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ANEXO I

Implantação Territorial do Projeto

Projeto de Alteração da Capacidade Instalada da RESIBRAS
Projeto de Execução
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1. INTRODUÇÃO
O presente documento constitui o parecer final do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA)
da “Projeto de Alteração da Capacidade Instalada da RESIBRAS”, em fase de Projeto de Execução, sendo
emitido pela Comissão de Avaliação (CA) ao abrigo do n.º 1 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013,
de 31 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, que
estabelece o Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA).
O projeto enquadra-se no n.º 6 alínea a) do Anexo II do diploma mencionado, respeitante a “Tratamento
de produtos intermediários e fabrico de produtos químicos”. A RESIBRAS - Companhia Portuguesa de
Resinas Para Abrasivos, S.A., dando cumprimento ao disposto no n.º 1 do artigo 14.º do RJAIA, submeteu
via Plataforma SILIAMB, Módulo de Licenciamento Único Ambiental (LUA) o projeto de execução da “Projeto
de Alteração da Capacidade Instalada da RESIBRAS” (Processo PL20200131000186).
A APA, na qualidade de autoridade de AIA, nomeou a respetiva Comissão de Avaliação (CA) constituída por
representantes da própria APA, da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARS LVT),
da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR LVT) e da
Agência para a Competitividade e Inovação (IAPMEI), dando, assim, cumprimento ao artigo 9.º do referido
diploma.
Os representantes nomeados pelas entidades acima referidas, para integrar a CA, são os seguintes:
 APA (coordenação) – Dr.ª Margarida Grossinho
 APA (consulta pública) – Dr.ª Cristina Sobrinho
 APA (recursos hídricos) - Eng.ª Carla Guerreiro
 APA (licenciamento ambiental) – Eng.ª Inês Brás
 APA (ambiente sonoro) – Eng.ª Margarida Guedes
 APA (prevenção de acidentes graves) – Eng.ª Joana Velosa
 ARS LVT (saúde humana) – Eng.ª Cândida Pité Madeira
 CCDR LVT (qualidade do ar e emissões atmosféricas, solos e uso do solo, ordenamento do território
e socioeconomia) – Dr. Fernando Pereira
 IAPMEI (aspetos Técnicos do projeto) – Eng.ª Paula Lança
O Departamento de Alterações Climáticas desta Agência considerou, no procedimento anterior (ver item
referente aos antecedentes), que o projeto não apresentava questões pertinentes em matéria de alterações
climáticas, pelo que não se julgou relevante a participação deste Serviço na respetiva Comissão de
Avaliação. Assim, na instrução do presente procedimento de AIA não se procedeu à sua nomeação.
O EIA objeto da presente análise, datado de fevereiro de 2020, é da responsabilidade do IDAD – Instituto
do Ambiente e Desenvolvimento tendo sido elaborado entre abril de 2018 e fevereiro de 2020.
É composto pelos seguintes volumes:
 Resumo Não Técnico
 Relatório Síntese
 Anexos
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Por solicitação da autoridade de AIA, suportada pela apreciação da CA, foi ainda apresentada a seguinte
documentação:
 Aditamento, datado de julho de 2020;
 Resumo Não Técnico reformulado, datado de julho de 2020;
 Elementos Complementares, datados de setembro de 2020;
 Esclarecimentos Pós-Visita datados de outubro de 2020.
O EIA foi acompanhado pelo respetivo projeto que corresponde do Projeto de Execução.
Pretende-se com este Parecer apresentar todos os aspetos que se consideram relevantes na avaliação
efetuada, de forma a poder fundamentar/apoiar a tomada de decisão quanto à viabilidade ambiental do
projeto em causa.

2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO
A CA desenvolveu os seguintes trabalhos:
 Início do procedimento no dia 4 de março de 2020.
 Instrução do processo de Avaliação de Impacte Ambiental e nomeação da Comissão de Avaliação.
 Análise da conformidade do EIA, no decurso da qual a CA considerou, em 18/05/2020, necessária
a solicitação de elementos adicionais.
 Submissão de Aditamento ao EIA recebido a 31 de julho de 2020. Após análise da documentação
remetida pela CA foi declarada a Conformidade do EIA, a 13 de agosto de 2020.
 Solicitação de elementos complementares relativos ao projeto e ordenamento do território
entregues pelo proponente a 14 de setembro de 2020.
 Visita de reconhecimento ao local de implantação do projeto realizada no dia 28 de setembro de
2020, onde estiveram presentes elementos que integram a CA, representantes do proponente e da
equipa que elaborou o EIA.
 Análise dos resultados da Consulta Pública, que decorreu durante 30 dias úteis, de 20 de agosto a
30 de setembro de 2020.
 Análise técnica do EIA, do respetivo aditamento e elementos complementares, bem como a
consulta aos elementos do Projeto, com o objetivo de avaliar os seus impactes e a possibilidade
dos mesmos serem minimizados/potenciados. A apreciação dos fatores ambientais foi efetuada
tendo por base os pareceres emitidos pelas entidades que constituem a CA.
 Elaboração do presente Parecer Técnico, que visa apoiar a tomada de decisão relativamente à
viabilidade ambiental do projeto.
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3. ENQUADRAMENTO
O projeto em causa, integra um procedimento de alteração do estabelecimento industrial explorado pela
RESIBRAS, o qual se consubstancia num procedimento com vistoria prévia, por força das disposições das
alíneas a) e b) do n.º 1 do art.º 39.º do Sistema da Indústria Responsável (SIR), na redação que lhe foi
conferida pelo Decreto-Lei n.º 73/2015, de 11 de maio, considerando Declaração de Retificação n.º29/2015,
de 15 de junho e alterações dadas pelo Decreto-Lei n.º 120/2017, de 15 de setembro e Decreto-Lei n.º
39/2018, de 11 de junho, designadamente por estarmos perante um pedido de alteração sujeito a
procedimentos de AIA e a procedimento de alteração substancial da instalação para a qual foi emitida a
Licença Ambiental n.º 237/0.0/2008.
O citado pedido de alteração foi apresentado na Plataforma do Licenciamento Industrial alojada no Balcão
do Empreendedor, a qual interage com o Módulo LUA que funciona a partir da plataforma eletrónica
SILiAmb – Sistema Integrado de Licenciamento do Ambiente, alojada por sua vez no portal da APA.
O estabelecimento industrial encontra-se abrangido pelos regimes jurídicos ambientais:
 Prevenção e Controlo Integrados da Poluição
As atividades desenvolvidas estão enquadradas na categoria 4.1h) do Anexo I do Decreto-Lei n.º
127/2013, de 30 de agosto, que estabelece o Regime de Emissões Industriais (REI).
 Prevenção de Acidentes Graves que envolvam Substâncias Perigosas
No que respeita ao enquadramento no Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto, relativo à prevenção
de Acidentes Graves que envolvam substâncias perigosas (SEVESO) a unidade industrial da RESIBRAS
encontra-se enquadrada no “Nível Inferior de Perigosidade”.
Em novembro de 2015, a RESIBRAS apresentou uma alteração ao inventário de substâncias perigosas,
na aceção do Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto, tendo procedido em abril de 2016 à atualização
da comunicação.
 Avaliação de Impacte Ambiental
O estabelecimento industrial da RESIBRAS encontra-se sujeito a AIA nos termos da subalínea i) da alínea
b), do nº 4, do Artigo 1º, enquadrando-se na alínea a) do n.º 6 do Anexo II do Decreto-Lei n.º 152B/2017 de 11 de novembro, no caso geral ‘’indústria química de tratamento de produtos intermediários

e fabrico de produtos químicos ≥ 500 t/ano de cap. de produção de substâncias ou misturas classificadas
como cancerígenas, categoria 2 (…)’’’ na medida em que a capacidade instalada antes da alteração era
de 16 790 t/ano.
3.1 ANTECEDENTES DO PROJETO

O projeto em avaliação constitui uma alteração de um projeto já existente pelo que se apresentam,
seguidamente, os principais antecedentes do projeto:




1972 – Criação no Brasil, do Grupo RESIBRAS, dedicado ao processamento e transformação da
Castanha de Caju e dos sumos de Caju, e a produção de resinas líquidas e sólidas à base do líquido
da casca da castanha de Caju (óleo de Caju).
1 de agosto de 1989 - Início da atividade da RESIBRAS, em Portugal.
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1990 – Emissão de licença para o exercício da atividade de Fabrico de matérias plásticas sob formas
primárias (resinas sintéticas e semissintéticas sólidas e líquidas) classificada na subclasse da CAE
rev3 – 20160.
2004 - Licença de Exploração nº 2374/2004, emitida pela ex: DRELVT, nos termos do Decreto-Lei
nº 69/2003 e Regulamento do Licenciamento da Atividade Industrial (RELAI), aprovado pelo
Decreto Regulamentar n.º 8/2003, de 11 de abril.
31 de dezembro de 2008 – Emissão da Licença Ambiental n.º 237/2008 válida até 31 de dezembro
de 2016.
A RESIBRAS ocupava uma área total de cerca de 10.550 m2, dos quais 4.182 m2 correspondiam a
área coberta e produzia pós de fricção, resinas cardólicas, resinas de poliuretano e emulsões
aquosas de poliuretano com uma capacidade instalada de, respetivamente:
 16 790 t/ano de resinas de poliuretano;
 4 212 t/ano de pós de fricção;
 2 920 t/ano de resinas cardólicas;
 1460 t/ano de emulsões aquosas de poliuretano.
Tinha então 40 trabalhadores e funcionava em 2 turnos /dia, 5 vezes por semana.



30 de Outubro de 2014 – 1º Aditamento à Licença Ambiental. Neste figuram as seguintes alterações
à instalação:
 Alterações no layout do equipamento de produção de pós de fricção, com transferência
das duas centrais de moagem instaladas na área de produção, e a sua reconversão numa
única central (com dois moinhos/crivos em série e dois sistemas de despoeiramento) para
o armazém 1 e passagem dos 4 fornos descontínuos para o armazém 1;
 Aumento de capacidade de armazenagem de matérias-primas com a aquisição de dois
tanques de 75 m3 para armazenagem de poliol, tendo o tanque de 330 m3 de óleo de caju
passado a ser dedicado a poliol;
 Desativação da caldeira a vapor.
 Autorizada a captação de água subterrânea por furo para abastecimento da instalação
(AC1).



28 de Junho de 2016 – Submissão na consola do cliente IAPMEI de um Pedido de Renovação de
LA nº 237/2008 e de “Alteração de Estabelecimento Industrial”, ao qual foi atribuído o nº 2261
para as seguintes alterações:
 Aumento de capacidade instalada para resinas de Poliuretano (6 021 t/ano);
 Alteração do Combustível utilizado gasóleo de aquecimento e fuelóleo, para gasóleo de
aquecimento;
 Instalação de um novo reator (reator n.º 7) com capacidade de 10 000 Litros.
6 de setembro de 2016, a APA informou o proponente que face ao aumento previsto da capacidade
instalada de Resinas de Poliuretano a alteração de projeto a licenciar tem enquadramento direto
na subalínea i) da alínea b) do n.º 4 do artigo 1º do Decreto-lei n.º 151-B/2013, na sua atual
redação, o que determina a necessidade da sua sujeição a procedimento de AIA.
2017
 Prorrogação da validade da licença ambiental.
 Novo pedido de ‘Alteração de Estabelecimento Industrial’, via consola do IAPMEI, com as
seguintes componentes:
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Relocalização do reator n.º 2 do pavilhão das Resinas Liquidas para as Resinas
Sólidas;
Relocalização da bomba de óleo de caju (CNSL) para junto do tanque de CNSL;
Alteração do combustível utilizado de gasóleo para gás natural;
Substituição dos equipamentos: caldeira de fluído térmico n.º 3 e torre de
arrefecimento;
Instalação de novos equipamentos - compressor e bombas;
Restruturação da rede de incêndio.

2018 – Nova prorrogação da licença ambiental para permitir a submissão de um Estudo de Impacte
Ambiental e realização do procedimento de AIA.
30 de janeiro de 2019 – Submetido o processo de licenciamento integrado PL20181119003432 (AIA
e PCIP) tendo sido emitido indeferimento liminar do pedido de Licenciamento Ambiental, por
desconformidades verificadas.
2019 – Prorrogação do prazo de validade da Licença Ambiental até concluído o procedimento de
licenciamento das alterações em curso.
2020 – Submissão do processo de licenciamento integrado PL20200131000186 em março de 2020.

4. DESCRIÇÃO E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO
A informação apresentada foi retirada dos elementos apresentados no EIA e da restante informação
disponibilizada pelo proponente bem como de informação recolhida pelos representantes das
diferentes entidades representadas na Comissão de Avaliação.
4.1 LOCALIZAÇÃO
As instalações da RESIBRAS localizam-se no Parque Industrial das Carrascas, sito na freguesia e concelho de
Palmela, distrito de Setúbal. A RESIBRAS confronta a norte com via interna de acesso à Visteon e edifícios
industriais, a poente com a subestação da EDP e com a Visteon, a sul com uma parcela ocupada por eucaliptal
e a nascente por estrada interna do parque e diversos armazéns.

4.2 OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO
O presente projeto de alteração visa adequar a instalação de equipamentos dedicados a cada tipo de resinas
produzidas garantindo performances de qualidade e de isenções de possíveis contaminações. Esta alteração
visa responder às exigências do mercado e dos clientes, nomeadamente respeitar as exigências de qualidade
da indústria alimentar.
Os produtos fabricados nas instalações da RESIBRAS têm como destino o mercado nacional, europeu
(Espanha, Itália, França e Alemanha), africano (Marrocos e Argélia), asiático (China) e americano (Brasil,
Argentina e Chile).
No caso concreto das resinas de Poliuretano, cujo aumento da capacidade instalada justifica o presente
projeto de alteração, o mercado é bastante diversificado dependendo o seu destino do setor em que os
produtos são utilizados:


Setor corticeiro - mercados Português, Europeu (Espanha, França, Itália, Alemanha), Africano
(Marrocos e Argélia) e Sul-Americano (Argentina, Chile);
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Setor de Aglomeração de Borracha - mercado Português e Sul-Americano, maioritariamente Brasil.

O projeto de alteração da capacidade instaladora da unidade industrial da RESIBRAS aposta:




No desenvolvimento continuo e na melhoria dos seus produtos no sentido de conseguir dar
resposta às exigências do mercado e dos clientes;
No aumento de exportação dos produtos fabricados, visando dar dimensão e ganhar
economias de escala para a manutenção da própria empresa;
Manter a resposta ao mercado nacional;

Em conclusão o projeto alvo do presente EIA viabilizará a manutenção de postos de trabalho a nível local
e permitirá incrementar o volume de negócios da cadeia de abastecimento, quer ao nível dos
fornecedores, quer ao nível dos clientes.

4.3 DESCRIÇÃO DO PROJETO
O estabelecimento ocupa uma área total de 10 559m2, dos quais cerca de 4040,95m2 representam área de
implantação e 4661,35 m2 área de construção.

A unidade industrial da RESIBRAS é composta por 3 edifícios:


Produção de resinas líquidas



Produção de resinas sólidas



Armazém de Produto acabado

Nos perímetros Sul e Poente estão localizados os tanques de armazenamento de matérias-primas, dispondo
de bacia de retenção.
A RESIBRAS produz uma gama variada de produtos entre os quais estão:


Cardanol (usado para fabrico de tintas);



Produtos para Tratamento de Superfícies (utilizados no tratamento de produtos de cortiça),



Pós de Fricção (utilizados na indústria automóvel),



Resinas Cardólicas (utilizados na indústria corticeira),



Resinas de Poliuretano (utilizadas como aglomerantes na indústria corticeira)



Emulsões Aquosas de Poliuretano (utilizadas na indústria corticeira).

O atual projeto consiste na alteração da capacidade de produção instalada de um destes produtos,
nomeadamente as resinas de poliuretano (PU), que passará das 16790 t/ano para 30112 t/ano.
Este aumento de capacidade deve-se à instalação de um novo reator – Reator 8, e a afetação do reator 6
para a produção deste produto (este reator já existe na instalação e estava a produzir polímero de Óleo
de caju).
No que respeita às capacidades de produção instalada dos vários dos produtos temos:
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Capacidade instalada (t/ano)
Produto
Antes da Alteração

Depois da Alteração

Resinas de poliuretano

16790

30112

Emulsões aquosas de
poliuretano

1460

1460

Pós de fricção

4212

4380

Resinas Cardólicas

2920

1643

Cardanol

877,5

913

Tratamento de superfícies de
rolhas

684

687

De seguida sintetizam-se as principais alterações a introduzir:


Relocalização de equipamentos:
 Reator n.º 2 do Pavilhão das Resinas Líquidas para as Resinas Sólidas
 Mudança de localização da bomba de Cardanol para junto do tanque de armazenagem
desse produto com 190m3 de capacidade.



Resinas de Poliuretano
Aumento da produção com a reafectação do reator n.º 6 que produzia polímero de óleo de caju à
produção de resinas de poliuretano e com a instalação de um novo reator N.º 8. A capacidade de
produção instalada passará de 16 790 t/ano para 30 112 t/ano. A reafectação do reator 6 já foi
efetuada sendo a capacidade instalada atual de 22 811 t/ano.



Emulsões aquosas de Poliuretano
Fabrico de Pré-polímero
O reator 4 com 10 000 l de capacidade foi substituído pelo reator n.º 1 com 5 000 l de capacidade.
A capacidade de produção instalada manteve-se igual – 1460 t/ano.



