matéria-prima 

Blue freshness caps FDS_blue_freshness_caps 

Borotalco FDS_BOROTALCO 

Fragância Cristal FDS_CRISTAL 

Dietalonamida de coco FDS_DACAMID_DC 

Dietalonamida de coco FDS_DIETANOLAMIDA 

Diluente proetil (nome comercial do Diluente RE009) FDS_diluente proetil 

Fragância  Extra Nature FDS_EXTRA_NATURE 

Fragância Flip FDS_FLIP 

Fragância Flores Vermelhas FDS_Flores Vermelhas 

Formaldeído FDS_FORMALDEIDO 

Hipoclorito de Sódio concentrado FDS_hipoclorito de sodio 

Fragância Lavanda New FDS_LAVANDE NEW 

Fragância Limex FDS_Limex 
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Substância Designação da FDS 

Fragância Manzana FDS_Manzana 

Fragância Marselha FDS_MARSEILLE NEW 

Fragância Montanha FDS_MONTAÑA 

Fragância Neo Angela / Angela FDS_NEO_ANGELA 

Fragância Orquídea e Jasmim FDS_ORCHID  JASMINE 

Fragância Pinede FDS_PINEDE 

Fragância Roosie/Roosie Plus FDS_ROOSIE 

Quaternario amonia FDS_Sinor Soft Quat 18 

Fragância Camiflor FDS_CAMIFLOR 

Tensidrol Loa (Oxidamina) FDS_TENSIDROL_LOA 

Fragância Zestre Citron FDS_ZESTE_CITRON 

7.4. Justificação, incluindo os cálculos, para os resultados da estimativa do grau de risco de 
contaminação dos recursos hídricos, que constam do Quadro 6, resultantes da aplicação da 
metodologia definida na norma UNE 150008:2008, utilizada para a avaliação do risco ambiental. 

A justificação e os respetivos cálculos para a estimativa de risco foram incorporadas na nova 
versão do Relatório Síntese e do Anexo XIII do Volume III (Avaliação da Compatibilidade de 
Localização). 

7.5. Equacionamento e desenvolvimento de cenários de incêndio no armazém dos produtos 
químicos, tendo em consideração a presença de substâncias inflamáveis enquadrados na 
categoria P5c - líquidos inflamáveis. Em caso da frequência de ocorrência dos cenários de 
acidente ser superior a 1x10-6/ano: 

a) realizar a modelação dos cenários para as condições meteorológicas mais frequentes e 
apresentar os resultados obtidos; 

b) determinar as zonas de perigosidade associadas ao projeto (zona dos efeitos letais e 
zonados efeitos irreversíveis) e apresentar a respetiva representação gráfica em carta da 
envolvente, a uma escala que permitar e conhecer, claramente,oestabelecimento,os seus 
limites e os elementos de uso sensível construídos (zonas residenciais, locais de utilização 
pública e vias de comunicação), os quais deverão ser identificados e caracterizados; 

c) apresentar a caracterização dos usos e qualificações do solo abrangido pelas zonas de 
perigosidade que foram determinadas; 

d) discutir relativamente à compatibilidadede localização do estabelecimento, no que 
concerne ao risco de acidentes graves envolvendo substâncias perigosas, tendo em 
consideração as zonas de perigosidade que foram determinadas e a caracterização da 
envolvente; 

e) completar a conclusão sobre o impacte do projeto de alteração em avaliação, em 
termos do risco de acidentes graves, tendo em consideração a compatibilidade com os 
usos existentes e usos previstos em instrumentos de gestão do território. 
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De acordo com o referido no capítulo sobre a abordagem metodológica para a análise de risco 
realizada, a identificação dos eventos iniciadores de potenciais acidentes é suportada por 
aplicação da metodologia incluída no projeto ARAMIS, na sequência da seleção dos equipamentos 
relevantes, os quais foram identificados tendo em conta a tipologia de substâncias existentes e as 
respetivas capacidades. 

De acordo com a metodologia adotada, no caso de substâncias líquidas inflamáveis, a capacidade 
dos equipamentos de armazenagem convencionada como relevante para evolução para 
fenómeno perigoso (ou “acidente maior”) é igual ou superior a 10 toneladas.  

