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Anexo I- Antecedentes 

 

A. Descrição dos antecedentes resultantes do pedido de renovação da Licença 
Ambiental n.º237/2008, em junho de 2016 

 
N.º processo / 
pedido 

Data Entidade(s) Descrição 

Pedido n.º 2261 
(via consola do 
IPAMEI) 

28-06-
2016 

IAPMEI A Resibras submeteu o Pedido de Alteração de Estabelecimento 
Industrial: Renovação do Licenciamento Ambiental (Submissão do 
Formulário PCIP, e respetivos anexos na consola do IAPMEI) 
Principais alterações: 
- Aumento de capacidade instalada para resinas de Poliuretano; 
- Combustível passa de gasóleo de aquecimento e fuelóleo, apenas 
para gasóleo de aquecimento; 
- Aquisição de um novo reator (reator n.º 7) com capacidade de 10.000 
Litros; 

Pedido n.º 2261 
(via consola do 
IPAMEI) 

11-07-
2016 

IPAMEI E-mail recebido em 11-07-2016 do IAPMEI a solicitar os seguintes 
esclarecimentos face ao pedido de renovação da licença ambiental n.º 
237/2008: 
Tendo presente o pedido de Renovação da L.A. nº 237/2008, 
apresentado neste Organismo, solicita-se a indicação das principais 
alterações ocorridas/a ocorrer no estabelecimento no decurso dos 
seguintes espaços de tempo: 
Situação 1- entre a emissão da Licença Ambiental nº 237/2008, e a 
emissão do 1º Aditamento à L.A.; 
Situação 2- entre a emissão do 1º Aditamento à L.A. e o pedido de 
Renovação da LA, agora apresentado. 
Situação 3- As alterações a ocorrer, que estejam previstas implantar no 
pedido de renovação da L.A.   

A) - Quando se tratar de novos depósitos destinados a conter 

matérias-primas, deve ser indicada para além da capacidade 

dos mesmos, as suas características construtivas e a 

designação completa dos produtos a conter. 

B) - Quando se tratar de novos depósitos com destino a 

armazenamento de produto acabado, indicar a capacidade, 

características construtivas e o nome dos produtos a 

armazenar. 

C) - No que se reporta a equipamentos produtivos principais, 

indicar, nos intervalos de tempo acima referidos, os que 

foram removidos, os que possam ter sido reinstalados em 

outro local, aqueles que possam ter sido instalados após a 

emissão do 1º Aditamento e ainda os equipamentos que se 

possam enquadrar na situação 3. 

D) - Para as atividades PCIP, referidas no ponto 1. do Preâmbulo, 

da L.A. nº 237/2008, indicar as atuais capacidades instaladas 

de produção, no que se refere a: 

- Resinas de poliuretano 
- Pós de fricção 
- Resinas cardólicas 
- Emulsões aquosas de poliuretano 
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N.º processo / 
pedido 

Data Entidade(s) Descrição 

- Outros produtos que eventualmente passaram a ser produzidos 
e que se possam enquadrar no regime PCIP. 

Pedido n.º 2261 
(via consola do 
IPAMEI) 

15-07-
2016 

Resibras Resposta ao e-mail recebido em 11-07-2016 do IAPMEI 

Refª processo 
IPAMEI n.º 
5088/2016/DPR-
DPLS; 
 
Refª Processo 
APA SO47730-
201608-DLUA 

09-09-
2016 

IAPMEI / APA Resposta do IAPMEI/APA face ao pedido n.º 2261 submetido, em 28-
06-2016, na consola do IAPMEI: 
“Face ao aumento de capacidade instalada de resinas de poliuretano 
de 6021 toneladas/ano, 
Trata-se duma alteração de instalação já existente, que não foi, 
anteriormente, sujeita a AIA, cumpre verificar o seu eventual 
enquadramento na alínea b) do n.º4 do artigo 1º do Decreto Lei n.º151-
B/2013, de 13 de Outubro” 
 

Resinas de 
Poliuretano 

Capacidade 
anterior em 
Toneladas 

Capacidade 
atual em 
Toneladas 

Aumento de 
capacidade 
em 
Toneladas 

TOTAIS 16790 22811 6021 

 
De acordo com a informação disponibilizada, verifica-se que o aumento 
da capacidade instalada de Resinas de Poliuretano será de 6021 
toneladas/ano valor superior ao limiar estabelecido (≥ 500 t/ano). 
Assim, a alteração de projeto a licenciar tem enquadramento direto na 
subalínea i) da alínea b) do n.º4 do artigo 1º, o que determina a 
necessidade de sujeição a AIA” 
 
Foram pedidos mais esclarecimentos em termos de licenciamento 
ambiental, nomeadamente: 
- Peça desenhada devidamente legendada que evidencie, de forma 
individualizada por área de instalação, todos os equipamentos a 
instalar, relocalizar, e ou a remover (de processo, de armazenagem, 
sistemas de redução de emissões, chaminés, etc) e respetiva 
localização, bem como outras eventuais alterações de lay-out face ao 
processo anteriormente licenciado; 
- Deverão ser identificados os principais equipamentos de processo 
afetos á produção das várias tipologias de produtos, clarificando a 
situação pré e pós-alteração; 
- Deverão ser clarificadas de forma fundamentada as capacidades 
instaladas para a situação pós-alteração; 
- Deverão ser esclarecidas as alterações verificadas ao nível das 
matérias-primas e/ou subsidiárias e ainda na tipologia de produtos 
finais listados nos Quadros QA.12 a QA.17 do Formulário PCIP, 
identificando de forma fundamentada as alterações ocorridas ao nível 
das atividades produtivas desenvolvidas na instalação face ao projeto 
licenciado; 
- No que se refere aos aspetos ambientais associados ao projeto de 
alteração apresentado, deverá ser efetuada uma caracterização do 
mesmo, sistematizando as variações que a sua implementação 
introduzirá no contexto global da instalação ao nível dos principais 
itens relevantes (para a situação pré e pós-alteração). 

Pedido n.º  2315 
(via consola do 
IPAMEI) 

25-10-
2016 

Resibras A Resibras respondeu ao pedido de esclarecimentos face ao processo 
n.º SO47730-201608-DLUA, por carta registada ao IAPMEI, tendo 
também submetido o mesmo na consola do IPAMEI (pedido n.º 2315) 
A Resibras não concordou com a decisão face à submissão em AIA uma 
vez “que o aumento da capacidade informada no pedido de alteração 
se deve exclusivamente à necessidade de ter equipamentos dedicados 
para cada tipo de resina/aplicação, dado que só com esta separação é 
possível à Resibras responder às exigências do mercado e continuar o 
seu trabalho de desenvolvimento com o objetivo de substituir as 
resinas classificadas como perigosas por outras não classificadas” 
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N.º processo / 
pedido 

Data Entidade(s) Descrição 

Foram também apresentados os esclarecimentos solicitados em 
matéria de licenciamento ambiental. 

Refª APA 
SO47730-
201608-DLUA 

10-11-
2016 

Resibras A Resibras complementa o documento enviado em 25-10-2016, 
enviando novo documento por carta registada, e por e-mail 
nomeadamente: 
- Especifica em detalhe os principais equipamentos de processo das 
várias tipologias de produtos, clarificando a situação de pré- e pós 
alteração; 
- Clarificação das capacidades instaladas para a situação de pós 
alteração, nomeadamente os tempos associados á produção de 
cardanol, produtos de tratamento de superfície, resinas cardólicas, e 
resinas de poliuretano. 

Refª APA 
SO67912-
201612-
DGLA.DEI 

02-01-
2017 

APA A Resibras recebe em 02-01-2017 carta da APA com Prorrogação do 
prazo de vigência da licença ambiental n.º 237/2008 pelo período de 6 
meses, até 30-06-2017 

Refª APA 
S038425-
201706-
DGLA.DEI / 
Processo 
consola do 
cliente n.º 2315 

30-06-
2017 

APA A Resibras recebe em 30-06-2017 e-mail da APA com prorrogação do 
prazo de vigência da Licença Ambiental n.º 237/2008 pelo período de 6 
meses, até 31 de Dezembro de 2017 

Pedido n.º 2531 
(via consola do 
IPAMEI) 

04-08-
2017 

Resibras A Resibras submete pedido de Alteração de Estabelecimento Industrial, 
via consola do IAPMEI, sendo que as alterações são as seguintes: 
- mudança de localização do reator n.º 2 do pavilhão das Resinas 
Liquidas para as Resinas Sólidas; 
- mudança de localização da bomba de CNSL para junto do tanque de 
CNSL com capacidade de 190m3; 
- mudança do combustível de gasóleo para gás natural; 
- foram substituídos os seguintes equipamentos: caldeira de fluído 
térmico n.º 3, e torre de arrefecimento; 
- foram adquiridos os seguintes equipamentos: compressor e bombas; 
- a rede de incêndio sofreu uma reestruturação profunda. 

Refª APA 
SO38037-
201706-DGLA, e 
S038037-
201706-DGLA 

25-09-
2017 
 

IAPMEI / APA A Resibras recebe e-mail do IAPMEI com os seguintes esclarecimentos: 
- Oficio n.º SO38037-201706-DGLA:  Em matéria de Avaliação de 
Impacte Ambiental, é reiterado que as alterações apresentadas (em 
sede do pedido acima referido) se enquadram na subalínea i) da alínea 
b) do nº 4 do artigo 1º , dado que a alteração, em si mesma, 
corresponde ao limiar fixado para a tipologia em causa, e portanto o 
pedido terá que ser instruído com o Estudo de Impacte Ambiental (artº 
36º do REI). 
- Oficio APA N.º SO50124-201709-DLUA – Licenciamento Único de 
Ambiente – Pedido de alteração do estabelecimento industrial que 
inclui renovação da LA – RESIBRAS- Companhia Portuguesa de Resinas 
para Abrasivos, S.A. (Processo n.º 3/30288): as alterações submetidas 
pela Resibras em 04-08-2017, e em 09-09-2016 deverão ser integradas 
no pedido de renovação da Licença Ambiental n.º 237/2008. 