Pós de fricção
Fabrico de Pós de fricção
 Os fornos dedicados a esta função passaram de 5 para 4.
 Relocalização dos fornos 1 a 4 no pavilhão das Resinas Sólidas.
 Desativação dos fornos n.º 6 e n.º 7.
Moagem
 Fusão das duas centrais de moagem existentes mantendo os equipamentos existentes (2
moinhos, 2 ciclones, 2 silos e 2 crivos e 2 sistemas de despoeiramento)
 Instalação de um novo misturador de líquidos (passando a 3)
A capacidade de produção instalada passou de 4 212 t/ano para 4 380 t/ano.



Resinas Cardólicas
A Capacidade de produção instalada reduziu passando de 2 920 t/ano para 1 643 t/ano.
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O reator n.º 1 deixou de estar afeto a esta produção sendo apenas utilizado o reator n.º 2 com
(5 000 l de capacidade) para a produção destas resinas.
Foi instalada mais uma Caldeira de Fluído Térmico (Caldeira n.º 3).


Produção de Cardanol
A capacidade de produção instalada passou de 877,5 t/ano para 913 t/ano.
A única alteração introduzida prendeu-se com a desativação da caldeira de vapor.



Tratamento de Superfície de Rolhas
Foi instalado um novo misturador de líquidos (passando o número de equipamentos de 2 para 3).
Houve um pequeno acréscimo da capacidade instalada que passou de 684 t/ano para 687 t/ano.



Armazenagem de Produtos
 Novo tanque de Poliol com capacidade de 100 m3 (em substituição de um tanque de Poliol
de capacidade 35 m3);
 Relocalização do tanque de Poliol de 35 m3 (anteriormente referido) que passará a
armazenar MDI de baixa funcionalidade;
 Relocalização do tanque de poliol T5 de 50 m3 que passará a armazenar MDI polimérico;
 Relocalização do Tanque Intermédio com capacidade de 20 t para o pavilhão das resinas
sólidas, passando a armazenar polímero em vez de óleo de caju.
 Tanque T161 deixa de armazenar MDI polimérico e passa a conter MDI Polimérico 2.



Combustíveis
 Substituição do gasóleo de aquecimento para gás natural para todas as fontes fixas
(efetivada em 2018);
 Tanque utilizado para armazenar gasóleo de aquecimento que passará a armazenar
Cardanol sendo relocalizado.



Reestruturação profunda da rede de incêndio (concretizada em 2017);



Alteração da rede de águas pluviais
Esta restruturação tem por objetivo prevenir eventuais derrames/isolamento deficiente possíveis
de ocorrer uma vez que uma parte da secção da rede atual passa sob as caixas de retenção de
águas contaminadas e de um depósito de substâncias perigosas localizado a poente da instalação.
A nova rede irá eliminar os troços de escoamento das águas pluviais no sentido a poente das
instalações, suprimindo-se o ponto de entrega ED4 atualmente existente. Serão implementadas
duas bombas hidropressoras para assegurar o encaminhamento das águas para o ponto de entrega
ED2, localizado a nascente da instalação.

A instalação tem atualmente 29 trabalhadores prevendo-se a criação de 3 novos postos de trabalho. A
RESIBRAS labora todos os dias úteis em dois turnos diários – 7h00 /16h00 e 16h00 /00h30. Anualmente,
são feitas duas paragens de produção, normalmente, no mês de Agosto e em Dezembro.
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5. ANÁLISE ESPECÍFICA
Tendo em conta a tipologia do projeto, as suas caraterísticas e as do território afetado, bem como a
natureza dos aspetos ambientais associados, destacaram-se as seguintes vertentes de avaliação: recursos
hídricos, qualidade do ar / emissões atmosféricas, socioeconomia, saúde humana e análise dos riscos de
acidentes graves.
Os resultados da apreciação desenvolvida em cada uma das referidas vertentes tiveram como principal
suporte a informação constante no EIA, o aditamento e os Elementos Complementares, e esclarecimentos
pós-visita, bem como o projeto de execução. A visita à instalação realizada no dia 28 de setembro contribuiu
também para a análise efetuada.

5.1

ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

Analisada a vertente das Alterações Climáticas considera-se que o projeto de Alteração da Capacidade
Instalada da RESIBRAS não apresenta questões pertinentes nesta matéria.

5.2

RECURSOS HÍDRICOS

A unidade industrial ocupa dois lotes do Parque industrial de Carrascas, com uma área total de 10 559 m 2,
dos quais 7 825,19 m2 correspondem a área impermeabilizada, 1 844,47 m2 a área semi impermeabilizada
e 849, 34 m2 a área permeável. O projeto de alteração não implicará a impermeabilização de novas áreas.
É ainda de referir que, segundo o EIA, as matérias-primas a utilizar no processo de fabrico são de 49 tipos
diferentes, das quais 31 estão classificadas como perigosas. A maior parte das matérias-primas, perigosas
e não perigosas, são armazenadas no armazém de produto acabado. Os depósitos de armazenagem de
matérias-primas/produtos possuem bacias de retenção e os pisos dos edifícios de produção de resinas
líquidas, de produção de resinas sólidas e do armazém de produto acabado são impermeáveis, sendo os
edifícios cobertos.
Abastecimento de água
No que respeita ao abastecimento de água para uso doméstico (refeitório, instalações sanitárias,
balneários), bem como para o laboratório e para “make up” dos circuitos de água de arrefecimento e de
água dos lavadores, a água tem origem na rede pública de distribuição de água.
A água destinada ao processo fabril é água desmineralizada, a qual é adquirida em IBC 1 com capacidade
de 1 000 L.
A água utilizada para rega é de origem subterrânea, proveniente de um furo de água subterrânea (TURH
2011.001084.000.T.A.CA.SUB), cujo título autoriza a captação de um volume anual de água subterrânea
de 1 500 m3 para o uso de rega e de 500 m3 para outros usos (lavagens e rede de combate a incêndios).
Segundo o EIA, o consumo anual de água da rede pública de distribuição após a alteração será de cerca
923 m3 e o da água captada no furo será de cerca de 1 182 m 3.
Águas residuais (águas residuais domésticas, águas residuais industriais e águas pluviais potencialmente
contaminadas)

1

IBC - Intermediate Bulk Container ou Recipiente de Capacidade Intermédia.
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Na unidade industrial são geradas águas residuais domésticas, as quais são provenientes das áreas
administrativas e de serviços e da área laboratorial, sendo drenadas para o ponto de descarga (ED1) no
coletor municipal, localizado no arruamento que dá acesso à instalação e posteriormente encaminhadas
para tratamento na ETAR da Lagoinha, sob gestão da SIMARSUL.
Segundo esclarecimentos prestados no decurso do procedimento de AIA, o processo produtivo não produz
efluentes líquidos. No entanto, todas as águas potencialmente contaminadas resultantes do processo
industrial (purgas da torre de arrefecimento, águas dos lavadores dos gases e condensadores) são tratadas
como resíduos líquidos, sendo encaminhadas para operador licenciado.
As águas pluviais potencialmente contaminadas das bacias de contenção de tanques de armazenagem são
encaminhadas como resíduo para operador licenciado, não sendo descarregadas na rede de drenagem de
águas pluviais.
É salientado no EIA que as bacias de retenção onde se encontram instalados os reservatórios de
armazenamento de substâncias, têm capacidade suficiente para conter o derrame total do reservatório de
maior capacidade. Sobre esta questão, segundo os esclarecimentos prestados no decurso do EIA, para que
ocorra a contenção do derrame total do reservatório de maior capacidade na bacia designada como “K”, as
bacias “K” e “J” encontram-se interligadas por tubagem de aço de 3 polegadas (zonas K e J – peça
desenhada nº 4.10 – Rede de contenção de derrames), para que o somatório da capacidade das duas
bacias corresponda ao volume do reservatório de maior capacidade. Situação idêntica se verifica para as
bacias de contenção das zonas “N” e “I”.
Quanto às águas de lavagem dos pavimentos interiores e exteriores, segundo o EIA, as únicas lavagens
realizadas de forma regular são as efetuadas na área administrativa, cujas águas resultantes são
encaminhadas para a rede pública de drenagem.
É de referir ainda que a instalação industrial é dotada de uma rede de contenção de derrames, tendo em
vista a recolha de eventuais derrames não controlados, de substâncias químicas, pelo que, segundo o EIA,
o circuito efetuado pelos empilhadores no interior dos edifícios das Resinas Líquidas, Resinas Sólidas e
Armazém de Produto está em parte protegido com este sistema.
É referido ainda no EIA que, no transporte entre edifícios Resinas Líquidas/Resinas Sólidas para o Armazém
de Produto Acabado Final (cerca de 20 m), o transporte é realizado numa área coberta por telheiro,
diminuindo a possibilidade de arrastamento de substâncias poluentes pelas águas pluviais. De acordo com
os esclarecimentos prestados no decurso do AIA, tendo em vista prevenir qualquer situação de potencial
entrada de substâncias perigosas na rede de drenagem das águas pluviais foi efetuada a reformulação da
rede de contenção de derrames.
Águas pluviais
No que respeita às águas pluviais, estas são recolhidas das coberturas dos telhados e dos pavimentos,
sendo encaminhadas através da rede de drenagem para 3 pontos de descarga (ED2, ED3 e ED4) no coletor
de águas pluviais do Parque industrial de Carrascas que, por sua vez descarrega no coletor público de
drenagem das águas pluviais.
Segundo o referido no EIA, a reformulação prevista de uma parte da rede de drenagem das águas pluviais
(que passa por debaixo de caixas de retenção de águas contaminadas e sob um depósito de substâncias
perigosas localizado a poente da instalação), levará à eliminação dos troços de escoamento das águas
pluviais no sentido poente das instalações, suprimindo-se o ponto de descarga ED4, atualmente existente
na rede pública de drenagem das águas pluviais.
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Recursos hídricos superficiais
A área em estudo localiza-se na Região Hidrográfica do Tejo e Ribeiras do Oeste (RH5A) e está integrada
na bacia da massa de água superficial PT05TEJ1138 (Vala da Salgueirinha), sendo que, de acordo com o
PGRH Tejo e Ribeiras do Oeste, 2º Ciclo, o estado global desta massa é classificado de Medíocre.
De acordo com o extrato da Carta Militar nº 443, o local de implantação do projeto e área adjacente não
são atravessadas por linhas de água. As linhas de água mais próximas localizam-se a nascente e a norte
do parque industrial, distando deste cerca de 445m e 530 m, respetivamente.
Segundo o EIA, na área envolvente do parque industrial, as linhas de água apresentam regime temporário,
sendo os caudais geralmente muito reduzidos, mesmo nulos nos meses mais secos do ano.
No que respeita à qualidade das águas superficiais, o EIA salienta as pressões existentes que assumem
maior expressão e influenciam de forma mais determinante a qualidade da massa de água superficial onde
se encontra integrada a área de estudo. Assim, as cargas de Azoto total e Fósforo total resultam, no geral,
da atividade dos setores de atividade pecuária, urbana e agrícola, sendo o setor de atividade urbana que
mais contribui para as cargas registadas relativa aos parâmetros CQO e CBO5.
Na fase de construção, com os trabalhos inerentes à alteração de alguns troços da rede de drenagem
pluvial, poderá ocorrer o arrastamento de partículas sólidas em suspensão (SST) para a rede de drenagem
das águas pluviais, afetando a qualidade da linha de água, sendo contudo o impacte negativo temporário
e minimizável através da implementação de medidas de minimização.
Poderão ainda ocorrer eventuais derrames acidentais de óleos provenientes da maquinaria e viaturas
associadas à obra, os quais poderão afetar os recursos hídricos superficiais.
Em caso de tal ocorrência, os impactes induzidos serão negativos e significativos, sendo contudo essa
ocorrência pouco provável desde que implementadas as medidas de minimização constantes do presente
parecer.
Na fase de exploração, de acordo com o referido no EIA, está previsto o aumento do número de
trabalhadores com a implementação do projeto, de 29 para 32 trabalhadores, com consequente aumento
da produção das águas residuais domésticas. Contudo, uma vez que estas águas residuais são
encaminhadas para a rede pública de drenagem das águas residuais urbanas e tratadas na ETAR, antes da
sua descarga em meio hídrico, considera-se que os impactes resultantes são negativos pouco significativos.
No EIA é mencionado que as águas provenientes da área laboratorial são lançadas na rede de drenagem
das águas residuais domésticas, que, por sua vez, descarrega na rede pública de drenagem. Salienta-se
que a descarga de efluentes laboratoriais na rede pública é interdita conforme o disposto na alínea c), do
Artigo 117.º do Decreto Regulamentar nº 23/95, de 23 de agosto, pelo que a ligação da rede de drenagem
dos efluentes laboratoriais (provenientes da área laboratorial) à rede de drenagem das águas residuais
domésticas da instalação deve ser eliminada/selada, devendo aqueles efluentes serem encaminhados para
tratamento adequado, sendo que a caracterização da solução de encaminhamento adotada deve ser
apresentada.
No que respeita às águas residuais industriais, tal como referido anteriormente, o processo produtivo não
produz efluentes líquidos, sendo que todas as águas potencialmente contaminadas resultantes do processo
industrial (purgas da torre de arrefecimento, águas dos lavadores dos gases e condensadores) são tratadas
como resíduos líquidos, sendo encaminhadas para operador licenciado.
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Também as águas potencialmente contaminadas das bacias de contenção de tanques de armazenagem
são encaminhadas como resíduo para operador licenciado, não sendo descarregadas na rede de drenagem
de águas pluviais.
Contudo, e dada a existência de ligação através de tubagem de diâmetro de 3 polegadas entre bacias de
contenção, deve ser justificado que, em caso de acidente, as tubagens que interligam as bacias de retenção
onde se encontram armazenados os produtos, estão operacionais e que o diâmetro dessas tubagens possui
capacidade de vazão assegurando a retenção adequada para fazer face às eventuais fugas e roturas do
reservatório de maior capacidade contido no interior das bacias associadas.
Relativamente às águas de lavagem dos pavimentos interiores e exteriores da instalação industrial, foi ainda
referido, nos esclarecimentos prestados no decurso do procedimento de AIA que, apesar de não ocorrer a
prática da lavagem de pavimentos interiores e exteriores em toda a unidade industrial, se por algum motivo
tal suceder, as águas de lavagem serão encaminhadas como resíduo para um operador de gestão de
resíduos.
No que concerne à rede de contenção de derrames, deve ser demonstrado, que os eventuais derrames a
ocorrerem nas áreas servidas pela rede de contenção de derrames, são encaminhados para os órgãos de
recolha (grelhas) daquela rede de drenagem específica, não podendo haver encaminhamento dos eventuais
derrames para os órgãos de recolha (sumidouros), que fazem parte integrante da rede de drenagem das
águas pluviais.
Refira-se, desde já, que o projeto da rede de drenagem das águas pluviais no interior do lote, incluindo as
ligações à rede pública de águas pluviais, apresentado pelo proponente, deve ser sujeito a aprovação por
parte da entidade competente para o efeito, nomeadamente a Câmara Municipal de Palmela.
Por último, tendo em consideração que, com a implementação do projeto, ocorrerá aumento de tráfego
rodoviário no interior da instalação, as águas pluviais potencialmente contaminadas oriundas das áreas
associadas a circulação de viaturas que asseguram o transporte de matérias-primas e produto acabado,
deverão ser sujeitas a tratamento prévio por separador de hidrocarbonetos antes da sua descarga no coletor
público das águas pluviais. A descarga destas águas potencialmente contaminadas está sujeita a TURH.