No armazém de produtos químicos da Clorosol, verifica-se a presença de substâncias inflamáveis 
cuja quantidade total a considerar é de 7,9 ton. 

No âmbito da presente solicitação equacionou-se o seguinte cenário de incêndio no armazém dos 
produtos químicos devido à presença de substâncias inflamáveis: 

� C7 Derrame de substâncias inflamáveis por rotura dos dois IBC de 1m
3 

existentes no 

armazém de produtos químicos. 

Concluiu-se que a frequência de ocorrência do cenário de acidente relacionado com os cenários de 
incêndio (pool fire e flash fire) é inferior a 1x10-6/ano, não sendo necessário proceder à modelação 
de consequências. 

Esta análise foi desenvolvida e incorporada quer na nova versão do Volume II - Relatório Síntese 
agora apresentada (Capítulo 4.12) quer no Volume III – Anexos (Anexo XIII – Avaliação da 
Compatibilidade de Localização). 

 

7.6. Indicação das características das bacias de contenção previstas associadas a diferentes 
equipamentos do estabelecimento industrial, nomeadamente as respetivas capacidades, 
materiais utilizados e redes de drenagem associadas. 

No Armazém de Produtos Químicos encontram-se armazenadas as substâncias perigosas as quais 
estão acondicionadas em reservatórios ou contentores de plástico ou metal. Será construída uma 
estrutura metálica de laje em perfis metálicos (40 cm) com placas de gradil metálico. Será 
utilizada viga metálica IPE 200 para construir uma estrutura metálica que possibilite armazenar 
duas fiadas de recipientes (cada um com capacidade máxima de 1000 L). A estrutura metálica 
será reforçada com seis pilares metálicos. Toda esta estrutura metálica será envolvida por uma 
bacia de retenção construída através de um murete em blocos de cimento, com reboco 
impermeabilizado, incluindo o separador central entre bacias de retenção, o qual também 
possuirá uma altura de 0,5 m. 

Deste modo, no armazém de Produtos Químicos serão construídas as cinco bacias de retenção 
com a respetiva estrutura metálica, conforme identificado como sendo a Zona D na Planta 
apresentada no Anexo XIV do Volume III (ficheiro digital: 
Anexo_XIV_A_EIA_UNID_DETERG_CLOROSOL), no qual se encontra a planta Geral da CLOROSOL 
após implementação das medidas de mitigação propostas pelo EIA. Nestas bacias de retenção 
serão armazenadas as matérias-primas de acordo com as seguintes categorias: 

� Uma bacia de retenção para bases (estrutura n.º 18 da planta acima referida); 

� Uma bacia de retenção para ácidos (estrutura n.º 18 da planta acima referida); 

� Uma bacia de retenção para substâncias inflamáveis (estrutura n.º 17 da planta 

acima referida); 

� Duas bacias de retenção para as restantes substâncias e que não apresentam 

incompatibilidades a nível químico (estrutura n.º 18 da planta acima referida). 
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No dimensionamento da bacia de retenção foram tidas em consideração os seguintes elementos: 

� Acondicionamento de duas “fiadas” (estantes) com recipientes com capacidade 
máxima de 1000 L (cada um); 

� Acondicionamento de sete recipientes por “fiada” (estante), cada um com 
capacidade para 1000 L; 

� Colapso total e simultâneo de dois recipientes de 1000 L por cada estante (estrutura 
metálica), correspondendo à libertação de 2000 L (2 m3) de substância que será 
necessário conter em cada bacia de retenção; 

� A bacia de retenção terá capacidade para reter metade do volume dos sete 
recipientes existentes na fiada inferior: 3,5 m3; 

� Na bacia de retenção é necessário ter em consideração o volume ocupado pela 
estrutura metálica que se encontra localizada no seu interior: 0,48 m3; 

� Volume ocupado pela bomba e respetiva tubagem para remover a substância 
derramada no interior da bacia de retenção: 1 m3; 

Deste modo, a bacia de retenção terá as seguintes dimensões: 

� Comprimento: 8,3 m; 

� Profundidade: 1,7 m; 

� Altura: 0,5 m. 

As cinco bacias de retenção terão estrutura semelhante à que se apresenta no Anexo XIV.B do 
Volume III na qual se encontra a planta com o pormenor da bacia de retenção.  

