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1. Introdução
O presente relatório apresenta a proposta de definição do âmbito (PDA) do Estudo de
Impacte Ambiental (EIA) da Unidade de Produção de Detergentes da CLOROSOL, em fase
de projeto de execução localizada na freguesia de Mouquim, concelho de Vila Nova de
Famalicão.
Este documento, previsto pelo regime jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA)
(Artigo 12º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013 de 31 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º
47/2014, de 24 de março) e elaborado de acordo com as normas técnicas fixadas pela
Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, tem por objetivo identificar as áreas temáticas e a
metodologia a adotar no EIA. Torna-se assim possível definir e clarificar, numa fase
preliminar, um conjunto de aspetos primordiais para o desenvolvimento do EIA com a
qualidade e eficácia desejáveis.
A PDA que agora se apresenta tem por base a análise prévia das características ambientais
da área de implantação e enquadramento do projeto e do funcionamento do próprio
projeto, o que permite uma identificação dos impactes ambientais. Neste processo há que
ter em conta que a unidade já se encontra em funcionamento, aspeto que será
devidamente descrito no subcapítulo 1.2.
Em termos de enquadramento legal, ao abrigo do regime jurídico de AIA, o projeto da
CLOROSOL encontra-se abrangido pela alínea a) do ponto n.º 6 do anexo II do Decreto-Lei
n.º 151-B/2013 de 31 de outubro, no caso geral ‘’indústria química de tratamento de
produtos intermediários e fabrico de produtos químicos’’ cuja capacidade de produção de
substâncias ou preparações perigosas, classificadas como tóxicas ou perigosas para o
ambiente com o símbolo ‘’N’’ é superior a 1250 t/ano.

1.1 Identificação do proponente
O proponente do projeto é a empresa CLOROSOL, Lda constituída em 15 de abril de 1992.
Trata-se de uma empresa que se dedica à produção e comercialização de detergentes
líquidos. Em termos de atividade económica esta encontra-se atualmente dividida em:
 Fabricação de produtos de limpeza, polimento e proteção (CAE 20412);
 Fabricação de embalagens de Plástico (CAE 22220).
Nos últimos anos a CLOROSOL investiu na modernização das instalações e máquinas
produção, o que permitiu aumentar a sua capacidade produtiva e garantir a qualidade
todos os produtos. Paralelamente a CLOROSOL tem vindo a apostar fortemente
alargamento do seu campo de atuação, no sentido de conquistar novos segmentos
mercado, de modo a tornar mais reconhecida a sua marca.

de
de
no
de

A unidade produtiva, sujeita ao presente procedimento de AIA localiza-se na Zona Industrial
do Salgueiro, Rua 1, nº. 54 em Mouquim (Vila Nova de Famalicão).

1.2 Antecedentes
Em relação aos antecedentes, é de referir que o EIA será desenvolvido num momento em
que o edificado, as infraestruturas e os equipamentos produtivos já estão implantados no
terreno e se encontram em funcionamento. Desta forma, as características naturais do
terreno e da própria situação ambiental de referência já foram alteradas.
De seguida apresenta-se uma súmula dos antecedentes que precederam a elaboração do
EIA.
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A Clorosol iniciou a sua atividade no ano de 1992, na sede em Travassos (Louro – Vila Nova
de Famalicão), sendo a sua atividade essencialmente comercialização de água destilada e
lixívia.
Em 1998, a Clorosol iniciou a construção de um armazém com 804 m 2 de área e 5 m de
cércea no Parque Industrial de Salgueiros, localizado em Mouquim – Vila Nova de
Famalicão (Alvará de licença de construção n.º 117/1998 relativo ao processo de
licenciamento de construção n.º 9977/96).
Em 26 de novembro de 2002 foi obtido o Alvará de licença de utilização (n.º 1305/2002)
para indústria de classe ‘B’ e atividade de ‘fabricação de embalagens de plástico’ e
‘fabricação de produtos de limpeza, polimento e proteção’’.
Em 2009, a Clorosol atinge o máximo da sua capacidade produtiva em virtude da conquista
de um cliente com dimensão nacional no sector da grande distribuição. Nesse momento, a
Clorosol solicita uma licença para ampliação das instalações construindo um novo edifício
(2 856.30 m2 de área e 7,60 m de cércea) (Alvará de obras da câmara Municipal de Vila
Nova de Famalicão n.º 368/2009). Levou-se então a efeito a ampliação da área de armazém
e produção de produtos de limpeza e da proteção ao nível do rés-do-chão, incluindo uma
área na parte frontal do edifício destinado a complementar a área de instalações sanitárias
e vestiários e ainda a área de escritórios que se desenvolve até ao 1º andar.
As obras desta nova ampliação decorreram durante o período de 10 meses (entre outubro
de 2009 e agosto de 2010).
Em outubro de 2012, a DRE-Norte emitiu a Autorização de exploração industrial (Ref.ª
DSI/1587).
No âmbito do processo de regularização do processo de Licenciamento Industrial, em 2012,
constatou-se da necessidade do projeto ser submetido a AIA, na medida em que a
capacidade de produção de lixívia havia já ultrapassado largamente as 1250 t/ano.
Em maio de 2013, a CCDR norte informou a DRE-Norte que o projeto de ampliação deve ser
sujeito, previamente, a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental. A DRE-Norte, em
janeiro de 2014 informou a Clorosol sobre a necessidade de submeter o projeto a avaliação
de impacte ambiental.

1.3 Identificação da entidade licenciadora e da autoridade de AIA
A autoridade competente para licenciamento do projeto é a Direção Regional de Economia
do Norte.
Assim, de acordo com o Decreto-Lei n.º 151-B/2013 de 31 de outubro, a Autoridade de AIA
é a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte.
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2. Localização do projeto
2.1 Localização administrativa
A área de implantação do projeto (Figura 2.1) situa-se, segundo a nomenclatura de
unidades territoriais para fins estatísticos (Decreto-Lei n.º 244/2002, de 5 de Novembro) e
administrativa, em:


NUT II - Região Norte;



NUT III - AVE;



Distrito - Braga;



Concelho – Vila Nova de Famalicão;



Freguesia - União das freguesias de Lemenhe, Mouquim e Jesufrei.

2.2 Localização em áreas sensíveis
Na aceção do Artigo 2º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, são consideradas
como áreas sensíveis:
i) Áreas protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei, n.º 142/2008, de 24 de Julho;
ii) Sítios da Rede Natura 2000, Zonas Especiais de Conservação e Zonas de Proteção
Especial, classificadas nos termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril1 no âmbito das
Diretivas 79/409/CEE e 92/43/CEE;
iii) Zonas de proteção dos bens imóveis classificados ou em vias de classificação definidas
nos termos da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro.
Perante este contexto legal, a área na qual o projeto está localizado não se encontra
abrangida por nenhuma das áreas sensíveis enumeradas.

2.3 Instrumentos de Gestão Territorial em vigor
De entre os instrumentos de gestão territorial atualmente em vigor na área de implantação
do projeto, no âmbito da análise da presente PDA destaca-se o Plano Diretor Municipal
(PDM) de Vila Nova de Famalicão.
O Plano Diretor Municipal de Vila Nova de Famalicão (PDM-VNF) foi ratificado pela RCM n.º
82/94, de 16 de setembro, com as alterações introduzidas pelo Aviso n.º 3950/2013, de 18
de Março. O PDM estabelece a estratégia de desenvolvimento territorial, a política
municipal de ordenamento do território e de urbanismo e as demais políticas urbanas,
integra e articula as orientações estabelecidas pelos instrumentos de gestão territorial de
âmbito nacional e regional e estabelece o modelo de organização espacial do território
municipal.

1

Alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro.
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Figura 2.1– Localização da unidade de produção da Clorosol.
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O PDM-VNF contempla as seguintes as classes de espaço, que são estabelecidas em função
dos usos dominantes:


Espaços de aglomerados do tipo 1;



Espaços de aglomerados do tipo 2;



Espaços de aglomerados do tipo 3;



Espaços de aglomerados do tipo 4;



Espaços de expansão de aglomerado do tipo 1;



Espaços de expansão de aglomerado do tipo 2;



Espaços de expansão de aglomerado do tipo 3;



Espaços industriais;



Espaços não urbanizáveis;



Espaços verdes urbanos;



Espaços agrícolas;



Espaços de equipamentos coletivos;



Espaços canais;



Unidades operativas de planeamento.

Da análise à Planta de Ordenamento do PDM-VNF (disponível em
http://81.90.51.74:8082/pmots_vnf/c?_act=page&_name=mapvnf), verifica-se que a
CLOROSOL se implanta na classe de Espaços Industriais (Figura 2.2).
Segundo o Artigo 76º do Regulamento do PDM-VNF ‘São espaços infraestruturados com
especifica finalidade industrial, localizados estrategicamente em relação aos eixos viários
principais, podendo constituir em alguns casos áreas de colmatação significativas em torno
de pólos industriais já existentes, e sempre que possível dotados de reduzida declivosidade.’
Em termos de usos dominantes, de acordo com o artigo 77º ‘estes espaços destinam-se
exclusivamente à construção de instalações industriais e de armazenagem, podendo ser
licenciados outros usos, em função da complementaridade relativamente à vocação
preferencial da zona’.
Relativamente aos parâmetros urbanísticos, o regulamento do PDM-VNF define os
seguintes parâmetros de referência (Artigo 79º):


Índice máximo de implantação: 0,6;



Altura máxima total de referência dos edifícios: 10 m à exceção de edifícios para
equipamentos especiais.