--- 17-11-
2017 

--- Reunião nas instalações da APA, com o objetivo de esclarecer a 
Resibras na documentação necessária à instrução do pedido AIA. 
Participaram nesta reunião os seguintes departamentos da APA: AIA, 
PAG e PCIP. 
Esteve também presente o IAPMEI. 

Ofícios 
APA n.º 
5038037-
201706, e n.º 
S050124-20179 

20-11-
2017 

Resibras Face á Reunião da APA, e na sequência dos ofícios da APA n.º 5038037-
201706, e oficio n.º S050124-20179 a Resibras envia carta registada à 
APA  e e-mail, solicitando a prorrogação da Licença Ambiental n.º 
237/2008 até 30 de Setembro de 2018 de modo a efetuar o Estudo de 
Impacte Ambiental 
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N.º processo / 
pedido 

Data Entidade(s) Descrição 

Pedido n.º 2351 
(via consola do 
IPMEI) 

29-11-
2017 

IPAMEI A Resibras recebe e-mail do IAPMEI em 29-11-2017 com os seguintes 
esclarecimentos: as alterações referentes ao pedido n.º 2531, 
submetidas pela Resibras em 04-08-2017, via consola do IPAMEI, foram 
arquivadas. A Resibras deve contemplar essas mesmas alterações na 
instrução do novo procedimento com vistoria prévia.  
Assim, o pedido de alteração n.º 2531 foi arquivado. 

Ofício APA n.º 
SO69959-
201712-
DGLA.DEI 

21-12-
2017 

APA Ofício da APA, via e-mail, dá indicação da prorrogação do prazo de 
vigência da LA n.º 237/2008 pelo período de 1 ano, até 31 de 
dezembro de 2018. 
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B.  Ofício APA: enquadramento no regime de AIA 
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C.  Prorrogações da LA 237/2008 
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D. Pareces APA relativamente a Licenciamento Único de Ambiente - pedido de 
alteração do estabelecimento industrial 
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E. Análise e comunicação da decisão sobre o pedido de ‘alteração do estabelecimento 
industrial ‘ 
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F. Ofício APA: Prorrogação do prazo de vigência da licença ambiental 

 



 

Estudo de Impacte Ambiental do projeto de alteração da capacidade instalada da Resibras 
                                                                                                                                   Pág. 23 de 240 

 

Anexo II- Descrição do processo produtivo 

A atividade da Resibras abrange a produção de uma gama variada de produtos: 

▪ Resinas de poliuretano, pós de fricção, resinas cardólicas e emulsões aquosas de 
poliuretano (atividades PCIP em que se verificam reações de polimerização). 

▪ Cardanol e Produtos para tratamento de superfícies (atividades não PCIP em que estão 
envolvidas apenas operações físicas); 

O processo produtivo de cada um dos produtos acima referido é distinto passando-se de seguida 
a apresentar a sua descrição. 

1 Atividades PCIP 

Produção de Resinas de Poliuretano 

As resinas de poliuretano são utilizadas pela indústria corticeira como aglomerantes para fabrico de 
aglomerados brancos de cortiça de baixa densidade e rolhas aglomeradas. 

O fabrico de resinas de poliuretano é realizado através de uma reação de polimerização envolvendo 
isocianatos e polióis. 

As condições operatórias principais são referidas na descrição do processo. 

 

 

 

 



 

 

Pág. 24 de 240                                                                                                                                                                                    Anexos 

Descrição do processo de produção  

 

Legenda da Figura 

MP3 – Ácido Fosfórico em solução 

MP8 – MDI Polimérico 1 

MP10 - Dilaurato de dibutilestanho 

MP11- Amina 4 

MP20 - Tolueno Diisocianato (TDI) 

MP26- Amina 2 

MP27 - MDI Polimérico 2 

MP28 - MDI de baixa funcionalidade - 3  

MP29 - MDI de baixa funcionalidade - 5 

MN6 - Plastificante 1 

MN8 - Poliol 

MN10 - Óleo de Soja Refinado 

MN15 - Bioéster 

MN16 - Plastificante 2 

RP3 – Resíduos de Isocianatos 

RP2 – Outros resíduos da destilação e 
resíduos da reação (PU Gelificado) 

RN6 - Embalagens de madeira 

RP5 - Embalagens contaminadas por 
substâncias perigosas 

ED1 - Reatores: operações de carga e 
descarga 

FF1 - Caldeira de Fluído Térmico n.º 1 e 
Caldeira de Fluído Térmico n.º 2 

FR5 - Compressores 

FR1 - Torre de Arrefecimento 

PN4 - Resina PU TDI 001 

PP1 - Resina PU TDI 0110 

PP2 - Resina PU TDI 1224 N 

PP3 - Resina PU TDI 1224 

PP6 - Resina PU MDI POL 55100 

PP7 - Resina PU MDI POL 1054 

PP8 - Resina PU MDI MON  1019 

 

O fabrico de resinas de poliuretano pode ser realizado no Reator 3 (10000 L), no Reator 6 (15 000 L), e 
no futuro Reator 8 (10 000 L). Tal como para os reatores 3 e 6 já existentes, este novo reator 8 será 
equipado com um agitador e duas serpentinas, sendo uma para aquecimento e outra para 
arrefecimento. A serpentina de aquecimento contém fluido térmico a uma temperatura na ordem de 
200ºC – 250ºC e a de arrefecimento apenas água. 

Após a carga das matérias-primas (cuja natureza depende do produto a fabricar, mas em que as 
principais, são isocianatos e polióis) inicia-se a reação de polimerização, através de aquecimento da 



 

Estudo de Impacte Ambiental do projeto de alteração da capacidade instalada da Resibras 
                                                                                                                                   Pág. 25 de 240 

massa reacional, a uma temperatura de 60ºC-110ºC e a pressão atmosférica, realizado por circulação 
do fluido térmico. Uma vez terminada a reação, corta-se a circulação de fluido térmico e inicia-se a fase 
de arrefecimento fazendo circular a água de arrefecimento. 

O mesmo fabrico pode ser ainda realizado no Reator 4 (com uma capacidade de 10 000 L), o qual está 
provido de um agitador e de uma serpentina que serve, quer para aquecimento, quer para 
arrefecimento. Neste caso o fluido de aquecimento é a água, a qual é previamente aquecida num 
permutador “shell and tube” em que também circula fluido térmico.  

As fases de aquecimento da massa reacional e arrefecimento do produto de reação, realizam-se 
sequencialmente. 

Após o arrefecimento, o produto é descarregado dos reatores para tambores de 200L, contentores de 
1m3 ou barricas de plástico de 25 Kg, após passagem por um filtro 

De referir que o fabrico deste tipo de resinas se realiza em atmosfera inerte, utilizando-se para tal como 
agente de inertização, o azoto. 

Os produtos não conformes, são em geral, reutilizados nos fabricos seguintes, sendo a % de 
incorporação dependente dos resultados das análises laboratoriais. 

De referir que para a produção de Resinas de PU não são utilizados catalisadores heterogéneos. As 
matérias-primas DMDEE (CAS N.º 6425-39-4), e o DBTL (CAS N.º 77-58-7) que fazem parte do produto 
final funcionam como catalisadores no cliente para aceleração da polimerização final do produto uma 
vez que os produtos finais da Resibras são pré polímeros. Estes catalisadores não são heterogéneos, são 
constituintes do produto final do cliente e não saem como resíduo. 

 

Produção de Pó de Fricção  

Os pós de fricção são utilizados como material anti fricção, na fabricação, pela indústria de 
componentes automóveis, de calços e pastilhas para sistemas de travagem e discos de embraiagem. Os 
pós de fricção dividem-se em duas classes, em função da formulação utilizada: pós de fricção castanhos 
e pós de fricção pretos. 

Os processos tecnológicos/operações envolvidas são os seguintes: 

▪ Preparação do polímero de óleo de caju: reação de polimerização do óleo de cajú; 

▪ Fabrico dos pós de fricção: reação do polímero de óleo de caju com outras matérias-primas; 

▪ Moagem e classificação dos pós de fricção: os pós de fricção fabricados nos fornos são sujeitos a 
redução e classificação granulométrica. 

As condições operatórias principais são definidas abaixo na descrição do processo. 
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Descrição do processo de produção Legenda da Figura 

RN6 – Embalagens de madeira 

RP5 - Embalagens contaminadas por 
substâncias perigosas 

RN5 – Embalagens de plástico 

FF2 - Fornos descontínuos 1 a 4 (4 
queimadores) 

FF3 - Sistema de despoeiramento 
(associado à central da moagem) 

FF4 – Sistema de despoeiramento 
(associado à central da moagem) 

FF5 - Sistema de despoeiramento 
(associado à descarga dos fornos) 

FF6 – Fonte Fixa 6 (Caldeira de Fluído 
Térmico n.º 3) 

RP7 – Resíduos líquidos aquosos 
contendo substâncias perigosas 

ED1 - Reatores: operações de carga e 
descarga 

ED2 – Fornos: operações de carga 

ED3 - Tanques de água dos lavadouros 

FR1 – Torre de Arrefecimento 

FR2 – Sistemas de Despoeiramento 

FR3 – Moinhos 

FR4- Queimadores 

MP5 – Ácido Sulfúrico em Solução 

MP32 - CNSL 

MP1 – 2- Furaldeído 

MP16 - Paraformaldeído 

MN2 -Corantes 

MP22 – Amina 5 

PN1 – Pós de Fricção – Pós Castanhos 

PN2 – Pós de Fricção – Pós Negros 

PN9 – Pós de Fricção - Pós Tingidos  

 

A preparação do polímero de óleo de caju é realizada por batch, no reator 2 (com uma capacidade de 
5000L) ou no reator 7 (com uma capacidade de 10000 L), e consiste na reação entre as seguintes 
matérias-primas: óleo de caju (CNSL) (ou Cardol – sub produto do fabrico de cardanol) e Ácido Sulfúrico 
(em solução aquosa). Para reduzir a formação de espuma durante a reação, é adicionado como aditivo 
um produto anti espuma. 