Cada bacia de retenção terá a capacidade de armazenar 7,055 m3. Estas bacias de retenção estarão 
“isoladas”, não possuindo redes de drenagem associadas. Sempre que ocorra algum derrame será 
instalada uma bomba no interior da bacia de retenção, o resíduo será transferido por uma tubagem 
em plástico flexível para o tanque de derrames. 

 

7.7. Indicação da capacidade do «tanque de derrames» previsto, destinado a receber águas 
pluviais potencialmente contaminadas e o destino das águas contidas no tanque. 

O tanque de derrames terá a capacidade de 18,1 m3. Deste modo, o tanque de derrames terá as 
seguintes dimensões: 

� Comprimento: 4,00 m; 

� Profundidade: 2,00 m; 

� Altura: 2,00 m. 

No dimensionamento do “Tanque de Derrames” teve-se em consideração os seguintes elementos: 

� Capacidade da bacia de retenção secundária a qual contém os dois reservatórios: 
comprimento × profundidade ×altura = 7,5 × 3,8 × 1 m= 28,5 m3 

� Volume de cada cisterna que se encontra no interior da bacia de retenção:  

� V= ��
�	
ℎ = 3,14*(1,45)2*1=6,60 m3 

� Volume de líquido (hipoclorito de sódio) que a bacia de retenção secundária pode conter:  

(Volume da bacia de retenção) – 2*(volume de cada cisterna que se encontra no 
interior da bacia de retenção) = 28,5 – 2*(6,60) = 15,3 m3 
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� Capacidade mínima do “Tanque de Derrames”: 

� Capacidade total de uma cisterna – volume de líquido retido na bacia de retenção – volume 
de uma cisterna que se encontra no interior da bacia de retenção secundária = 30  – 15,3 
m3 – 6,6 m3 = 8,1 m3 

- Considerando que pode também ocorrer rotura simultânea de um tanque com 10 m3, a 
capacidade total do “Tanque de derrames” será: 

Capacidade mínima do tanque de derrames + capacidade de um tanque de 10 m3 = 8,1 m3 
+ 10 m3 = 18,1 m3 

De referir que o “volume útil” do tanque de derrames será de 16 m3, sendo os restantes 2 m3 a 
margem de segurança atribuída para o momento em pode ocorrer o enchimento do referido 
tanque. 

No Anexo XIV.C do Volume III apresenta-se o pormenor do “Tanque de Derrames”. Este 

“Tanque de Derrames” será construído em laje e muro de betão armado, a qual possuirá 

tampa em ferro fundido ou betão armado. 

Rede de recolha de derrames e respetivo Tanque de Derrames – será construída no logradouro 

uma rede de recolha de substâncias perigosas que eventualmente sejam derramadas e respetivas 

águas de lavagem do pavimento. Esta rede possuirá diversas caixas de visita para recolha de 

substâncias derramadas e respetiva inspeção. A tubagem será em PVC cujo diâmetro será superior 

entre as várias caixas de visita de forma a suportar o aumento de caudal. Esta rede de águas irá 

possuir a jusante o designado “tanque de derrames”, no qual será armazenado o resíduo resultante 

de eventuais derrames. Por outro lado, existirá uma válvula seccionadora (elemento n.º 20 da planta 

apresentada no Anexo XIV.D do Volume III – ficheiro Anexo_XIV_D_EIA_UNID_DETERG_CLOROSOL - 

que apresenta o traçado das redes na sequência da proposta de medidas de mitigação) de caudais 

imediatamente a montante do “Tanque de Derrames”, a qual permitirá a ligação entre esta rede de 

recolha de derrames e a rede de águas pluviais. 

Nessa Planta está identificada (a cor vermelha a cheio) esta rede de águas pluviais 
potencialmente contaminadas a montante do “Tanque de Derrames”, assim como a rede de 
águas pluviais (a cor vermelha a tracejado), a jusante do “Tanque de Derrames”. Considera-se 
esta separação de redes, dado que todas as águas potencialmente contaminadas serão 
encaminhadas para o “Tanque de Derrames”, através da manipulação da válvula seccionadora 
(elemento n.º 20). Assim, apenas as águas pluviais serão encaminhadas para a rede de águas 
pluviais que já se encontra construída. 