Recursos hídricos subterrâneos
A área em estudo assenta na unidade hidrogeológica Bacia do Tejo-Sado, intercetando o sistema aquífero
Bacia do Tejo-Sado/Margem Esquerda.
Existe um aquífero superficial livre, do topo do Pliocénico, de natureza porosa cujas litologias predominantes
são areias com intercalações de argila, de espessura variável.
Subjacente a este aquífero, existem mais dois aquíferos porosos do tipo multi-camada, o primeiro instalado
nas camadas do Pliocénico inferior e o segundo instalado nas camadas do Miocénico Inferior.
As litologias dominantes nos aquíferos multicamada são: arenitos, intercalados com camadas argilosas, que
constituem aquitardos e aquiclusos (no primeiro) e calco-arenitos de origem marinha, também intercalados
com camadas de permeabilidade menor (no segundo). É observável, principalmente nos aquíferos
multicamada, artesianismo positivo (repuxante).
A recarga faz-se por infiltração direta da precipitação e por drenância a partir das linhas de água. Os fluxos
preferenciais do escoamento subterrâneo dão-se em direção ao rio Tejo e também no sentido do oceano
Atlântico.
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Localmente a formação litológica aflorante é a formação de Santa de Marta, constituída por areias (Areias
de Santa Marta). Também a nível local, crê-se que as direções preferenciais de escoamento subterrâneo
são sub-verticais.
Quanto à qualidade das águas subterrâneas, a nível local, foi feita uma análise à água do furo existente na
instalação, sendo que todos os parâmetros cumprem os valores paramétricos constantes na Parte II, do
Anexo I do Decreto-Lei 152/2017 de 7 de dezembro, à exceção dos parâmetros Antimónio, Benzo(a)pireno,
Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAP), Cobre e o parâmetro Hidrocarbonetos dissolvidos ou
emulsionados, que não cumpre o VMA para a classe A1, do Anexo I do DL nº 236/98 de 1 de Agosto.
A unidade industrial localiza-se a cerca de 525 m do limite da zona alargada dos perímetros de proteção à
captação pública do Polo de Carrascas e a cerca de 1100 m do limite da zona alargada dos perímetros de
proteção às captações públicas do Polo de Vale Alecrim.
Quanto à vulnerabilidade local do aquífero à contaminação foram usados os métodos EPPNA e DRASTIC.
De acordo com o primeiro método, a área de projeto possui uma vulnerabilidade elevada V3, aquíferos em
sedimentos não consolidados, com relação hidráulica com a água superficial, e de acordo com o segundo,
uma vulnerabilidade moderada a alta.
No que se refere aos impactes, na fase de construção, considerando que os novos equipamentos serão
instalados no interior do pavilhão e assentarão no piso já existente e ainda que o reposicionamento dos
equipamentos não envolve novas mobilizações de solos, concorda-se com o referido no EIA, nomeadamente
que os impactes resultantes são pouco significativos, desde que implementadas as medidas de minimização
previstas no presente parecer.
Na fase de exploração, no que concerne à quantidade das águas subterrâneas, dado que a maior parte da
água subterrânea captada no furo é utilizada para rega e não ocorrendo aumento da área de rega, não
haverá aumento de extração de água subterrânea no furo do proponente, pelo que se considera que, com
a implementação do projeto, não haverá impactes significativos relativamente a esta vertente dos recursos
hídricos.
No que diz respeito à qualidade da água subterrânea, os equipamentos novos/reposicionados serão
instalados em áreas com piso impermeável, os depósitos de matérias-primas, além do piso impermeável,
têm uma bacia de contenção e as águas pluviais retidas nas bacias de contenção dos tanques de
armazenagem são recolhidas com bomba e encaminhadas como resíduos. Deste modo, concorda-se com
o mencionado no EIA, designadamente que a alteração da capacidade instalada não implica direta ou
indiretamente o aumento do risco de contaminação das águas subterrâneas, desde que implementadas as
medidas de minimização apresentadas no presente parecer.
É ainda identificado no EIA que o risco de eventual contaminação da água subterrânea está associado à
probabilidade de derrame no transporte e na trasfega de substâncias químicas no interior da fábrica, à
probabilidade de perdas de óleos ou combustíveis dos veículos que asseguram o transporte, de e para o
exterior, das matérias-primas e dos produtos acabados, e à probabilidade de estes acidentes ocorrerem em
piso semipermeável e/ou impermeável com fraturas abertas (o piso do armazém de produto acabado é em
betão armado com espessura de 15 cm). Concorda-se com o exposto, assim como com a avaliação efetuada
no EIA, que classifica este eventual impacte como negativo, indireto, possível, ocasional, isolado, de
intensidade baixa/muito baixa e magnitude reduzida, pelo que o impacte será insignificante, desde que
implementadas as medidas de minimização previstas no presente parecer.
No que se refere à eventual interferência com os sistemas de abastecimento púbico do concelho de Palmela
(Vale Alecrim, Carrascas e Palmela), o EIA não previu qualquer alteração na quantidade com a
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implementação do projeto. A quantidade de água extraída do furo AC1 será idêntica à captada no passado
e, por esse motivo, a zona de influência e a zona de chamada da captação mantêm-se. Não haverá
interferência no escoamento local/regional provocada pelo furo e, além disso, este localiza-se fora das
zonas de proteção dos furos destinados a abastecimento público.
Relativamente à afetação da qualidade da água das captações públicas, o EIA salienta que, para além dos
motivos anteriormente referidos (derrame no transporte e na trasfega de substâncias químicas), o facto
dos furos de abastecimento público captarem no aquífero confinado, multicamada, devido ao efeito de
confinamento e aos fenómenos de adsorção, retenção e modificadores da zona vadosa, conduz a que o
impacte resultante da implementação do projeto, seja classificado como um impacte pouco significativo e
de magnitude reduzida, avaliação com a qual se concorda.
No que respeita aos parques de resíduos de embalagens contaminadas e de resíduos químicos e
absorventes, constata-se que o parque PA2 (parque dotado de 17 m2 de área e destinado ao
armazenamento de um contentor fechado em área coberta: embalagens contaminadas por substâncias
perigosas), segundo os esclarecimentos prestados no decurso do procedimento de AIA, não possui bacia
de contenção. Assim, tendo em conta o tipo de resíduos temporariamente armazenados no PA2, considerase que esse parque de resíduos deverá ser dotado de bacia de contenção.

Medidas de Minimização
Face à avaliação efetuada, considera-se que deverão ser implementadas as seguintes medidas:
Fase de construção
As medidas apresentadas referem-se à implementação do projeto da rede de drenagem de águas pluviais.
1. No caso de ocorrência de eventuais derrames de óleos e combustíveis, deverá proceder-se de
imediato à limpeza da área diretamente afetada de forma a minimizar a infiltração de substâncias
poluentes, sendo que o material recolhido deverá ser armazenado e posteriormente enviado a
destino adequado.
2. Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra, de
forma a manter as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização dos riscos de
contaminação dos solos e das águas.
3. Os abastecimentos de combustível e/ou mudanças de óleos ou outros lubrificantes terão de ser
efetuados em local devidamente impermeabilizado e preferencialmente coberto.
4. Executar os trabalhos que envolvam escavações a céu aberto e movimentação de terras de forma
a minimizar a exposição dos solos nos períodos de maior pluviosidade, de modo a diminuir a erosão
hídrica e o transporte sólido.
5. Durante o armazenamento temporário de terras, deve efetuar-se a sua proteção com coberturas
impermeáveis. As pilhas de terras devem ter uma altura que garanta a sua estabilidade.
Fase de exploração
6. Assegurar a manutenção e a limpeza da rede de drenagem pluvial, assim como do sistema de
drenagem das águas pluviais suscetíveis de contaminação.
7. Assegurar a manutenção e a limpeza da rede de drenagem de contenção de derrames, incluindo a
verificação periódica da estanquicidade das caixas de retenção subterrâneas para contenção.
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8. Garantir que todas as áreas onde existe armazenamento/manuseamento de substâncias químicas
se encontram impermeabilizadas. Proceder à manutenção dos pavimentos impermeáveis a qual
deve incluir a impermeabilização de eventuais fraturas que venham a ocorrer de modo a evitar o
mais possível a eventual infiltração de substâncias líquidas resultantes de derrames acidentais.
9. Assegurar que é efetuada a devida análise aos BREF aplicáveis, com vista à consideração e adoção
das MTD, sempre que forem planeadas ações de alteração/melhoria nos processos/atividades
existentes na instalação.
10. Efetuar uma correta manutenção preventiva dos equipamentos da instalação, para estes operarem
nas condições normais, evitando assim o aumento de emissões de poluentes atmosféricos, sonoras
e a ocorrência de derrames.
11. Em caso de derrames nos pavimentos devem ser tomadas medidas imediatas para a sua
retirada/limpeza/contenção. Os resíduos resultantes da limpeza devem ser temporariamente
armazenados no parque de resíduos e posteriormente encaminhados para operador licenciado.
12. Promover, tanto quanto possível, a minimização da produção de resíduos e proceder a uma correta
gestão dos resíduos produzidos nas áreas industrial e social no que respeita ao seu armazenamento
e destino final assegurando que são tratados, valorizados ou eliminados em instalações
devidamente licenciadas/autorizadas para o efeito, privilegiando a sua valorização face à deposição
em aterro.
13. Promover o controlo do consumo de água, de forma a criar-se um histórico de consumos e permitir
estabelecer metas de redução para os mesmos.
14. Manter a zona próxima do furo limpa e a cabeça do furo protegida sem acesso a pessoal não
autorizado.
15. O armazenamento de produtos químicos deve ter em conta as famílias de perigo dos produtos para
evitar reações entre os vários produtos existentes.
16. Os produtos químicos devem estar identificados e com fichas de dados de segurança junto ao local
onde os produtos são armazenados.
17. Os locais de armazenamento de produtos e resíduos líquidos perigosos devem estar dotados de
meios de primeira intervenção em caso de derrame.
18. Assegurar o acondicionamento das substâncias químicas existentes, nomeadamente nas zonas no
exterior da fábrica, onde se registe o armazenamento de substâncias químicas, com bacias de
retenção, de capacidade suficiente para conter um derrame total da substância que alberga.
19. Em caso da ocorrência de um incêndio de pequenas proporções ou de derrames, averiguar a
existência de escorrências para a rede de águas pluviais e, no caso da sua ocorrência, contactar
de imediato a entidade gestora pelo sistema e proceder à sua inspeção e limpeza.
Plano de Monitorização
Dado que o solo subjacente à instalação possui características litológicas que favorecem a infiltração e a
recarga direta dos aquíferos, embora de forma atenuada no caso do aquífero confinado, e que a
caraterização de referência revelou que alguns parâmetros ultrapassaram os VP do Anexo I do Decreto-Lei
152/2017 de 7 de dezembro e ainda, dada a perigosidade de algumas substâncias usadas como matériasprimas e de alguns produtos, concorda-se com a implementação de um programa de monitorização da
qualidade da água subterrânea.
Tendo em conta a avaliação de impactes nos recursos hídricos, considera-se de emitir parecer favorável ao
projeto, condicionado ao cumprimento do plano de monitorização e das medidas de minimização constantes
do presente parecer assim como às seguintes condicionantes:
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1. Eliminar/selar a ligação da rede de drenagem dos efluentes laboratoriais (provenientes da área
laboratorial) à rede de drenagem das águas residuais domésticas da instalação cuja descarga é
efetuada na rede pública de drenagem, devendo aqueles efluentes serem encaminhados para
tratamento adequado. Apresentar a caracterização da solução de encaminhamento adotada e ainda
planta contendo a alteração do traçado dessa rede de drenagem, incluindo o seu troço final dentro
das instalações.
2. Justificar e demonstrar que, em caso de acidente, as tubagens que interligam as bacias de retenção
onde se encontram armazenados os produtos, estão operacionais e que o diâmetro dessas
tubagens possui capacidade de vazão para fazer face às eventuais fugas e roturas do reservatório
de maior capacidade contido no interior das bacias associadas
3. Justificar e demonstrar que os eventuais derrames que possam ocorrer nas áreas servidas pela
rede de contenção de derrames, são encaminhados para os órgãos de recolha (grelhas) daquela
rede de drenagem específica, não havendo encaminhamento desses eventuais derrames para os
órgãos de recolha (sumidouros), que fazem parte integrante da rede de drenagem das águas
pluviais. Salienta-se que não é de todo admissível qualquer descarga de águas contaminadas no
meio recetor natural, quer através da rede de drenagem das águas pluviais, quer através dos
órgãos específicos da rede de contenção de derrames.
4. Instalar separador de hidrocarbonetos na rede de drenagem das águas pluviais de modo a
assegurar o tratamento das águas pluviais potencialmente contaminadas com origem na área de
circulação dos veículos pesados. A instalação deste(s) equipamento(s) deve ser efetuada
imediatamente a montante da(s) descarga(s) na rede pública de drenagem das águas pluviais,
devendo ser obtido o(s) respetivo(s) TURH. Ainda, imediatamente a jusante de cada um dos
separadores de hidrocarbonetos, prever uma caixa de visita, de modo a possibilitar a recolha de
amostras a fim de controlar a qualidade da água e a eficiência do tratamento.
5. Instalar bacia de retenção no parque de resíduos PA2.
6. Demonstrar que o projeto de drenagem pluvial apresentado foi aprovado pela entidade competente
(Câmara Municipal de Palmela) através da entrega de cópia do projeto da rede de drenagem de
águas pluviais com carimbo do Município, assim como cópia do ofício de aprovação.

5.3

SOLOS E USO DO SOLO

Na área de estudo ocorrem sobretudo solos podzolizados e solos incipientes que na generalidade
apresentam uma boa drenagem mas reduzida fertilidade:







Solos podzolizados (Não Hidromórficos) sem Surraipa de areias ou arenitos (Ap) – são solos
evoluídos pobres em matéria orgânica de perfil A B C e que apresentam textura muito ligeira,
predominando as frações areia grossa e fina.
Solos incipientes - são solos em formação, sem horizontes genéticos claramente diferenciados,
praticamente reduzidos ao material originário e com muito baixo teor de matéria orgânica.
Regossolos Psamíticos, normais não húmidos (Rg);
Regossolos Psamíticos, Para-Hidromórficos, húmidos cultivados (RgC);
Solos de Baixas (Coluviossolos), Não Calcários, de textura ligeira (Sbl).

Em termos de capacidade de uso, o local de implantação da RESIBRAS insere-se em solos da classe D, ou
seja, trata-se solos com limitações severas, riscos de erosão no máximo elevados a muito elevados, não
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suscetível de utilização agrícola, salvo casos muito especiais, poucas ou moderadas limitações para
pastagens, exploração de matos e exploração florestal. Na área envolvente estão presentes solos da classe
C: limitações acentuadas, riscos de erosão no máximo elevados e suscetível de utilização agrícola pouco
intensiva.
No que respeita ao uso do solo, este na generalidade reflete a capacidade de uso acima referenciada, na
medida em que a maior parte da área de estudo tem atualmente uso social (indústria, áreas de
estacionamentos) seguindo-se as ocupações florestais em que as espécies geralmente aparecem em
povoamentos mistos sobretudo de sobreiro com pinheiro-bravo.
A RESIBRAS encontra-se numa área em que o uso é de ‘Indústria’ sendo possível verificar, através da
análise da Figura 5.51 que o uso industrial é muito representativo na generalidade da área de estudo na
medida em que a maior parte da área corresponde ao parque industrial de Carrascas, ainda que, no seu
interior existam algumas parcelas não ocupadas por indústria.
Em termos de ocupação do solo a instalação da RESIBRAS confronta a norte com via interna de acesso à
Visteon e edifícios industriais, a poente com a subestação da EDP e com a Visteon, a sul por uma parcela
ainda ocupada por eucaliptal e a nascente por estrada interna do parque e por diversos armazéns.
No entanto, no interior do Parque Industrial o uso industrial é recortado pelo uso florestal, nomeadamente
de eucalipto e pinheiro-bravo com folhosas, que ocupam parcelas do parque industrial que à presente data
não se encontram ocupadas por qualquer atividade industrial.
De salientar que entre o levantamento do COS2010 e o levantamento atual a principal diferença
corresponde a um polígono localizado a poucas dezenas de metros a poente da RESIBRAS que segundo o
COS2010 estaria ocupado por ‘Florestas abertas de eucalipto com folhosas’, e à presente data corresponde
a uma ‘Área em construção’ (estão a decorrer mobilizações de terras e instalação de estaleiro de apoio).
Avaliação de Impactes
O projeto em avaliação não possui ações potencialmente indutoras de impactes sobre os solos. As
alterações a realizar, que enquadram a avaliação de impacte ambiental, ocorrerão no interior do edificado
existente e/ou em áreas totalmente impermeabilizadas e com uso industrial.
O projeto de aumento da capacidade instalada não implica quaisquer alterações às características
morfológicas e de aptidão dos solos presentes na área de estudo, mantendo-se o uso atualmente existente
na área envolvente onde predomina o uso industrial.
Relativamente à eventual possibilidade de contaminação do solo decorrente da atividade aí desenvolvida,
não é expectável o incremento do risco face à atividade atualmente licenciada na medida em que não
ocorrerá o incremento de armazenamento de quaisquer substância perigosas e as atividades de processo
não se alterarão. De salientar ainda, que à semelhança do que acontece atualmente, as substâncias
perigosas estão armazenadas no interior do edificado ou em sistemas de armazenamento com bacias de
retenção. Além disso a unidade possui kits de combate a derrames e rede de derrames interna isolada do
exterior. Nesse sentido, o EIA refere não são esperados quaisquer impactes sobre os solos, no entanto,
existe o risco de contaminação do solo e, não obstante os solos presentes terem uma capacidade da classe
D (solo com limitações severas), devem ser mitigados os impactes que serão negativos, pouco prováveis a
certos, locais e de magnitude reduzida. Assim, concorda-se com as medidas de natureza cautelar avançadas
pelo EIA, designadamente:
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 Em caso de derrames nos pavimentos devem ser tomadas medidas imediatas para a sua
retirada/limpeza/contenção. Os resíduos resultantes da limpeza devem ser temporariamente
armazenados no parque de resíduos e posteriormente encaminhados para operador licenciado.
 Promover, tanto quanto possível, a minimização da produção de resíduos e proceder a uma correta
gestão dos resíduos produzidos nas áreas industrial e social no que respeita ao seu armazenamento
e destino final assegurando que são tratados, valorizados ou eliminados em instalações
devidamente licenciadas/autorizadas para o efeito, privilegiando a sua valorização face à deposição
em aterro.
 Manter em bom estado de funcionamento a rede de drenagem de derrames procedendo à sua
limpeza e verificação periódica da estanquicidade das caixas de retenção subterrâneas para
contenção.
 Garantir que todas as áreas onde existe armazenamento/manuseamento de substâncias químicas
se encontram impermeabilizadas. Proceder à manutenção dos pavimentos impermeáveis a qual
deve incluir a impermeabilização de eventuais fraturas que venham a ocorrer.

Conclusão
Não decorrem ações, do projeto em análise, que alterem a utilização atual dos solos. No entanto, existe o
risco de contaminação do solo e, não obstante os solos presentes terem uma capacidade da classe D (solo
com limitações severas), devem ser mitigados os impactes que serão negativos, pouco prováveis a certos,
locais e de magnitude reduzida.
Concorda-se com as medidas de minimização propostas no EIA e nada há a opor à implementação do
projeto, desde que sejam adotadas as medidas de minimização expostas.