Esta operação é realizada, sob agitação, inicialmente através do aquecimento dos reagentes 
(utilizando-se uma serpentina de aquecimento, na qual circula fluido térmico a uma temperatura da 
ordem de 200ºC-250ºC), durante o qual se desenvolve a reação de polimerização, a uma temperatura 
de 100ºC-160ºC, (os gases libertados durante a reação de polimerização são encaminhados para um 
condensador sendo a fase líquida recolhida em depósito próprio) seguida de uma fase de 
arrefecimento (utilizando-se uma serpentina de arrefecimento na qual circula água de arrefecimento). 
Uma vez concluída a operação o produto é descarregado, através de bombagem, para um de dois 
depósitos de polímero. O Óleo de Caju (CNSL) é abastecido por bombagem a partir dos tanques de 
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armazenagem, enquanto o Ácido Sulfúrico é abastecido por descarga direta no reator a partir da 
respetiva embalagem. 

O fabrico de pós de fricção é realizado nos fornos. As matérias-primas envolvidas nesta operação são:  

a) polímero de óleo de caju e paraformaldeído no caso de fabrico de pós castanhos, 

b) polímero de óleo de cajú e furfural no caso de fabrico de pós negros.  

O polímero é alimentado ao reator por bombagem a partir do respetivo depósito, enquanto as 
restantes matérias-primas são alimentadas diretamente aos fornos a partir das respetivas embalagens. 
A reação ocorre a temperatura entre 150ºC-250ºC e à pressão atmosférica. 

Uma vez concluída a reação obtém-se um produto sólido de largo espectro granulométrico que é 
descarregado para tambores metálicos de 200L e encaminhado para a central de moagem.  

O aquecimento dos fornos descontínuos 1 a 4 é feito com recurso a uma câmara de combustão na qual 
é utilizado como combustível o gás natural. Os gases de combustão dos fornos descontínuos 1 a 4 são 
descarregados na atmosfera através da Chaminé 2 (FF2), comum a todos estes fornos.  

Os gases de reação dos fornos descontínuos 1 a 4, são objeto de lavagem por água em cocorrente, nos 
respetivos lavadores de gases. A água utilizada nesta operação é recirculada aos lavadores através de 
um circuito constituído por um tanque e respetivo sistema de bombagem. Quando a água se encontra 
saturada é substituída por água “fresca” e a água saturada é encaminhada como resíduo para um 
operador de gestão licenciado. 

A Câmara de Combustão dos fornos descontínuos está por baixo da Câmara de Reação química, 
existindo uma separação física entre as duas, sem qualquer contacto ou troca de gases. 

Desta forma nos fornos descontínuos existem dois tipos de efluentes gasosos. O derivado da queima de 
Gás Natural na camara de combustão e o derivado da reação química  

Os efluentes gasosos resultantes das reações na Câmara de Reação Química são encaminhados para o 
sistema de tratamento constituído pelos lavadores de gases.  

Os efluentes da combustão de gás natural da câmara de combustão são encaminhados para a fonte de 
emissão pontual FF2. 

Desta forma não é possível a presença de outros poluentes na fonte fixa FF2 se não os resultantes da 
queima de gás natural (queimadores). 

Relativamente ao processo de arrefecimento do produto final fabricado nos fornos descontínuos 1 a 4, 
este é feito ao longo do tempo por arrefecimento natural da temperatura ambiente. 

Na zona dos pós de fricção existem ainda dois fornos semi-continuos 6 e 7, que se encontram 
desativados, e fisicamente separados do resto da instalação. A alimentação do polímero de CNSL aos 
fornos está cortada, ou seja, a tubagem de ligação do tanque de polímero a estes fornos foi 
interrompida. Estão também interrompidas/removidas as duas condutas de saída dos gases de reacção 
dos fornos semi-continuos 6 e 7 à chaminé da fonte FF6, Caldeira n.º 3. 

Relativamente ao processo de descarga dos fornos descontínuos 1, 2, 3, e 4 , de forma a diminuir a 
libertação de poeiras no ambiente interno, estão instaladas tomas de aspiração em cada uma das bocas 
de descarga. As poeiras aspiradas são encaminhadas para um sistema de despoeiramento, constituído 
por um filtro de mangas e respetivo ventilador, fonte FF5. 

As operações de redução e classificação granulométrica dos pós são realizadas numa central de 
moagem, que funciona por ciclos de classificação/ moagem, até se obter a granulometria adequada. Os 
pós são inicialmente conduzidos, através de um transportador sem fim, de um silo de armazenagem a 
um crivo, donde os finos são encaminhados para um misturador de sólidos e os grossos são 
descarregados para um moinho de martelos. Neste realiza-se a redução de granulometria dos pós. O 
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produto moído é descarregado através de um ciclone para o sem fim que alimenta o crivo, onde se 
realiza nova classificação. Do misturador (destinado a homogeneizar o produto) os pós são 
descarregados para o sistema de embalamento constituído por um sem fim e uma balança. O produto 
embalado (em sacos de papel com 25 kg de capacidade) é colocado em paletes e encaminhado para a 
estante de produto acabado. Eventualmente o produto pode ser embalado em big bags de 750 ou 
1000 kg. 

Associado a cada um dos sistemas de moagem encontra-se um sistema de despoeiramento, 
constituído por tubagens de aspiração, filtro de mangas e respetivo ventilador. Estes sistemas mantêm 
em depressão o crivo, o moinho e o ciclone, aspirando deste modo os finos que são retidos nos filtros 
de mangas (fontes FF3 e FF4). 

As partículas retidas nos vários filtros de mangas, são recolhidas em tambores, constituindo, em função 
da granulometria, ou um produto acabado ou, um produto a ser incorporado (eventualmente após 
recirculação aos sistemas de moagem) nos produtos saídos da moagem, para acerto de granulometria. 

Por outro lado, os produtos não conformes são, em geral, reutilizados nos fabricos seguintes sendo a % 
de incorporação dependente dos resultados das análises laboratoriais. 

 

Produção de Resinas Cardólicas 

As resinas cardólicas são utilizadas, pela indústria corticeira, como aglomerantes, para fabrico de 
aglomerados brancos de cortiça de alta e média densidade.  

As condições operatórias principais estão definidas abaixo na descrição do processo. 
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Descrição do processo de produção  

 

Legenda da Figura: 

MP32 - CNSL 

MP5 – Ácido Sulfúrico em solução 

MP7- Dietilenoglicol 

MP15 - Metanol 

MN10 – Óleo de Soja Refinado 

ED1 - Reatores: operações de carga e descarga 

FR1 – Torre de Arrefecimento 

FF6 – Caldeira de Fluído Térmico n.º 3 

RN1- Outros resíduos não anteriormente 
especificados (resinas cardólicas não conformes). 

PN3- Resinas Cardólicas 

 

O fabrico de resinas cardólicas é realizado no Reator 2 (com uma capacidade individual de 5000 L), que 
se encontra provido de agitador e duas serpentinas, sendo uma para aquecimento e outra para 
arrefecimento. Na serpentina de aquecimento circula fluido térmico a uma temperatura da ordem de 
200ºC-250º C e na de arrefecimento circula água de arrefecimento. 

O fabrico de resinas cardólicas é realizado através de uma reação de polimerização de óleo de caju a 
uma temperatura 100ºC-160ºC e a pressão atmosférica. 

Após a carga das matérias-primas (cuja natureza depende do produto a fabricar, mas em que a 
principal, é o óleo de cajú) inicia-se o aquecimento e consequentemente a reação de polimerização 
fazendo circular o fluido térmico.  

Os gases libertados durante a reação de polimerização são encaminhados para um condensador sendo 
a fase líquida recolhida em depósito próprio.  

Uma vez concluída a reação inicia-se o arrefecimento parando a circulação de fluido térmico e iniciando 
a circulação de água de arrefecimento. Após o arrefecimento o produto é descarregado do reator para 
tambores de 200 Lt ou contentores de 1m3, passando previamente por um filtro. 

Os produtos não conformes, são em geral, reutilizados nos fabricos seguintes, sendo a % de 
incorporação dependente dos resultados das análises laboratoriais. 

 

Produção de Emulsões aquosas de poliuretano 

As emulsões aquosas de poliuretano são utilizadas, pela indústria corticeira, para colagem de discos nas 
rolhas. 

Os processos tecnológicos/operações envolvidas são os seguintes: 

▪ Fabrico de pré polímero: reação de polimerização envolvendo isocianatos e polióis; 

▪ Fabrico de emulsão aquosa de poliuretano: mistura do pré polímero com água e outras 
matérias-primas. 
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As condições operatórias principais são referidas na descrição do processo 

 

Descrição do processo de produção  

 

Legenda da Figura: 

MP2 – Ácido Dimetil Propiónico 

MP3 – Ácido Fosfórico em Solução 

MP9 – Diisocianato de Isoforona 

MP11 – Amina 4 

MP18 – Poliol 1 

MP19 – Resina de Melamina Formaldeído 1 

MP21 – Amina 3 

MP25 – Amina 1 

MN8 – Poliol 

MN1 – Água desmineralizada 

MN5 – Espessante 

MN12 – Anti Espuma 

RN1 - Outros resíduos anteriormente não especificados 
(produção: dispersão aquosa de PU) 

RN6 – Embalagens de madeira 

RP5 –Embalagens contaminadas por substâncias perigosas 

FR5 – Compressores 

FR1 – Torre de Arrefecimento 

ED1- Reatores: operações de carga e descarga 

FF1 - Caldeira de Fluído Térmico n.º1 e Caldeira de Fluído 
Térmico n.º2 

PN5 - Emulsão Aquosa de Poliuretano 
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O fabrico do pré polímero é realizado no Reator 1 e do modo descrito para o fabrico de resinas de 
poliuretano, embora com formulações diferentes.  

O fabrico da emulsão aquosa de poliuretano é realizado no Reator 5 (com uma capacidade de 7 500 L), 
e envolve a dispersão, sob agitação do pré polímero na água.  

O Reator 5 encontra-se equipado com um agitador e duas serpentinas, sendo uma para aquecimento e 
outra para arrefecimento. Na serpentina de aquecimento circula fluido térmico a uma temperatura da 
ordem dos 200ºC-250.º C e na de arrefecimento circula água de arrefecimento.  