A construção desta rede permitirá uma melhor operacionalidade da unidade industrial Clorosol em 
situações de rotina e em situações de emergência: 

Situação normal (rotina): quando ocorrer pluviosidade, as águas serão encaminhadas para a rede 
de “águas pluviais potencialmente contaminadas”, e através da manipulação de válvula 
seccionadora que se encontra imediatamente a montante do “Tanque de Derrames”, de forma a 
possibilitar a gestão de águas pluviais potencialmente contaminadas e águas pluviais não 
contaminadas. Deste modo, as águas pluviais potencialmente contaminadas ficarão confinadas no 
“Tanque de Derrames” para posterior tratamento/encaminhamento, enquanto que as águas 
pluviais serão encaminhadas para a rede de águas pluviais (cor vermelha a tracejado), através da 
manipulação da válvula seccionadora, e, seguida, para a rede de águas pluviais já existente (cor azul 
a cheio). 

Situação de emergência: quando ocorrer algum derrame de substâncias perigosas no logradouro, 
colapso/rotura de alguma cisterna de hipoclorito de sódio ou de algum tanque, e caso estas 
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substâncias não fiquem confinadas nas bacias de retenção secundárias existentes, estas substâncias 
serão encaminhadas para esta rede de “águas pluviais potencialmente contaminadas” e confinadas 
no “Tanque de Derrames”, através da manipulação de válvula seccionadora. Deste modo, as águas 
potencialmente contaminadas e/ou os resíduos serão encaminhados para o “Tanque de Derrames” 
e não para a rede de águas pluviais. Posteriormente este resíduo será inspecionado para que a 
gerência da Clorosol decida se o resíduo pode ser reaproveitado como matéria-prima no processo 
produtivo ou se encaminha para um operador de resíduos. 

 

7.8. Descrição dos meios existentes/previstos para contenção das águas de combate a incêndio 
potencialmente contaminadas, indicando as suas caracteristicas e capacidades. 

Quando ocorrer algum incêndio, as primeiras águas utilizadas no combate ao incêndio e que possam 
estar potencialmente contaminadas serão encaminhadas para o tanque de derrames (capacidade de 18 
m3) e para a cisterna de águas residuais que se encontra instalada no logradouro (capacidade 5 m3). 
Deste modo, a Clorosol possui capacidade para comportar 23 m3 de águas de combate a incêndio 
potencialmente contaminadas. 

Considerando que numa situação de emergência (incêndio) seria necessário a intervenção de veículo 
de combate a incêndio, o qual possuiria uma  mangueira com caudal mínimo de 50 L/minuto e caudal 
máximo de 250 l/minuto (De acordo com o Despacho n.º 3974/2013 de 15 de março, relativo ao 
Regulamento de especificações técnicas de veículos e equipamentos operacionais dos corpos de 
bombeiros), nestas condições, a Clorosol tem uma capacidade de combater o incêndio e de confinar as 
águas de combate a incêndio potencialmente contaminadas no tanque de derrames e na cisterna de 
águas residuais durante: 

� 92 minutos (caso seja utilizado um caudal máximo de 250 l/minuto); 

� 460 minutos (caso seja utilizado um caudal mínimo de 50 l/minuto). 

De acordo com as quantidades de substâncias perigosas existentes no interior da unidade industrial, o 
período de tempo estimado para combater um incêndio e confinar as águas residuais resultantes desta 
operação é adequado. 

7.9. Avaliação da adequabilidade das medidas de contenção previstas e existentes para os 
cenários estudados, de forma a evitar a contaminação dos recursos hidricos.  

No capítulo 4.12 do Relatório Síntese (Quadro 4.24) e no Anexo XIII do Volume III que apresenta a 
avaliação da compatibilidade de localização (capítulo 2.6.2 ‘Discussão da eficácia das medidas de 
prevenção e de mitigação’) apresenta-se uma avaliação da adequabilidade das medidas de 
prevenção atualmente existentes na unidade, concluindo-se que essas medidas por si só não 
garantem eficácia na contenção de derrames que ocorram num dos cenários de acidente 
analisados podendo assim ocorrer afetação dos recursos hídricos. 