5.4

QUALIDADE DO AR

A caracterização da situação de referência apresentada no EIA foi feita com base na caracterização climática
da região, identificação dos recetores sensíveis que podem ser afetados pelas emissões atmosféricas do
projeto, caracterização das fontes e das emissões dos principais poluentes atmosféricos e na avaliação da
qualidade do ar atual, que por sua vez é efetuada através da análise dos valores medidos nas estações de
monitorização mais próximas da área em estudo.
A unidade industrial da RESIBRAS localiza-se no Parque Industrial das Carrascas. A via de acesso ao parque
industrial é a EN 252, a partir da qual é realizada a ligação à rede viária interna que dá acesso ao local de
implantação da RESIBRAS. A partir da EN é realizada a ligação entre o parque e a A2 através do nó de
Palmela/Montijo, cerca de 1,5 km a sul
Na área envolvente (num raio de 1 km), destaca-se o uso agroflorestal com povoamento urbano disperso
em pequenas quintas nas quais se pratica agricultura de subsistência. A norte do parque, a cerca de 250
m de distância da área industrial consolidada, o povoamento está mais concentrado localizando-se aí o sítio
de Batude.
Na envolvente próxima, a sul do Parque Industrial estão implantadas outras unidades, nomeadamente a
Lauak Portuguesa Lda (componentes para aeronáutica), a Soares Correia (instalações de armazenagem de
ferro) e a Nautiser - Centro Náutico (comércio).
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Face às atividades previstas, consideraram-se inexistentes os impactes na fase de construção.
As emissões previstas para a fase de funcionamento estão relacionadas com as fontes fixas e difusas
existentes na instalação e com o tráfego rodoviário gerado, sendo os valores estimados muito baixos na
situação atual e prevendo-se com a implementação do projeto uma redução nas emissões de partículas
PM10 (relacionada com a alteração de combustível para gás natural) e um aumento em poluentes como o
NOx, SO2, COV e CO relacionado com o aumento de produção, mantendo-se ainda assim as emissões com
quantidades reduzidas. Deste modo, as concentrações no ar ambiente da área envolvente dos poluentes
atmosféricos relevantes no âmbito do presente projeto, na situação atual e pós-projeto, estimam-se muito
semelhantes e baixos, face aos valores limite definidos na legislação nacional. Assim, o impacte do presente
projeto na fase de exploração deverá ser, para a qualidade do ar da envolvente, negativo, permanente e
pouco significativo ou irrelevante. Face às atividades previstas, consideraram-se inexistentes os impactes
na fase de construção.
Em termos de ocupação sensível mais próxima da unidade industrial da RESIBRAS, num raio de 1 a 2 km,
e dada a abrangência local das emissões de poluentes atmosféricos, referem-se a habitações dispersas,
nomeadamente a sudeste, sul, sudoeste e oeste, e áreas urbanas sobretudo a nordeste, como Batudes e
Venda do Alcaide, caracterizadas por uma ocupação dispersa.
Da análise das condições meteorológicas típicas na envolvente poderá concluir-se que as concentrações
dos poluentes emitidos na unidade fabril da RESIBRAS localizar-se-ão nos quadrantes oeste, este, sudeste
e sul. Salientam-se os recetores sensíveis localizados a sudeste (habitações dispersas) como os
potencialmente mais afetados pelas emissões atmosféricas da RESIBRAS.
A avaliação da qualidade do ar atual na envolvente da RESIBRAS foi efetuada no EIA através da análise
dos valores medidos na estação de monitorização mais representativa da área em estudo e comparação
com a legislação de qualidade do ar em vigor. A estação considerada foi a estação rural de fundo de
Fernando Pó localizada na freguesia Poceirão e Marateca, aproximadamente a 19 km a este-nordeste do
local de implantação do projeto. Foram analisados os dados de 2014, 2015 e 2016 observando-se que, na
generalidade, a qualidade do ar na envolvente da área em estudo é boa, dado que os níveis de poluentes
medidos são inferiores aos limites da legislação. No caso das PM 10, apesar das pontuais ultrapassagens,
não se verifica incumprimento do valor limite, uma vez que o número de excedência é inferior ao permitido
na legislação.
As concentrações dos poluentes deverão ser um pouco mais elevadas do que as registadas na estação rural
de fundo de Fernando Pó uma vez que existem uma série de industriais na envolvente.
No que diz respeito à evolução da situação de referência sem projeto no EIA é referido que “… é espectável

o aumento das emissões de poluentes atmosféricos associados ao tráfego rodoviário por via do potencial
aumento do tráfego que circulará na área de acesso ao parque industrial para aceder às novas unidades
industriais. As próprias unidades industriais que se instalarão no parque constituirão potenciais fontes de
emissão cuja intensidade, à presente data, se desconhece .”
O projeto de alteração consiste sobretudo na colocação e no reposicionamento de novos equipamentos não
existindo aqui as típicas atividades de construção civil pesada entre as quais se encontram a desmatação e
limpeza do terreno, a movimentação de terras (escavações e aterros) ou construção de edificado. Esta fase
compreende:
 À colocação de novos equipamentos os quais serão transportados para a RESIBRAS recorrendo a
veículos pesados. Os equipamentos são retirados do veículo com recurso a grua e implantados nos
locais definitivos sobre as bases de cimento armado previamente construídas;
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 O reposicionamento de equipamentos os quais serão movidos com recurso a meios de elevação e
colocados no novo local sobre bases de cimento armado (maciços em betão) previamente
construídos e dimensionados. Nesses locais procede-se à construção das bacias de retenção
(quando inexistentes) ou redimensionamento das mesmas (caso aplicável);
 Alteração à rede de águas pluviais - a rede será alterada procedendo-se à remoção de pavimentos
existentes nas zonas de intervenção utilizando retroescavadora para remoção de pavimento ( pavê,
betuminoso e camada de terra) até à cota de implantação dos tubos. Será colocada nova tubagem
e caixas de inspeção seguindo-se a colocação de camada de terra selecionada devidamente
compactada (utilização de placa vibratória e/ou cilindro) e revestimento (betuminoso ou pavê
consoante a localização da tubagem).
Assim, não foram considerados impactes para a fase de construção na qualidade do ar uma vez que se
considerou que as atividades em questão não apresentam emissões de poluentes atmosféricos com
relevância.

Avaliação de Impactes
Quanto à avaliação de impactes para a fase de funcionamento, ou de exploração, do projeto as principais
alterações relacionadas com as emissões atmosféricas a considerar prendem-se sobretudo com:
 A alteração no combustível a utilizar em algumas fontes fixas,
 O aumento do número de reatores (emissões difusas)
 O aumento do tráfego rodoviário para o transporte de matérias-primas e expedição de produtos.
Em matéria de emissões, o projeto identifica seis fontes fixas FF1 (2 caldeiras de Fluído Térmico), FF2 (4
queimadores -fornos descontínuos), FF3 e FF4 (Sistema de Despoeiramento das centrais de moagem), FF5
(Sistema de Despoeiramento descarga dos fornos) e FF6 (Caldeira Fluído Térmico n.º 3). Existe ainda uma
outra fonte associada às hottes do laboratório.
Relativamente a emissões difusas, o projeto identifica 3: ED1 (Operações de carga e descarga de reatores),
ED2 (Operações de carga dos fornos) e ED3 (Tanques de água dos lavadores). Prevê-se um acréscimo nas
emissões a associadas à fonte ED1 com a passagem de 6 para 8 reatores após a execução do projeto.
Em março de 2020 o operador submeteu à CCDR LVT um pedido de apreciação para manter as velocidades
de escoamento existentes nas fontes FF1, FF2 e FF6, e ainda em manter as alturas (10 metros) das
chaminés das fontes FF4 e FF5.
Analisada a informação e justificação prestada pelo operador em março de 2020, e dos esclarecimentos
após a visita realizada em 28-09-2020, verifica-se que os relatórios anteriormente apresentados contêm
incorreções relevantes que condicionam a emissão de parecer.
Assim, considera-se que o operador deverá apresentar à CCDR-LVT, sempre através da entidade
coordenadora do licenciamento (ECL), um pedido de altura diferente das chaminés e também sobre a
velocidade de escoamento.
Para a chaminé afeta às hottes do laboratório que não estão sujeitas a VLE, o operador deverá dar
cumprimento ao n.º 8 do artigo 26.º do DL n.º 39/2018, sendo que a chaminé deverá ser vertical com
secção circular, devendo a cota máxima ser sempre superior, em pelo menos um metro, à cota máxima do
edifício onde está instalada.
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As emissões que são canalizadas para os lavadores de gases são provenientes das reações ocorridas no
interior dos fornos por ação do calor produzido pelos queimadores associados à fonte FF2.
Dos elementos disponibilizados, verifica-se que estas emissões são canalizadas para 4 lavadores de gases,
um lavador para cada forno, em que através da colisão das partículas de gases com as gotas de água em
co-corrente, os poluentes ficam retidos na água e posteriormente são precipitados nos 2 tanques de água.
O operador apresentou os fundamentos e justificação (Módulo V - Tratamento de efluentes) relativamente
a esta etapa do processo, pelo que se considera que esta emissão difusa pode não ser confinada para uma
chaminé, devendo sempre esta emissão difusa ser sempre que possível calculada/estimada.
Importa ainda referir é importante aferir qual o destino dado ao resíduo resultante da água de lavagem (o
precipitado e a própria água contaminada).

As emissões contabilizadas no EIA para as fontes fixas, difusas e tráfego rodoviário, associadas à RESIBRAS,
indicam valores baixos quer para a situação anterior ao projeto quer após o projeto.
 A avaliação realizada indica que com substituição do combustível utilizado nas caldeiras (gasóleo por
gás natural), ocorrerá uma redução de emissão de partículas em suspensão. No entanto face ao
aumento da capacidade instalada ocorrerá um incremento de emissão de outros poluentes como
sejam o monóxido de carbono e os óxidos de azoto. Trata-se no entanto de incrementos quantitativos
muito reduzidos sem repercussões relevantes ao nível da saúde das populações locais.
Por outro lado o acréscimo na circulação de veículos pesados poderá provocar efeitos negativos sobre as
populações que residem na proximidade das vias rodoviárias com especial destaque para a EN 252 na qual
todo o tráfego afeto à RESIBRAS se concentrará, sobretudo entre o Parque Industrial e o nó com a A2.
Prevê-se assim um incremento, ainda que muito ligeiro face à situação atual das emissões de gases
poluentes provenientes dos escapes com destaque para as partículas bem como dos níveis sonoros que
poderão provocar incomodidade nas populações vizinhas. No entanto, face ao reduzido número de veículos
adicionais no contexto do tráfego atualmente existente nessa via não é de esperar que, ao nível da saúde,
venham a ocorrer quaisquer impactes relevantes.
Face ao enquadramento regional, e níveis de qualidade do ar reportados na estação de qualidade do ar
referente à zona em questão, considera-se que as atividades desenvolvidas na área do perímetro industrial
ao nível da qualidade do ar não induzem incomodidade para as populações mais próximas. O aumento de
veículos pesados ao longo das vias rodoviárias que acedem à unidade traduz-se num incremento dos
poluentes emitidos pelos mesmos, não se prevendo no entanto quaisquer ultrapassagens nos limites de
qualidade do ar associados a este incremento.
Assim, relativamente aos efeitos na qualidade do ar, prevêem-se impactes positivos (alteração de
combustível) e negativos (aumento do número de reatores e aumento do tráfego rodoviário). Globalmente
considera-se que os impactes associados ao projeto como negativos permanentes e muito pouco
significativos. Assim, relativamente aos efeitos na qualidade do ar, prevêem-se impactes positivos
(alteração de combustível) e negativos (aumento do número de reatores e aumento do tráfego rodoviário).
Globalmente considera-se que os impactes associados ao projeto como negativos permanentes e muito
pouco significativos.
No que se refere à monitorização salientam-se os seguintes aspetos.
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Os relatórios de monitorização remetidos não apresentam informação relativamente à potência térmica
(MWth) desta fonte FF2, o que condiciona sempre o correto enquadramento no REAR. Da informação que
foi possível verificar existente nos processos AIA e PCIP, os gases resultantes referem-se exclusivamente
ao resultante da combustão para produção de calor, não havendo mistura/interferência com os gases
resultantes do processo efetuado no interior da câmara do forno.
Uma vez que cada queimador a gás natural possui 0,112 MWth, o somatório dos 4 fornos será de 0,848
MWth, logo abaixo do limiar de aplicação do DL n.º 39/2018, de 11 de junho para as Médias Instalações
de Combustão” (MIC) e, como tal, o operador não tem a obrigatoriedade de efetuar a monitorização do
efluente desta fonte.
Contudo, a não abrangência ao REAR não desobriga o operador a efetuar a exploração e a manutenção
dos equipamentos de forma adequada, de modo a permitir um elevado nível de eficiência, devendo ainda
ser acautelado o cumprimento do Decreto-Lei nº 131/2019, de 30 de agosto que aprovou o Regulamento
de instalação e de funcionamento de recipientes sob pressão simples e equipamentos sob pressão.
Fontes FF1 e FF6:
Até 2017, a empresa utilizava gasóleo como combustível, tendo em 2018 alterado para gás natural de
acordo com os resultados nos relatórios da monitorização dos efluentes gasosos. Em 2018 foram realizadas
2 amostragens às fontes FF1 e FF6, tendo ainda para a FF6 sido realizadas mais duas amostragens no ano
2019. Posteriormente já em fevereiro de 2020 o operador apresentou resultados de amostragens realizadas
em 2020. Em todas as amostragens verificou-se o cumprimento dos Valor Limite de Emissão (VLE) e o
caudal mássico era inferior ao limiar mássico mínimo, pelo que está nas condições para que a monitorização
dos poluentes NOx e COV possa ser realizada de cinco em cinco anos, devendo a próxima amostragem ser
realizada durante o ano 2025 para a FF1 e FF6.

Conclusão
Face às atividades previstas, consideraram-se inexistentes os impactes na fase de construção.
As emissões previstas para a fase de funcionamento estão relacionadas com as fontes fixas e difusas
existentes na instalação e com o tráfego rodoviário gerado, sendo os valores estimados muito baixos na
situação atual e prevendo-se com a implementação do projeto uma redução nas emissões de partículas
PM10 (relacionada com a alteração de combustível para gás natural) e um aumento em poluentes como o
NOx, SO2, COV e CO relacionado com o aumento de produção, mantendo-se ainda assim as emissões com
quantidades reduzidas. Deste modo, as concentrações no ar ambiente da área envolvente dos poluentes
atmosféricos relevantes no âmbito do presente projeto, na situação atual e pós-projeto, estimam-se muito
semelhantes e baixos, face aos valores limite definidos na legislação nacional. Assim, o impacte do presente
projeto na fase de exploração deverá ser, para a qualidade do ar da envolvente, negativo, permanente e
pouco significativo ou irrelevante.

5.5

AMBIENTE SONORO

O ambiente sonoro de referência foi caracterizado através da realização de medições de campo, por
empresa acreditada pelo Instituto Português de Acreditação, em conformidade com o requerido no artigo
34º do Regulamento Geral do Ruído (RGR-D.L. nº 9/2007).
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Obtiveram-se níveis sonoros (LAeq), determinados em pontos junto à unidade industrial (que se encontra
localizada num parque industrial), que não superaram 53 dB(A) e diferenciais de ruído com e sem a
atividade em laboração inferiores aos máximos estabelecidos no RGR.
As habitações mais próximas da unidade localizam-se a mais de 400 m.
Avaliação de impactes
No Estudo é estimado que os novos equipamentos não adicionarão novas emissões sonoras significativas;
quanto ao incremento do número de veículos pesados de transporte de material associado ao projeto
(máximo de 11 veículos/dia), é estimado que não se venha a traduzir num incremento expressivo de ruído
nos recetores, face aos níveis sonoros atualmente existentes nos locais próximos das vias atravessadas,
pelo que a magnitude do impacte será mínima a nula.
Assim, os impactes negativos neste descritor são considerados não significativos.
Medidas de minimização de impactes
Concorda-se com a medida geral referida no EIA “Efetuar uma correta manutenção preventiva dos
equipamentos da instalação, para estes operarem nas condições normais, evitando assim o aumento de
emissões de poluentes atmosféricos, sonoras e a ocorrência de derrames .”
Monitorização de ruído
Considera-se que deva ser realizada uma campanha de medições acústicas após todos os equipamentos
instalados, na qual, para além dos pontos de medição considerados no relatório relativo à situação de
referência, seja adicionado um ponto de avaliação localizado junto a habitação mais próxima/mais exposta
ao ruído da instalação, desde que o mesmo seja percetível nesse local.

5.6

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

No âmbito do Ordenamento do Território, a avaliação incide sobre a compatibilidade com o Plano Regional
de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa (PROTAML) e a conformidade com o Plano
Diretor Municipal de Palmela (PDMP).
i.

Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa

Não obstante o Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa (PROTAML)
seja diretamente aplicável às atividades públicas e não aos particulares, não deixa, contudo, de se afirmar,
como documento orientador da estratégia de desenvolvimento Regional. De acordo com este plano regional
o local não abrange Rede Ecológica Metropolitana (REM), insere-se na Unidade Territorial - UT7 Planície
Interior Sul, e insere-se no Modelo Territorial como Área Urbana a Estruturar e a Ordenar.
No âmbito das Orientações territoriais, o presente projeto enquadra-se na Orientação — Promover Coina
como uma área centralizadora de atividades económicas ligadas à indústria, armazenagem e logística, em
articulação com Pinhal Novo e apoiada no arco ribeirinho e no polo de Setúbal/Palmela.
Neste âmbito, entende-se que o presente projeto não colide diretamente com as orientações estratégicas
do PROTAML, para o local.
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ii.

Plano Diretor Municipal de Palmela

Nos termos do Plano Diretor Municipal de Palmela (PDMP), o projeto insere-se na classe de Espaço
industrial, previsto, sendo aplicáveis os Artigos 15.º e 32.º, do respetivo Regulamento, do Plano Diretor,
conforme se procede de seguida à consequente aferição:

(…)
Artigo 15.º Espaços industriais
1 — Os espaços industriais (existentes ou previstos), identificados na carta referida no n.º4 do artigo 6.º
— planta de ordenamento —, são áreas destinadas a implantação de atividades económicas associadas à
indústria transformadora e ao comércio e serviços de apoio, que possuem, ou para as quais se preveem,
sistemas próprios de infraestruturas.
O projeto cumpre, considerando que se refere a um estabelecimento industrial existente.