Após a carga das matérias-primas inicia-se a reação, através de aquecimento da massa reacional, a uma 
temperatura até 70ºC e à pressão atmosférica, realizado por circulação do fluido térmico. Uma vez 
terminada a reação, corta-se a circulação de fluido térmico e inicia-se a fase de arrefecimento fazendo 
circular a água de arrefecimento. Após esta operação são ainda misturadas outras matérias-primas. O 
produto final é posteriormente filtrado e embalado em barricas de 70 kg ou em contentores de 1m3. 

Os produtos não conformes são, em geral, reutilizados nos fabricos seguintes, sendo a % de 
incorporação dependente dos resultados das análises laboratoriais. 

 

2 Atividades Não PCIP 

Produção de Cardanol 

O Cardanol constitui a fração leve da destilação do óleo de caju (CNSL) sendo utilizado no fabrico de 
tintas para construção naval, dada a sua propriedade de repelente de água. Pode ainda ser utilizado no 
fabrico de fenol alquil aminas (produto usado como endurecedor de tintas ou resinas epoxi). 

A produção de cardanol envolve a destilação sob vácuo do Óleo de Caju (CNSL) obtendo-se duas 
frações: a leve - cardanol e a pesada - cardol. 

As condições operatórias principais estão definidas abaixo na descrição do processo. 

O processo consiste basicamente na realização de uma dupla destilação sob vácuo do Óleo de Caju 
(CNSL) a uma temperatura entre 200ºC-250ºC. O óleo de caju é alimentado ao primeiro destilador, por 
bombagem a partir dos tanques de armazenagem de Óleo de Caju (CNSL). Neste destilador, que é 
aquecido por meio de fluido térmico a uma temperatura entre de 200.º C-250ºC, realiza-se a 
vaporização de uma parte do óleo, sendo a fração volátil condensada num condensador tubular 
arrefecido com água de arrefecimento. O condensado é encaminhado através da operação de uma 
válvula de 3 vias ou para o depósito de cardanol ou para o depósito de cardol, para onde também é 
descarregada a fração não volatizada no destilador. O cardanol obtido na 1.ª destilação é sujeito a uma 
nova destilação, seguindo um processo idêntico ao descrito para a destilação inicial (vaporização, 
condensação e separação). O cardanol obtido após esta 2.ª destilação é então encaminhado para um 
depósito de armazenagem. De igual modo o cardol é transferido para um depósito de armazenagem. 
Este subproduto da destilação é utilizado, em substituição do Óleo de Caju (CNSL), para fabrico do 
polímero de óleo de caju, que constitui um produto intermédio para o fabrico de pós de fricção. 
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Descrição do processo de produção  

 

Legenda da Figura: 

FF1- Caldeira de Fluído Térmico n.º1 e Caldeira de 
Fluído Térmico n.º2 

FR1- Torre de Arrefecimento 
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Produção de Produtos para tratamento de superfícies de rolhas 

Estes produtos são utilizados pela indústria corticeira, para tratamento de superfícies de produtos de 
cortiça. 

Os processos tecnológicos/operações envolvidas são os seguintes: 

▪ Fabrico de líquidos: mistura e homogeneização de matérias-primas para obtenção de produtos 
líquidos; 

▪ Fabrico de sólidos: mistura e homogeneização de matérias-primas para obtenção de produtos 
sólidos. 

As condições operatórias principais, estão definidas abaixo na descrição do processo. 

 

Descrição: A mistura de líquidos é realizada num de quatro misturadores de líquidos à temperatura e 
pressão ambiente. As matérias-primas a utilizar dependem do produto a fabricar utilizando-se 
formulações desenvolvidas pela RESIBRAS. A alimentação de matérias-primas é feita ou por descarga 
direta nos misturadores ou por bombagem a partir das respetivas embalagens. De igual modo a 
descarga dos misturadores para as embalagens de produto acabado pode ser feita por descarga direta 
ou por bombagem, utilizando a bomba que serve para alimentação de matérias-primas. Esta mesma 
bomba pode ainda ser utilizada para trasfega de um misturador para um dos outros dois. 

A mistura de sólidos é realizada num misturador de sólidos, à temperatura e pressão ambiente, no qual 
as matérias-primas a utilizar, são carregadas a partir das suas embalagens. Após a mistura os produtos 
(designados comercialmente por Polidur) são ensacados diretamente por descarga do misturador. 
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Descrição do processo de produção 

 
MP4 - Ácido Peracético 

MP12 – Glioxal 

MP13 - Hidróxido de Amónio solução aquosa  

MP14- Aditivo de superfície 

MP17- Peróxido de Hidrogénio 

MP19- Resina de melamina formaldeído 1 

MP22- Amina 5 

MP25- Amina 1 

MP30- Hexano 

MN1- Água Desmineralizada 

MN2- Corantes 

MN3- Dióxido de Titânio 

MN4- Emulsão Aquosa 

MN7- Dispersão aquosa de acetato de polivinilo 2 

MN9- Resina de melamina formaldeído 2 

MN11- Dispersão aquosa 

MN12- Anti Espuma 

MN13- Dispersão aquosa de acetato de polivinilo 3 

MN16- Plastificante 2 

MN18- Polímero de Silicone 2 

MP6- Bicarbonato de amónio 

MP23- Metasilicato de Sódio 

MP24- Flureto de Sódio 

MN3- Dióxido de Titânio 

MN14- Ureia 

MN17- Caseína 

RP5- Embalagens contaminadas por substâncias perigosas 



 

 

Pág. 36 de 240                                                                                                                                                                                    Anexos 

RN6- Embalagens de madeira 

RN1- Outros resíduos não anteriormente especificados  

PP4- Produtos para Tratamento de Superfícies 4 

PP9 - Produtos para Tratamento de Superfícies 6 

MP6 – Bicarbonato de Amónio 

MP23 – Metasilicato de sódio 

MP24 – Flureto de Sódio 

MN3 – Dióxido de Titânio 

MN14 - Ureia 

MN17 - Caseína 
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Anexo III- Plantas de Projeto 

 

A- Layout da Resibras com identificação dos equipamentos e alterações (ver ficheiro 
Anexo_III.A_Planta_síntese.pdf) 

B- Vias de circulação (ver ficheiro Anexo_III.B_circulação_veículos.pdf) 

C- Redes de drenagem (doméstica e pluvial) (ver ficheiro Anexo_III.C_Redes_drenagem.pdf) 

D- Implantação do Furo (ver ficheiro Anexo_III.D_Localização_furo.pdf) 

E- Fontes fixas de emissão para a atmosfera (ver ficheiro 
Anexo_III.E_Fontes_fixas_atmosfera.pdf) 

F- Fontes difusas de emissão para a atmosfera (ver ficheiro 
Anexo_III.F_Fontes_difusas_atmosfera.pdf 

G- Fontes de emissão de ruído (ver ficheiro Anexo_III.G_Fontes_Ruído.pdf) 

H- Locais com presença de substâncias perigosas (ver ficheiro 
Anexo_III.H_Localização_substâncias_perigosas.pdf) 

I- Redes de Derrames (ver ficheiro Anexo_III.I_Rede_contenção_derrames.pdf) 

J- Impermeabilizações do solo (ver ficheiro Anexo_III.J_Impermeabilização_solos.pdf) 
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Anexo IV- Alvarás 

 

A. Alvará de Licença n.º 50 de 1993 (edifício das resinas líquidas) 

B. Alvará de construção n.º 517/96 (edifício das resinas sólidas) 

C. Alvará Utilização n.º 36/01 (edifícios das resinas líquidas e sólidas) 

D. Alvará Utilização n.º 157/07 (armazém) 
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A. Alvará de Licença n.º 50/1993 

Corresponde ao edifício das resinas líquidas 
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B. Alvará de construção n.º 517/96 

Corresponde ao edifício das resinas sólidas. 
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C. Alvará Utilização n.º 36/01 

Corresponde aos edifícios referenciados com as letras A e B no Quadro Sinótico da planta síntese 
apresentada no Anexo III.A do presente volume. 
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D. Alvará Utilização n.º 157/07  

Corresponde ao edifício referenciado com a letra C no Quadro Sinótico da planta síntese 
apresentada no Anexo III.A do presente volume. 
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Anexo V- Declaração da Câmara Municipal de Palmela  

Declaração da Câmara Municipal de Palmela relativamente ao local de entrega das águas pluviais 
oriundas do parque industrial. 
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Anexo VI – Projeto de alterações da rede de águas pluviais 

A. Memória Descritiva 
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B. Planta do Projeto de alterações da rede de águas pluviais 

 

  ver ficheiro: Anexo VI.B_Projeto_rede_pluviais.pdf 
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Anexo VII- Licença de Utilização dos Recursos Hídricos 

 

A. Autorização de utilização de Recursos Hídricos para captação de água subterrânea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pág. 58 de 240                                                                                                                                                                                    Anexos 

A. Autorização de utilização de Recursos Hídricos para captação de água subterrânea 
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Anexo VIII- Águas residuais 

 

 

A. Licença de descarga na rede pública de drenagem 

B. Dados de autocontrolo da ETAR da Lagoinha 
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A. Licença de descarga na rede pública de drenagem 
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B. Dados de autocontrolo da ETAR da Lagoinha 
 

Parâmetros
SST 

(mg/l)

CQO

(mg O2/l)                            

CBO5 

(mg O2/l)

NH4+

(mg /l)                            

N Total 

(mg N/l)                      

P Total 

(mg P/l)                   