No entanto, no âmbito da análise realizada, é proposto um conjunto adicional de medidas de 
onde se destacam as medidas que implicam intervenção física na unidade através da construção 
de barreiras físicas que, em situação de ocorrência de acidentes envolvendo derrames de 
substâncias perigosas, evitam que essas substâncias alcancem o meio recetor na medida em que 
as substâncias ficarão contidas no interior da unidade industrial, seja nas bacias de retenção seja 
no tanque de derrames. 

Da análise apresentada nos Quadros 5.1 e 5.2 do Relatório Síntese no Anexo XIII do Volume III que 
apresenta a avaliação da compatibilidade de localização (capítulo 2.6.2 ‘Discussão da eficácia das 
medidas de prevenção e de mitigação’) conclui-se que as medidas propostas são eficazes para a 
contenção de substâncias perigosas evitando a contaminação dos recursos hídricos. 
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As referidas correções e elementos adicionais ao “Formulário de avaliação de compatibilidade de 
localização” devem também ser refletidos no Relatório Síntese do EIA, nomeadamente no 
Capitulo 2 e Capitulo 4.12. 

Procedeu-se à incorporação dos elementos adicionais relevantes no Relatório Síntese (Volume II) 
e à reformulação do Anexo XIII ‘Avaliação da Compatibilidade de Localização’ do Volume III 
(Anexos) de acordo com os novos elementos apresentados. 

 

8. Resumo Não Técnico 

O Resumo Não Técnico (RNT) deve referir os aspetos relevantes da informação solicitada e 
apresentar uma data atualizada. 

Procedeu-se à atualização do RNT incorporando a informação considerada relevante no âmbito 
do presente Aditamento. 

 

 

9. Conclusões 

Os elementos adicionais solicitados pela Autoridade de AIA, foram respondidos pelo proponente 
no que respeita às questões relacionadas com o projeto e pela equipe técnica que realizou o EIA 
no que respeita às questões relacionadas com a caracterização da situação de referência e com os 
impactes do projeto. 

No que respeita à avaliação de impactes propriamente dita verifica-se que as conclusões 
constantes da anterior avaliação não são alteradas com base nos novos elementos agora 
disponibilizados. A nova versão do Relatório Síntese agora apresentada mantém a avaliação das 
magnitudes e significâncias dos impactes anteriormente identificados e as medidas de mitigação 
anteriormente propostas as quais são adequadas para mitigar o impacte negativo significativo 
identificado e que se relaciona com a contaminação das águas subterrâneas no próprio local de 
implantação da CLOROSOL. 

Mantêm-se os programas de monitorização das águas subterrâneas e pluviais ainda que com o 
alargamento do número de pontos a monitorizar nas águas subterrâneas e, por sugestão da 
comissão de avaliação, incorporou-se também um programa de monitorização para a qualidade 
das águas superficiais. 
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Anexo A – Desenhos relativos ao descritor Paisagem 

 

Ver ficheiro ‘Anexo_A_Desenhos_ea1_ea2_ea3_ea4_ea5_ea6_ Aditamento_Clorosol’ 
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Anexo B – Fichas de Segurança 

 

Ver ficheiros na pasta ‘Anexo_B_Fichas_de_segurança’: 

� FS_hiposodio_R5 

� FS_lixtrad_R0 

� FS_lixperf4L_R0 

� FS_Pavão_R8 

� FDS_blue_freshness_caps 

� FDS_BOROTALCO 

� FDS_CAMIFLOR 

� FDS_CRISTAL 

� FDS_DACAMID_DC 

� FDS_DIETANOLAMIDA 

� FDS_diluente proetil 

� FDS_EXTRA_NATURE 

� FDS_FLIP 

� FDS_Flores Vermelhas 

� FDS_FORMALDEIDO 

� FDS_hipoclorito de sodio 

� FDS_LAVANDE NEW 

� FDS_Limex 

� FDS_Manzana 

� FDS_MARSEILLE NEW 

� FDS_MONTAÑA 

� FDS_NEO_ANGELA 

� FDS_ORCHID  JASMINE 

� FDS_PINEDE 

� FDS_ROOSIE 

� FDS_Sinor Soft Quat 18 

� FDS_TENSIDROL_LOA 

� FDS_ZESTE_CITRON 

 

 

 

 