2 — No planeamento e ordenamento dos espaços industriais existentes e previstos define-se, no presente
Regulamento, um índice de utilização bruto máximo de 0,60.
No âmbito do lote, define-se uma percentagem de ocupação do terreno máxima de: 50% nos casos de
ocupação industrial; (…). O projeto cumpre o índice máximo de utilização (4 661,35m2/10 559m2=0,44) e
cumpre o índice máximo de ocupação (4 040,95m2/10 559m2=0.38).

3 — No que se refere à altura dos edifícios industriais, deverão ser respeitadas as indicações da autarquia,
sendo que o valor permitido não deverá originar volumetrias superiores a 5m 3/m2 da área do lote.
O projeto cumpre, considerando o volume 31 992,25m3 (31 992,25m3/10 559m2=3,02m3/m2).

4 — Os lugares de estacionamento automóvel deverão ser calculados e dimensionados de acordo com o
disposto na secção IV deste Regulamento (Artigo 32.º)
(…)
Artigo 32.º Lugares de estacionamento por tipo de uso (redação dada pela Declaração n.º 185/2002)
(…)
Indústria e ou armazéns. Veículos ligeiros.. . . . . . . . . . . . . . . . 1 lugar/75 m2 a. c. ind./armaz.

O projeto propõe 28 lugares para ligeiros pelo que não cumpre o mínimo de 62 lugares para ligeiros (4
661,35m2/75m2= 62,15).

Indústria e ou armazéns .Veículos pesados . . . . . . . . . . . . . . . . 1 lugar/500 m2 a. c. ind./armaz. com um
mínimo de 1 lugar/lote (a localizar no interior do lote).
O número total de lugares resultante da aplicação dos critérios anteriores é acrescido de 20% para
estacionamento público.
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O projeto propõe 5 lugares para pesados pelo que não cumpre o mínimo de 9 lugares para pesados (4
661,35m2/500m2 = 9,32) nem, consequentemente, o acréscimo de 20% para estacionamento público. (…)
Face ao exposto perante os dados disponíveis verifica-se que o projeto não está em conformidade com o
PDMP de Palmela, por deficit de estacionamentos de veículos ligeiros e pesados.

Conclusão
Face ao exposto, verificou-se, que:
a) O projeto não colide diretamente com as orientações estratégicas do PROTAML, para o local;
b) O projeto não está em conformidade com o PDM de Palmela, por deficit de estacionamentos.
De referir ainda que valores atuais apresentados pelo proponente deverão ser confirmados junto da Câmara
Municipal de Palmela, porque apresentam significativas reduções da área de implantação global (7
589,64m2 diminui para 4 040,95m2) e da área de construção global (7 850,79m 2 diminui para 4 661,35m2)
face ao projeto inicial no âmbito do presente EIA (versão de fevereiro de 2020). Ainda assim, para uma
área de construção de 46 61,35m2 verifica-se o incumprimento do estacionamento mínimo nos termos do
artigo 32.º do PDMP.
Por fim, pela natureza das ações e os efeitos expetáveis face às características do território e às
prescrições/regras que lhe estão associados, entende-se que o descritor Ordenamento do Território é pouco
significativo, tanto nos impactes positivos como nos negativos.

5.7

SOCIOECONOMIA

A alteração da capacidade instalada da RESIBRAS decorrerá do reordenamento e reforço do equipamento
de produção existente, sem que tal resulte na necessidade de alterações na área de construção ou
implantação da unidade. Contudo, esta intervenção permitirá aumentar, de forma significativa a produção
de resinas de poliuretano, que quase duplicará, passando de 16790 toneladas/ano para 30112
toneladas/ano.
A unidade apresenta uma estrutura de emprego diferenciada, que importa reter na região, pese embora o
aumento da produção tenha um impacte positivo pouco significativo ao nível da criação de novos postos
de trabalho (aumento de três trabalhadores).
O maior impacte desta alteração situa-se ao nível da geração de tráfego de veículos pesados, cuja circulação
na ordem dos 1555/ano passará para 4303/ano, constituindo assim um efeito negativo relevante,
considerando que a ligação da unidade industrial ao nó da A2 se processa através das EN 252, numa
extensão de cerca de 2 Km. Esta via serve ainda, os aglomerados de Batudes e Venda do Alcaide e é,
também, utilizada pelas restantes unidades empresariais que se localizam no parque industrial das
Carrascas e na zona adjacente, produzindo um efeito cumulativo negativo cujos impactes se manifestarão
na qualidade do ar, ruído, degradação dos pavimentos, e também, ao nível da segurança rodoviária para
os utentes desta via.
Conclusão
Face ao exposto, atento os efeitos expetáveis face às características do território, entende-se que, tanto
nos impactes positivos como nos negativos, a nível da socioeconomia são pouco significativos.
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5.8

SAÚDE HUMANA

Segundo o Relatório Síntese a avaliação dos impactes na componente da população e saúde humana é
efetuada em duas vertentes.
Em primeiro lugar nos efeitos que o projeto de alteração tem sobre o emprego e as condições de circulação
da população local.
Em segundo lugar nos eventuais riscos que o projeto tem para a saúde da população próxima à área de
implantação da RESIBRAS. A metodologia utilizada no presente estudo para identificar, triar (screening) os
potenciais impactes de um projeto sobre a saúde baseia-se no cruzamento entre as várias áreas de saúde
ambiental e as alterações nos ecossistemas induzidas pelo projeto, tendo presente os serviços providenciados
por esses mesmos ecossistemas. As áreas de saúde ambiental a considerar na avaliação de impactes na
saúde são elencadas no quadro abaixo.
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A seleção das questões de saúde consideradas como relevantes para uma determinada tipologia de projeto
em avaliação e um determinado contexto territorial, pode ser estruturada considerando os potenciais efeitos
das alterações nos ecossistemas e o seu cruzamento com as áreas de saúde ambiental (quadro seguinte).

27
Projeto de Alteração da Capacidade Instalada da RESIBRAS
Projeto de Execução

Parecer da Comissão de Avaliação
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3341

No que se refere à taxa de desemprego de Palmela será a mesma que a registada em 2011 (13,5%), o
emprego gerado pela RESIBRAS contribuirá para reduzir a taxa de desemprego do concelho em 0,01%.
Deste modo, considera-se que o projeto terá um impacte positivo, direto, certo, permanente de extensão
restrita e, portanto, de magnitude moderada com uma intensidade muito baixa, pelo que o impacte é
insignificante.
No que diz respeito ao impacte da circulação dos veículos pesados associados ao aumento da capacidade
instalada de produção embora negativo, direto, certo e permanente possui uma extensão restrita fazendose sentir sobretudo num troço pouco extenso da EN 252 (entre a zona industrial e a A2) e uma intensidade
baixa pelo que no global o impacte do volume de tráfego gerado pelo projeto em avaliação sobre a rede
de infraestruturas rodoviárias é pouco significativo.
Relativamente aos potenciais efeitos do projeto sobre a saúde humana, o screening realizado tem em
consideração, entre outros, as ações de projeto suscetíveis de afetar a saúde humana, bem como a
localização dos recetores sensíveis face ao projeto (as habitações mais próximas localizam-se a cerca de
400 m do projeto). Verifica-se assim que as atividades associadas ao projeto (transporte de matérias-primas
e produtos e o próprio funcionamento da instalação) não implicam qualquer relação com: doenças
relacionadas com vetores; questões habitacionais e respiratórias, medicina veterinária e zoonoses, doenças
transmissíveis sexualmente; determinantes sociais; práticas culturais de saúde; infraestrutura e capacidade
dos serviços de saúde e doenças não transmissíveis.
Tendo por base a metodologia acima apresentada e tendo em conta as características territoriais da área
de estudo (descritas nos outros descritores relacionados), na área de influência do projeto antecipam-se
potenciais alterações com repercussões na saúde ambiental e determinantes sociais associadas ao uso do
solo e à poluição (quadro abaixo).

Como é referido no Relatório Síntese, o aumento da capacidade instalada ocorre no local da própria unidade
industrial, mais concretamente no interior do edifício existente de produção de resinas líquidas não existindo
assim quaisquer alterações ao uso do solo. No entanto, este incremento traduz-se na necessidade de mais
matéria-prima e na produção de uma quantidade adicional de produtos os quais serão transportados por
um número adicional de veículos pesados, e na possibilidade de ocorrerem fenómenos de poluição local,
pelo que as áreas de saúde ambiental potencialmente afetadas e que se relacionam com o projeto são:
 Acidentes e ferimentos - O projeto de alteração terá associada uma circulação adicional de veículos
pesados (no máximo mais 11 camiões/dia ano). Existe assim a possibilidade de ocorrerem acidentes
relacionados com o incremento do tráfego rodoviário ao longo das vias por onde este circula.
Contudo tendo em conta o reduzido incremento de veículos face ao tráfego existente nas vias
rodoviárias da região não é expectável que venham a ocorrer alterações significativas à taxa de
mortalidade relacionada com os acidentes de transporte;
 Exposição a substâncias potencialmente perigosas, destacando-se:
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o

Substâncias classificadas como perigosas na instalação: a unidade da RESIBRAS possui um
conjunto de substâncias classificadas como perigosas no âmbito do regime SEVESO,
nomeadamente substâncias classificadas como tóxicas e perigosas para a saúde. No
entanto, o projeto de alteração da capacidade instalada não introduz novas substâncias
nem incrementa o volume armazenado destas substâncias. Além disso a unidade possui
um conjunto de Melhores Técnicas Disponíveis (MTD) relativas à minimização das emissões
a partir da armazenagem de substâncias. Desta forma, o projeto de alteração não
acrescenta qualquer risco adicional a esse nível;

o

Emissão de poluentes atmosféricos oriundos das chaminés - No que respeita às emissões
atmosféricas, a avaliação realizada na componente de qualidade do ar concluiu que devido
à substituição do combustível utilizado nas caldeiras (gasóleo por gás natural), ocorrerá
uma redução de emissão de partículas em suspensão. No entanto face ao aumento da
capacidade instalada ocorrerá um incremento de emissão de outros poluentes como sejam
o monóxido de carbono e os óxidos de azoto. Trata-se no entanto de incrementos
quantitativos muito reduzidos sem repercussões relevantes ao nível da saúde das
populações locais;

o

Emissão de poluição rodoviária - O acréscimo na circulação de veículos pesados poderá
provocar efeitos negativos sobre as populações que residem na proximidade das vias
rodoviárias com especial destaque para a EN 252 na qual todo o tráfego afeto à RESIBRAS
se concentrará, sobretudo entre o Parque Industrial e o nó com a A2. Prevê-se assim um
incremento, ainda que muito ligeiro face à situação atual das emissões de gases poluentes
provenientes dos escapes com destaque para as partículas bem como dos níveis sonoros
que poderão provocar incomodidade nas populações vizinhas. No entanto, face ao reduzido
número de veículos adicionais no contexto do tráfego atualmente existente nessa via não
é de esperar que, ao nível da saúde, venham a ocorrer quaisquer impactes relevantes.

Análise de Risco de Acidente
No que se refere à análise de risco, o Relatório Síntese refere que, com a implementação do projeto de
alterações, não ocorrerá o aumento de capacidade de armazenamento das substâncias perigosas. A
principal diferença observa-se ao nível da substituição do gasóleo de aquecimento pelo gás natural. Neste
enquadramento deixam de se verificar os cenários de acidente n.º 17 ao n.º 21, identificando-se outros
dois cenários numerados como n.º 22 (rotura total da tubagem) e n.º23 (rotura de 10% do diâmetro
nominal da tubagem), concluindo-se que ambos os cenários de acidente envolvendo gás natural
apresentam um risco considerado como aceitável. A unidade possui um conjunto de medidas de prevenção
e controlo de fugas de gás natural. As duas salas de caldeiras estão equipadas com central de deteção de
gás, a qual consegue detetar gases explosivos e gases tóxicos. Esta central está associada a detetores de
gás e sinalizadores lumino-acústico. O seu funcionamento é automático podendo em caso de fuga executar
as seguintes tarefas:
 Disparo de alarme sonoro, mas não fecha de modo automático a válvula de segurança para fugas
inferiores a 10 %;
 Disparo de alarme sonoro, mas fecha a válvula de segurança quando a fuga é superior a 20 %.
O painel frontal da central tem um ecrã LCD que apresenta os últimos eventos ocorridos, os níveis atuais
dos sensores, entre outra informação. Os LED no painel indicam qual o estado de alarme em que a unidade
29
Projeto de Alteração da Capacidade Instalada da RESIBRAS
Projeto de Execução

Parecer da Comissão de Avaliação
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3341

se encontra e também indica falhas presentes nos sensores a que está ligada. Dispõe de procedimentos
escritos afixados em local próprio para eventual situação de alarme e dispõe de um serviço técnico de apoio
em regime de piquete com funcionamento 24 horas prestado pela empresa instaladora.
No que respeita à análise de risco ambiental, no quadro abaixo, apresenta-se a matriz de avaliação de
risco relativa à situação futura.

Na fase de construção, considera-se que embora negativo, o impacte decorrente de eventuais derrames é
temporário, direto, de magnitude baixa e pouco significativo.
Na fase de exploração, uma vez que o reservatório de gasóleo de 35 m 3 será relocalizado, deixando de
armazenar gasóleo e passando a armazenar Cardanol (substância classificada como não perigosa), verificase uma diminuição do risco ambiental. Considera-se que este aspeto é positivo, permanente, direto, de
magnitude moderada e significativo.
O impacte derivado de situações de derrames de substâncias/preparações perigosas ou rutura dos tanques
de armazenamento dos resíduos líquidos perigosos é classificado como negativo, permanente, direto, de
magnitude baixa e insignificante, derivado das condições de controlo implementadas.
Os principais riscos associados ao funcionamento da RESIBRAS (quer atualmente quer na sequência da
alteração da capacidade instalada) prendem-se sobretudo com a ocorrência de potenciais derrames de
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substâncias presentes na unidade, entre as quais se destacam as que se enquadram no regime jurídico da
prevenção de acidentes graves.
Após a análise do EIA, no âmbito do fator saúde humana, referente à RESIBRAS, localizada no Parque
Industrial de Carrascas, Palmela, considera-se de emitir parecer favorável condicionado ao cumprimento
integral de todas as medidas de minimização, recomendações e monitorizações previstos no EIA, bem como
às condicionantes constantes no presente parecer:
a) Envio à Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo do resultado dos planos de
monitorização da água subterrânea e da qualidade do ar na envolvente da fonte difusa ED3;
b) Instalação de alarmes de nível nas bacias de retenção que recebem líquidos e cuja capacidade é
inferior ao volume armazenado;
c) Medidas de prevenção em termos de segurança e saúde no trabalho, nas três fases - construção,
exploração e desativação.

5.9

PREVENÇÃO DE ACIDENTES GRAVES

O estabelecimento RESIBRAS – Companhia Portuguesa de Resinas para Abrasivos, S.A., encontra-se
abrangido pelo nível inferior do Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto (regime de prevenção de
acidentes graves – regime PAG), sendo que o projeto em questão não configura uma «alteração
substancial» na aceção do artigo 25.º do referido decreto-lei.
O proponente incluiu, como anexo do EIA, o estudo «Informação para Cadastro de Zonas de Perigosidade
– RESIBRAS, Companhia Portuguesa de Resinas para Abrasivos», de 07/09/2017. Ora, esse estudo, já
apresentado à APA, anteriormente, no âmbito do n.º 2b) do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5
de agosto, encontra-se atualmente para validação. Considerando que o projeto sujeito ao presente
procedimento de AIA, como já referido, não configura uma « alteração substancial» no âmbito do regime
PAG, esse estudo será analisado em sede própria.
Deste modo, apresenta-se em seguida o parecer relativamente ao fator Análise de Risco, elaborado com
base na documentação disponibilizada (EIA e aditamentos ao EIA) e na visita ao estabelecimento efetuada
no dia 28/09/2020.
De entre as principais alterações constantes do projeto, destaca-se, no âmbito do regime PAG, a produção
de resinas de poliuretano em 4 reatores (n.ºs 3, 4, 6 e 8), em vez de em 2 reatores (n.ºs 3 e 4) e ainda a
mudança de combustível de gasóleo de aquecimento para gás natural, para todas as fontes fixas. Inclui-se
ainda a reestruturação da rede de incêndio e alteração da rede de águas pluviais.
O relatório síntese do EIA apresenta o inventário de «substâncias perigosas» 2 do estabelecimento, também
apresentado no Formulário LUA, do qual se verifica a diminuição da quantidade máxima de gasóleo, de 35t
para 3,8 t, passando este a ser armazenado em IBC (e passando o depósito T201, que continha gasóleo,
a armazenar cardanol, o qual não configura uma «substância perigosa» 1).
O gasóleo encontra-se classificado como líquido inflamável e como perigoso para o ambiente. Já o gás
natural está classificado como gás inflamável de categoria 1. Em relação ao inventário da situação «atual»
da simulação LUA e inventário constante da última atualização de comunicação submetida, em 2016, ao
abrigo do Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto, são ainda incluídas cinco novas «substâncias

2

Na aceção da alínea s) do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto
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perigosas», uma dessas classificada como tóxica para a saúde humana (numa quantidade máxima de 0,025
t), assim, como líquidos inflamáveis, líquidos comburentes e substâncias perigosas para o ambiente (em
quantidades inferiores a 4 t). No entanto, segundo o quadro 4.8 do relatório síntese do EIA, algumas dessas
substâncias já estariam presentes no estabelecimento.
No que diz respeito a outras alterações relevantes no que se refere às «substâncias perigosas» presentes,
destaca-se o aumento da capacidade instalada de produção de resinas de poliuretano, que implica um
aumento da frequência das operações de:


Carga de «resinas PU TDI 1224» para camião (armazenadas em IBC/tambores de 200 litros e
classificadas como tóxicas para a saúde humana 3), de 8/mês para 28/mês



Descarga de camião-cisterna de TDI (matéria-prima dessas resinas) para o reservatório T151, de
2/mês para 6/mês.