Valores Limite 

Emissão
35 125 25

Monitorização 

trimestral

Monitorização 

trimestral

Monitorização 

trimestral

Data de recolha

Janeiro 27-01-2015 10,0 39,0 5,8 0,5 16,0 3,10

Fevereiro 24-02-2015 12,0 43,0 3,0

Março 24-03-2015 10,0 46,0 3,0

Abril 28-04-2015 10,0 29,0 5,2 5,2 4,8 1,10

Maio 26-05-2015 10,0 33,0 5,8

Junho 23-06-2015 26,0 55,0 14,0

Julho 22-07-2015 24,0 78,0 13,0

Agosto 25-08-2015 16,0 63,0 5,5

Setembro 22-09-2015 21,0 63,0 14,0 15,00 27,0 2,2

Outubro 27-10-2015 10,0 21,0 3,0 9,60 6,0 1,0

Novembro 24-11-2015 11,0 63,0 8,1

Dezembro 23-12-2015 10,0 27,0 5,5

7,5

pH

Autocontrolo ETAR de Lagoinha

Licença de Utilização 2011.000254.000.T.L.RJ.DAR

7,5

2015

7,4

7,5

Monitorização 

trimestral
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Anexo IX- Emissões para a atmosfera 
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Anexo X- Divulgação Seveso 
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Anexo XI- Análise das Melhores técnicas disponíveis 

 

Sistematização das MTDs (formulário Excel) 

 Ver ficheiro: Anexo XI_Sistematização_MTDs.xls 
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Anexo XII- Instrução de trabalho para descarga de camiões cisterna de 
isocianatos 
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Anexo XIII- Hidrogeologia 

 

A. Boletim analítico  
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A.  Boletim analítico - Furo 1 
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Anexo XIV- Qualidade do Ar/Emissões difusas 

 

A. Avaliação de contaminantes químicos (Enviro 2011) 

B. Medições de qualidade do ar junto à fonte ED3 (Ambifirst 2019) 

C. Relatório de monitorização de conforto ambiental (Enviro 2019) 
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A. Avaliação de contaminantes químicos (2011) 
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B. Medições de qualidade do ar junto à fonte ED3 (abril de 2019) 
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C. Relatório de Monitorização de Conforto Ambiental 
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Anexo XV- Ambiente Sonoro 

 

 

A. Relatório de Ensaio 
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A. Relatório de Ensaio 
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Anexo XVI- Biodiversidade 

 

 

A - Categorias de avaliação e classificação da IUCN (versão3.1: IUCN 2001) utilizadas no 
presente estudo 

B - Convenções internacionais e Diretivas comunitárias transpostas para o quadro legal 
nacional no âmbito da conservação da vida selvagem 
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A – Categorias de avaliação e classificação da IUCN (versão3.1: IUCN 2001) utilizadas no presente estudo 

 

• Criticamente Em Perigo (CR) – Um taxon considera-se Criticamente em Perigo quando as 

melhores evidências disponíveis indicam que se cumpre qualquer um dos critérios A a E para 

Criticamente em Perigo, pelo que se considera como enfrentando um risco de extinção na 

natureza extremamente elevado. 

• Em Perigo (EN) – Um taxon considera-se Em Perigo quando as melhores evidências disponíveis 

indicam que se cumpre qualquer um dos critérios A a E para Em Perigo, pelo que se considera 

como enfrentando um risco de extinção na natureza muito elevado. 

• Vulnerável (VU) – Um taxon considera-se Vulnerável quando as melhores evidências disponíveis 

indicam que se cumpre qualquer um dos critérios A a E para Vulnerável, pelo que se considera 

como enfrentando um risco de extinção na natureza elevado. 

• Quase Ameaçado (NT) – Um taxon considera-se Quase Ameaçado quando, tendo sido avaliado 

pelos critérios, não se qualifica atualmente como Criticamente em Perigo, Em Perigo ou 

Vulnerável , sendo no entanto provável que lhe venha a ser atribuída uma categoria de ameaça 

num futuro próximo. 

• Pouco Preocupante (LC) – Um taxon considera-se Pouco Preocupante quando, tendo sido 

avaliado pelos critérios, não se qualifica atualmente em nenhuma das categorias anteriormente 

referidas (Criticamente em Perigo, Em Perigo, Vulnerável ou Quase Ameaçado). Taxa de 

distribuição ampla e abundantes são incluídos nesta categoria. 

• Informação Insuficiente (DD) – Um taxon considera-se com Informação Insuficiente quando não 

há informação adequada para fazer uma avaliação direta ou indireta do seu risco de extinção, 

com base na sua distribuição e/ou estatuto da população. Um taxon nesta categoria pode até 

estar bem estudado e a sua biologia ser bem conhecida, mas faltarem dados adequados sobre a 

sua distribuição e/ou abundância. Não constitui, por isso, uma categoria de ameaça. 

• Não Aplicável (NA)- Categoria de um taxon que não reúne as condições julgadas necessárias 

para ser avaliado a nível regional. 

• Não Avaliado (NE) – Um taxon considera-se Não Avaliado quando não foi avaliado pelos critérios 

em causa. 
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B - Convenções internacionais e Diretivas comunitárias transpostas para o quadro legal nacional no âmbito 
da conservação da vida selvagem 

 

• Diretiva Aves (Diretiva 79/409/CEE), relativa à conservação das aves selvagens e Diretiva 

Habitats (Diretiva 92/43/CEE) relativa à conservação dos habitats naturais e da flora e da fauna 

selvagem, transpostas pelo Decreto-Lei 140/99, de 24 de Abril com a redação dada pelo 

Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro: Anexo A-I - Espécies de aves de interesse 

comunitário cuja conservação requer a designação de zonas de proteção especial; Anexo A-II - 

Espécies de aves cujo comércio é permitido nas condições previstas na alínea a) do n.º 7 do 

artigo 11º; Anexo A-III - Espécies de aves cujo comércio pode ser objeto de limitações conforme 

definido na alínea b) do n.º 7 do artigo 11º; Anexo B-I – Tipos de Habitats naturais de interesse 

comunitário cuja conservação exige a designação de zonas especiais de conservação; Anexo B-II 

- Espécies animais e vegetais de interesse comunitário cuja conservação exige a designação de 

zonas especiais de conservação; Anexo B-III - Critérios de seleção dos sítios suscetíveis de serem 

identificados como sítios de importância comunitária e designados como zonas especiais de 

conservação; Anexo B-IV - Espécies animais e vegetais de interesse comunitário que exigem uma 

proteção rigorosa; Anexo B-V - Espécies animais e vegetais de interesse comunitário cuja 

captura ou colheita na natureza e exploração podem ser objeto de medidas de gestão; Anexo C 

– Métodos e meios de captura e abate e meios de transporte proibidos; Anexo D – Espécies 

cinegéticas. 
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Anexo XVII- Património - Relatório Técnico 
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Anexo XVIII- Análise de Risco 

 

A- Informação para Cadastro de Zonas de Perigosidade 

B. Desenvolvimento dos novos cenários - gás natural 

C. Relatórios de modelação do programa Phast relativos aso cenários de acidente envolvendo 
gasóleo 

D – Atualização da Zonas de Perigosidade 
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A – Informação para Cadastro de Zonas de Perigosidade  
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B. Desenvolvimento dos novos cenários - gás natural 

 

Estimativa da frequência de ocorrência dos cenários 

A estimativa da frequência de ocorrência dos acidentes foi calculada através do produto da 
frequência de cada evento iniciador (tendo em conta o número de equipamentos, comprimento 
das tubagens, …) com a probabilidade de cada cenário acidental que pode ocorrer (Flash Fire, Jet 
Fire, explosion). Os dados e as referências utilizadas na determinação das frequências foram 
obtidos da bibliografia1. 

Quadro 1- Frequência de evento iniciador 

Acidente 
Frequência bases de 

dados 
Referência 

Rotura total da tubagem diâmetro <75 
mm 

1x10-6 m-1ano-1 Purple Book, tabela 3.7 (G.1. Full bore rupture) 

Fuga tubagem diâmetro <75 mm 5x10-6 m-1ano-1 Purple Book, tabela 3.7 (G.2 Leak) 

Nos dois quadros seguintes resumem-se os grupos de inflamabilidade adotados para o Gás 
Natural nas modelações e os dados e critérios de probabilidade de cenário acidental, para cada 
grupo de inflamabilidade. 

Quadro 2- Grupos de Inflamabilidade considerados. 

Substância 
inflamável 

Descrição Pii Pir P bleve P jet P charco P flashfire P exp 

F03 Gás pouco reativo 0,040 0,864 0,700 0,040 0,040 0,518 0,346 

F04 
Gás Médio-Muito 

reativo 
0,500 0,450 0,700 0,500 0,500 0,270 0,180 

Atendendo às características físico-químicas indicadas na Ficha de Dados de Segurança do Gás 
Natural foi considerado o grupo de inflamabilidade F03. Assim, no Quadro seguinte é apresentada 
a estimativa da probabilidade de ocorrência dos acidentes considerados. 

Quadro 3- Estimativa da frequência de ocorrência dos acidentes 

   
 

   Pintermédias Pfinais 

N.º  Cenário 
Grupo  
Inflam 

Frequência Unid. 

N.º 
Unid 
Estim 
(m) 

Pacidente Pbleve Pjet Ppool Pflash Pexp P bleve P jet Ppool Pflash Pexp 

22 
Rotura 
total da 

tubagem 
F003 1,00E-06 m-1ano-1 13,3 1,33E-05 0,7 0,04 0,04 0,518 0,346 9,31E-06 

5,32E-
07 

5,32E-
07 

6,78-
06 

4,60E-06 

23 

Rotura de 
10% do 

diâmetro 
nominal 

da 
tubagem 

F003 5,00E-06 m-1ano-1 13,3 6,65E-05 0,7 0,04 0,04 0,518 0,346 4,66E-05 
2,66E-

06 
2,66E-

06 
3,39-

05 
2,30E-05 

 

 

                                                 
1 Referências: 

Guidelines for quantitative risk assessment “Purple Book”, report CPR 18E , Committee for the Prevention of Disasters, 2005. 
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Dados de entrada 

Os dados de entrada para o Gás Natural constam do Quadro 4. 

Quadro 4- Dados de entrada no programa de modelização PHAST para o Gás Natural. 

Nº Acidente 
Substâncias e 

Misturas 
P rel. 
(bar) 

T (ºC) 
Tipo acidente 

simulado 
PHAST 

Diâm./Comp 
Tubagem 

(m) 

Quant. 
máx. aprox 

(ton) 

22 Rotura total da tubagem 
Gás Natural 

(Metano) 
atm 25 

Rotura 

Catastrófica 

D: 0,1016 

Comp: 13,31 
0,0457 

23 

Rotura de 10% do 

diâmetro nominal da 

tubagem  

Gás Natural 

(Metano) 
atm 25 Fuga D: 0,01016 0,0457 

 

Modelação dos cenários selecionados, para as condições meteorológicas mais frequentes e 
mais gravosas 

Os alcances (distância em metros) dos efeitos letais e dos efeitos irreversíveis para os cenários 
selecionados para o Gás Natural são apresentados no Quadro 5. 

Quadro 5- Alcances dos efeitos letais e dos efeitos irreversíveis para os cenários selecionados para o Gás Natural 
(Metano) (distância em m) 

Nº Acidente Acidente 

Jet Fire 

LFL/2 

Sobpressão 

7 kW/m2 5 kW/m2 140 mbar 50 mbar 

22 Rotura total da tubagem - - 53,18 69,65 91,31 

23 
Rotura de 10% do diâmetro 

nominal da tubagem  
- - 0,135 - - 

 

Representação em planta dos resultados das modelações efetuadas 

Cenário 22 – Flash-Fire 
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Cenário 22 – Sobrepressão 

 

 

Aceitabilidade do Risco 

Critérios para a Qualificação de riscos 

Os riscos dos cenários de acidente grave determinados na fase de identificação de perigos são 
classificados em função da frequência de ocorrência das respetivas causas e do índice de 
qualificação de Consequências.  

Para estabelecer um critério de classificação de riscos utiliza-se uma Matriz de Risco (6 x 6) com as 
seguintes características: 

Quadro 6- Matriz de Risco (6 x6) 

 Frequência 
anual 

Frequente 
Relativam. 
frequente 

Pouco 
frequente 

Ocasional 
Pouco 

provável 
Improvável 

 ano^-1 1 10^-1 10^-2 10^-3 10^-4 10^-5 

Valor 
Conseq 

ÍNDICES A B C D E F 

1 1 A1 B1 C1 D1 E1 F1 

2 2 A2 B2 C2 D2 E2 F2 

3 3 A3 B3 C3 D3 E3 F3 

4 4 A4 B4 C4 D4 E4 F4 

5 5 A5 B5 C5 D5 E5 F5 

6 6 A6 B6 C6 D6 E6 F6 

Legenda: 

Risco a reduzir 

Risco aceitável 

Risco não aceitável 
 

 

Aceitabilidade do Risco 

A partir desta Matriz o resultado do risco para os diversos cenários identificados é graduado nos 
seguintes critérios de aceitabilidade: 
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Quadro 7-  Aceitabilidade do Risco. 
Aceitabilidade do 

Risco 
Critérios 

Risco Não 
Aceitável: 

Valor de risco elevado, com graves consequências para a população e/ou cuja frequência de 
ocorrência é insustentável, para o ambiente, para a população e para as atividades do 
Estabelecimento. Este nível de risco implica uma revisão aprofundada da segurança do processo, 
equipamentos ou atividades, através de medidas preventivas ou corretivas profundas; 

Risco a Reduzir 
(A.L.A.R.P. – “As 

Low As 
Reasonably 

Possible 

Risco frequente, sem consequências graves para a população na envolvente do Estabelecimento 
ou, com consequências graves para a população da envolvente, mas cuja frequência é muito 
baixa, com consequências ligeiras para a população e/ou cuja frequência de ocorrência é muito 
baixa ou moderada. Embora não aceitável, a sua redução, para um Risco Aceitável é possível 
através de algumas medidas de prevenção ou proteção, que em simultâneo não ponham em 
causa a continuidade da atividade; 

Risco Aceitável 
Valor de risco reduzido ou residual, com consequências ligeiras para a população na envolvente 
do Estabelecimento e/ou cuja frequência de ocorrência é muito baixa, sendo possível controlá-lo 
através de medidas de gestão pela melhoria contínua da segurança do estabelecimento 

Os critérios adotados para atribuir a frequência e a categoria de gravidade das consequências 
reflete-se nos seguintes pontos. 

Critérios para a Determinação das frequências 

A categoria de frequência define-se da seguinte forma: 

Quadro 8- Critérios para a Determinação das frequências 

Categorias de Frequências 
(Gravidade) 

Definição Qualitativa Definição Quantitativa 
(vezes por ano) 

A Frequente 1.E+00 

B Relativamente frequente 1.E-01 

C Pouco Frequente 1.E-02 

D Ocasional 1.E-03 

E Pouco provável 1.E-04 

F Improvável 1.E-05 

Critérios para a Qualificação de Consequências 

Para aplicar os critérios de qualificação de consequências foram determinadas as distâncias (em 
metros) aos pontos vulneráveis, relativamente a cada Cenário de Acidente. 

O grau de consequência de cada cenário acidental obtém-se através da comparação entre os 
alcances de cada cenário acidental com as distâncias limites ao próprio estabelecimento e a 
outros estabelecimentos.  

Com o objetivo de uniformizar os efeitos para as pessoas e qualificar os efeitos dos acidentes, de 
acordo com o processo geral da avaliação do risco, aplicam-se os seguintes critérios de 
qualificação de consequências, comparando os alcances das consequências dos acidentes com as 
distâncias a equipamentos vizinhos e a outros locais na sua envolvente: 
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Quadro 9- Critérios para a Qualificação de Consequências. 

Categorias de 
Consequências 

(Gravidade) 
Definição Qualitativa 

Definição Quantitativa (Segundo os maiores alcances dos 
efeitos definidos para cada cenário) * 

1 Leve Na própria instalação 

2 Menor Outras instalações 

3 Sério Exterior estabelecimento 

4 Muito Sério Exterior estabelecimento áreas industriais 

5 Grave Exterior estabelecimento áreas residenciais 

6 Catastrófico Exterior estabelecimento áreas residenciais ampla população 

Nota: 

* Para Jet, Poolfire, e Bleve alcance 5kW/m2, para sobrepressão 30mbar, para flash-fire alcance de LFL/2 

Determinação de riscos 

A seguir apresentam-se os índices de gravidade das consequências e da probabilidade de cada um 
dos cenários acidentais, identificados neste estudo.  

Quadro 10- Resultados da avaliação de risco. 

N.º  Cenário Pbleve Pjet 
P Pool 

Fire 
P flash 

fire 
P Expl 

Nível de 
Risco 

Conclusão 

17 
Rotura catastrófica do 
reservatório atmosférico de 
Gasóleo 

F1 - F3 F3 - F3 Aceitável 

18 
Fuga de 10 mm no reservatório 
atmosférico de Gasóleo 

- - F1 F1 - F1 Aceitável 

19 
Fuga de 100 mm no reservatório 
atmosférico de Gasóleo 

- F1 F4 F2 F1 F4 Aceitável 

20 
Rotura catastrófica de veículo 
cisterna de Gasóleo 

- - F4 F3 F1 F4 Aceitável 

21 
Rotura de mangueira de receção 
de veículo cisterna de Gasóleo 

- - F1 F1 - F1 Aceitável 

22 Rotura total da tubagem - - - F4 - F4 Aceitável 

23 
Rotura de 10% do diâmetro 
nominal da tubagem  

- - - - F3 F3 Aceitável 

Conclusão 

No Quadro 11 apresenta-se a estimativa do risco dos diferentes acidentes identificados, tendo em 
conta a probabilidade de ocorrência e as estimativas das consequências dos acidentes. Em relação 
à probabilidade, todos os acidentes se encontram em zonas de ocorrência baixa (F -Improvável). 
Em relação à qualificação das consequências para o Gasóleo 2 (dois) foram classificados como 
“Leve”, 1 (um) como “Menor” e 2 (dois) como “Sério”, para o Gás Natural 1 (um) foi classificado 
como “Menor” e 1 (um) como “Sério” 

Apresenta-se de seguida a estimativa do risco na Matriz de Riscos Global para o Gasóleo e Gás 
Natural. 
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Quadro 11- Matriz de Risco Global 
 Frequência 

anual 
Frequente 

Relativam. 
frequente 

Pouco 
Frequente 

Ocasional 
Pouco 

provável 
Improvável 

 ano^-1 1 10^-1 10^-2 10^-3 10^-4 10^-5 

Valor 
Conseq. 

ÍNDICES A B C D E F 

1 1 - - - - - Gasóleo: 2 

2 2 - - - - - - 

3 3 - - - - - 
Gasóleo: 1 

Gás Natural:1 

4 4 - - - - - 
Gasóleo: 2 

Gás Natural:1 

5 5 - - - - - - 

6 6 - - - - - - 

 

Conclui-se assim, que os 7 (sete) acidentes analisados encontram-se dentro da zona definida 
como ACEITÁVEL, sendo o Risco considerado como aceitável. 
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C. Relatórios de modelação do programa Phast relativos aos cenários de acidente envolvendo gasóleo 

 

Antes da Alteração (Gasóleo Aquecimento) 

No quadro seguinte são apresentados os cenários para o Gasóleo de Aquecimento 

Quadro 1-Identificação dos cenários de acidente graves para as substâncias perigosa (Gasóleo de aquecimento) na 

acepção da Prevenção de Acidentes Graves. 
N.º de 

acidente 
Evento Equipamento Substância 

17 
Rotura catastrófica do reservatório 

atmosférico de Gasóleo de 
aquecimento (35 m3) 

Reservatório atmosférico (35 
m3) 

Gasóleo de aquecimento 

18 
Fuga de 10 mm no reservatório 

atmosférico de Gasóleo de 
aquecimento (35 m3) 

Reservatório atmosférico (35 
m3) 

Gasóleo de aquecimento 

19 
Fuga de 100 mm no reservatório 

atmosférico de Gasóleo de 
aquecimento (35 m3) 

Reservatório atmosférico (35 
m3) 

Gasóleo de aquecimento 

20 
Rotura catastrófica de veículo cisterna 

de Gasóleo de aquecimento (35 m3) 
Veículo Cisterna (35 m3) Gasóleo de aquecimento 

21 
Rotura de mangueira de receção de 

veículo cisterna de Gasóleo de 
aquecimento (35 m3) 

Mangueira Veículo Cisterna (35 
m3) 

Gasóleo de aquecimento 

 

Dados de entrada no programa de modelização PHAST (Gasóleo, reservatório 35 m3) 

No Quadro abaixo são indicadas as condições de operação (dados de entrada no programa de 
modelização PHAST) para o reservatório de gasóleo de aquecimento de 35 m3 e para o veículo 
cisterna e mangueira de receção do veículo cisterna. 

Quadro 2-  Dados de entrada no programa de modelização PHAST para o Gasóleo, reservatório 35 m3 

Nº Acidente 
Substâncias e 

Misturas 
P rel. 
(bar) 

T (ºC) 

Tipo 
acidente 
simulado 

PHAST 

Diâm./Comp 
Tubagem 

(mm) 

Quant. máx. 
aprox (ton) 

(considerando a 
d= 900 kg/m³) 

Duração 
(s) 

17 
Rotura catastrófica do 

reservatório atmosférico 

Gasóleo de 

Aquecimento 
atm 25 

Catastrophi

c rupture 
- 31,5 - 

18 
Fuga de 10 mm no 

reservatório atmosférico 

Gasóleo de 

Aquecimento 
atm 25 Leak - 31,5 3600 

19 
Fuga de 100 mm no 

reservatório atmosférico 

Gasóleo de 

Aquecimento 
atm 25 Leak - 31,5 3600 

20 
Rotura catastrófica de 

veículo cisterna 

Gasóleo de 

Aquecimento 
atm 25 

Catastrophi

c rupture 
- 31,5 - 

21 
Rotura de mangueira de 

receção de veículo 
cisterna 

Gasóleo de 

Aquecimento 
atm 25 Short pipe 

D: 50,8 

Comp:5000 
31,5 3600 
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Alcances dos efeitos letais e dos efeitos irreversíveis para os cenários selecionados para o Gasóleo 
aquecimento, reservatório 35 m3 (distância em m) 

De seguida apresentam-se os resultados da modelação do gasóleo de aquecimento nos 
equipamentos reservatório, veículo cisterna e mangueira de receção do veículo cisterna. 
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Quadro 3- Alcances dos efeitos letais e dos efeitos irreversíveis para os cenários selecionados para o Gasóleo 
aquecimento, reservatório 35 m3 (distância em m) 

Nº Acidente Acidente 

Jet Fire Pool Fire 
Inflamibilidade 

LFL/2 

Sobpressão 

7 kW/m2 5 kW/m2 7 kW/m2 5 kW/m2 
140 

mbar 
50 

mbar 

17 

Rotura catastrófica do 
reservatório 
atmosférico de 
Gasóleo 

  88,73 116,05 28,36 45,48 58,42 

18 

Fuga de 10 mm no 
reservatório 
atmosférico de 
Gasóleo 

1,41 1,77 33,58 39,33 2,73 - - 

19 

Fuga de 100 mm no 
reservatório 
atmosférico de 
Gasóleo 

15,83 17,10 89,53 116,37 19,83 44,89 64,89 

20 
Rotura catastrófica de 
veículo cisterna de 
Gasóleo 

- - 88,73 116,05 28,36 45,48 58,42 

21 
Rotura de mangueira 
de receção de veículo 
cisterna de Gasóleo 

- - 15,93 18,08 1,16 - - 
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Depois da Alteração (Gás Natural) 

Para cada um dos eventos iniciadores identificaram-se os diferentes cenários acidentais que 
poderão ocorrer para o Gás Natural os quais são apresentados no quadro seguinte. 

Quadro 4- Identificação dos cenários de acidente graves para as substâncias perigosa (Gás Natural) na acepção da 
Prevenção de Acidentes Graves. 

N.º de 
acidente 

Evento Equipamento Substância 

22 Rotura total da tubagem Tubagem 
Gás Natural 

(Metano) 

23 
Rotura de 10% do diâmetro 

nominal da tubagem  
Tubagem 

Gás Natural 

(Metano) 

 

Dados de entrada no programa de modelização PHAST (Gás Natural) 

No Quadro seguinte são indicadas as condições de operação (dados de entrada no programa de 
modelização PHAST) para o Gás Natural (Metano) para as condições meteorológicas, mais 
frequentes e mais gravosas (5 D). 

Quadro 5- Dados de entrada no programa de modelização PHAST para o Gás Natural. 

Nº Acidente 
Substâncias e 

Misturas 
P rel. 
(bar) 

T (ºC) 
Tipo acidente 

simulado 
PHAST 

Diâm./Comp 
Tubagem 

(m) 

Quant. 
máx. aprox 

(ton) 

22 Rotura total da tubagem 
Gás Natural 

(Metano) 
atm 25 

Rotura 

Catastrófica 

D: 0,1016 

Comp: 13,31 
0,0457 

23 

Rotura de 10% do 

diâmetro nominal da 

tubagem  

Gás Natural 

(Metano) 
atm 25 Fuga D: 0,01016 0,0457 

 

Alcances dos efeitos letais e dos efeitos irreversíveis para os cenários selecionados para o Gás 
Natural (distância em m) 

No quadro seguinte são apresentados alcances em metros dos efeitos letais e dos efeitos 
irreversíveis para os cenários selecionados. 

Quadro 6- Alcances dos efeitos letais e dos efeitos irreversíveis para os cenários selecionados para o Gás Natural 
(Metano) (distância em m) 

Nº Acidente Acidente 

Jet Fire 

LFL/2 

Sobpressão 

7 kW/m2 5 kW/m2 140 mbar 50 mbar 

22 Rotura total da tubagem - - 53,18 69,65 91,31 

23 
Rotura de 10% do diâmetro 

nominal da tubagem  
- - 0,135 - - 

De seguida são apresentados os resultados da modelação para o Gás Natural (Metano). 
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Comparação dos resultados em termos de alcances dos efeitos 

De acordo com o quadro 18 é possível concluir que para o gasóleo existem os efeitos Jet Fire, Pool 
Fire, Flash Fire e sobpressão, enquanto para o Gás Natural apenas foram identificados os efeitos 
da inflamabilidade e sobpressão.  

Comparando os alcances para o efeito Flash Fire e sobpressão os alcances são maiores para o 
cenário de rotura total da Tubagem  de Gás Natural. 

Quadro 18- Comparação dos resultados em termos de alcances dos efeitos. 

Substância 
Nº 

Acidente 
Acidente 

Jet Fire Pool Fire Flash Fire 
Inflamibilidade 

LFL/2 

Sobpressão 

7 kW/m2 5 kW/m2 7 kW/m2 5 kW/m2 
140 

mbar 
50 

mbar 

Gasóleo 

17 
Rotura catastrófica do 
reservatório 
atmosférico de Gasóleo 

  88,73 116,05 54,32 45,48 58,42 

18 
Fuga de 10 mm no 
reservatório 
atmosférico de Gasóleo 

1,41 1,77 33,58 39,33 2,74 - - 

19 
Fuga de 100 mm no 
reservatório 
atmosférico de Gasóleo 

15,83 17,10 89,53 116,37 34,57 44,89 64,89 

20 
Rotura catastrófica de 
veículo cisterna de 
Gasóleo 

- - 88,73 116,05 54,32 45,48 58,42 

21 
Rotura de mangueira de 
receção de veículo 
cisterna de Gasóleo 

- - 15,93 18,08 17,35 - - 

Gás natural 

22 Rotura total da 
tubagem 

- - - - 81,59 69,65 91,31 

23 
Rotura de 10% do 
diâmetro nominal da 
tubagem  

- - - - 0,193 - - 
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D – Atualização da Zonas de Perigosidade 

 

FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE ZONAS DE PERIGOSIDADE
Regime de Prevenção de Acidentes Graves (Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto)

Nome do Estabelecimento Nome do Operador Código APA Enquadramento PAG

Equipamento Nome do equipamento Tipo de equipamento Código Equipamento
Volume útil do 

equipamento (m3)

E1
Diisocianato de tolueno 

(TDI) Reservatório APA00085805_E1 52

E2 Linha de TDI Pipeline/tubagem APA00085805_E2 0,18

E3
Camião Cisterna de 

Abastecimento TDI Reservatório APA00085805_E3 52

E4
mangueira de receção de 

veículo cisterna de TDI Pipeline/tubagem APA00085805_E4 0,04

E5 Bacia de Retenção TDI Bacia de retenção APA00085805_E5 30

E6
Garrafa pressurizada 

acetileno Garrafa APA00085805_E6 0,35

E7
Garrafa pressurizada 

propano Garrafa APA00085805_E7 0,66

E8
Garrafa pressurizada 

oxigénio Garrafa APA00085805_E8 0,19

E9
Nuvem Tóxica - Dióxido de 

Nitrogénio Armazém APA00085805_E9 1,38

E10 Reservatório de Gasóleo IBC APA00085805_E10 1

I. Identificação do estabelecimento e do operador

RESIBRAS – Companhia 

portuguesa de resinas para 

Abrasivos SA

RESIBRAS – Companhia 

portuguesa de resinas para 

Abrasivos SA

APA00085805 Nível Inferior

II. Identificação dos equipamentos associados a cenários de acidente seleccionados (incluir bacias de retenção)
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Número do Cenário 

Associado

Código Equipamento (fonte de 

perigo)

Código Equipamento (origem 

para as distâncias)
Substância perigosa Distância 1 (m) Distância 2 (m) Estabelecimento Operador

1(AEGL)

Diisocianato de tolueno 

(TDI) APA00085805_E1 Diisocianato de tolueno 7271,86 24902

RESIBRAS – Companhia 

portuguesa de resinas 

para Abrasivos SA

RESIBRAS – 

Companhia 

portuguesa de 

resinas para 

Abrasivos SA

1(EXP)

Diisocianato de tolueno 

(TDI) APA00085805_E1 Diisocianato de tolueno 73,72 93,31

RESIBRAS – Companhia 

portuguesa de resinas 

para Abrasivos SA

RESIBRAS – 

Companhia 

portuguesa de 

resinas para 

Abrasivos SA

1(LFL)

Diisocianato de tolueno 

(TDI) APA00085805_E1 Diisocianato de tolueno 82,32 -

RESIBRAS – Companhia 

portuguesa de resinas 

para Abrasivos SA

RESIBRAS – 

Companhia 

portuguesa de 

resinas para 

Abrasivos SA

2(AEGL)

Diisocianato de tolueno 

(TDI) APA00085805_E1 Diisocianato de tolueno 1808,61 5322,67

RESIBRAS – Companhia 

portuguesa de resinas 

para Abrasivos SA

RESIBRAS – 

Companhia 

portuguesa de 

resinas para 

Abrasivos SA

2(EXP)

Diisocianato de tolueno 

(TDI) APA00085805_E1 Diisocianato de tolueno 11,51 13,56

RESIBRAS – Companhia 

portuguesa de resinas 

para Abrasivos SA

RESIBRAS – 

Companhia 

portuguesa de 

resinas para 

Abrasivos SA

2(LFL)

Diisocianato de tolueno 

(TDI) APA00085805_E1 Diisocianato de tolueno 19,27 -

RESIBRAS – Companhia 

portuguesa de resinas 

para Abrasivos SA

RESIBRAS – 

Companhia 

portuguesa de 

resinas para 

Abrasivos SA

III. Sistematização da informação dos cenários de acidente

 

3(AEGL)

Diisocianato de tolueno 

(TDI) APA00085805_E1 Diisocianato de tolueno 8113,07 27505

RESIBRAS – Companhia 

portuguesa de resinas 

para Abrasivos SA

RESIBRAS – 

Companhia 

portuguesa de 

resinas para 

Abrasivos SA

3(EXP)

Diisocianato de tolueno 

(TDI) APA00085805_E1 Diisocianato de tolueno 64,4 83,76

RESIBRAS – Companhia 

portuguesa de resinas 

para Abrasivos SA

RESIBRAS – 

Companhia 

portuguesa de 

resinas para 

Abrasivos SA

3(LFL)

Diisocianato de tolueno 

(TDI) APA00085805_E1 Diisocianato de tolueno 55,06 -

RESIBRAS – Companhia 

portuguesa de resinas 

para Abrasivos SA

RESIBRAS – 

Companhia 

portuguesa de 

resinas para 

Abrasivos SA

4(AEGL) Linha de TDI APA00085805_E2 Diisocianato de tolueno 273,1 723,33

RESIBRAS – Companhia 

portuguesa de resinas 

para Abrasivos SA

RESIBRAS – 

Companhia 

portuguesa de 

resinas para 

Abrasivos SA

4(LFL) Linha de TDI APA00085805_E2 Diisocianato de tolueno 1,19 -

RESIBRAS – Companhia 

portuguesa de resinas 

para Abrasivos SA

RESIBRAS – 

Companhia 

portuguesa de 

resinas para 

Abrasivos SA

5(AEGL)

Camião Cisterna de 

Abastecimento TDI APA00085805_E3 Diisocianato de tolueno 7271,86 24902

RESIBRAS – Companhia 

portuguesa de resinas 

para Abrasivos SA

RESIBRAS – 

Companhia 

portuguesa de 

resinas para 

Abrasivos SA

5(EXP)

Camião Cisterna de 

Abastecimento TDI APA00085805_E3 Diisocianato de tolueno 73,72 93,31

RESIBRAS – Companhia 

portuguesa de resinas 

para Abrasivos SA

RESIBRAS – 

Companhia 

portuguesa de 

resinas para 

Abrasivos SA

5(LFL)

Camião Cisterna de 

Abastecimento TDI APA00085805_E3 Diisocianato de tolueno 82,32 -

RESIBRAS – Companhia 

portuguesa de resinas 

para Abrasivos SA

RESIBRAS – 

Companhia 

portuguesa de 

resinas para 

Abrasivos SA

6(AEGL)

mangueira de receção de 

veículo cisterna de TDI APA00085805_E4 Diisocianato de tolueno 390,79 1046,12

RESIBRAS – Companhia 

portuguesa de resinas 

para Abrasivos SA

RESIBRAS – 

Companhia 

portuguesa de 

resinas para 

Abrasivos SA

6(LFL)

mangueira de receção de 

veículo cisterna de TDI APA00085805_E4 Diisocianato de tolueno 1,27

RESIBRAS – Companhia 

portuguesa de resinas 

para Abrasivos SA

RESIBRAS – 

Companhia 

portuguesa de 

resinas para 

Abrasivos SA  
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8(Jet)

Garrafa pressurizada 

acetileno APA00085805_E6 Acetileno 7,63 8,26

RESIBRAS – Companhia 

portuguesa de resinas 

para Abrasivos SA

RESIBRAS – 

Companhia 

portuguesa de 

resinas para 

Abrasivos SA

8(LFL)

Garrafa pressurizada 

acetileno APA00085805_E6 Acetileno 8,79

RESIBRAS – Companhia 

portuguesa de resinas 

para Abrasivos SA

RESIBRAS – 

Companhia 

portuguesa de 

resinas para 

Abrasivos SA

9(Jet)

Garrafa pressurizada 

acetileno APA00085805_E6 Acetileno 85,19 92,52

RESIBRAS – Companhia 

portuguesa de resinas 

para Abrasivos SA

RESIBRAS – 

Companhia 

portuguesa de 

resinas para 

Abrasivos SA

9(LFL)

Garrafa pressurizada 

acetileno APA00085805_E6 Acetileno 102,19

RESIBRAS – Companhia 

portuguesa de resinas 

para Abrasivos SA

RESIBRAS – 

Companhia 

portuguesa de 

resinas para 

Abrasivos SA

9(EXP)

Garrafa pressurizada 

acetileno APA00085805_E6 Acetileno 66,94 76,27

RESIBRAS – Companhia 

portuguesa de resinas 

para Abrasivos SA

RESIBRAS – 

Companhia 

portuguesa de 

resinas para 

Abrasivos SA

11(Jet)

Garrafa pressurizada 

propano APA00085805_E7 Propano 4,76 5,28

RESIBRAS – Companhia 

portuguesa de resinas 

para Abrasivos SA

RESIBRAS – 

Companhia 

portuguesa de 

resinas para 

Abrasivos SA

11(LFL)

Garrafa pressurizada 

propano APA00085805_E7 Propano 5,37

RESIBRAS – Companhia 

portuguesa de resinas 

para Abrasivos SA

RESIBRAS – 

Companhia 

portuguesa de 

resinas para 

Abrasivos SA

12(Jet)

Garrafa pressurizada 

propano APA00085805_E7 Propano 60,49 65,56

RESIBRAS – Companhia 

portuguesa de resinas 

para Abrasivos SA

RESIBRAS – 

Companhia 

portuguesa de 

resinas para 

Abrasivos SA

12(LFL)

Garrafa pressurizada 

propano APA00085805_E7 Propano 80,24

RESIBRAS – Companhia 

portuguesa de resinas 

para Abrasivos SA

RESIBRAS – 

Companhia 

portuguesa de 

resinas para 

Abrasivos SA

12(Exp)

Garrafa pressurizada 

propano APA00085805_E7 Propano 50,07 63,61

RESIBRAS – Companhia 

portuguesa de resinas 

para Abrasivos SA

RESIBRAS – 

Companhia 

portuguesa de 

resinas para 

Abrasivos SA  

 



 

 

Pág. 240 de 240                                                                                                                                                                                    Anexos 

16(AEGL)

Nuvem Tóxica - Dióxido de 

Nitrogénio APA00085805_E9 Dióxido de Nitrogénio 1350,85 1842,47

RESIBRAS – Companhia 

portuguesa de resinas 

para Abrasivos SA

RESIBRAS – 

Companhia 

portuguesa de 

resinas para 

Abrasivos SA

17(LFL) Reservatório de Gasóleo APA00085805_E10 Gasóleo 2,3

RESIBRAS – Companhia 

portuguesa de resinas 

para Abrasivos SA

RESIBRAS – 

Companhia 

portuguesa de 

resinas para 

Abrasivos SA

17(Pool) Reservatório de Gasóleo APA00085805_E10 Gasóleo 30,8 36,3

RESIBRAS – Companhia 

portuguesa de resinas 

para Abrasivos SA

RESIBRAS – 

Companhia 

portuguesa de 

resinas para 

Abrasivos SA

18(Jet) Reservatório de Gasóleo APA00085805_E10 Gasóleo 1,41 1,77

RESIBRAS – Companhia 

portuguesa de resinas 

para Abrasivos SA

RESIBRAS – 

Companhia 

portuguesa de 

resinas para 

Abrasivos SA

18(Pool) Reservatório de Gasóleo APA00085805_E10 Gasóleo 32,3 37,4

RESIBRAS – Companhia 

portuguesa de resinas 

para Abrasivos SA

RESIBRAS – 

Companhia 

portuguesa de 

resinas para 

Abrasivos SA

18(LFL) Reservatório de Gasóleo APA00085805_E10 Gasóleo 2,52

RESIBRAS – Companhia 

portuguesa de resinas 

para Abrasivos SA

RESIBRAS – 

Companhia 

portuguesa de 

resinas para 

Abrasivos SA

19(Jet) Reservatório de Gasóleo APA00085805_E10 Gasóleo 15,83 17,1

RESIBRAS – Companhia 

portuguesa de resinas 

para Abrasivos SA

RESIBRAS – 

Companhia 

portuguesa de 

resinas para 

Abrasivos SA

19(Pool) Reservatório de Gasóleo APA00085805_E10 Gasóleo 34,3 39,8

RESIBRAS – Companhia 

portuguesa de resinas 

para Abrasivos SA

RESIBRAS – 

Companhia 

portuguesa de 

resinas para 

Abrasivos SA

19(LFL) Reservatório de Gasóleo APA00085805_E10 Gasóleo 3,9

RESIBRAS – Companhia 

portuguesa de resinas 

para Abrasivos SA

RESIBRAS – 

Companhia 

portuguesa de 

resinas para 

Abrasivos SA

19(Exp) Reservatório de Gasóleo APA00085805_E10 Gasóleo 10,9 12,1

RESIBRAS – Companhia 

portuguesa de resinas 

para Abrasivos SA

RESIBRAS – 

Companhia 

portuguesa de 

resinas para 

Abrasivos SA  