No entanto, o artigo 78º estabelece que os espaços industriais serão objeto de planos de
urbanização, e que na ‘falta de planos de pormenor eficazes, deverá a Câmara Municipal
estabelecer critérios quanto à estruturação viária mais conveniente e à sua articulação com
a rede viária existente e outras infraestruturas, devendo, de igual modo, ser estabelecidos
outros parâmetros de carater urbanístico, nomeadamente quanto ao perfil dos
arruamentos e implantação e alinhamentos das construções.’
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Figura 2.2 – Extrato da Planta de Ordenamento do PDM de Vila Nova de Famalicão.

2.4 Servidões condicionantes e Equipamentos e infraestruturas
As servidões e restrições de utilidade pública são parte integrante das peças que
constituem o PDM-VNF. Da análise à Planta de Condicionantes do PDM-VNF
(http://81.90.51.74:8082/pmots_vnf/c?_act=page&_name=mapvnf) verifica-se que ao nível
das restrições de utilidade pública a área de implantação da CLOROSOL se encontra fora
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quer das áreas de REN (aprovada pela Portaria n.º 71/2012, de 23 de março) quer de RAN
(aprovada pela Portaria n.º 435-A/91, de 27 de maio).
No que respeita às servidões administrativas, também não se verificam sobreposições com
a área do limite da CLOROSOL. O projeto não afeta quaisquer equipamentos ou
infraestruturas.
Na Figura 2.3 apresenta-se o extrato da planta de condicionantes do PDM-VNF.

Figura 2.3 – Extrato da Planta de Condicionantes do PDM de Vila Nova de Famalicão.
Estudo de Impacte Ambiental da unidade de produção de detergentes da CLOROSOL
Proposta de Definição do Âmbito

Pág. 7 de 38

2.5 Descrição sumária da área de implantação da CLOROSOL e envolvente
A CLOROSOL encontra-se implantada na zona industrial do Salgueiro, Mouquim.
A zona industrial encontra-se delimitada por zona habitacional, terrenos agrícolas e
terrenos com vegetação arbórea (Figura 2.4).

Figura 2.4- Imagem aérea da área envolvente à CLOROSOL (Fonte GOOGLE EARTH).

Em termos de uso do solo na área envolvente, o uso dominante é o uso agrícola. Os
espaços florestais (sobretudo com coberto arbóreo de eucalipto) marcam também uma
forte presença nesta área.
Os recetores sensíveis mais próximos estão localizados a cerca de 100 m a noroeste e
nordeste da CLOROSOL.
Em termos de infraestruturas destaca-se a sul a linha ferroviária (Linha do Minho).
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3. Descrição das principais características do projeto
A Clorosol, com uma capacidade de produção de lixívia de 26 000 t/ano, emprega 43
funcionários (Quadro 3.1) laborando de segunda a sexta-feira (Quadro 3.2).
Quadro 3.1- N.º de funcionários da Clorosol.
Categoria

Número de funcionários

Gerência

2 gerentes + 1 sócio

OTOC

1 técnico superior

Assessoria da Administração

1 técnico superior

Departamento de Qualidade

2 técnicos superiores

Chefes de secção

3 funcionários (extrusão + enchimento + logística)

Operadores de linha (Produção)

31 funcionários

Motoristas

2 funcionários
Quadro 3.2- Regime de laboração.

Escritório

9 h – 18 h
Encerra aos fins de
semana.

Fabricação/enchimento
(fabricação de produtos
químicos e enchimento das
embalagens plásticas)

Extrusão (produção de
embalagens plásticas)

8.30 h – 18 h
Encerra aos fins de semana.

Turnos de 8 h:
1º turno: 5h – 13h;
2º turno: 13h – 21h;
3º turno: 21h – 5h;
Encerra aos fins de semana.

3.1 Objetivos e justificação do projeto
O projeto tem como objetivo a produção de produtos de higiene e limpeza de onde se
destaca a lixívia.
O desenvolvimento de novos produtos e o respetivo aumento da capacidade de produção
foi justificada pela maior implantação da empresa no mercado nacional e por uma maior
solicitação por parte dos clientes.
Nesse contexto, o projeto e o investimento realizado na Clorosol levou à fabricação de uma
gama de produtos mais alargada para além dos “produtos tradicionais” fabricados na
unidade: água destilada, lixívias de diversas concentrações e uma gama auto (champô,
anticongelante e limpa vidros). Deste modo, nos últimos anos, tem-se desenvolvido
diversas gamas de produtos: lava-tudo, amaciadores, multiusos, detergente de loiça
manual, água perfumada e lixívia delicada.
Com o crescimento da procura foi necessário aumentar a aquisição de matérias-primas,
aumentar a quantidade e qualidade de matérias-primas e produtos armazenados, o que se
refletiu na necessidade de se proceder à ampliação das instalações fabris.
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De acordo com a estratégia da empresa e a sua ligação comercial com grupos
internacionais do sector da grande distribuição, nomeadamente alemães e franceses,
prevê-se uma maior taxa de penetração no mercado nacional, assim como apostar na
internacionalização da empresa.

3.2 Características físicas
A Clorosol é constituída por um edifício único com uma área de implantação de 2856,30 m2,
implantado num terreno com uma área de 6000,0 m2.
Quadro 3.3- Áreas de edificado.
Edifício

Cércea
2
(m )

Volumetria

Nº
Pisos

Área Bruta
Construção

Área de
Implantação

Edifício único

7,60

21707,88

2

3022,45

2856,30

O edifício é constituído por diversas secções:


Na área mais antiga do edifício (edifício existente antes da ampliação) localiza-se
a secção de extrusão, o refeitório, as instalações sanitárias e o laboratório. Nessa
área o edifício é apenas constituído por um único piso;



Na nova área do edifício (área ampliada em 2009) localiza-se o sector de
enchimento, o armazém de produto acabado e o armazém de matérias-primas,
ambos constituídos por um único piso com 6 m de pé direito. Na zona de
armazenamento de produto final existem, lateralmente, dois portões em cais
para descargas de matéria primas e cargas de produtos acabados. Ainda nesta
nova área do edifício, a nível do rés-do-chão, existe o hall principal, a receção, o
escritório geral, as instalações sanitárias e vestiários para ambos os sexos, uma
secção de enchimento, depósito de matéria-prima, depósito de produto
acabado, e as escadas de acesso ao primeiro piso. A nível do primeiro andar,
localiza-se a zona de escritórios, composta por gabinetes da gerência, dotados
de instalação sanitária e gabinete do médico do trabalho dotado com lavatório.

O edifício possui paredes em tijolo. O telhado do sector de enchimento, armazém de
produtos químicos e de produto final possui cobertura sandwich conjuntamente com
estrutura metálica: O telhado do sector de extrusão (edifício antigo) é em fibrocimento. O
pavimento do edifício é em lajes de betão aligeiradas.
Toda a zona envolvente do edifício possui pavimento em paralelo.
No logradouro das instalações estão instalados 2 cisternas (com 30 m3 de capacidade cada),
destinadas à armazenagem de Hipoclorito de Sódio, 3 tanques de 10 m3 para
armazenamento de água desmineralizada, 4 tanques (três com capacidade de 10 000 L e
um de capacidade de 6500 L), um misturador em inox com capacidade de 7 500 L e um
misturador em metal com capacidade de 10 000 L. Existem ainda 6 tanques suplementares:
quatro de capacidade de 5 000 L e dois de capacidade de 10 000 L. Estes tanques são
destinados à produção dos diversos detergentes.
Na área do logradouro, junto ao setor de extrusão existe um armazém de polietileno e o
Parque de resíduos.
No Anexo I apresenta-se a Planta da Clorosol.
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3.3 Processo de fabrico
A atividade industrial deste estabelecimento contempla duas realidades produtivas
distintas:
 Setor de produção/engarrafamento de detergentes;
 Setor de extrusão para produção de embalagens e tampas em plástico – considera-se
um projeto associado, o qual é descrito no capítulo 3.4.
Na Figura 3.1 apresenta-se o diagrama geral do processo de produção/engarrafamento de
detergentes.
Armazenamento de matéria-prima

Produção de lotes de produto
químico

Tratamento de água
(desmineralização)

Enchimento das embalagens plásticas com produto químico/água destilada
(sector de enchimento)

Armazenamento de
Produto Acabado

Expedição

Figura 3.1- Diagrama-geral do processo de fabrico de detergentes.

A produção de lotes de produtos químicos: lixívia delicada, água perfumada e de diversos
detergentes (anticongelante, limpa-vidros, champô, multiusos, lava tudo, amaciadores de
roupa, detergente loiça manual) decorre na zona traseira do pavilhão principal, em
reservatórios de diversas capacidades, através da diluição das diversas matérias-primas em
água. Posteriormente, o lote de produto fabricado é bombeado para o setor de enchimento
através de tubagens em plástico.
A produção das diversas lixívias consiste apenas na diluição de hipoclorito de sódio
mediante um adequado doseamento, que precede o enchimento das garrafas de plásticas
produzidas no setor de extrusão descrito anteriormente.
No setor de enchimento existem 7 linhas de enchimento, abaixo descritas:


Linha 1 – enchimento de lixívia (de diversas concentrações);



Linha 2 – enchimento de água destilada;



Linhas 3, 4 e 5 – enchimento de diversas lixívias;



Linha 6 – enchimento de diversos detergentes;



Linha 7 – enchimento de lixívia delicada, lava tudo e outros detergentes.
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Os processos de fabrico são portanto os seguintes:


Fabricação/engarrafamento de lixívia;



Fabricação/engarrafamento de lixívia delicada;



Fabricação/engarrafamento água destilada;



Fabricação/engarrafamento água destilada perfumada;



Fabricação/engarrafamento de detergentes por ex: Shampoo Auto;



Fabricação/engarrafamento de amaciador de roupa perfumado;



Fabricação/engarrafamento de Multiusos;



Fabricação/engarrafamento de Limpa vidros;



Fabricação/engarrafamento de Anticongelante;



Fabricação/engarrafamento de lixívia com Detergente;



Fabricação/engarrafamento de lava tudo amoniacal;



Fabricação/engarrafamento de lava tudo perfumado;



Fabricação/engarrafamento de Detergente de Loiça Manual.

Os processos de fabrico listados são muito semelhantes diferindo sobretudo no tipo de
matérias-primas que entram no processo. Assim, na Figura 3.2 apresenta-se o diagrama de
fabrico da lixivia remetendo-se para o Anexo II os diagramas de fabrico dos restantes
produtos.
Armazenamento de matéria-prima
(Hipoclorito de Sódio) em cisterna

Diluição do hipoclorito de sódio com água
(misturador ou lote)

Armazenamento de lixívia
(conforme processo produtivo)

Engarrafamento da lixivia
nas embalagens de plástico

Armazenamento de
Produto Acabado

Expedição

Figura 3.2- Diagrama de fabrico de lixivia.
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3.4 Projetos associados ou complementares
O setor da extrusão é um projeto associado que consiste na produção das embalagens e
respetivas tampas que irão conter os detergentes produzidos pelo projeto.
No processo produtivo serão utilizadas uma unidade de injeção e 7 de extrusão, dispondo
de duas unidades de refrigeração (chiller). Os produtos acabados (garrafas e tampas) são
armazenados na zona de armazenagem disponível no setor de extrusão. Os produtos
defeituosos e as sobras de materiais resultantes do processo produtivo são triturados em 4
moinhos e reutilizados novamente no processo produtivo.
Neste setor existem dois processos de fabrico (Figura 3.3 e Figura 3.4):


Fabricação de embalagens/garrafas de plástico;



Fabricação de tampas de plástico.
Armazenamento de matéria-prima
(Granulado de polietileno + corantes)

Pesagem e mistura de polietileno + corantes

Extrusão

Armazenamento de
Produto Acabado

Figura 3.3- Diagrama de fabrico das embalagens/garrafas de plástico.

Armazenamento de matéria-prima
(Granulado de polietileno + corantes)

Pesagem e mistura de polietileno + corantes

Injeção

Armazenamento de
Produto Acabado

Figura 3.4- Diagrama de fabrico de tampas de plástico.
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3.5 Lista das principais ações ou atividades associadas ao projeto
Tendo em conta que as ações habitualmente indutoras de impactes na fase de construção
já ocorreram (desmatação, movimentação de terras, circulação de máquinas, ações
construtivas do armazém) as ações suscetíveis de causar impacte que a seguir se
identificam são as relacionadas com o funcionamento da unidade ou seja:


Transporte de matérias-primas;



Produção de detergentes;



Produção de embalagens



Expedição dos produtos.

3.6 Lista dos principais materiais e energia utilizados ou produzidos
Matérias-primas
As matérias-primas e consumíveis utilizados na unidade fabril são provenientes,
maioritariamente de fornecedores nacionais. Contudo, a maioria destes fornecedores são
apenas armazenistas dessas matérias-primas, as quais são originários de outros países:


Polietileno e corantes para plásticos são provenientes de países do médio
oriente (Qatar, Arábia Saudita e Kuwait);



Corantes para plásticos têm origem nacional;



Hipoclorito de sódio é proveniente da CUF (Portugal);



Fragâncias utilizadas na produção dos diversos detergentes são provenientes de
Espanha, França;



Produtos químicos de base orgânica utilizados na fabricação dos diversos
detergentes são provenientes de Itália;



Produtos químicos de base inorgânica utilizados na fabricação dos diversos
detergentes são provenientes de França e Reino Unido;



Cloreto de sódio proveniente de Israel;



Corantes utilizados na produção dos diversos detergentes são provenientes de
Espanha;



Embalagens e materiais destinados ao embalamento e acondicionamento dos
produtos final são adquiridos a empresas nacionais.

No Quadro 3.4 e no Quadro 3.5 apresentam-se as matérias-primas utilizadas no processo
de fabrico indicando-se o histórico de consumos dos três últimos anos.
Quadro 3.4- Capacidade de armazenamento e consumo anual de matérias-primas não perigosas
(2011-2013).
Consumo anual
(t/ano)

Capacidade de
Armazenamento
(t)

2011

2012

2013

Polietileno de Alta densidade

40

721

842

973

Polietileno Baixa densidade

10

26

35

50

Corantes para plásticos

5

12

10

12

1,5

5

1

1.1

Designação

Cloreto de sódio
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Quadro 3.5- Capacidade de armazenamento e consumo anual de matérias-primas perigosas (20112013).
Capacidade de
Armazenamento
(t)

2011

2012

2013

70.4

7000

7800

8 000

Ácido sulfónico

10

7

7

26

Lauril éter sulfato de sódio

1

3

2

3.6

Dietalonamida de coco

2

<1

<1

<1

Monoetilenoglicol

20

32

25

10

Hidróxido de sódio

1

1.1

1.5

7.5

Álcool isopropílico

2

1.2

1.6

2

Oxidamina Alta espuma

2

2

1

3

Formaldeído

<1

<0.4

<0.4

<0.4

Fragância Floral

<1

<0.2

<0.2

<0.2

Fragância Bagel

<1

<0.5

<0.5

<0.5

Fragância Neo Angela

<1

<0.5

0

0

Fragância Extra nature

<1

<0.5

0

0

Fragância Marselha

<1

<0.5

<0.5

<0.5

Peróxido de hidrogénio

7

0

37

121

Tensioativo Marlipal

<1

0

3.8

3.3

Álcool gordo etoxilado

10

0

3

48

Ácido fosfónico

1

0

0.6

3.9

Amónia em solução 25%

1

0

1

0

Fragância Zestre Citron

<1

0

<0.5

<0.5

Fragância Flip

<1

0

<0.5

2.2

Fragância Branco

<1

<0.5

<0.5

<1

Fragância Lily

<1

0

0

<0.5

Lavanda New

<1

0

<0.5

<0.5

Designação
Hipoclorito de sódio

Consumo anual (t/ano)

No Quadro 3.6 apresentam-se as formas e locais de armazenagem das matérias-primas
utilizadas na unidade.
Quadro 3.6- Armazenagem das matérias-primas.
Matéria-Prima

Estado Físico

Armazenagem

Hipoclorito de sódio

Líquido

2 cisternas de 30 m cada

Restantes matérias-primas

Líquido

Cloreto de sódio

Sólido

Polietileno e corantes para
plásticos

Sólido

3

Locais
Logradouro

Bidões de 25 L, 100 L, 200 L Armazém de produtos
IBC de 1000 L
químicos
Em palete devidamente
Armazém de produtos
filmada
químicos
Em palete devidamente Zona lateral exterior do
filmada
setor da extrusão

Estudo de Impacte Ambiental da unidade de produção de detergentes da CLOROSOL
Proposta de Definição do Âmbito

Pág. 15 de 38

Água
O abastecimento de água para uso industrial nomeadamente para a produção de lixivia,
água destilada, detergentes vários, bem como para arrefecimento das máquinas do setor
de extrusão (mediante circulação da água em circuito fechado), é proveniente de dois furos
(Quadro 3.7).
A Clorosol possui autorização de utilização dos recursos hídricos para captação de água
subterrânea (Utilização n.º A03868/2012-RH2.1198.A e n.º A03869/2012-RH2.1198.A).
Quadro 3.7- Origem da água.
Localização

Características

Longitude: -8.52785
Furo 1

Latitude: 41.43932
Longitude: -8.5278

Furo 2

Latitude: 41.43888

Perfuração

Tipo de captação: subterrânea;

Profundidade: 109.0 m;

Tipo de infraestrutura: furo

Profundidade do sistema de

vertical

extração: 90.0 m

Tipo de captação: subterrânea;

Profundidade: 200.0 m;

Tipo de infraestrutura: furo

Profundidade do sistema de

vertical

extração: 180.0 m

No Quadro 3.8 apresentam-se os consumos (em função do uso) ocorridos entre 2011 e
2013.
Quadro 3.8- Consumos de água para uso industrial (2011-2013).
Ano 2011

Ano 2012

3

3

11 500 m

12 700 m

Ano 2013
31 701 m

3

A água captada nos furos passa por um processo de tratamento antes do seu
armazenamento. A unidade tem capacidade para armazenar 31 000 l de água tratada
distribuída por 4 reservatórios conforme explicitado na Figura 3.5.
A Clorosol apresenta atualmente medidas de racionalização/uso eficiente da água que
passam pela reutilização das águas de lavagem das máquinas na produção de novos lotes
de produtos químicos e pela monitorização do consumo mensal de água, de forma a
identificar atempadamente possíveis fugas de água e/ou consumos de água elevados.
Para o uso doméstico (sanitários, vestiários, balneários) a origem é a rede pública, havendo
um consumo médio diário de 2 m3.
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Água destinada à
produção de
lixívias e
detergentes

Água destinada à
produção de água
perfumada+ lixívia
delicada+
anticongelante

Figura 3.5-Processo de tratamento da água captada.

Energia
A fonte de energia utilizada é a energia elétrica (Posto de Transformação tipo aéreo - tipo
AI1 de 250 kVA) No Quadro 3.9 apresenta-se o consumo anual de eletricidade da unidade.
Quadro 3.9- Consumo anual de eletricidade (2011-2013).
2011

2012

2013

279,4 TEP

291,41 TEP

325,90 TEP

Produtos
Os produtos produzidos pela Clorosol têm como mercados de destino o setor da grande
distribuição e venda a retalho. Face à cada vez maior implantação no mercado nacional
tem-se vindo a assistir a um incremento da produção desta unidade (Quadro 3.10).
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Quadro 3.10- Produção anual da Clorosol (2011-2013).
Capacidade de
Armazenamento
(t)

2011

2012

2013

Lixívia tradicional+ lixívia
com detergente

100

7400

8231

8900

Água destilada

30

5800

6500

7100

Água perfumada

4

a)

30

50

Lixívia delicada

26

a)

102

131

Anticongelante

4

240

272

138

Limpa-vidros

8

99

110

122

109

121

89

Designação

Shampoo auto

Produção anual (t/ano)

Multiusos

4

a)

a)

3

Amaciador de roupa
perfumado

4

1.5

1.7

2.8

Lava tudo Amoniacal

6

*

*

*

Lava tudo Perfumado

10

*

*

*

Detergente de loiça manual

4

*

*

*

* Estes produtos que foram lançados no mercado apenas em 2014.
a) Produto não produzido nesse ano

Após o enchimento, e enquanto aguardam expedição para o mercado, todos os produtos
são acondicionados em paletes filmadas e armazenados no armazém de produto final
localizado no setor de enchimento.

3.7 Lista dos principais tipos de efluentes, resíduos e emissões previsíveis
Face ao processo produtivo em questão que se traduz na mistura e diluições de matériasprimas maioritariamente liquidas, a unidade industrial não possui fontes fixas de emissões
gasosas. As emissões gasosas são aquelas que se relacionam apenas com o tráfego
rodoviário (camiões) associado ao transporte das matérias-primas e dos produtos.
Neste contexto, em termos de cargas ambientais destaca-se a emissão de efluentes líquidos
(industriais e domésticos), a emissão de ruído e a produção de resíduos.
Efluentes líquidos industriais
O efluente líquido industrial é intermitente e tem origem apenas quando é necessário
proceder à lavagem das máquinas instaladas nas linhas produtivas. Estas máquinas são
lavadas quando se pretende alteração a produção de um determinado produto químico,
para outro de tipologia diferente.
Após a lavagem as águas são encaminhadas para uma cisterna estanque (Figura 3.6), na
qual ocorre a separação entre a água e as substâncias sólidas que se depositam no fundo da
cisterna. Em seguida, a água é bombeada para ser reutilizada nos diversos processos da
unidade fabril. As substâncias sólidas que se depositam no fundo da cisterna estanque
originam uma lama que posteriormente é encaminhada para um operador de resíduos
devidamente licenciado.
Devido ao caráter intermitente e à sua reutilização, não há qualquer contabilização do
volume de efluente líquido industrial produzido. Na prática acaba por não haver emissão
para qualquer meio recetor na medida em que a fração líquida é incorporada no processo.
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Efluentes líquidos domésticos
Os efluentes líquidos provenientes da área social são encaminhados pra uma fossa séptica
e órgão complementar de tratamento (poço absorvente), com capacidade de 10,5 m3
(Figura 3.6). Estas águas são recolhidas pelos serviços camarários.
Águas pluviais
As águas pluviais recolhidas dos telhados e dos pavimentos por rede coletora própria são
encaminhadas para uma valeta pública adjacente à via de acesso à Clorosol (Figura 3.6).

Figura 3.6-Redes de drenagem.

Ruído
O ruído emitido pela Clorosol provém do funcionamento dos diversos equipamentos e dos
veículos de transporte. Entre os equipamentos com maior emissão de ruído destacam-se:


Quatro moinhos destinados a triturar material plástico destinado a reciclagem
no interior da unidade industrial;



Sete extrusoras destinadas à produção de garrafas (embalagens plásticas).
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Resíduos
Associado ao processo são produzidos um conjunto de resíduos (Quadro 3.11).
Quadro 3.11- Produção de resíduos.
Código
LER

15 01 01

15 01 02
20 01 39
13 02 08

15 02 02

15 02 03

06 02 05

Descrição

Origem

Proveniente do
acondicionamento de matériasprimas, consumíveis e de
produtos devolvidos
Proveniente
do
Plástico
acondicionamento de matériasprimas e de consumíveis
Proveniente
de
produtos
Plásticos
devolvidos/defeituosos
Outros
óleos
de Proveniente da lubrificação de
motores, transmissões diversas máquinas existentes nos
e lubrificação
setores produtivos
Absorventes, materiais
filtrantes
(incluindo
filtros de óleo não
anteriormente
Materiais
contaminados
especificados), panos resultantes de tarefas de
de limpeza e vestuário manutenção
de
proteção,
contaminados
por
substâncias perigosas)
Absorventes. Materiais
Materiais
absorventes
filtrantes, panos de
contaminados resultantes de
limpeza e vestuário de
tarefas de limpeza e de vestuário
proteção
não
de
proteção
individual
abrangidos em 15 02
contaminados
02)
Resíduo proveniente da
cisterna estanque na qual são
Outras bases
descarregadas as águas de
lavagem
Embalagens de papel
e cartão

Quantidade (t/ano)
2011

2012

2013

6.94

6.66

9.82

1.34

3.26

2.04

--

--

5.084

--

0.4

0.4

--

--

0.036

--

--

0.026

6.14

--

--

Os recipientes de plástico e tampas defeituosas (polietileno) provenientes do setor de
extrusão são incorporados de novo no processo produtivo de novas embalagens plásticas
evitando-se assim uma maior produção de resíduos.
A Clorosol procede à segregação/separação dos resíduos gerados na unidade industrial de
forma a evitar mistura de resíduos incompatíveis, para aumentar a qualidade dos resíduos
que possam ser recuperados ou reciclados, evitar contaminação de resíduos por outros
resíduos perigosos. Os resíduos são acondicionados temporariamente em
contentores/bidões plásticos/big bags no parque de resíduos.
Como medidas de boa prática na gestão dos resíduos, todos os recipientes e locais de
armazenamento de resíduos estão identificados e existem diversas bacias de retenção nos
locais onde se encontram armazenados produtos químicos.
Os resíduos produzidos são encaminhados para operadores devidamente licenciados.
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3.8 Programação temporal estimada das fases de construção, funcionamento e desativação
Tal como já referido o projeto em avaliação já se encontra em funcionamento.
No que respeita a uma programação temporal estimada para as fases de funcionamento e
desativação há a referir que face às características do projeto e às expectativas de mercado,
nomeadamente no que respeita às utilizações dos produtos aqui produzidos, não é
expectável a desativação desta unidade a curto ou médio prazo. Esta será uma unidade que
tenderá a evoluir numa perspetiva de criação de novas gamas de detergentes e
eventualmente à expansão no mercado.

3.9 Alternativas consideradas
Aquando da construção do edifício fabril, a gerência da Clorosol ponderou uma outra
alternativa de localização da unidade fabril, nomeadamente na freguesia do Louro (Vila
Nova de Famalicão), dado que os vários sócios são originários desta freguesia. Contudo, a
ausência de qualquer parque industrial na freguesia do Louro inviabilizou o
desenvolvimento do projeto naquela freguesia. Descartada a hipótese de construir uma
unidade fabril na freguesia de Louro, os sócios que constituem a Clorosol optaram por
construir a unidade fabril no Parque Industrial do Salgueiro (Mouquim – Vila Nova de
Famalicão).
Em relação a alternativas de projeto (dimensão/conceção/funcionamento/processos
tecnológicos, etc.) também não foram consideradas. Em especial no que respeita à
dimensão, esta tem vindo a acompanhar o crescimento/procura no mercado dos produtos
produzidos pela Clorosol. Em relação ao funcionamento/ processos tecnológicos a unidade
utiliza processos simples coerentes com a natureza simples dos produtos que passa por
diluições e enchimentos de vasilhame pelo que também nesta vertente não foram
consideradas outras alternativas.
Desta forma, o EIA não considerará quaisquer outras alternativas nem de localização nem
de processo na avaliação.
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4. Identificação das questões significativas
4.1 Identificação preliminar das ações ou atividades com potenciais impactes negativos
Em avaliação de impacte ambiental, a avaliação deve ser realizada tendo em conta as ações
associadas às fases de construção, funcionamento e posterior desativação do projeto. No
entanto, no projeto em análise não existe uma típica fase de construção na medida em que
o projeto já se encontra em funcionamento.
Quanto a uma eventual fase de desativação há que ter em atenção que face às
características do projeto e às expectativas de mercado, nomeadamente no que respeita às
utilizações dos produtos aqui produzidos, não é expectável a desativação desta unidade a
curto ou médio prazo. Esta será uma unidade que tenderá a evoluir numa perspetiva de
criação de novos produtos (detergentes) e expansão para novos nichos de mercado,
nomeadamente no mercado externo.
Assim, não sendo expectável a desativação deste projeto num horizonte temporal
facilmente alcançável à escala da avaliação de impactes (dificuldade de prever as condições
ambientais locais e instrumentos de gestão territorial e legais então em vigor), não se
identificam aqui quaisquer ações associadas a esta fase. No entanto, no EIA será
apresentado o procedimento a ter em conta em caso de desativação.
Estando o projeto já em funcionamento, os potenciais impactes estão associados à sua
operação diária nomeadamente no que se prende com a produção de embalagens e
detergentes, a qual se reflete num conjunto de fatores de pressão suscetíveis de afetar o
estado do meio ambiente envolvente, ou seja, de causar impacte (Quadro 4.1).
Quadro 4.1- Principais ações indutoras de pressão sobre a área envolvente.
Ação
Transporte de matérias-primas

Pressão
Tráfego rodoviário pesado
Emissão de ruído

Produção de Embalagens
Produção de resíduos
Emissão de águas pluviais (pressão indireta)
Produção de resíduos
Produção de Detergentes
Consumo de água
Emissão de ruído
Expedição dos produtos

Tráfego rodoviário pesado

4.2 Identificação preliminar dos potenciais impactes negativos e sua hierarquização
Tendo por base as ações do projeto associadas às respetivas pressões sobre a área onde
este se localiza identificam-se os impactes negativos (-), procedendo-se, se possível, à
hierarquização do seu significado através da avaliação da significância do impacte. Esta
avaliação constitui apenas uma primeira aproximação do que é expectável ocorrer na área
de estudo, podendo nesta fase, em caso de falta de elementos, optar-se por não indicar a
significância do impacte. Nos casos em que se opte por atribuir uma significância potencial
ao impacte identificado recorre-se à seguinte escala:
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Pouco significativo,



Significativo,



Muito significativo

No Quadro 4.2 apresentam-se todos os fatores de pressão com origem no funcionamento
do projeto, potencialmente indutores de impactes durante a fase de funcionamento,
identificando-se o respetivo impacte negativo (-) e a sua significância potencial.
Quadro 4.2– Principais acções potenciadoras de causar impactes negativos.
Natureza

Significância
potencial

Degradação da qualidade do ar

-

Pouco significativo

Efeito sobre as alterações climáticas

-

Pouco significativo

Afetação dos níveis de serviço das vias
rodoviárias

-

Pouco significativo

Emissão de ruído

-

Pouco significativo

Degradação da qualidade da água

-

?

-

Pouco significativo

-

?

-

Pouco significativo

Pressão

Tráfego rodoviário

Emissão de águas pluviais
Produção de resíduos
Consumo de água
Emissão de ruído

Impacte potencial

Degradação da qualidade da água
(subterrânea e superficial)
Afetação da disponibilidade de água do
aquífero/níveis freáticos
Alteração dos níveis de ruído

? - impacte de significância desconhecida

Em termos de hierarquização, face ao tipo de impactes identificados e à sua significância
potencial, nesta fase não se destaca nenhum com especial relevância pelo que a todos será
dada atenção no EIA, não havendo propriamente a necessidade de os hierarquizar.
Destaca-se no entanto, nesta fase, a dificuldade em atribuir uma significância à potencial
afetação das águas quer no que respeita à afetação da sua qualidade (superficiais e
subterrâneas) quer à disponibilidade (subterrâneas). Esta lacuna será colmatada no decurso
dos trabalhos de campo, nomeadamente através da caracterização ambiental local.

4.3 Identificação dos fatores ambientais relevantes
Tendo por base a Portaria 330/2001 de 2 de Abril, que apresenta, entre outros, as normas
técnicas para a estrutura do EIA, a caracterização do ambiente afetado pelo projeto deverá
ser realizada com base na utilização de fatores apropriados para o efeito bem como na
inter-relação entre os mesmos. São assim destacadas na vertente natural a diversidade
biológica, o solo, a água, a atmosfera, a paisagem, o clima e os recursos minerais; e na
social, a população e povoamento, o património cultural, as condicionantes, as servidões e
restrições, os sistemas ou redes estruturantes, os espaços e usos definidos em
instrumentos de planeamento e a sócio economia.
Tendo por base o despacho do Secretário de Estado do Ambiente relativo aos critérios para
a fase de conformidade em AIA (informação SEA n.º 10 de 18-02-2008) a caracterização do
ambiente afetado na área de influência do projeto deverá abordar, à escala adequada, as
seguintes áreas: clima, geologia/geomorfologia/recursos minerais, solos e capacidade de
uso do solo, recursos hídricos (superficiais e subterrâneos), sistemas biológicos e
biodiversidade, património arquitetónico e arqueológico, socio economia, paisagem,
ordenamento do território, ruído, qualidade do ar e resíduos.
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Estes são os aspetos que um EIA tipicamente deverá contemplar. No entanto, tendo em
conta as características intrínsecas de cada projeto associadas ao local em que se implanta,
a realização da PDA facilita o planeamento do EIA e o estabelecimento dos termos de
referência deste, focalizando a elaboração do EIA nas questões significativas que podem ser
afetadas pelos potenciais impactes causados pelo projeto.
A caracterização deverá assim ser realizada de forma a permitir a análise dos impactes do
projeto, devendo os dados e as análises a apresentar ser proporcionais à importância dos
potenciais impactes.
Tendo em conta os impactes potencialmente associados ao funcionamento do projeto
identificados no Quadro 4.2, de seguida (Quadro 4.3) apresenta-se o cruzamento dos
impactes com os fatores habitualmente alvo de caracterização nos EIA.

Degradação da qualidade do ar

Ordenamento do território

Sócio economia

Património

Sistemas
biológicos/biodiversidade

Alterações climáticas

Qualidade do Ar

Ambiente sonoro

Recursos hídricos superficiais

Hidrogeologia

Solos e capacidade de uso

Geologia/Geomorfologia

Impacte potencial

Clima

Quadro 4.3 Relação dos potenciais impactes negativos com os fatores alvo de caracterização.

√

Efeito sobre as alterações climáticas

√

Alteração dos níveis de ruído

√

Afetação dos níveis de serviço das vias
rodoviárias

√

Degradação da qualidade da água

√

Afetação da disponibilidade de água do
aquífero/níveis freáticos

√

√

Os potenciais impactes do projeto agora sujeito a AIA, prendem-se sobretudo com a
atividade produtiva não havendo aqui lugar à avaliação de impactes de construção que
poderiam ter repercussões num vasto conjunto de componentes, tendo estes ocorrido há
vários anos aquando da construção do edificado.
À partida, com o funcionamento da unidade de produção da CLOROSOL, não se perspetiva
a ocorrência de impactes sobre um conjunto elevado de componentes. Esta situação devese sobretudo ao facto do projeto se ter implantado num espaço de uso industrial
devidamente planeado para este tipo de atividade e ao facto das cargas ambientais
associadas ao processo de fabrico serem por um lado limitadas e, por outro, confinadas no
espaço.
Assim, tendo em conta os potenciais impactes negativos propõe-se que o EIA se focalize
apenas nas componentes relevantes para a avaliação e mitigação dos referidos impactes e
naquelas que de forma indireta possam fornecer inputs relevantes para a compreensão e
descrição de eventuais impactes que ocorram noutras componentes. Complementarmente
e de forma a não deixar de lado os impactes positivos do projeto há que ter em conta o
contributo do projeto quer para o emprego quer para a dinamização da atividade
económica. Desta forma, propõe-se que o EIA proceda à caracterização da situação de
referência ao nível das seguintes componentes:
Estudo de Impacte Ambiental da unidade de produção de detergentes da CLOROSOL
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Geologia (na ótica da compreensão do funcionamento hidrogeológico local);
Hidrogeologia;
Recursos hídricos superficiais;
Qualidade do Ar;
Alterações climáticas;
Ambiente sonoro;
Ordenamento do território;
Sócio economia.

Desta forma, no âmbito da presente PDA propõe-se a dispensa da análise das componentes
listadas no Quadro 4.4.
Quadro 4.4- Componentes a excluir do EIA.
Componente a excluir do EIA

Justificação

Clima

Considerando que o projeto utiliza os edifícios já existentes,
não tendo ocorrido qualquer destruição de coberto vegetal
nem impermeabilizações relevantes, não ocorrerão
quaisquer efeitos microclimáticos resultantes do atual
funcionamento do projeto.

Solos e capacidade de uso

O projeto está implantado em área industrial, sendo assim a
atividade exercida compatível com o uso industrial
estipulado pelo PDM. Os lotes encontram-se em grande
parte impermeabilizados. Não ocorre qualquer mobilização
de solos.

Fauna e Flora

O projeto está implantado em zona industrial não ocorrendo
aí espécies de especial valor conservacionista. Não existe
construção de edificado nem novas impermeabilizações.
Não são afetados habitats e espécies de valor com o
funcionamento da unidade.

Paisagem

O projeto está implantado em zona industrial. Parte do
edificado que suporta o presente projeto existe desde 1998
e a parte mais recente desde 2009. Não existe assim
qualquer tipo de nova construção de edificado que possa
criar intrusão visual ou degradar a qualidade da paisagem
local.

Património arquitetónico e arqueológico

O projeto está implantado em zona industrial. Parte do
edificado que suporta o presente projeto existe desde 1998
e a parte mais recente desde 2009. Não existe assim
qualquer tipo de nova construção de edificado nem
mobilizações de solos que possam afetar/destruir eventuais
valores patrimoniais.

4.4 Identificação dos aspetos que possam constituir condicionantes ao projeto
Tendo em conta a localização e as características do projeto em análise, não se perspetiva a
existência de quaisquer condicionantes à sua aprovação.

4.5 Identificação preliminar das populações e de outros grupos sociais potencialmente
afetados ou interessados pelo projeto
Consideram-se como potencialmente interessadas e/ou afetadas pelo projeto em análise a
população da União das freguesias de Lemenhe, Mouquim e Jesufrei e a Câmara
Municipal de Vila Nova de Famalicão.
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5. Proposta metodológica de caracterização do ambiente
O objetivo desta secção é apresentar a metodologia de abordagem à caracterização da
situação ambiental e social atual da área de estudo.
Na sequência da reflexão realizada no capítulo anterior, no EIA propõe-se a caracterização
e posterior análise de impactes sobre as seguintes componentes, que são aquelas sobre as
quais, face às características do projeto em avaliação, se perspetiva uma potencial
ocorrência de impactes:


Hidrogeologia;



Recursos hídricos superficiais;



Qualidade do ar;



Alterações climáticas;



Ambiente sonoro;



Sócio economia.

Complementarmente, serão ainda abordadas temáticas específicas que sejam relevantes
para a compreensão de determinados impactes sobre outras componentes. Neste âmbito,
os aspetos climáticos relacionados com o regime de ventos e os aspetos geológicos com
implicações no funcionamento hidrogeológico local são relevantes respetivamente, para a
leitura dos impactes ao nível da qualidade do ar e da hidrogeologia.
Embora não se perspetive a ocorrência de impactes na componente do ordenamento do
território este será devidamente avaliado numa ótica de análise da compatibilização do
projeto com as estratégias e instrumentos em vigor na área.
Para cada uma das componentes alvo de caracterização, apresenta-se a proposta
metodológica a adotar para a caracterização da situação de referência (Quadro 5.1 ao
Quadro 5.6). A abordagem segue a seguinte estrutura:


Objetivos da caracterização;



Tipos de informação a recolher;



Fontes de informação;



Metodologias de recolha e tratamento da informação;



Cartografia e escalas (caso seja aplicável).

A metodologia de abordagem a cada uma das componentes identificadas tem em
consideração a identificação do que se consideraram ser os impactes potenciais do projeto.
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Quadro 5.1- Proposta metodológica para caracterização da hidrogeologia.
Objetivos da caracterização

Caracterização hidrogeológica tendo em conta o risco de degradação dos
recursos de água subterrânea do ponto de vista da quantidade e da
qualidade.

Tipo de
recolher

Características geológicas da área de implantação do projeto com interesse
para a avaliação da vulnerabilidade do aquífero à contaminação, formações
hidrogeológicas presentes na área, recarga e fluxo subterrâneo, inventário
dos pontos de água na área envolvente ao projeto, dados de qualidade da
água subterrânea existentes para a área de estudo; dados de qualidade com
base em amostragens de furos/poços a realizar no âmbito do EIA. Neste
âmbito propõe-se a amostragem de um furo de abastecimento da
CLOROSOL e de um poço localizado nas proximidades da unidade industrial.

informação

a

Fontes de informação

Carta geológica, levantamentos de campo e bibliografia especializada,
Consulta à APA (INAG/ARH).

Metodologia de recolha e
tratamento da informação

Consulta ao website das entidades da administração que potencialmente
possuem informação nesta matéria (INAG, ARH, CCDR) seguido, caso
necessário, de contacto para solicitação de informação para a área de
estudo.
Recolha de 2 amostras de água para determinação dos seguintes
parâmetros: pH, condutividade elétrica, Oxigénio Dissolvido (no campo), Cl2
total, Sódio, Cálcio, Magnésio, nitratos, sulfatos, tensioativos aniónicos (em
laboratório)
O tratamento da informação terá por base a legislação aplicável tendo em
conta os atuais usos da água.

Cartografia e escalas

Carta geológica à escala 1:100 000; Carta com localização dos pontos de
água presentes na envolvente e localização dos pontos de amostragem
(escala 1: 25 000)

Quadro 5.2- Proposta metodológica para caracterização dos recursos hídricos superficiais.
Identificação e caracterização das linhas de água inseridas na área de
estudo tendo em conta o risco de contaminação das águas superficiais.

Objetivos da caracterização

Tipo de
recolher

informação

a

Rede hidrográfica, descrição das linhas de água, levantamento de fontes de
poluição existentes na envolvente, dados de qualidade da água superficial
existentes para a área de estudo.

Fontes de informação

Carta Militar 1:25 000, Plano de Gestão de Bacia Hidrográfica, INAG/ARH,

Metodologia de recolha e
tratamento da informação

Consulta ao website das entidades da administração que potencialmente
possuem informação nesta matéria (INAG, ARH, CCDR) seguido, caso
necessário, de contacto para solicitação de informação para a área de
estudo. O tratamento da informação terá por base a legislação aplicável
tendo em conta os atuais usos da água.

Cartografia e escalas

Rede hidrográfica com indicação do local de implantação do projeto e dos
pontos de amostragem de água à escala 1:25 000.
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Quadro 5.3- Proposta metodológica para caracterização da qualidade do ar.
Caracterização da qualidade do ar tendo em conta a potencial afetação nos
níveis de qualidade do ar pelo projeto.

Objetivos da caracterização

Tipo de
recolher

informação

a

Dados de qualidade do ar da Rede Nacional de Monitorização; regime de
ventos; emissões atmosféricas da área e identificação de recetores
sensíveis.
Rede Nacional de Monitorização da Qualidade do Ar;
Instituto de Meteorologia; Estações climatológicas; APA; CCDR-N;

Fontes de informação

Levantamento de campo, Instituto de Meteorologia (para os dados de
regime de ventos).

Metodologia de recolha e
tratamento da informação

Consulta prévia às entidades detentoras dos dados de qualidade do ar e
climatológicos, seguida de uma visita ao local para caracterização das
principais características da área de estudo (ocupação do solo, fontes
poluentes, recetores sensíveis)

Cartografia e escalas

Carta com indicação da Estação de Monitorização de qualidade do ar e das
principais fontes pontuais de emissão regionais (escala 1:100 000)

Quadro 5.4- Proposta metodológica para caracterização das alterações climáticas.
Objetivos da caracterização
Tipo de
recolher

informação

Avaliar o contributo do projeto para o fenómeno das alterações climáticas
a

Enquadramento com políticas e planos; Inventário de emissões de GEE;
cenários climáticos

Fontes de informação

Alocação espacial de emissões; bibliografia especializada; APA.

Metodologia de recolha e
tratamento da informação

Consulta prévia às entidades detentoras dos dados relativos a emissões
(website da Agência Portuguesa do Ambiente) de forma a determinar as
emissões de GEE no concelho onde o projeto se insere e concelhos
adjacentes. Descrição das políticas e planos em matéria de alterações
climáticas e análise de cenários climáticos previstos.

Cartografia e escalas

Não aplicável

Quadro 5.5- Proposta metodológica para caracterização do ambiente sonoro.
Objetivos da caracterização
Tipo de
recolher

informação

Determinar as características sonoras na área envolvente ao projeto
a

Fontes de informação

Identificação das principais fontes sonoras e recetores sensíveis na área de
influência do projeto e caracterização dos níveis de ruído ambiente (junto a
recetores sensíveis)
Mapa de ruído municipal e medições de ruído
Consulta prévia à Câmara Municipal para fornecimento do mapa de ruído
seguido de trabalho de campo para identificação de recetores sensíveis
realização de medições de ruído (períodos diurno, entardecer e noturno).

Metodologia de recolha e
tratamento da informação

As medições de ruído serão realizadas junto aos recetores sensíveis
localizados mais próximo da unidade. As medições serão realizadas com um
sonómetro de precisão (tipo 1) Brüel & Kjær mod. 2260 (homologado pelo
IPQ), equipado com um pré-amplificador Brüel & Kjær mod. ZC 0026 e um
microfone Brüel & Kjær mod. 4189, dotado de um para-vento. Serão
realizadas medições nos períodos diurno, entardecer e noturno, próximo
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dos recetores sensíveis (zonas habitacionais) em 2 pontos distintos.
O parâmetro utilizado para efetuar a caracterização do ambiente sonoro é o
nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A, LAeq.
A Avaliação do Critério de Incomodidade e a Determinação do Nível Sonoro
Médio de Longa Duração tem como base o Decreto-Lei nº 9/2007 de 17 de
Janeiro e Guia Prático para Medições de Ruído Ambiente da Agência
Portuguesa do Ambiente.
Carta com delimitação dos recetores sensíveis e pontos de medição de
ruído face ao local de implantação da CLOROSOL (escala 1:25 000).

Cartografia e escalas

Quadro 5.6- Proposta metodológica para caracterização do Ordenamento do Território.
Apresentar as propostas de ordenamento em vigor e as condicionantes ao
uso do solo na área de implantação do projeto

Objetivos da caracterização

Tipo de
recolher

informação

a

Instrumentos de gestão territorial em vigor na área, com destaque para
PNPOT (nível nacional), PROT (nível regional) e PDM (nível local); bem como
servidões administrativas e restrições de utilidade pública em vigor na área.

Fontes de informação

CCDR Norte e CM-V.N. Famalicão.

Metodologia de recolha e
tratamento da informação

Consulta ao website das entidades da administração que potencialmente
possuem informação mesta matéria (CCDR, CM) seguida de contactos com
entidades mencionadas e reconhecimento do local. A informação recolhida
será traduzida através de cartografia temática e descrição das implicações
ao nível dos regulamentos em vigor.

Cartografia e escalas

Extrato da Planta de Ordenamento do PDM, Extrato da Planta de
condicionantes e extrato da carta de REN com indicação da localização do
projeto, à escala 1:25 000.

Quadro 5.7- Proposta metodológica para caracterização da socioeconomia.
Identificação do perfil socioeconómico da população da freguesia de
Mouquim e do concelho, e caracterização do tecido empresarial

Objetivos da caracterização
Tipo de
recolher

informação

a

Demografia, estrutura produtiva, tecido empresarial, rede viária e
acessibilidade, dados de tráfego

Fontes de informação

Bibliografia especializada, anuários estatísticos, Câmara Municipal; Instituto
Nacional de Estatística, Estradas de Portugal

Metodologia de recolha e
tratamento da informação

Análise da bibliografia disponível, análise e tratamento de dados
estatísticos, análise de cartografia nas diversas escalas consideradas
relevantes, contactos com autarquia e outros atores locais, tratamento da
informação e redação do relatório. Visita ao local para perceção da
realidade local (tecido social, industrialização, acessos)

Cartografia e escalas

Rede de acessibilidades na zona envolvente ao projeto escala 1: 100 000
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6. Proposta metodológica para avaliação de impactes
Com base nos elementos de descrição do projeto e nos dados recolhidos e descritos na fase
de caraterização da situação de referência, e de acordo com a legislação em vigor,
proceder-se-á à identificação e avaliação dos impactes associados ao funcionamento da
unidade de produção da CLOROSOL em Mouquim de acordo com as seguintes etapas:
1) Identificação das ações ou atividades com potencial impacte na fase de funcionamento;
2) Identificação dos impactes associados às ações ou atividades consideradas;
3) Determinação das características dos impactes (Quadro 6.1);
4) Avaliação da Importância/Significância dos impactes provocados pelas ações ou
atividades consideradas.
Quadro 6.1- Características dos impactes propostas para avaliação.
Características do impacte

Descrição

Positivo

Quando a ação introduz efeitos benéficos

Negativo

Quando a ação introduz efeitos adversos

Temporário

Quando a perturbação se faz sentir apenas durante uma
parte da vida do projeto sendo as condições originais
restauradas naturalmente com o término da ação causadora

Permanente

Quando a perturbação se faz sentir durante todo o tempo de
vida do projeto e/ou para lá deste

Local

Quando os efeitos apenas se fazem sentir na área geográfica
do concelho

Regional

Quando os efeitos se fazem sentir na área geográfica do
concelho

Natureza

Duração

Abrangência
espacial

A avaliação da significância de cada um dos impactes será realizada com base no grau de
afetação de cada componente, tendo por base a definição de um objetivo de
sustentabilidade para cada uma das componentes em análise. A escala a utilizar será:
pouco significativo, significativo, muito significativo (Quadro 6.2 e Quadro 6.3).
No caso do ordenamento do território a avaliação a realizar terá em atenção se o projeto é
compatível/incompatível com as estratégias de desenvolvimento preconizadas e/ou com as
qualificações de uso do solo e restrições existentes.

Estudo de Impacte Ambiental da unidade de produção de detergentes da CLOROSOL
Proposta de Definição do Âmbito

Pág. 31 de 38

Quadro 6.2- Critérios de avaliação da significância dos impactes de natureza negativa.
Componente

Objetivo de
sustentabilidade

Critério para avaliação da significância
- Alteração muito reduzida na quantidade dos recursos
disponíveis (< 0,2‰ do balanço do aquífero.)
- Alteração previsível reduzida na qualidade da água que não irá
além dos valores paramétricos.

Hidrogeologia

Manter a qualidade e a
quantidade dos recursos
hídricos disponíveis para
que os usos atuais e as
disponibilidades
hídricas
não sejam afetados.

- Com alteração na quantidade da água que não vai além de 0,5
‰ do balanço do aquífero.
- Alteração previsível na qualidade da água que não irá além de
5% dos valores paramétricos.
- Alteração na quantidade da água superior a 0,5 ‰ do balanço
do aquífero.
- Com alteração previsível na qualidade da água além de 10 %
dos valores paramétricos.

Manter a qualidade dos
recursos
hídricos
superficiais para que os
usos atuais não sejam
colocados em causa

Recursos
hídricos
superficiais

Quando existe uma potencial degradação da qualidade da água
sem impedir os usos
Quando existe uma potencial degradação da qualidade da água
que impede o uso atual
Quando existe uma potencial degradação da qualidade da água
que impede o uso atual
Quando ocorrem incrementos dos níveis de emissão de
poluentes atmosféricos comparativamente com os níveis sem
projeto, mas não se prevê incomodidade para a população
vizinha

Qualidade do
ar

Manter os níveis de
qualidade do ar com o
objetivo de não afetar a
qualidade de vida das
populações.

Quando ocorrem incrementos dos níveis de emissão de
poluentes atmosféricos comparativamente com os níveis sem
projeto, e se prevê incomodidade para a população vizinha
numa abrangência local
Quando ocorrem incrementos dos níveis de emissão de
poluentes atmosféricos comparativamente com os níveis sem
projeto, e se prevê incomodidade para a população vizinha
numa abrangência regional
Quando existe alteração dos níveis sonoros existentes na
situação de referência, mas os indicadores de ruído não
ultrapassam os níveis recomendados na legislação junto a
recetores sensíveis

Manter um ambiente
sonoro compatível com o
tipo de atividades
presentes.

Ambiente
sonoro

Quando existe alteração dos níveis sonoros existentes na
situação de referência, e ultrapassagem de um dos critérios
legais do DL 9/2007 de 17 de Janeiro, junto a recetores sensíveis
Quando existe alteração dos níveis sonoros existentes na
situação de referência, e ultrapassagem de ambos os critérios
legais do DL 9/2007 de 17 de Janeiro, junto a recetores sensíveis

Legenda:
Impacte pouco significativo
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Impacte significativo

Impacte muito significativo

Quadro 6.3- Critérios de avaliação da significância dos impactes de natureza positiva.
Componente

Objetivo de sustentabilidade

Critério para avaliação da significância
- O projeto tem reflexos na economia local
- Quando o projeto contribui para uma diminuição da
taxa de desemprego do concelho inferior a 0,1%

Sócio economia

Melhorar as condições sociais e
económicas na área de influência
do projeto.

- O projeto tem reflexos na economia regional
- Quando o projeto contribui para uma diminuição da
taxa de desemprego do concelho entre > 0,1% e < 1%
- O projeto tem reflexos na economia nacional
- Quando o projeto contribui para uma diminuição da
taxa de desemprego do concelho superior a > 1%

Legenda:
Impacte pouco significativo

Impacte significativo

Impacte muito significativo

Nesta análise serão ainda tidos em conta os potenciais cumulativos e sinergéticos bem
como a interação entre impactes.
A análise dos impactes cumulativos considerará os impactes que resultam do
funcionamento do projeto em causa com a presença de outros projetos/ações, existentes
ou previstos na área, potenciadores de exponenciar os impactes causados pela CLOROSOL.
Para o efeito tem-se em consideração o que são as componentes ambientais significativas
tendo em conta os aspetos ambientais já degradados ou que se prevejam em stress e a
existência de atividades humanas presentes ou previstas que afetem essa mesma
componente.
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7. Proposta metodológica para a elaboração dos programas de monitorização
Segundo o Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de Outubro, a Monitorização é definida como o
“processo de observação e recolha sistemática de dados sobre o estado do ambiente ou sobre os
efeitos ambientais de determinado projeto e descrição periódica desses efeitos por meio de
relatórios com o objetivo de permitir a avaliação da eficácia das medidas previstas na DIA e na
decisão de verificação de conformidade ambiental do projeto de execução para evitar, minimizar
ou compensar os impactes ambientais significativos decorrentes da execução do respetivo
projeto” (artigo 2.º, alínea l).
Assim, em função da situação de referência encontrada e da avaliação de impactes obtida,
poderão, ou não, ser propostos programas de monitorização.
Como critérios base para a proposta de Programas de Monitorização referem-se:


Existência de lacunas de informação relevantes e impactes incertos;



Relevância para a gestão ambiental do projeto nomeadamente com inputs na
mitigação de efeitos significativos que estejam a ocorrer (introdução de novas
medidas ou aferição/correção das já adotadas);



Relevância para a avaliação da eficácia de medidas de mitigação.

Caso algum dos critérios anteriormente apresentado seja alcançado, o(s) programa(s)
propostos terão em conta o regime jurídico de AIA em vigor nomeadamente no que
respeita à estrutura definida pela Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril (n.º VI, alínea b).
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8. Planeamento do EIA
O EIA terá por base a informação do projeto que é fornecida pelo proponente.
No seguimento da presente PDA, e tendo em conta
autoridade de AIA, será efetuada uma caracterização
anteriormente mencionadas bem como a identificação,
impactes ambientais e respetivas medidas de mitigação
funcionamento da unidade industrial.

os eventuais comentários da
das componentes ambientais
caracterização e avaliação dos
e monitorização associadas ao

Na fase que antecede a realização do trabalho de campo proceder-se á a uma ampla
pesquisa bibliográfica sobre a área (para as componentes consideradas relevantes ao
abrigo da PDA) e desencadear-se-á o processo de contacto direto com as entidades que
mais diretamente estão relacionadas ou interessadas no projeto, ou que de alguma forma
poderão fornecer informação útil para a elaboração deste EIA.
Serão contactadas as seguintes entidades:


Agência Portuguesa do Ambiente;



Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão;



Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte;



União das freguesias de Lemenhe, Mouquim e Jesufrei.

Estima-se que os trabalhos necessários à realização do EIA decorram ao longo de 10
semanas.

8.1 Proposta de estrutura para o EIA
O EIA será realizado e estruturado tendo em conta o regime jurídico de Avaliação de
Impacte Ambiental: Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro e Portaria n.º 330/2001,
de 2 de Abril.
O EIA será apresentado nos seguintes volumes:




Volume I – Resumo Não Técnico;
Volume II – Relatório;
Volume III – Anexos.

Relatório
O Relatório (Volume II) incluirá a análise dos aspetos explicitados na presente PDA, bem
como outros que com o desenrolar do estudo se apresentem de relevância. De acordo com
o definido na Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril o índice geral do Relatório a apresentar
terá a seguinte estrutura:
1- Introdução
2- Objetivos e justificação da necessidade do projeto
3- Descrição do projeto e das alternativas consideradas
4- Caracterização do ambiente afetado pelo projeto
5- Evolução da situação ambiental atual na ausência de projeto
6- Impactes Ambientais
7- Medidas de Mitigação
8- Monitorização
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9- Lacunas técnicas ou de conhecimentos
10- Conclusões
11- Bibliografia
Anexos
O material ou estudos sectoriais específicos que venham a ser preparados durante a
realização do EIA e que servirão de base e/ou apoio à informação presente no relatório
constará do volume III: Anexos. Este volume poderá incluir, entre outros, cartografia, trocas
de correspondência relevante com entidades, fotografias e tabelas com dados em bruto
resultantes dos levantamentos de campo, etc.
Resumo Não Técnico
O Resumo Não técnico (RNT) tem como objetivo sumariar e traduzir em linguagem simples,
o conteúdo de todo o EIA permitindo que o público em geral se familiarize com as
principais questões relacionadas com o projeto.
Este documento seguirá os critérios para a elaboração de RNT constante na Portaria
330/2001, de 2 de Abril bem como os “Critérios de Boa Prática para a elaboração e
Avaliação de Resumos Não Técnicos” publicados pelo IPAMB e revistos em 2008 pela
Associação Portuguesa de Avaliação de Impactes e pela Agência Portuguesa do Ambiente.
Para além do respetivo volume em papel, o RNT (peças escritas e desenhadas) será
apresentado em CD-ROM, em formato PDF – portable document format, para permitir
posterior divulgação na Internet para efeitos de consulta pública.

8.2 Indicação das especialidades técnicas envolvidas
O EIA será elaborado pelo IDAD - Instituto do Ambiente e Desenvolvimento sob a
coordenação do Doutor Miguel Coutinho.
No Quadro 7.1 apresenta-se a composição da equipa técnica, no que se refere aos
responsáveis pelas diversas componentes.
Quadro 7.1 - Equipa técnica do EIA.
Identificação

Área de responsabilidade

Miguel Coutinho
Doutor em Ciências Aplicadas ao Ambiente, IDAD

Coordenação Geral

Fernando Leão
Licenciado em Biologia, IDAD

Coordenação Técnica

Clara Ribeiro
Mestre em Poluição Atmosférica, IDAD

Ambiente Sonoro
Qualidade do Ar

Teresa Melo
Doutora em Geociências

Hidrogeologia

Ana Margarida Costa
Doutora em Ciências Aplicadas ao Ambiente, IDAD

Alterações Climáticas

Alexandra Passos Silva
Licenciada em Engenharia do Ambiente

Recursos Hídricos Superficiais

Sérgio Bento
Licenciado em Planeamento Regional e Urbano

Sócio economia
Ordenamento do Território

8.3 Condicionalismos ao prazo de elaboração do EIA
Não se preveem condicionalismos ao prazo de realização do EIA devido às atividades de
recolha e tratamento da informação.
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Anexo I: Planta Síntese

Estudo de Impacte Ambiental da unidade de produção de detergentes da CLOROSOL
Proposta de Definição do Âmbito

Pág. 39 de 46

Pág. 40 de 46

Anexo II: Diagramas de Fabrico
Diagrama de fabrico/engarrafamento de lixívia delicada
Armazenamento de matéria-prima
(Peróxido de Hidrogénio+ álcool gordo etoxilado+ácido sulfónico+
soda caústica+agente sequestrante+fragância+corante)

Diluição dos diversos produtos químicos com água

Armazenamento de lixívia delicada

Engarrafamento da lixívia nas embalagens de plástico

Armazenamento de Produto Acabado

Expedição

Diagrama de fabrico/engarrafamento de água destilada
Furo de água
artesiano

Desmineralização
(tratamento de água)

Armazenamento de
Água Desmineralizada

Engarrafamento da água
nas embalagens de plástico

Armazenamento de
Produto Acabado

Expedição
Estudo de Impacte Ambiental da unidade de produção de detergentes da CLOROSOL
Proposta de Definição do Âmbito

Pág. 41 de 46

Diagrama de fabrico/engarrafamento de água destilada perfumada
Furo de água artesiano

Desmineralização
(tratamento da água)
+
Adição de perfume

Armazenamento de Água perfumada

Engarrafamento da água
nas embalagens de plástico

Armazenamento de Produto Acabado

Expedição

Diagrama de fabrico/engarrafamento de detergentes (ex. shampoo Auto)
Armazenamento de matéria-prima
(Tensoativos)

Diluição dos Tensoativos com água
(Fabricação de Shampoo)

Armazenamento
de Shampoo

Engarrafamento do Shampoo
nas embalagens de plástico

Armazenamento de
Produto Acabado

Expedição
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Fabricação/engarrafamento de Anticongelante
Armazenamento de matéria-prima (Monoetilenoglicol+corantes)

Pesagem do Monoetilenoglicol +corantes

Diluição dos diversos produtos químicos com água desmineralizada

Engarrafamento do anticongelante embalagens de plástico

Armazenamento de Produto Acabado

Expedição

Fabricação/engarrafamento de Limpa vidros
Armazenamento de matéria-prima
(Isopropanol+Lauril éter sulfato de sódio+ fragância+corante+amoníaco)

Pesagem do Isopropanol +corante + Lauril éter sulfato de sódio + fragância
+amoníaco

Diluição dos diversos produtos químicos com água
(tanque de mistura)

Adição de água até perfazer o volume do tanque de mistura. Permanecer em
agitação durante 20 minutos.

Engarrafamento do produto em embalagens de plástico

Armazenamento de Produto Acabado

Expedição
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Fabricação/engarrafamento de amaciador de roupa perfumado

Armazenamento de matéria-prima
(Quaternário de amónio + fragância + corante)

Pesagem do Quaternário de amónio + corante + fragância

Diluição dos diversos produtos químicos com água
(tanque de mistura)

Engarrafamento do amaciador em embalagens de plástico

Armazenamento de Produto Acabado

Expedição

Fabricação/engarrafamento de Multiusos

Armazenamento de matéria-prima
(Isopropanol + Lauril éter sulfato de sódio+ álcool gordo etoxilado + corante +
fragância)

Pesagem do Isopropanol + corante + Lauril éter sulfato de sódio +fragância
+álcool gordo etoxilado

Diluição dos diversos produtos químicos com água
(tanque de mistura)

Engarrafamento do Multiusos em embalagens de plástico

Armazenamento de Produto Acabado

Expedição
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Fabricação/engarrafamento de Detergente de Loiça Manual

Armazenamento de matéria-prima (Lauril éter sulfato de sódio+ ácido sulfónico +hidróxido de sódio +
dietanolamida de côco + cloreto de sódio + corante + fragância

Pesagem do Lauril éter sulfato de sódio + ácido dodecil benzeno sulfónico + hidróxido de sódio + dietanolamida
de côco + cloreto de sódio + corante + fragância

Diluição dos diversos produtos químicos com água
(tanque de mistura)

Engarrafamento do detergente loiça manual em embalagens de plástico

Armazenamento de Produto Acabado

Expedição

Fabricação de lixívia com Detergente
Armazenamento de matéria-prima (hipoclorito de sódio + oxidamina + fragância+água)

Pesagem do hipoclorito de sódio + oxidamina + fragância

Diluição dos diversos produtos químicos com água
(misturador ou lote)

Engarrafamento da lixívia em embalagens de plástico

Armazenamento de Produto Acabado

Expedição
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Fabricação/engarrafamento de lava tudo perfumado
Armazenamento de matéria-prima
(álcool gordo etoxilado + lauril éter sulfato de sódio + fragância + corante)

Pesagem do Quaternário de amónio + corante + fragância

Diluição dos diversos produtos químicos com água
(tanque de mistura)

Engarrafamento do produto em embalagens de plástico

Armazenamento de Produto Acabado

Expedição

Fabricação/engarrafamento de lava tudo amoniacal
Armazenamento de matéria-prima
(amoníaco + lauril éter sulfato de sódio + fragância)

Pesagem dos diversos produtos químicos

Diluição dos diversos produtos químicos com água
(tanque de mistura)

Engarrafamento do produto em embalagens de plástico

Armazenamento de Produto Acabado

Expedição
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