No que diz respeito à alteração à rede de águas pluviais, esta tem como objetivo eliminar os troços no
sentido do escoamento das águas pluviais a poente das instalações. Refira-se ainda neste âmbito que no
estabelecimento não são produzidos efluentes líquidos industriais provenientes do processo produtivo.
No capítulo 5.12 «Análise de Risco» do relatório síntese do EIA foi efetuada uma avaliação da existência
de perigos associados a acidentes graves que envolvem o armazenamento e/ou manuseamento de
substâncias/misturas perigosas, para a situação de referência, que inclui: a identificação de perigos, a
estimativa do risco (com base na estimativa da frequência e gravidade dos eventos críticos) e uma avaliação
do risco. Esta avaliação teve também em consideração a proposta fundamentada das zonas de perigosidade
do estabelecimento, apresentada em 2017, a qual se encontra atualmente para validação na APA.
Considerando que o projeto sujeito ao presente procedimento de AIA não configura uma «alteração
substancial» no âmbito do regime de prevenção de acidentes graves, esse estudo será analisado, como já
referido, em sede própria.
No que diz respeito aos cenários de risco ambiental, tendo em consideração as condições de
armazenamento e a perigosidade das substâncias, o proponente optou por analisar os cenários de acidente
que envolvam substâncias classificadas como perigosas para o meio ambiente e substâncias químicas que
pela quantidade presente na instalação possam provocar danos ambientais.
No capítulo 6.14 «Análise de Risco» do relatório síntese do EIA é referido que, com o projeto de alteração,
a principal diferença ao nível da capacidade de armazenamento de substâncias perigosas prende-se com a
substituição do gasóleo de aquecimento pelo gás natural. Neste âmbito, deixam de se verificar os cenários
de acidente associados ao reservatório T201 de gasóleo (para eventos críticos de rotura total e parcial do
reservatório, rotura de veículo-cisterna e rotura da mangueira de receção de veículo cisterna), tendo sido
identificados dois novos eventos críticos (rotura total e parcial da tubagem de gás natural). Foram estimados
e apresentados os alcances dos efeitos físicos dos diferentes cenários de acidentes estudados ( jetfire,
poolfire, nuvem inflamável e explosão), tendo sido concluído que todos os cenários possuem um nível de
risco «aceitável». Refira-se que os alcances dos novos cenários associados ao gás natural não atingem
zonas residenciais nem locais de utilização pública.
Foram indicadas as medidas de prevenção e controlo de fugas de gás natural, entre as quais: salas de
caldeiras equipadas com central de deteção de gás (com alarmes sonoros e indicadores visuais, com
possibilidade de corte automático de gás); existência de procedimentos escritos afixados em local próprio

3

Toxicidade aguda de categoria 3, por inalação; H331
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para eventual situação de alarme e disponibilidade de um serviço técnico de apoio em regime de piquete
com funcionamento 24 horas prestado pela empresa instaladora.
No que se refere ao aumento da frequência das operações de descarga de camião-cisterna de TDI associado
ao projeto de alteração, e consequentemente, ao aumento do risco de cenários de fuga de TDI na descarga
de camião-cisterna, são enumeradas no capítulo 4.15 as medidas de prevenção e controlo que o operador
considera que permitem minimizar o risco associado a essas operações. De entre essas medidas destacamse:


Instruções de trabalho escritas (IT 149 Descarga de Camiões Cisterna de Isocianatos),
implementada desde 2013, segundo o operador, garantindo o acompanhamento pessoal de um
responsável pela atividade de descarga e presença do veículo nas instalações;



Existência de solução neutralizadora de TDI formulada de acordo com as instruções da ISOPA 4 em
quantidade que o operador considera suficiente (IBC) para intervenção imediata caso aplicável;



Disponibilidade de meios mecânicos de contenção de derrames em unidades móveis em conjunto
com produtos absorventes;



Existência de grelhas de contenção de derrames em redor da área de descarga de TDI, com
encaminhamento para caixa de retenção subterrânea.

Refira-se ainda a existência de um sumidouro de águas pluviais (sumidouro P12) na proximidade da área
de descarga de TDI, a sul.
Relativamente ao aumento da frequência das operações de carga de «resinas PU TDI 1224», é referido,
na análise de risco efetuada, de forma genérica, o cenário de derrame devido à queda de reservatório
durante o transporte por empilhador. De forma a controlar essas situações, foi proposta pelo proponente
nos pontos 22 e 23 do aditamento ao EIA (desenho 4.11 do anexo do aditamento), como medida adicional,
a instalação de novas grelhas de contenção de derrames (com encaminhamento para caixa de retenção
subterrânea), que incluem também a zona de carga/descarga de camiões a poente, assim como a zona da
descarga do camião-cisterna de TDI, medida com a qual se concorda, considerando a possibilidade de
derrame nessas zonas e, no caso da zona de carga de produto final, a inclinação para sul existente, onde
se encontra um sumidouro de águas pluviais.
Deste modo, no que se refere ao projeto de alteração, no que concerne ao risco de acidentes graves
envolvendo substâncias perigosas, este inclui modificações no inventário de «substâncias perigosas» do
estabelecimento, assim como modificações na frequência das operações de descarga de camião-cisterna
de TDI e das operações de carga para camião do produto final de «resinas PU TDI 1224». Tendo por base
o documento «Critérios para a definição de alteração substancial no âmbito do regime jurídico de prevenção
de acidentes graves», disponibilizado no sítio na internet da APA, não se prevê que essas modificações
possam ter sérias consequências para os perigos de acidente grave do estabelecimento, sendo ainda de
referir que as alterações de inventário representam variações da regra da adição, para as diferentes secções
H, P e E da parte 1 do anexo I do Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto, muito inferiores a 0,40, pelo
que se confirma que o projeto de alterações em estudo não constitui uma «alteração substancial», na
aceção do artigo 25.º do referido diploma.
Assim, foram abordados no EIA, os riscos associados às alterações em estudo e as medidas de prevenção
e controlo de fugas (existentes e previstas), nomeadamente as associadas à rede de gás natural e às

4
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operações de carga e descarga das substâncias perigosas relevantes para o projeto de alterações em
questão, medidas essas que se consideram genericamente adequadas.
No que diz respeito às medidas previstas, considera-se que deve ser implementada, previamente à entrada
em funcionamento das alterações do projeto, a instalação de grelhas adicionais de contenção de derrames
propostas pelo proponente no desenho 4.11 do aditamento ao EIA. No que respeita à existência de um
sumidouro de águas pluviais (sumidouro P12) na proximidade da área de descarga de TDI, a sul, considerase que devem ser ainda implementadas medidas que permitam impedir ou minimizar a possibilidade de um
derrame significativo de TDI atingir esse sumidouro da rede de águas pluviais.

5.10

PREVENÇÃO E CONTROLO INTEGRADOS DA POLUIÇÃO

As atividades desenvolvidas na instalação RESIBRAS - Companhia Portuguesa de Resinas Para Abrasivos,
S.A. são enquadradas na categoria 4.1h do Anexo I do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto, que
estabelece o Regime de Emissões Industriais (REI), tendo sido emitida, em 31.12.2008, para a instalação
no seu todo, a Licença Ambiental (LA) n.º 237/0.0/2008.
A apreciação do projeto nesta vertente tem por base as disposições previstas no regime de Emissões
Industriais (REI) em matéria de prevenção e controlo integrados da poluição proveniente das atividades a
desenvolver na instalação tendo em vista o estabelecimento de medidas destinadas a evitar ou, quando tal
não for possível, a reduzir as emissões dessas atividades para o ar, a água ou o solo, a prevenção e controlo
do ruído e a produção de resíduos a fim de alcançar um elevado nível de proteção do ambiente no seu
todo.
Relativamente ao projeto a licenciar, o operador pretende introduzir um conjunto de alterações na
instalação já existente e em laboração, situada no Parque Industrial das Carrascas e com uma área total
de 10.559 m2, e dedicada às atividades de fabrico de pós de fricção, resinas cardólicas, resinas de
poliuretano e emulsões aquosas de poliuretano e ainda de produção de cardanol e de produtos para
tratamento de superfícies.
Das alterações a introduzir na instalação existente destacam-se, nomeadamente, o aumento de capacidade
instalada de produção de resinas de poliuretano para 30.112 t/ano com a instalação, nesta área de
produção, de dois reatores adicionais - nomeadamente o reator n.º 6 e n.º 8, o aumento da capacidade
instalada de produção de pós de fricção para 4.380 t/ano com a instalação, nesta área de produção, do
reator n.º 7, a instalação de um novo tanque de 100 m 3 de poliol, o reposicionamento de alguns
equipamentos/depósitos nos diferentes processos/áreas de produção, a alteração de combustível de
gasóleo para gás natural nos equipamentos onde existe combustão (fontes pontuais FF1, FF2 e FF6), a
reestruturação da rede de incêndio e a alteração da rede de drenagem de águas pluviais.
O projeto em apreciação configura uma alteração substancial da instalação licenciada e detentora de LA
n.º 237/0.0/2008. Com efeito, a análise efetuada no âmbito do Capítulo II do REI visou avaliar se o Projeto
de alteração apresentado prevê a adoção de medidas preventivas adequadas ao combate à poluição,
designadamente mediante a utilização das Melhores Técnicas Disponíveis (MTD) previstas nos Documentos
de Referência (BREF) setoriais e transversais aplicáveis às atividades da instalação. Em particular foram
avaliados os BREF/Conclusões MTD de aplicação setorial e transversal OFC - Manufacture of Organic Fine
Chemicals, POL - Production of Polymers, CWW - Common Waste Water and Waste Gas
Treatment/Management Systems in the Chemical Sector , ICS - Industrial Cooling Systems, EFS - Emissions
from Storage e ENE - Energy Efficiency.
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Relativamente às atividades enquadradas no Anexo I do REI, o operador identificou medidas previstas
adotar para a fase de exploração do projeto de alteração e que se aplicarão igualmente à exploração da
instalação no seu todo, tendo em vista a minimização dos impactes das atividades face às alterações
introduzidas pelo Projeto para os diferentes descritores ambientais relevantes.
Para a fase de exploração, e em matéria de emissões, o projeto apresentado não prevê qualquer rejeição
de efluentes líquidos industriais de processo no meio ou em sistema coletivo de drenagem. De acordo com
o projeto apresentado, os efluentes líquidos com origem nos sistemas de lavagem de gases associados ao
funcionamento dos fornos, eventuais purgas da torre de arrefecimento e condensados são recolhidos e
encaminhados como resíduos para operadores de gestão licenciados.
Relativamente aos efluentes domésticos gerados na instalação, o projeto prevê o seu encaminhamento
para a rede de drenagem do Parque Industrial das Carrascas, sendo posteriormente conduzidos para
tratamento final na ETAR da Lagoinha do sistema multimunicipal da SIMARSUL.
Em matéria de emissões para o ar, e no que se refere aos processos produtivos propriamente ditos, o
projeto identifica três fontes de emissão pontual associadas aos sistemas de despoeiramento da central de
moagem (ciclones e filtros de mangas) e da descarga dos fornos (filtros de mangas), para os quais foi
identificada uma eficiência de tratamento/redução igual ou superior a 99%, e com emissões de partículas
em consonância com as gamas de valores previstas no BREF OFC.
Relativamente a emissões difusas, o projeto apresentado prevê algumas fontes potencialmente geradoras
deste tipo de emissões, nomeadamente as associadas às operações de carga e descarga dos reatores, às
operações de carga dos fornos e ainda aos tanques de água dos sistemas de lavagem de gases com origem
nos fornos.
Considera-se assim relevante definir, em sede do procedimento de AIA em curso, as seguintes medidas de
minimização:
Na fase de construção e exploração:
-

Tomar em consideração as medidas preventivas adequadas ao combate à poluição,
designadamente mediante a implementação das Melhores Técnicas Disponíveis (MTD) previstas
nos Documentos de Referência (BREF) setoriais e transversais aplicáveis à instalação,
nomeadamente os BREF/Conclusões MTD POL, OFC, CWW, EFS, ENE, ICS.

Na fase de exploração:
-

Para os diferentes descritores relevantes manter níveis de emissão de poluentes em consonância
com os Valores de Emissão Associados (VEA) à utilização das MTD previstas nos BREF/Conclusões
MTD setoriais e transversais aplicáveis.

Refere-se ainda que, tratando-se de um projeto submetido no âmbito do regime LUA igualmente sujeito a
procedimento de licenciamento ambiental, a proposta de Título Único de Ambiente (TUA) irá contemplar
as condições previstas para cada um dos regimes, sendo que em matéria de licenciamento ambiental serão
nessa sede definidas as condições de exploração da instalação.

6. RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA
Em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na
sua versão atual, procedeu-se à Consulta Pública do Projeto de “Alteração da Capacidade instalada da
RESIBRAS”, durante 30 dias úteis, de 20 de Agosto a 30 de Setembro de 2020.”
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No âmbito da Consulta Pública foram recebidas cinco exposições apresentadas por:






Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC).
Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM).
Estado Maior da Força Aérea (EMFA).
Direção-Geral do Território (DGT).
Turismo de Portugal, IP.

A Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) informa que o Projeto em causa não se encontra em área
abrangida por qualquer servidão aeronáutica civil, considerando que a atividade em causa não é suscetível
de causar impactes nas operações de aviação civil.
Alerta para o facto de qualquer equipamento com altura superior a 30 m ser considerado obstáculo à
navegação aérea. No caso de serem instalados ou utilizados equipamentos nessas condições,
nomeadamente a utilização de gruas na fase de instalação, os mesmos são considerados obstáculos à
navegação aérea, devendo ser balizados de acordo com a Circular de Infirmação Aeronáutica – CIA 10/03,
de 06 de Maio - Limitações em Altura e Balizagem de Obstáculos Artificias à Navegação Aérea.
A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) verificou a inexistência de condicionantes de natureza
radioelétrica aplicáveis ao local em causa pelo que não coloca objeção à implementação do projeto naquela
área.
O Estado Maior da Força Aérea (EMFA) informa que a área de intervenção do projeto não se encontra
abrangida por qualquer Servidão de unidades afetas à Força Aérea Portuguesa pelo que não há
inconveniente na sua concretização.
A Direção-Geral do Território (DGT) informa que a execução deste projeto não constitui impedimento para
as atividades geodésicas desenvolvidas por esta entidade. Relativamente à cartografia nada tem a referir.
No âmbito da Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP), verifica que a área de intervenção deste
projeto se insere na freguesia e concelho de Palmela, como tal não necessita de ter os limites
administrativos representados nas peças desenhadas. O seu parecer é favorável a este projeto.
O Turismo de Portugal, I.P., informa que do ponto de vista do turismo nada há a referir sobre o Estudo de
Impacte Ambiental (EIA) em avaliação.
As exposições recebidas no âmbito da participação pública deste projeto não se opõem à sua execução.
Salienta-se a preocupação expressa pela ANAC de qualquer equipamento com altura superior a 30 m ser
considerado obstáculo à navegação aérea, devendo ser balizado de acordo com a Circular de Infirmação
Aeronáutica – CIA 10/03, de 06 de Maio – “Limitações em Altura e Balizagem de Obstáculos Artificias à
Navegação Aérea”.

7. PARECERES EXTERNOS
Foi solicitado parecer externo à Câmara Municipal de Palmela não tendo sido recebida nenhuma pronúncia
emitida por parte desta autarquia.

8. CONCLUSÃO
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O projeto consiste num conjunto de alterações a introduzir na instalação já existente e em laboração desde
1989, situada no referido Parque Industrial das Carrascas e com uma área total de 10.559 m 2, e dedicada
às atividades de fabrico de pós de fricção, resinas cardólicas, resinas de poliuretano e emulsões aquosas
de poliuretano e ainda de produção de cardanol e de produtos para tratamento de superfícies.
Das alterações a introduzir na instalação existente destacam-se, nomeadamente, o aumento de capacidade
instalada de produção de resinas de poliuretano para 30.112 t/ano com a instalação, nesta área de
produção, de dois reatores adicionais - nomeadamente o reator n.º 6 e n.º 8, o aumento da capacidade
instalada de produção de pós de fricção para 4.380 t/ano com a instalação, nesta área de produção, do
reator n.º 7, a instalação de um novo tanque de 100 m 3 de poliol, o reposicionamento de alguns
equipamentos/depósitos nos diferentes processos/áreas de produção, a alteração de combustível de
gasóleo para gás natural nos equipamentos onde existe combustão (fontes pontuais FF1, FF2 e FF6), a
reestruturação da rede de incêndio e a alteração da rede de águas pluviais.
A instalação funciona com dois turnos diários (dias úteis), das 7h00 às 16h00 e das 16h00 às 00h30 e, com
a implementação do projeto o número de trabalhadores passará de 29 para 32.
O estabelecimento industrial encontra-se abrangido pelos regimes jurídicos ambientais:
 Prevenção e Controlo Integrados da Poluição
 Prevenção de Acidentes Graves que envolvam Substâncias Perigosas no “Nível Inferior de
Perigosidade”.
 Avaliação de Impacte Ambiental
Assumiram-se como mais relevantes para a avaliação do projeto os fatores: recursos hídricos, qualidade
do ar / emissões atmosféricas, socioeconomia, saúde humana e análise dos riscos de acidentes graves.
No projeto distingue-se a fase de construção com impactes pouco significativos uma vez que na mesma
serão colocados os novos equipamentos e reposicionados outros, podendo haver a necessidade de construir
ou redimensionar bacias de retenção. Apenas a execução das alterações à rede de águas pluviais implicará
alguma movimentação de terras sendo necessário remoção de pavimento (pavê, betuminoso e camada de
terra) até à cota de implantação dos tubos, colocação da nova tubagem e caixas de inspeção, recobrimento
com terra e revestimento final - betuminoso ou pavê, consoante a localização da tubagem.
Os impactes associados a esta fase incluem a possibilidade arrastamento de partículas sólidas em suspensão
(SST) para a rede de drenagem das águas pluviais, afetando a qualidade da linha de água, sendo contudo
o impacte negativo temporário e minimizável através da implementação de medidas de minimização.
Poderão ainda ocorrer eventuais derrames acidentais de óleos provenientes da maquinaria e viaturas
associadas à obra, os quais poderão afetar os recursos hídricos superficiais e os solos. Estes impactes serão
negativos e significativos, sendo contudo essa ocorrência pouco provável desde que implementadas as
medidas de minimização constantes do presente parecer.
Na fase de exploração, os impactes positivos do projeto prendem-se com aspetos socioeconómicos diretos
associados ao aumento da produtividade e da produção, com reflexos no mercado nacional ou internacional,
onde vende os seus produtos e pela manutenção dos postos de trabalho existentes e criação de 3 novos e
indiretos, associados, nomeadamente, ao transporte rodoviário de matérias-primas e produtos finais. A
substituição do gasóleo de aquecimento por gás natural permitirá uma redução de emissão de partículas
em suspensão.
Como impactes negativos identificaram-se:


Emissões das fontes fixas, difusas e tráfego rodoviário, associadas à RESIBRAS. No entanto, as
concentrações no ar ambiente da área envolvente dos poluentes atmosféricos relevantes no âmbito
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do projeto em avaliação, na situação atual e na situação futura, estimam-se muito semelhantes e
baixas, face aos valores limite definidos na legislação nacional. Assim, o impacte do presente
projeto na fase de exploração para a qualidade do ar da envolvente, é negativo, permanente e
pouco significativo ou irrelevante.
Emissões sonoras - Os novos equipamentos não adicionarão novas emissões sonoras significativas.
Mais relevante será o aumento do número de veículos pesados de transporte de material associado
ao projeto (máximo de 11 veículos/dia). Contudo, considera-se que não se irá a traduzir num
incremento expressivo de ruído nos recetores, face aos níveis sonoros atualmente existentes nos
locais próximos das vias atravessadas Assim, os impactes negativos neste descritor são
considerados não significativos.
Contaminação de recursos hídricos e dos solos resultantes da possibilidade de ocorrer derrame no
transporte e na trasfega de substâncias químicas no interior da fábrica, à probabilidade de perdas
de óleos ou combustíveis dos veículos que asseguram o transporte, de e para o exterior, das
matérias-primas e dos produtos acabados, e à probabilidade de estes acidentes ocorrerem em piso
semipermeável e/ou impermeável com fraturas abertas, com afetação dos recursos hídricos e solos.
Considera-se este impacte como negativo, ocasional, isolado, de magnitude reduzida, desde que
implementadas as medidas de minimização previstas no presente parecer.
Saúde humana – O aumento da produção traduz-se na necessidade de mais matéria-prima e na
produção de uma quantidade adicional de produtos os quais serão transportados por um número
adicional de veículos pesados, e na possibilidade de ocorrerem fenómenos de poluição local, pelo
que as áreas de saúde ambiental potencialmente afetadas pelo projeto decorrem:
o
Da maior probabilidade de ocorrerem acidentes rodoviários, não se esperando contudo
alterações significativas;
o Do incremento de emissão poluentes como sejam o monóxido de carbono e os óxidos de
azoto. São contudo, quantitativos muito reduzidos sem repercussões relevantes ao nível
da saúde das populações locais;
o
Da exposição a substâncias potencialmente perigosas, não se prevendo contudo o
aumento do volume de armazenagem das mesmas.
Nas medições pontuais realizadas em 2019, na envolvente da fonte difusa ED3, identificaram-se
concentrações superiores aos limites definidos para exposição profissional pelo que está prevista
a monitorização desta fonte difusa.
Risco - Não se prevê que as modificações propostas possam ter sérias consequências para os
perigos de acidente grave do estabelecimento.

No que se reporta aos Instrumentos de Gestão territorial verifica-se que o projeto não colide diretamente
com as orientações estratégicas do PROTAML, para o local. No que se refere às disposições do Plano Diretor
Municipal de Palmela O projeto não está em conformidade com o PDMP, por deficit de lugares de
estacionamento para ligeiros e pesados. Está, no entanto em curso, um processo de legalização requerido
pelo proponente.
Os resultados do procedimento e consulta pública não se opõe à execução do projeto.
Do acima exposto e tendo em consideração que:


Se trata de uma instalação localizada num Parque Industrial infraestruturado;



O projeto tem impactes económicos e sociais positivos associados ao aumento da produção e venda
de produtos dirigidos à indústria corticeira e automóvel, à manutenção e criação de emprego direto
e indireto com efeitos ao nível regional, nacional e na exportação;
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Que os impactes negativos identificados são genericamente, minimizáveis desde que cumpridas as
condições, medidas de minimização e programas de monitorização propostos;



Foi já requerida a legalização da situação de não conformidade com o PDM de Palmela no que se
refere aos lugares de estacionamento;



A participação pública não se opõe à execução do projeto.

Face ao exposto propõe-se a emissão de parecer favorável condicionado ao cumprimento dos termos e
condições expressos no capítulo 9 do presente documento.
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9. CONDICIONANTES, ELEMENTOS A APRESENTAR, MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E
PLANOS DE MONITORIZAÇÃO

CONDICIONANTES
1. Efetuar o pedido de alteração da altura das chaminés e da velocidade de escoamento através da
Entidade Coordenadora do Licenciamento (ECL).
2. Solicitar o(s) TURH para a(s) descarga(s) das águas pluviais potencialmente contaminadas na rede
pública de drenagem das águas pluviais.

ELEMENTOS A APRESENTAR
Apresentar para conhecimento, à Autoridade de AIA
1. Medidas de prevenção em termos de segurança e saúde no trabalho, para as três fases - construção,
exploração e desativação.
Apresentar à Autoridade de AIA, para conhecimento, até um mês depois do município ter emitido a
decisão/pronúncia:
2. Cópia do projeto da rede de drenagem de águas pluviais com carimbo do Município, e do ofício de
aprovação, demonstrando que o projeto de drenagem pluvial foi aprovado pela entidade
competente (Câmara Municipal de Palmela).
3. Documento demonstrativo da resolução da situação de não conformidade com o PDM de Palmela.
4. Documento emitido pelo município que confirme as reduções da área de implantação global (7
589,64m2 diminui para 4 040,95m2) e da área de construção global (7 850,79m 2 diminui para
4661,35m2).

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO

A Autoridade de AIA deve ser previamente informada da aprovação do Projeto e início da obra, bem
como do respetivo cronograma da obra, de forma a possibilitar o desempenho das suas competências
em matéria de pós-avaliação.
De acordo com o artigo 27.º do Decreto-lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, devem ser realizadas
auditorias por verificadores qualificados pela APA. A realização de auditorias deve ter em consideração
o documento “Termos e condições para a realização das Auditorias de Pós-Avaliação”, disponível no
portal da APA. Os respetivos Relatórios de Auditoria devem seguir o modelo publicado no portal da APA
e ser remetidos pelo proponente à Autoridade de AIA no prazo de 15 dias úteis após a sua apresentação
pelo verificador.
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GERAIS
1. Garantir a execução das medidas preventivas adequadas ao combate à poluição, designadamente
mediante a implementação das Melhores Técnicas Disponíveis (MTD) previstas nos Documentos de
Referência (BREF) setoriais e transversais aplicáveis à instalação, nomeadamente os
BREF/Conclusões MTD POL - Production of Polymers, OFC - Manufacture of Organic Fine Chemicals ,
CWW - Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical
Sector, EFS - Emissions from Storage, ENE - Energy Efficiency, ICS - Industrial Cooling Systems.
2. Garantir que a exploração e a manutenção dos queimadores é realizada de forma adequada, de
modo a permitir um elevado nível de eficiência, dando cumprimento ao Regulamento de instalação
e de funcionamento de recipientes sob pressão simples e equipamentos sob pressão.
3. Desenvolver e adotar um plano de sensibilização dos trabalhadores para a vigilância e reporte de
eventuais perdas e derrames, bem como para a adoção de práticas que permitam a racionalização
dos consumos de recursos.
4. Promover a minimização da produção de resíduos e proceder a uma correta gestão dos resíduos
produzidos nas áreas industrial e social no que respeita ao seu armazenamento e destino final
assegurando que são tratados, valorizados ou eliminados em instalações devidamente
licenciadas/autorizadas para o efeito, privilegiando a sua valorização face à deposição em aterro.
5. Promover o controlo do consumo de recursos (água, eletricidade, combustível, produtos químicos,
etc.), de forma a criar-se um histórico de consumos e permitir estabelecer metas de redução para
os mesmos.
6. Realizar ações de formação e divulgação aos trabalhadores sobre as normas e cuidados ambientais
e de segurança, a ter em conta no decorrer dos trabalhos.
7. Balizar, sempre que aplicável e de acordo com a Circular de Infirmação Aeronáutica – CIA 10/03,
de 06 de Maio – “Limitações em Altura e Balizagem de Obstáculos Artificias à Navegação Aérea”,
qualquer equipamento com altura superior a 30 m (grua, chaminé, etc.) por ser considerado
obstáculo à navegação aérea.

FASE DE CONSTRUÇÃO
As medidas apresentadas referem-se à implementação do projeto da rede de drenagem de águas pluviais.
8. No caso de ocorrência de eventuais derrames de óleos e combustíveis, deverá proceder-se de
imediato à limpeza da área diretamente afetada de forma a minimizar a infiltração de substâncias
poluentes, sendo que o material recolhido deverá ser armazenado e posteriormente enviado a
destino adequado.
9. Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra, de forma
a manter as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização dos riscos de
contaminação dos solos e das águas.
10. Os abastecimentos de combustível e/ou mudanças de óleos ou outros lubrificantes terão de ser
efetuados em local devidamente impermeabilizado e preferencialmente coberto.
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11. Executar os trabalhos que envolvam escavações a céu aberto e movimentação de terras de forma
a minimizar a exposição dos solos nos períodos de maior pluviosidade, de modo a diminuir a erosão
hídrica e o transporte sólido.
12. Durante o armazenamento temporário de terras, deve efetuar-se a sua proteção com coberturas
impermeáveis. As pilhas de terras devem ter uma altura que garanta a sua estabilidade.

FASE PRÉVIA À ENTRADA EM FUNCIONAMENTO DAS ALTERAÇÕES PROPOSTAS:
13. Instalar bacia de retenção no parque de resíduos PA2.
14. Efetuar a eliminação/selagem da ligação da rede de drenagem dos efluentes laboratoriais
(provenientes da área laboratorial) à rede de drenagem das águas residuais domésticas da
instalação cuja descarga é efetuada na rede pública de drenagem, devendo aqueles efluentes ser
encaminhados para tratamento adequado. Apresentar a caracterização da solução de
encaminhamento adotada e ainda planta contendo a alteração do traçado dessa rede de drenagem,
incluindo o seu troço final dentro das instalações.
15. Instalar separador de hidrocarbonetos na rede de drenagem das águas pluviais de modo a assegurar
o tratamento das águas pluviais potencialmente contaminadas com origem na área de circulação
dos veículos pesados. A instalação deste(s) equipamento(s) deve ser efetuada imediatamente a
montante da(s) descarga(s) na rede pública de drenagem das águas pluviais. Ainda, imediatamente
a jusante de cada um dos separadores de hidrocarbonetos, prever uma caixa de visita, de modo a
possibilitar a recolha de amostras a fim de controlar a qualidade da água e a eficiência do
tratamento.
16. Justificar e demonstrar que, em caso de acidente, as tubagens que interligam as bacias de retenção
onde se encontram armazenados os produtos, estão operacionais e que o diâmetro dessas tubagens
possui capacidade de vazão assegurando a retenção adequada para fazer face às eventuais fugas
e roturas do reservatório de maior capacidade contido no interior das bacias associadas.
17. Implementar a instalação de grelhas adicionais da rede de contenção de derrames propostas no
desenho 4.11 do aditamento ao EIA.
18. Justificar e demonstrar que os eventuais derrames que possam ocorrer nas áreas servidas pela rede
de contenção de derrames, são encaminhados para os órgãos de recolha (grelhas) daquela rede de
drenagem específica, não havendo encaminhamento desses eventuais derrames para os órgãos de
recolha (sumidouros), que fazem parte integrante da rede de drenagem das águas pluviais.
Equacionar a eliminação do sumidouro designado como P12 ou outra solução que impeça um
derrame de atingir a rede de drenagem de águas pluviais, e consequentemente, a rede pública.
Salienta-se que não é de todo admissível qualquer descarga de águas contaminadas no meio recetor
natural, quer através da rede de drenagem das águas pluviais, quer através dos órgãos específicos
da rede de contenção de derrames.
19. Garantir que a chaminé afeta às hottes do laboratório é vertical com secção circular, com a cota
máxima ser superior, em pelo menos um metro, à cota máxima do edifício onde está instalada.
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FASE DE EXPLORAÇÃO
20. Efetuar uma correta manutenção preventiva dos equipamentos da instalação, para estes operarem
nas condições normais, evitando assim o aumento de emissões de poluentes atmosféricos, sonoras
e a ocorrência de derrames.
21. Para os diferentes descritores relevantes manter níveis de emissão de poluentes em consonância
com os Valores de Emissão Associados (VEA) à utilização das MTD previstas nos BREF/Conclusões
MTD setoriais e transversais aplicáveis.
22. Assegurar a manutenção e a limpeza da rede de drenagem pluvial, assim como do sistema de
drenagem das águas pluviais suscetíveis de contaminação.
23. Assegurar a manutenção e a limpeza da rede de drenagem de contenção de derrames, incluindo a
verificação periódica da estanquicidade das caixas de retenção subterrâneas para contenção.
24. O armazenamento de produtos químicos deve ter em conta as famílias de perigo dos produtos para
evitar reações entre os vários produtos existentes.
25. Os produtos químicos devem estar identificados e com fichas de dados de segurança junto ao local
onde os produtos são armazenados.
26. Garantir que todas as áreas onde existe armazenamento/manuseamento de substâncias químicas
se encontram impermeabilizadas. Proceder à manutenção dos pavimentos impermeáveis a qual
deve incluir a impermeabilização de fraturas existentes ou que venham a ocorrer de modo a evitar
o mais possível a eventual infiltração de substâncias líquidas resultantes de derrames acidentais.
27. Assegurar o acondicionamento das substâncias químicas existentes, nomeadamente nas zonas no
exterior da fábrica, onde se registe o armazenamento de substâncias químicas, com bacias de
retenção, de capacidade suficiente para conter um derrame total da substância que alberga.
28. Instalar alarmes de nível nas bacias de retenção que recebem líquidos e cuja capacidade é inferior
ao volume armazenado.
29. Os locais de armazenamento de produtos e resíduos líquidos perigosos devem estar dotados de
meios de primeira intervenção em caso de derrame.
30. Em caso de derrames nos pavimentos devem ser tomadas medidas imediatas para a sua
retirada/limpeza/contenção. Os resíduos resultantes da limpeza devem ser temporariamente
armazenados no parque de resíduos e posteriormente encaminhados para operador licenciado.
31. Manter a zona próxima do furo limpa e a cabeça do furo coberta e sem acesso a pessoal não
autorizado.
32. Em caso da ocorrência de um incêndio de pequenas proporções ou de derrames, averiguar a
existência de escorrências para a rede de águas pluviais e, no caso da sua ocorrência, contactar de
imediato a entidade gestora pelo sistema e proceder à sua inspeção e limpeza.
33. Indicar o destino dado ao resíduo resultante da operação de lavagem dos gases gerados nos fornos.

PREVIAMENTE À FASE DE DESATIVAÇÃO
34. Antes de iniciar a desativação (total ou parcial), apresentar à autoridade de AIA para aprovação um
Plano de desativação que deverá contemplar:
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i.

A solução final de requalificação da área - a qual deve ser compatível com os
instrumentos de gestão territorial e com o quadro legal então em vigor;

ii.

As ações de desmantelamento e obra a ter lugar, respetivos impactes e medidas de
mitigação associadas - garantindo que essas ações são executadas com o mínimo
prejuízo para os valores ambientais da área (águas, solos, ar);

iii.

O destino a dar a todos os elementos retirados - promovendo o encaminhamento
adequado para operadores autorizados.

PLANOS DE MONITORIZAÇÃO E OUTROS

1.

PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

1.1. Águas Subterrâneas
O plano de monitorização da água subterrânea tem como principais objetivos monitorizar variações da
qualidade da água e providenciar dados hidroquímicos suficientes para permitir estabelecer relações de
causa – efeito identificando potenciais focos de contaminação e avaliando a eficácia resultante da
implementação das medidas de mitigação propostas.
Parâmetros a Monitorizar



no campo: pH, temperatura (T), condutividade elétrica (CE);
em laboratório: oxidabilidade, azoto amoniacal, nitrato, nitrito, Carbono Orgânico Total (COT),
sulfatos, fosfatos, Bário, Zinco, Cobre, Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP),
Hidrocarbonetos totais, Tetracloroeteno e Tricloroeteno, Chumbo, Mercúrio, Níquel, Crómio e
Cádmio.

Locais de Amostragem – Na captação de água subterrânea que abastece a instalação industrial.
Frequência de Amostragem - A periodicidade deve ser semestral, (na estação seca e na estação húmida)
durante 3 anos.
Métodos Analíticos
Os métodos analíticos deverão estar de acordo com as especificações para a análise dos parâmetros
propostos e indicadas no Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.
As análises deverão ser efetuadas em laboratórios que garantam a qualidade dos respetivos resultados
analíticos e que sejam supervisionados regularmente pela autoridade competente ou por uma entidade
independente em que esta delegue, enquanto não tiver meios próprios.
Relação entre o fator ambiental a monitorizar e os parâmetros caracterizadores do projeto
A decisão de propor o programa de monitorização sobre os Recursos Hídricos Subterrâneos, deve-se ao
facto de na campanha realizada no âmbito do presente estudo se ter identificado a presença de alguns
elementos químicos na amostra realizada, o que indicia a existência de contaminação, cuja origem não é
passível de ser atribuída.

45
Projeto de Alteração da Capacidade Instalada da RESIBRAS
Projeto de Execução

Parecer da Comissão de Avaliação
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3341

Existindo o cenário/risco de ocorrência de acidente (derrames), o presente programa também permitirá
verificar a eficácia das medidas de minimização propostas no âmbito do presente estudo.
Medidas de gestão ambiental a adotar na sequência dos resultados obtidos
Em função dos resultados obtidos poderá ser necessário ajustar a forma de gestão das águas pluviais
provenientes da unidade e/ou averiguar a existência de outros focos de contaminação.
Periodicidade dos Relatórios de Monitorização, respetivas Datas de Entrega e Critérios para a Decisão sobre
a Revisão do Programa de Monitorização - A periodicidade dos relatórios de monitorização acompanhará
as campanhas de amostragem, de modo a possibilitar uma atuação atempada, em caso de se detetarem
situações críticas e/ou de incumprimento.
A estrutura deverá obedecer ao disposto na Portaria nº 395/2015 de 4 de Novembro.
Os critérios para a decisão sobre a revisão dos programas de monitorização deverão ser definidos consoante
os resultados obtidos, sendo obviamente o programa ajustado de acordo com as necessidades verificadas.
O programa de monitorização poderá também ser revisto na sequência de estudos a desenvolver, ou em
função de legislação específica que, nesta área, imponha novas metodologias e critérios.
Acresce ainda que os resultados da monitorização deverão ser fornecidos em suporte informático, em
formato com extensão “.xls” ou “.xlsx” ou outro, desde que compatível com o formato Excel.
Apresentar os resultados da monitorização também à ARS de Lisboa e Vale do Tejo.
1.2. Rejeição de Águas Pluviais Potencialmente Contaminadas
Dar cumprimento às condições impostas no(s) TURH a emitir.

2.

PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DA QUALIDADE DO AR

2.1. Programa de monitorização da qualidade do ar na envolvente da fonte difusa ED3

Parâmetros a monitorizar:
Os parâmetros a monitorizar são: Compostos Orgânicos Voláteis totais, 2 - Furaldeído e Aldeídos
(Acetaldeído, Acroleína, Benzaldeído, Formaldeído, Glutaraldeído, Propionaldeído).
Locais de amostragem: Junto aos tanques dos lavadores (ED3).
Frequência de amostragem:
Periodicidade anual, durante 3 anos.
Técnicas/métodos de análise e equipamentos necessários:
Os métodos de amostragem e de análise deverão estar de acordo com as especificações para a avaliação
dos parâmetros propostos, nomeadamente as constantes nos métodos OSHA 72:1988 e NIOSH
2016:2003.
As análises deverão ser efetuadas em laboratórios que garantam a qualidade dos respetivos resultados
analíticos e que sejam supervisionados regularmente pela autoridade competente ou por uma entidade
independente em que esta delegue, enquanto não tiver meios próprios.
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Relação entre o fator ambiental a monitorizar e os parâmetros caracterizadores do projeto:
Foi proposta a monitorização pelo facto de nas medições pontuais realizadas em 2019, na envolvente da
fonte difusa ED3, se terem identificado concentrações superiores aos limites definidos para exposição
profissional.
Medidas de gestão ambiental a adotar na sequência dos resultados obtidos:
Em função dos resultados obtidos poderá ser necessário a adoção de medidas de minimização da emissão
de agentes químicos e a reavaliação da exposição dos trabalhadores.
Periodicidade dos relatórios de monitorização:
Os relatórios de monitorização, os quais devem obedecer à estrutura do disposto no Anexo V da Portaria
n.º 395/2015, de 4 de novembro devem ser apresentados anualmente à autoridade de AIA.
Apresentar os resultados da monitorização também à ARS de Lisboa e Vale do Tejo.
Critérios para a decisão de revisão do programa de monitorização:
O programa proposto deverá decorrer durante os próximos três anos. Após este período deverá ser
reavaliada a necessidade e condições de monitorização do programa agora proposto face aos resultados
obtidos.

2.2. Programa de Monitorização das Fontes Fixas
O programa de monitorização das fontes fixas será definido no Título Único de Ambiente (TUA).

3.

PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO AMBIENTE SONORO

Realizar uma campanha de medições acústicas após todos os equipamentos instalados, na qual, para
além dos pontos de medição considerados no relatório relativo à situação de referência, seja adicionado
um ponto de avaliação localizado junto a habitação mais próxima/mais exposta ao ruído da instalação,
desde que o mesmo seja percetível nesse local.
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ANEXO I

Implantação Territorial do Projeto
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Fonte: Extrato das Folhas n.º 443 e 454 da Carta Militar Portuguesa.

Figura 2.1– Localização da Unidade Industrial da Resibras.

Estudo de Impacte Ambiental do projeto de alteração da capacidade instalada da Resibras
Pág. 13 de 207

N

QUADRO SINÓPTICO - Áreas e Características do Edificado
Identificação

Edifício

Uso

49

52

28

Armazém Produto Acabado

21

A=1583.37m²

Alpendre

26
Zona
de Produtos
Inflamáveis
A=26.00m²

G.2
Arquivo de
Amostras
A=9.65m²

Zona de Resíduos

52

Q

P

B
28

15 19

19 15

41

41.2
15

28

28

15

1.418,90

1.196,85

B

Edifício de
produção de
Resinas
Sólidas

-Produção

6,95

6.540,15

1

984,70

984,70

984,70

-Armazenagem
Armazém de
Produto acabado

7,93

12.728,10

2

1.632,95

1.682,65

1.632,95

D

Oficina de Peças

-Manutenção

2,75

180,85

1

65,75

65,75

65,75

E

Armazém de
Feramentas

-Armazenagem

2,75

48,25

1

17,55

17,55

17,55

F

Depósito Rede de
Incêndio

-Depósito

5,59

245,40

2

43,90

66,50

43,90

F.1

Tanque Água de
Arrefecimento

-Depósito

1,40

17,20

1

12,30

12,30

12,30

1,85

16,50

1

8,90

8,90

8,90

1,85

14,35

1

7,75

7,75

7,75

5,20

50,60

1

10,50

10,50

10,50

2,50

33,25

1

13,30

13,30

13,30

55,45

55,45

236,45

236,45

511,98

511,98

2

4

3

37

1

37

04

35

R.6

Estufa
A=23.50m²

Arrumos
A=7.70m²

Gabinete
A=34.00m²

Duche/lava-olhos
de emergência

35.1

38

A=292.10m²

35

R.8

35

R.4

24 m³

Zona de Armazenagem do Pó de Forno

34.1

36

34

13

12

R.3

R.5

A=9.81m²

50 m³

10

08

30 m³
T.13

30 m³
T.121

35 m³
T.201

J

T

Casa da Bomba
CNSL
6,45 m²
Arrumos
5,45 m²

04

04

04

04

04

14.1

T.14

T.161

52

35 m³

04

38.1

04

04

04

T.5
16

I
04

Laboratório
A=75.00m²

T.12

100 m³

T.11

75 m³

T.10

75 m³

T.9

50 m³

T.8

100 m³

T.71

50 m³

T.6

07

02

A=17.40m²

30 m³

T.4

40 m³

T.3

40 m³

T.2

40 m³

T.1

Limite da Parcela
Área: 10.559,00 m²
Lugares de Estacionamento:
Ligeiros - 36 lugares

Sala de Motores de -Armazenagem
reserva
-Posto de Transf.

Bacia de Retenção -Retenção de Liq.

59,00

Depósito ISO 100

-Depósito

24,00

5,70

T.5

Depósito MDI
Polimérico ex Poliol

-Depósito

50,00

6,60

T.7

Depósito MDI 300

-Depósito

35,00

5,70

Bacia de Retenção -Retenção de Liq.

248,00

T.1

Depósito Poliol

-Depósito

40,00

7,55

T.2

Depósito Poliol

-Depósito

40,00

7,55

T.3

Depósito Poliol

-Depósito

40,00

7,55

T.4

Depósito Poliol

-Depósito

40,00

7,55

T.6

Depósito Poliol

-Depósito

50,00

6,60

T.71

Depósito Poliol

-Depósito

100,00

6,60

T.8

Depósito Poliol

-Depósito

50,00

6,60

T.9

Depósito Poliol

-Depósito

75,00

7,55

T.10

Depósito Poliol

-Depósito

75,00

7,55

T.11

Depósito Poliol

-Depósito

100,00

7,55

T.12

Depósito Poliol

-Depósito

100,00

7,55

Bacia de Retenção -Retenção de Liq.

360,33

T.121

Depósito Matéria
Prima

-Depósito

30,00

4,90

T.13

Depósito Matéria
Prima

-Depósito

30,00

4,90

T.14

Depósito MDI
Polimérico ex Poliol

-Depósito

500,00

77,00

T.15

Depósito MDI
Polimérico ex Poliol

-Depósito

190,00

30,20

T.16

Depósito Poliol

-Depósito

340,00

51,55

T.17

Depósito MDI
Polimérico ex Poliol

-Depósito

190,00

30,20

T.18

Depósito Poliol

-Depósito

330,00

T.201

Depósito Polímero
ex CNSL

-Depósito

35,00

LEGENDA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO
PRODUTIVO
01 - QUADROS ELÉCTRICOS
02 - TORRE DE ARREFECIMENTO
03 - TANQUE DE ÁGUA DE ARREFECIMENTO
04 - DEPÓSITO POLIOL
07 - DEPÓSITO TDI
08 - DEPÓSITO MATÉRIA PRIMA
09 - DEPÓSITO MDI POLIMÉRICO EX POLIOL
10 - DEPÓSITO CNSL
11 - BOMBAS DE ÁGUA
12 - MISTURADOR DE LÍQUIDOS
13 - MISTURADOR DE SÓLIDOS
14 - DEP. MDI DE BAIXA FUNCIONALIDADE -3
14.1 - DEPÓSITO CARDANOL
15 - LAVADOR DE GASES
16 - DEPÓSITO MDI POLIMERICO 2
17 - DEPÓSITO AZOTO
18 - DEPÓSITO POLÍMERO
18.1 - DEPÓSITO POLÍMERO EX CNSL
19 - TANQUES DE ÁGUA DOS LAVADORES
20 - CALDEIRAS DE FLUÍDO TÉRMICO
21 - CALDEIRA DE VAPOR DESACTIVADA
22 - BOMBAS DE VÁCUO
23 - DESTILARIA CARDANOL
24 - DEPÓSITO DE AR COMPRIMIDO
25 - REACTOR DE 15.000 LTS
26 - CENTRAL DE MOAGEM
27 - MOÍNHOS
28 - FILTROS DE MANGAS
29 - COMPRESSORES
34 - REACTORES 5.000 LT
34.1 - CONDENSADOR
35 - REACTORES 10.000 LT
35.1 - CONDENSADOR
36 - REACTORES 7.500 LT
36.1 - REACTOR PILOTO
37 - FORNOS
37.1 - FORNOS SEMI-CONTÍNUOS DESATIVADOS
38 - BOMBAS DE CNSL
38.1 - BOMBA DE POLIOL
40 - CHAMINÉ FF1
41 - CHAMINÉ FF2
41.1-CHAMINÉ FF3
41.2-CHAMINÉ FF4
41.3-CHAMINÉ FF5
41.4-CHAMINÉ FF6
42 - ARMAZÉM DE FERRAMENTAS
49 - CONTENTORES DE RESÍDUOS
50 - CASA DO GÁS
51 - CASA DOS ESQUENTADORES
52 - CAIXAS DE RETENÇÃO
53 - DEPÓSITO REDE DE INCÊNDIO
54 - POSTO DE REDUÇÃO E MEDIDA - GÁS

33,20

LEGENDA DE CORES

5,70
30,70

30,70

EQUIPAMENTO NOVO

12,50

12,50

EQUIPAMENTO A REPOSICIONAR

494,65

494,65

494,65

-Protecção

257,05

257,05

257,05

Alpendre

-Protecção

132,20

132,20

132,20

Alpendre

-Protecção

68,70

68,70

68,70

Bacia de Retenção -Retenção de Liq.

T.151

Depósito de TDI

-Depósito

N.1

Tanque Água dos
Lavadores

-Depósito

O

Alpendre

-Protecção

P

Alpendre

Q
R

27,80
36,00

17,75
9,80

S

Alpendre

-Protecção

114,10

114,10

114,10

T

Alpendre

-Protecção

291,10

291,10

291,10

U

Alpendre

-Protecção

11,90

11,90

11,90

01

Estacionamento

10 Lugares

191,85

191,85

02

Estacionamento

5 Lugares

74,15

74,15

03

Estacionamento

7 Lugares

78,65

78,65

04

Estacionamento

7 Lugares

67,65

67,65

1 Lugar

68,00

68,00

Requerente
RESIBRAS - Companhia Portuguesa de
Resinas para Abrasivos S.A.

Local
Parque Industrial de Carrascas - Palmela

Estudo
Estabelecimento Industrial

05

Estacionamento

05.1

Estacionamento

4 Lugares

37,20

37,20

05.2

Estacionamento

3 Lugares

36,70

36,70

Identificação

06

Zona Verde

-Jardim

125,45

125,45

Planta Síntese

07

Zona Verde

-Jardim

456,45

456,45

7.850,79

7.589,64

2.500,00

28.237,03

06

320,40

5.364,15

Designação
Projeto de Alterações

07
14

11

04

-Arrumos

TOTAIS

05

Contentores para
resíduos sólidos
urbanos

T.7
09

01

04

01

A=17.20m²
Ecopontos

03

5.2

36

20
03

02

F.1

F

20

40

17
52

53

42

E

29

U

24

H

D

Esc:
QUADRO SINÓPTICO - Características dos Pavimentos Exteriores
Identificação

10

100 m³

02

34

R.1

G
G.1

11

A

Gabinete
Fabril
A=13.33m²

01

52

S

5.1

35
07

Zona de Produto Acabado
Pó de Fricção

12

Arrumos

T.601

N

33

Hall
A=17.65m²

48

36 m³

N

R.2

13

32

I.S.
A=2.90m²

190 m³

K

Sala de Reuniões
A=17.45m²

Área de Produção de Resinas Liquidas

T.151
35

14

31

A=862.52m²

34

01

Zona de Resíduos

25

15

30

Copa
A=3.15m²

Alpendre

26

Sala de
Controle
Fornos

08

06

Recepção
A=18.15m²

23

R.7

10

22

A=6.66m²

37

A=873.00m²

Zona
de
Resíduos
Sucata

T.15

22

Estufa
A=10.15m²

Sala de
Controle
Moagem

Área de Produção de Resinas Sólidas

37.1

38.1

37

340 m³

O

52

190 m³

T.16

51
Alpendre

21

18

T.200

18.1

A=28.28m²

20
30 41.4 30

10
T.17

25 m³

17

Casa da Bomba de -Armazenagem
CNF

P.T.

LEGENDA

Pesados - 1 lugar

C

16

27

27

T.18
330 m³

18

23

52

41.1

Sala de Moagem
A=25.85m²

04

41.3

50
52

03

24

208,81

1.196,85

K

Zona de Armazenagem do Pó de Forno

Zona de Resíduos

N.1

R

19

I.S.
A=10,80m²

Balneário
A=30,80m²

20

04

25

36.1

54

49

Sala de Motores
de Reserva
10,40 m²

Construções e Depósitos

27

Alpendre

500 m³

22

208,81
2

J

Arranjos Exteriores

05

A.B.Construção Área Implantação
(m²)
(m²)

7.657,45

I

29

Área Coberta
(m²)

6,95

H

Zona
de Produtos
Inflamáveis
A=8.70m²

Área Depósitos
(m²)

-Produção
-Escritórios
-Laboratório

G.2

52

N.º de Pisos

Edifício de
produção de
Resinas
Líquidas

G.1

C

Volumetria
(m³)

A

G

Báscula

Volumetria
Depósitos (m³)

-Vedação

Muros

Caminho

Cércea
(m)

Armazém
Ferramentas
A=15.90m²

09

08

Tipo de Revestimento

Área
Impermeável
(m²)

Betuminoso

3.711,96

PT

Área Permeável
Área
(m²)
Semi-impermeável
(m²)

Oficina de Peças

Blocos de Betão

A=49.65m²

Grelhas de Enrelvamento

251,10

Relva

575,20

TOTAIS

Data:
1/200

Janeiro 2020

Obs.:
Revisão LA04_00_20

1.807,48

3.711,96

1.807,48

826,30

Desenho n.º:

1.5

O técnico:

