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1 INTRODUÇÃO  
 

O presente documento resulta do pedido de elementos adicionais por parte da Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Norte no âmbito do procedimento de AIA da unidade industrial da Mecanarte. 

No que concerne à organização deste documento, optou-se por identificar cada um dos elementos solicitados 

no seio de cada descritor e apresentar a resposta que se julga apropriada. Informação complementar é 

apresentada em anexo identificado com o número do respectivo capítulo ou sub-capitulo a que corresponde. 

Quando aplicável a informação relativa à unidade industrial foi atualizada de modo a reflectir as ações que a 

Organização implementou desde a apresentação do EIA. 

2 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E USO DO SOLO 
 

2.1 Informar se os edifícios existentes se encontram licenciados e, caso estejam, apresentação 
do respetivo comprovativo 

 

O edifício principal da unidade industrial possui licença de utilização emitida pela Câmara Municipal de Santo 

Tirso. A licença em apreço foi emitida em 8 de Junho de 1979, sendo o alvará de licença o n.º 240. Uma Cópia 

desta licença é apresentada no Anexo 2.1. 

No que respeita ao edifício onde se encontra implantada a unidade de zincagem, a ampliação foi autorizada 

e aprovado ao abrigo da legislação em vigor, tendo sido emitido o “Alvará de Obras de Ampliação” n.º 96/08 

pela Câmara Municipal da Trofa. Uma cópia deste documento encontra-se no Anexo 2.1 do presente 

documento. 

 

2.2 Apresentar nova implantação do polígono da área de intervenção, sem tramas que se 
sobreponham às tramas da Planta de Condicionantes do PDM da Trofa 

 

2.3 Informar sobre os usos atuais das áreas não construídas da parcela e identificar as atividades 
a implementar decorrentes do atual projecto 

 

No anexo 2.2 apresenta-se um conjunto de peças desenhadas revistas, nomeadamente: 

 Planta de condicionantes com identificação do polígono da área de intervenção, com trama que não 
se sobrepõe à informação da planta de condicionantes, de tal forma que impossibilite a leitura desta. 

 Planta detalhada da área de implementação do projecto identificando os usos das diferentes áreas  
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3 RESÍDUOS 
 

3.1 Efetuar a identificação das condições de acondicionamento dos resíduos (parques de 
armazenamento temporário cobertos, impermeabilizados e caso necessário dotados de 
bacias de retenção), as respetivas operações de encaminhamento e destinos finais adotados 
(operadores) 

 Os resíduos resultantes da actividade da MECANARTE bem como a quantidade estimada produzida (anual) 

encontram-se identificados na tabela seguinte. 

Tabela 3-1 – Lista de Resíduos produzidos na unidade industrial 

CÓDIGO 
LER 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

12 01 01 Aparas e limalhas de metais ferrosos 260 ton 

12 01 05 Aparas de matérias plásticas 14 ton 

13 02 08 Outros óleos de motores, transmissões e lubrificação 5 ton 

15 01 01 Embalagens de papel e cartão 5 ton 

15 01 02 Embalagens de plástico 1 ton 

15 01 03 Embalagens de madeira 20 ton 

16 01 03 Pneus Usados 3 ton 

19 02 05 Lamas de tratamento físico-quimico contendo substâncias perigosas 12 ton 

20 01 21 Lâmpadas fluorescentes e outros resíduos contendo mercúrio < 0,1 ton 

20 01 35 
Equipamento eléctrico e electrónico fora de uso, não abrangido em 
200121 ou 200123, contendo componentes perigosos 

< 0,1 ton 

 

Os operados de resíduos e as operações de encaminhamento por tipo de resíduo produzido são identificados 

na tabela 3.2 

Tabela 3-2 – Lista de Operadores e Operações por resíduo produzido 

CÓDIGO 
LER 

OPERADOR OPERAÇÃO 

12 01 01 NORSIDER (506 058 255) R 13 

12 01 05 Daniel José Morais, S.A. (505 311 259) R 13 

13 02 08 Correia & Correia, Lda. (502069732) R 13 

15 01 01 APPACDM DA Trofa (504 646 877) R 13 

15 01 02 APPACDM DA Trofa (504 646 877) R 13 

15 01 03 NORSIDER (506 058 255) R 13 

16 01 03 NORSIDER (506 058 255) R 13 

19 02 05 EGEO - TECNOLOGIA E AMBIENTE, S.A. (500512884) D 9 

20 01 21 
RESINORTE - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, SA 
(509143059) 

D 15 

20 01 35 
RESINORTE - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, SA 
(509143059) 

R 12 
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Os resíduos são armazenados por períodos inferiores a três meses, sendo que se distinguem 3 locais de 

armazenamento: 

i. Junto à ETARi, no caso das lamas. Trata-se de um local coberto e impermeabilizado situado na 
secção da linha de tratamento de superfície junto à ETARi. As lamas são armazenadas em big bags, 
sendo posteriormente expedidas para operador licenciado. 

ii. Os óleos são armazenados no interior da nave industrial em bidões e sobre bacias de retenção. Os 
resíduos eléctricos e eléctrónicos são armazenados em pequenos contentores até ao seu posterior 
encaminhamento para operador licenciado. 

iii. Os restantes resíduos são armazenados no parque de resíduos exterior, normalmente em 
contentores destinados a cada tipo de resíduo produzido. O parque de resíduos encontra-se 
impermeabilizado e eventuais escorrências ou águas de lavagem desta zona são encaminhadas por 
gravidade para uma grelha lateral que posteriormente encaminha estes lixiviado para um depósito 
que os armazena. Daqui, os lixiviados e/ou escorrências que se verifiquem são encaminhados para 
operador de resíduos licenciado para tratamento. O parque de resíduos exterior não se encontra 
coberto. 

Os resíduos produzidos são armazenados tendo em consideração a respetiva classificação em termos dos 

códigos da Lista Europeia de Resíduos – LER, as suas características físicas e químicas, bem como as 

características que lhe conferem perigosidade. Os dispositivos de armazenamento permitem a fácil 

identificação dos resíduos acondicionados, mediante rótulo indelével onde consta a identificação dos resíduos 

em causa de acordo com os códigos LER, o local de produção e, quando aplicável, a indicação de nível de 

quantidade. 

Em matéria de transporte de resíduos, as entidades selecionadas pela MECANARTE estão em conformidade 

com o definido no n.º 2 da Portaria n.º 335/97, de 16 de Maio, e de acordo com as condições aí estabelecidas, 

sendo preenchidos os devidos modelos relativos às guias de acompanhamento dos resíduos. 

3.2 Identificar e avaliar os impactes ambientais resultantes da produção e gestão dos resíduos 
segundo a matriz proposta no EIA 

  

A MECANARTE possui um parque de resíduos exterior, impermeabilizado mas não coberto. Tal situação têm 

como consequência que os resíduos durante o tempo em que se encontram armazenados ficam sujeitos às 

condições atmosféricas e por consequência podem originar lixiviados. Estes lixiviados, assim como as 

eventuais escorrências que possam ocorrer, são agora recolhidos e encaminhados por gravidade para um 

depósito que os contém e onde são armazenados até ao seu encaminhamento para um operador de resíduos 

licenciado. De salientar que esta situação se alterou desde a data de emissão dos EIA até à presente data, 

uma vez que a empresa desenvolveu um conjunto de atividades com vista à resolução da situação identificada 

anteriormente. Assim foi desenvolvido um projecto com vista à impermeabilização e cobertura do parque de 

resíduos, sendo que à data o parque se encontra, efectivamente impermeabilizado, contudo ainda não se 

encontra coberto.  

Deste modo e apesar de se ter minimizado o potencial impacte resultante de escorrências e/ou lixiviados que 

acabassem no solo (devido à impermeabilização e encaminhamento destes para reservatório), importa 

assegurar a cobertura do parque de resíduos para que se reduzam ao máximo escorrências e se mantenha 

a integridade dos resíduos de tal forma que não comprometa o seu posterior tratamento. 

Os principais resíduos produzidos pela unidade industrial em estudo são as aparas e limalhas de materiais 

ferrosos, as quais são recicladas e as lamas resultantes do tratamento físico-químico das águas resultantes 

do processo de zincagem, as quais são encaminhadas para deposição em aterro. Estas lamas são 

consideradas um resíduo perigoso devido aos vestígios de substâncias perigosas, essencialmente metais. 

Em alguns processos que produzem um resíduo similar é possível valorizar essas lamas e recuperar os metais 
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das mesmas, contudo como a percentagem de metais nas lamas produzidas pela Mecanarte é baixo, tal 

valorização não é viável do ponto de vista económico. 

A matriz de impactes é apresentada na página seguinte.
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3.2.1 Matriz de Impactes 

CENÁRIO CAUSAL 
IMPACTE  

AMBIENTAL 
DESCRIÇÃO 
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Lixiviados dos resíduos do 

parque exterior 

Contaminação dos solos e das 

águas subterrâneas 

Infiltração e/ou escorrimento de lixiviados dos resíduos 

armazenados no parque exterior. Os lixiviados podem ocorrer 

contudo são recolhidos e encaminhados para um reservatório 

pelo que é evitada a sua infiltração no solo. 

Neg Dir Cicl MPr Loc RvMP MRc B Imp 
14 

Compatível 

Lixiviados dos resíduos do 

parque exterior 

Produção de lixiviados  

Consumo de recursos para o seu 

tratamento 

 

Uma vez que o parque de resíduos não se encontra coberto, 

quando chove toda a água que cai no parque de resíduos é 

recolhida e enviada para o reservatório para ser 

posteriormente sujeita a tratamento. Ora esta situação, apesar 

de se prever temporária, representa uma produção 

desnecessária e evitável de um resíduo, podendo ser 

eliminados os custos com o seu tratamento e os impactes 

ambientais decorrentes do seu transporte até ao operador, 

seu tratamento e posterior descarga do efluente tratado. 

Neg Dir Cicl Imd Loc Irrv MRc M MPv 
28 

Significativo 

Arrastamento de 

substâncias 

potencialmente 

contaminantes nas águas 

pluviais 

Possível impacto sobre o 

funcionamento da ETAR da Trofa 

de forma a comprometer os 

sistemas de tratamento 

Esta situação deixou de se verificar pois quaisquer 

escorrências ou lixiviados que resultem do parque de resíduos 

não se misturam com as restantes águas pluviais e, portanto, 

não chegam à ETAR da Trofa. 

- - - - - - - - - Não se verifica 

Produção de resíduos 

Depleção de recursos naturais 

Consumo de recursos para 

tratamento do resíduo gerado 

A grande maioria dos resíduos produzidos pela actividade são 

reciclados, sendo que a excepção relevante são os resíduos 

(lamas) resultantes do tratamento físico-químico dos efluentes 

gerados pelo processo de zincagem. Em todo o caso tendo 

em conta o universo de resíduos produzidos esta fração 

representa menos de 5% (m/m). 

Neg Dir Cicl CPr Nac RvMP Min B Prv 

23 

Pouco  

Significativo 

 

Legenda 
       

 

Qualificação Positiva  Pos Negativa Neg    
 

Incidência Directa Dir Indirecta Ind     

Duração Temporária  Temp Cíclica Cicl Permanente Perm  
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Ocorrência ou Início do 

Impacte 
Imediata Imd Curto Prazo  CPr Médio Prazo  MPr  Longo Prazo LPr 

Dimensão Espacial Local  Loc Regional  Reg Nacional Nac  
 

Reversibilidade Reversível a Curto Prazo RvCP 
Reversível a Médio 

Prazo 
RvMP Irreversível Irrv  

 

Capacidade de Minimização ou 

Compensação 

Minimizável e 

Recuperável 
MRc Minimizável Min Minimizável e compensável MCp 

Não Minimizável nem 

compensável 
NMNC 

Magnitude Baixa (0-25)% B Média (25-60) % M Elevada (60-100) % E   

Probabilidade ou Grau de 

Certeza 
Muito Provável MPv Altamente Provável  APv Provável Prv Possível Pos 
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3.3 Apresentar medidas de minimização adequadas, de forma a minimizar e mitigar os impactes 
ambientais expectáveis 

 

Face aos impactes ambientais expectáveis, são propostas as seguintes medidas de minimização: 

 Assegurar a cobertura do parque de resíduos exterior; 

 Monitorizar periodicamente as águas pluviais, preferencialmente após os meses de verão e aquando 
das primeiras chuvas, para garantir que não existe qualquer tipo de arrastamento de contaminantes 
e verificar a eficácia dos sistemas de retenção implementados 

 Minimização do volume de solução arrastada entre as várias etapas do processo através da 
utilização de bastidores e pendurais que favorecem o escorrimento rápido;  

 Utilização do sistema de lavagem em cascata; 

 Prolongamento da vida dos banhos através do controlo de diversos parâmetros e remoção de 
contaminantes; 

 Promover uma cultura de melhoria contínua de modo a procurar métodos de trabalho que 
otimizem a utilização de matéria-prima e reduzam a produção de resíduos; 

 Sempre que possível e economicamente viável promover o encaminhamento de resíduos para 
operações de valorização em detrimento de operações de eliminação 

 

NOTA: A negrito encontram-se as medidas já implementadas na instalação 

 

3.4 Definir o Plano de Gestão e Monitorização dos Resíduos, que defina as responsabilidades, 
as metodologias, as periodicidades do acompanhamento, a identificação dos destinos finais 
mais adequados para os diferentes fluxos, bem como os objetivos e metas a alcançar pela 
monitorização 

 

A Mecanarte mantém um registo dos resíduos produzidos na instalação, por forma a preencher de forma 

apropriada o mapa de registo de resíduos industriais anualmente, nos termos e prazos definidos na legislação 

nacional aplicável. 

A generalidade dos resíduos da Mecanarte encontram-se caracterizados e os mesmos são encaminhados 

em função da sua tipologia para operadores licenciados, privilegiando a sua valorização em detrimento de 

operações de eliminação. Como já mencionado anteriormente, são exceção as lamas do tratamento físico-

químico as quais são encaminhadas para deposição em aterro uma vez que a concentração de metais nas 

lamas não permite que a recuperação dos metais das lamas seja economicamente viável (devido às baixas 

concentrações de metais e ao baixo valor de mercado do metal predominante – zinco). 

De modo a assegurar uma gestão adequada dos resíduos resultantes do tratamento de efluentes da linha de 

galvanização, deverá ser realizada uma caracterização do resíduo sempre que forem alterados os parâmetros 

do processo produtivo de tal forma que os resíduos resultantes sejam igualmente alterados. Com esta 

caracterização prende-se não só avaliar se estes se mantêm com as características que permitam a sua 

aceitação pelo operador de resíduos. Adicionalmente, pretende-se ainda avaliar qual a extensão da alteração 

da composição do resíduo de modo a verificar se o mesmo pode ser encaminhado para outra operação de 

gestão, assim como para validar a correta classificação do resíduo. 

De forma resumida é apresentado na página seguinte um plano de gestão dos resíduos sólidos gerados pela 

Mecanarte.
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Tabela 3-3 – Plano de Gestão dos Resíduos 

CÓDIGO 
LER 

DESCRIÇÃO OPERAÇÃO  OPERADOR(ES) 
MONITORIZAÇÃO 

QUANDO METODOLOGIA 

12 01 01 Aparas e limalhas de metais ferrosos R 13 NORSIDER (506 058 255) - - 

12 01 05 Aparas de matérias plásticas R 13 
Daniel José Morais, S.A. 
(505 311 259) 

- - 

13 02 08 
Outros óleos de motores, transmissões 
e lubrificação 

R 13 
Correia & Correia, Lda. 
(502069732) 

- - 

15 01 01 Embalagens de papel e cartão R 13 
APPACDM DA Trofa 
(504 646 877) 

- - 

15 01 02 Embalagens de plástico R 13 
APPACDM DA Trofa 
(504 646 877) 

- - 

15 01 03 Embalagens de madeira R 13 NORSIDER (506 058 255) - - 

16 01 03 Pneus Usados R 13 NORSIDER (506 058 255) - - 

19 02 05 
Lamas de tratamento físico-quimico 
contendo substâncias perigosas 

D 9 
EGEO - TECNOLOGIA E 
AMBIENTE, S.A. (500512884) 

Em caso de alteração do 
processo produtivo com 
implicação no tipo de resíduo 
produzido 

Em conformidade com o 
definido no DL 183/2009 

20 01 21 
Lâmpadas fluorescentes e outros 
resíduos contendo mercúrio 

D 15 
RESINORTE - Valorização e 
Tratamento de Resíduos 
Sólidos, SA (509143059) 

- - 

20 01 35 

Equipamento eléctrico e electrónico 
fora de uso, não abrangido em 200121 
ou 200123, contendo componentes 
perigosos 

R 12 
RESINORTE - Valorização e 
Tratamento de Resíduos 
Sólidos, SA (509143059) 

- - 
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4 ECOLOGIA 
 

4.1 Substituir as figuras 2.1 e 2.2 por figuras com melhor visualização da informação, 
nomeadamente, a delimitação da área do projeto enquadrada numa área envolvente mais 
vasta 

 

Anexo 4.1 

4.2 Definir e identificar claramente os limites da área de estudo (unidade industrial e envolvente 
mais ou menos próximas) 

A Mecanarte encontra-se instalada numa zona industrial na freguesia de Santiago de Bougado, concelho da 

Trofa. A exploração industrial possui uma área total de 19 665 m2, nas imediações das localidades de Cidai, 

Ribeira e Portela.  

A área de estudo do EIA compreende uma área de 500 m em torno da área de projecto. As figuras 4-1 e 4-2 

fazem um enquadramento da localização do projecto. Nas imediações do projecto encontram-se instaladas 

outras unidades industriais, campos de utilização agrícola, algumas manchas florestais, assim como zonas 

habitacionais com particular destaque para os limites da área de estudo definida.  

Figura 4-1 Enquadramento da localização do Projecto 
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Figura 4-2 Localização da unidade industrial e área de estudo - ortofotomapa 
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4.3 Apresentar uma figura esclarecedora com a localização das áreas classificadas mais 
próximas da área do projecto 

 

 

 

  

Figura 4-3 Localização das áreas protegidas mais próximas da área do projecto 



ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA UNIDADE INDUSTRIAL DA MECANARTE 
ESCLARECIMENTOS – PEDIDO DE ELEMENTOS ADICIONAIS 

  
 

 

 

MECANARTE.EIA.01.13 15 SETEMBRO - 2015 

4.4 Apresentar a carta da rede hidrográfica da área do projecto e envolvente, com indicação do 
rio Trofa e respetiva galeria ripícola 

 

4.5 Detalhe da caracterização da Ecologia do local 
Uma vez que os elementos solicitados no pedido de esclarecimentos possuem relação entre si e de modo a 

evitar a repetição de informação optou-se por apresentar em conjunto a informação que visa dar resposta aos 

seguintes elementos: 

 Identificar, cartografar a escala adequada e apresentar as fichas de caracterização dos biótopos, com 
indicação das suas características gerais, principais espécies animais e florísticas ocorrentes, a sua 
caracterização funcional, IVB (índice de valorização de biótopos) respectivo e eventuais habitats 
incluídos, acompanhadas de fotos elucidaívas 

 Completar o elenco florístico em anexo indicando as espécies por estratos (arbóreo, arbustivo e 
herbáceo), com o seu nome comum, referência à eventual existência de espécies RELAPE, estatuto 
de proteção/conservação e indicação dos biótopos de ocorrência, bem como a localização 
cartográfica dos locais inventariados 

 Indicar os locais de ocorrência de exemplares de espécies legalmente protegidas, como o sobreiro, 
bem como de espécies exóticas invasoras; 

 Desenvolver a informação relativa às diferentes espécies faunísticas, com destaque para os répteis 
e para os quirópteros 

 Indicar, nas tabelas de todos os grupos faunísticos estudados, o estatuto de proteção/conservação 
das espécies (nomeadamente do constante do Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal – LVVP) 
e os seus bióopos de ocorrência, bem como a localização cartográfica dos locais inventariados 

Figura 4-4 Rede hidrográfica na área do projecto 
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O presente capítulo é ainda complementado por 3 Anexos, a saber: 

 Anexo 4.5.1 - Listagem de taxa vasculares nos pontos inventariados 

 Anexo 4.5.2 – Delimitação de biótopos e inventários  

 Anexo 4.5.3 - Listagem de espécies aves, anfíbios, répteis e mamíferos 

 

4.5.1 METODOLOGIA 

4.5.1.1 Componente de campo 

 

FLORA 

Com o intuito de caracterizar a flora da zona do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) inserida num raio de 500 

m, foram efetuados percursos pedestres abrangendo a área em estudo. Ao longo destes percursos foram 

abalizados os vários habitats/biótipos, realizando-se nestes dez pontos de amostragens/inventários e foram 

também delimitados os biótipos e localizados os pontos dos inventários.  

Os Inventários permitem o registo da diversidade de uma localidade, em um determinado espaço e tempo. 

Os dados gerados pelos inventários, compõem uma das ferramentas mais importantes na tomada de decisões 

a respeito da gestão de espaços naturais.  

Para a inventariação recorreu-se ao grau de cobertura em percentagem.  

Em determinados habitats, tal como foi no caso dos pomares, apenas foram registadas as espécie arbóreas 

e arbustivas, não se tendo recorrido ao grau de cobertura porque se verificar proporcionalidade das espécies 

de fruta. 

O troço do Rio da Trofa, inserida na área em análise, foi percorrido na sua extensão com o objetivo de 

caraterizar a galeria ribeirinha nos seus dois taludes e a vegetação adjacente inserida no domínio público 

hídrico. Neste inventário, abrangeu -se todo o troço do curso de água, não tendo sido efetuados pontos de 

amostragem individualizados, mas sim considerando o troço como um único inventário. 

 

FAUNA 

No que respeita à fauna (aves, anfíbios, répteis e mamíferos), alguns dados foram obtidos por observação 

direta no campo, sendo o trabalho complementado com dados de outros estudos realizados. 

Atendendo ao fato da área de estudo ser pequena, a distribuição das espécies faunísticas não teve em linha 

de conta os vários biótopos, sendo comum a sua ocorrência em toda a área. 

 

4.5.1.2 Componente de gabinete 

Foram analisados todos os dados recolhidos no campo. Utilizou-se a componente florística para a execução 

da sistematização dos biótipos, com base na vegetação dominante e a sua estratificação estrutural, tendo 

sempre em conta, o grau de naturalidade destes. Todos os inventários, foram assinalados e os biótipos 

delimitados, recorrendo ao suporte digital. 
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4.5.2 CARACTERIZAÇÃO DOS BIÓTOPOS 

A área em análise apresenta uma vegetação típica de zonas com grande utilização agrícola e florestal. Na 

parte agrícola, destaca-se o cultivo de milho, com vinha em bordadura, conduzida em ramadas. Na parte 

florestal, domina o eucalipto (Eucalyptus globulus) e pinheiro bravo (Pinus pinaster), contudo a predominância 

é do eucalipto. Os eucaliptais distribuem-se em regime de propriedade particular, situando-se em leiras 

divididas por muros de blocos soltos de granito e xisto. É de referir que dentro dos limites da área em estudo 

foram inventariados outras plantações de folhosas, designadamente de freixos, quercíneas e plátanos. 

No que respeita aos habitats naturais, esta região caracteriza-se por um alto grau de influência humana, 

traduzida na substituição quase total da vegetação espontânea por campos de cultura (milho, batata, vinha e 

pomares) e por florestas de plantação pinheiro bravo (Pinus pinaster) e eucalipto (Eucalyptus globulus). A 

vegetação espontânea, ficou relegada para alguns locais de acesso menos fácil e margens dos rios, onde um 

corredor arbóreo estreito reúne ainda alguns exemplares dessa flora. 

Do ponto de vista da vegetação natural ou seminatural, encontra-se restrita às encostas, de solos mais pobres 

e menos irrigados e não utilizados pela agricultura e floresta ou formando pequenas bolsas em que se verifica 

abandono da produção florestal, favorecendo a regeneração natural do coberto autóctone, caraterístico deste 

território, dominado principalmente, pelo carvalho-alvarinho (Quercus robur), sobreiro (Quercus suber) e as 

ericáceas tais como: torga (Calluna vulgaris), lameirinha (Erica cilliaris), urze-branca (Erica arborea) e queiró 

(Erica cinerea). No entanto, à que referir que estas manchas remanescentes, representam um coberto de 

vegetação natural. 

No aglomerado urbano a propriedade é bastante fragmentada, dominando a pequena e média propriedade, 

com povoamento disperso, onde existe uma forte ligação entre a habitação e os terrenos agrícolas, com 

campos cercados com sebes arbóreas ou por vinha em ramadas. 

Dentro do aglomerado urbano foi registado a ocorrência de árvores ornamentais, realçando a tuia vulgar 

(Thuja ocidentalis), cipreste (Chamaecyparis lawsoniana), buxo (Buxus sempervirens), e de várias árvores de 

fruto designadamente: oliveiras (olea europaea), pereiras (Pyrus communis), macieiras (Malus sp.), 

marmeleiros (Cydonia oblonga), romãzeiras (Punica granatum), cerejeiras (Prunus avium), diospireiros 

(Diospyros kaki), figueiras (Ficus carina), limoeiros (Citrus limonum) e laranjeiras (Citrus sinensis). Também 

se observaram alguns bardos de maracujazeiro (Passiflora sp.) e de kiwizeiro  (Actinia chinensis). 
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4.5.2.1 Mata de Eucaliptal (Eucalyptus globulus) 

Os povoamentos florestais nesta área são 

maioritariamente constituído por eucaliptal, ocupando 

as zonas de encosta, onde os solos são menos 

profundos, mais secos e pedregosos, abundam os 

afloramentos rochosos, em geral com cobertura 

significativa de briófitos. 

O eucalipto é espécie arbórea dominante, embora o 

pinheiro bravo (Pinus pinaster) ocorra esporadicamente 

ou em pequenas manchas dispersas. No estrato 

arbóreo, regista-se a presença de espécimes de 

carvalho-alvarinho (Quercus robur) e sobreiro (Quercus 

suber). Em alguns destes povoamentos, registaram-se 

a presença das invasoras, a acácia (Acacia 

melanoxylon) e a mimosa (Acacia delbata), esta última 

sempre com menor cobertura. 

Verifica-se ainda a regeneração espontânea de 

carvalhos, designadamente: carvalho-alvarinho e 

sobreiro e entre outras espécies da flora climáctica, 

colonizando principalmente as zonas de clareiras, o que 

reflete o abandono de grande parte destas matas 

florestais. 

Associadas a zonas de clareiras, surgem manchas de matos baixos, sendo que no sub-bosque domina o tojo 

(Ulex europeus), a giesta (Cytisus sp.), a torga (Calluna vulgaris), lameirinha (Erica cilliaris), urze-branca 

(Erica arborea), queiró (Erica cinerea), silva (Rubus ulmifolius), genista (Genista triacanthos) e o feto-do-

monte (Pteridium aquilinum). 

 

Figura 4-6 Regeneração de ericáceas 

 

Figura 4-7 Regeneração de ericáceas e sobreiros 

 

 

  

Figura 4-5 Eucaliptal, situado a sudoeste 
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Quadro 1 - Flora principal 

DOMINANTE ABUNDANTE ACOMPANHANTE 
   

Estrato arbóreo 
 

Eucalyptus globulus Pinus pinaster Acacia melanoxylon 

 Quercus robur Castanea sativa 

 Quercus suber Pinus pinea 

   

Estrato arbustivo 
 

Calluna vulgaris Genista triacanthos Adenocarpus complicatus 

Erica arborea Ulex europeus Cistus psilosepalus 

Erica cilliaris  Erica umbellata 

Rubus ulmifolius   

Ulex minor   

   

Estrato herbáceo 
 

Dactillis glomerata Agrostis castellana Ranunculus muricatus 

Pteridium aquilinum Senecio vulgaris  
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4.5.2.2 Povoamento misto de eucalipto (Eucalyptus globulus) e pinheiro bravo (Pinus pinaster) 

Esta formação florestal de espécies de rápido 

crescimento distribui-se pela área em análise em 

pequenos núcleos e distingue-se da formação 

florestal anterior, essencialmente pela maior 

dominância do coberto arbóreo de pinheiro-bravo 

que apresenta uma cobertura similar ao eucalipto. 

Surgem também, em solos com caraterísticas 

idênticas ao eucaliptal. 

Nestes povoamentos, destacam-se os matos baixos 

predominantes de tojos (Ulex minor, Ulex europaeus 

e Ulex micranthus), de fetos (Polipodium vulgar e 

Pteridium aquilinum), do sarganho-mouro (Cistus 

salvifolius) e das urzes (Erica cilliaris e Erica cinerea). 

Já com um porte arbustivo surge a giestas (Cytisus 

scoparius), as silvas (Rubus ulmifolius) e os 

codessos (Adenocarpus complicatus).  

Verifica-se ainda, regeneração espontânea de 

carvalhos (Quercus robur e Quercus suber), com 

árvores de carvalhos distribuídos pontualmente ao 

longo destes povoamentos. 

Nestas manchas apresentam diferenciações no que 

respeita à distribuição das duas espécies 

dominantes, que por vezes surgem em pequenos 

grupos de pinhal e eucaliptal puros que intercalam 

entre si, ou surgindo grupos heterogéneos das duas 

espécies. 

Nas zonas mais abertas é frequente a presença de tufos de gramíneas tais como Agrostis castellana, Poa 

trivialis, Pseudanhenatherum longifolium e Bromus hordeaceus, também ocorre no estrato herbáceo 

Cerastium glomeratum, Stellaria media e Cardamine hirsuta. 

Quadro 2 - Flora principal 

DOMINANTE ABUNDANTE ACOMPANHANTE 

   

Estrato arbóreo 

 

Eucalyptus globulus Quercus robur Acacia melanoxylon 

Pinus pinaster Quercus suber Castanea sativa 

   

Estrato arbustivo 

 

Calluna vulgaris Cytisus scoparius Adenocarpus complicatus 

Erica cilliaris Ulex micranthus Cistus salvifolius 

Erica cinerea Rubus ulmifolius  

Figura 4-8 Povoamento misto, situado a sudeste. 
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Estrato herbáceo 

 

Agrostis castellana Poa trivialis Bromus hordeaceus 

Pseudanhenatherum longifolium Cerastium glomeratum Stellaria media 

  Cardamine hirsuta 

 

4.5.2.3 - Povoamento Florestal de Freixo (Fraxinus excelsior) 

Restringe-se na área de estudo a uma pequena parcela privada e vedada, localizada a noroeste e contornada 

na zona limítrofe por uma pequena linha de escorrência de água. A plantação florestal homogénea de freixo-

europeu (Fraxinus excelsior), cujo povoamento atinge altura média de 20 metros e com compasso que oscila 

entre 2.5 e 4 metros, sendo mais estreito na zona de bordadura. 

 

Figura 4-9 Vista geral do povoamento de freixo 

 

Figura 4-10 Pormenor do coberto arbóreo de freixo 

 

A presença de cabras e as limpezas de manutenção do povoamento, reflete-se a nível da reduzida 

estratificação e baixa diversidade florística. Assim, no estrato arbustivo apenas se registou a presença pontual 

de quercíneas (Quercus robur, Quercus suber e Quercus rotundifolia), borrazeira-preta (Salix atrocinerea) e 

sabugueiro (Sambucus nigra), quanto às herbáceas aparecem com cobertura pouco significativas tais como 

erva-mel (Silene gallica), Trevo-branco (Trifolium repens), língua-de-vaca (Plantago lanceolata) e a exótica 

tintureira (Phytolacca americana). Na orla do povoamento, também foi registado a trepadeira uva-de-cão 

(Tamus communis). 

 
Quadro 3 - Flora principal 

DOMINANTE ABUNDANTE ACOMPANHANTE 

   

Estrato arbóreo 

 

Fraxinus excelsior Quercus robur Quercus rotundifolia 

  Quercus suber 
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Estrato arbustivo 

 

  Salix atrocinerea 

  Sambucus nigra 

   

Estrato herbáceo 

 

  Plantago lanceolata 

  Silene gallica 

  Trifolium repens 

 

4.5.2.4 Povoamento Florestal Misto de Carvalho americano (Quercus rubra) e plátano (Platanus hybridus) 

A plantação florestal forma um pequeno núcleo situado a nordeste e sendo a única dentro do limite da área 

em análise, as duas espécies arbóreas dominantes são carvalho americano (Quercus rubra) e plátano 

(Platanus hibridus), ocorrem com coberturas similares, sendo a altura média de 20 metros. 

 

Figura 4-11 Aspeto geral do povoamento florestal 

 

Figura 4-12 Troncos recobertos de hera (Hedera helix). 

 

As duas espécies arbóreas intercalam entre si e entre linhas, com um compasso regular de cerca 3 metros. 

Talhão situado a este, é constituído por uma plantação recente e mono específica de choupo (Populus 

tremula) com cerca 3 metros de altura. 

Neste povoamento, destaca-se o facto de todos os troncos das árvores estarem recobertos por hera (Hedera 

helix), apresentado o sub-coberto elevado grau de manutenção, já que apenas surgiam algumas gramíneas 

dispersas tais como erva-molar (Holcus mollis), e dactila (Dactylis glomerata), e as herbáceas junto ao troncos 

designadamente almeirão-branco (Crepis capillaris), trevo-cervino (Eupatorium cannabium), erva-das-

verrugas (Chelidonium majus) e as exóticas tintureira (Phytolacca amaricana) e erva- da-moda (Galinsoga 

parviflora).  
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Quadro 4 - Flora principal 

DOMINANTE ABUNDANTE ACOMPANHANTE 

   

Estrato arbóreo 

 

Quercus rubra   

Acer pseudoplatanus   

   

Estrato arbustivo 

 

  Crataegus monogyna 

   

Estrato herbáceo 

 

  Holcus mollis 

  Dactylis glomerata 

 
 

4.5.2.5 Bosque de Carvalhos (Quercus robur e Quercus suber) 

Localizaram-se dois núcleos residuais distintos, 

correspondendo a resquícios de vegetação natural 

climática. Os carvalhos de porte arbóreo distribuem-se de 

forma esparsa, no entanto encontram-se exemplares 

frondosos e antigos, contribuindo para em que todo o 

bosque exista sobreiros e os carvalhos-alvarinhos de 

regeneração espontânea. 

Num destes bosques a floresta de plantação (eucaliptal) 

cede gradualmente lugar aos bosques semi-espontâneos 

de carvalhos (Quercus robur e Quercus suber), embebidos 

numa matriz de matos de urzes (Erica sp), genistas 

(Genista sp) e tojos (Ulex sp).  

Também foi observada outras espécies exóticas nas 

proximidades destes núcleos, neste caso de acácias 

(Acacia melanoxylon), distribuídas geralmente em 

pequenas manchas e nas zonas de enclave com terrenos 

agrícolas e mimosas (Acacia delbata), ainda que esta 

última, com expressão pouco significativa. A elevada 

dispersão de silvados (Rubus ulmifolius), condicionam a 

regeneração natural da flora autóctone. 

Da vegetação arbustiva destaca-se ericáceas urze-branca (Erica arborea), lameirinha (Erica ciliaris), torga 

(Erica cinerea), queiró (Calluna vulgaris), as leguminosas carqueija (Genista triacanthus), tojos (Ulex europeus 

e Ulex minor). Num destes núcleos foi observado a ocorrência pontual de loureiros (Laurus nobilis) e 

sanguinho-de-água (Frangula alnus). 

O estrato herbáceo deste bosque, desenvolve-se em zonas abertas, sendo composto pelas espécies, 

ranúnculo-bulboso (Ranunculus bulbosus), erva-molarinha (Fumaria muralis), Cerastium glomeratum erva-

Figura 4-13 Bosque de carvalhos, situado a sul. 
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pessegueira (Polygonum persicaria), erva-férrea (Prunella vulgaris), erva-fina (Agrostis castellana) pomba-

menor (Geranium molle), amor-de hortelão (Galium aparine), entre outras. 

Quadro 5 - Flora principal 

DOMINANTE ABUNDANTE ACOMPANHANTE 

   

Estrato arbóreo 

 

Quercus robur  Castanea sativa 

Quercus suber  Laurus nobilis 

  Quercus pyrenaica 

   

Estrato arbustivo 

 

Calluna vulgaris Ulex micranthus Frangula alnus 

Erica arborea Rubus ulmifolius  

Erica ciliaris Genista triacanthus  

Erica cinerea   

   

Estrato herbáceo 

 

Agrostis castellana Cerastium glomeratum Galium aparine 

 Fumaria muralis Geranium molle 

 Pteridium aquilinum Prunella vulgaris 

 
 

4.5.2.6 Galeria ripícola (Rio Trofa) 

A área de estudo inclui um pequeno troço do Rio Trofa, afluente do rio Ave, que faz parte da freguesia do 

Bougado (Santiago). O limite incluído a montante da linha de água, inicia-se no tecido urbano situado a Este, 

que margina o talude direito, sendo que na margem esquerda a ocupação, é agrícola. Nesse local a galeria 

ribeirinha tem uma representação muito reduzida, com elevada degradação e sujeita a ambiente 

antropogénico. À que considerar a floresta ribeirinha que, em alguns casos muito pontuais surgem espécies 

arbóreas ripícolas, designadamente o amieiro (Alnus glutinosa), borrazeira-preta (Salix atrocinerea), 

Sabugueiro (Sambucus nigra), surgindo também, alguns exemplares de porte arbóreo de carvalhos: Quercus 

robur, Quercus pyrenaica e de Acer negundo.  

Seguindo o curso de água, o coberto adjacente às duas margens está representado por povoamento misto 

de eucaliptal e pinheiro bravo, não se notando muita diferença em termos da galeria ripícola, que forma uma 

pequena faixa com largura máxima de 5 metros, onde para além das espécies arbóreas referidas, apenas 

temos acrescentar maior diversidade a nível estrutural, surgindo no estrato arbustivo alguns exemplares de 

loureiro (Laurus nobilis), sanguinho-de-água (Frangula alnus) e pilriteiro (Crateagus monogyna). Quanto à 

vegetação herbácea destaca-se o embude (Oenanthe crocata) com as suas flores em umbela, a dedaleira 

(Digitalis purpurea), Heracleum sphondillyum e o feto-real (Osmunda regalis) etc.. É de realçar que na margem 

direita, foi registado a presença de espécies plantadas junto ao talude, tal como azevinho (Ilex aquifolium), 

hortências (Hydrangea macropylla), faia-do-norte (Pittosporum tobira) e outras espécies ornamentais. 
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Figura 4-14 Troço a montante 

 

Figura 4-15 Troço intermédio 

 

Figura 4-16 Troço a jusante 

 

Na zona intermédia da linha de água inserida na área em análise e que conecta com campos agrícolas, 

embora a galeria ripária não apresente conectividade vertical nem longitudinal, surge a borrazeira-preta (Salix 

atrocinerea), o carvalho-alvarinho (Quercus robur), abundam os amieiros (Alnus glutinosa), surgem também 

pontualmente, o pilriteiro (Crataegus monogyna), o feto Dryopteris affinis, a hera (Hedera helix), o sobreiro, 

(Quercus suber) a urze branca (Erica arboea), a erva-de-são-roberto (Geranium purpureum), a cidreira 

(Mellissa officinalis), o embude (Oenanthe crocata), botão de ouro (Ranunculus repens), chupapitos (Lamium 

maculatum), entre outras, referenciadas na listagem florística (Anexo I). 

A faixa ripária, acima descrita, têm uma largura média do leito de 4 metros, os taludes não se encontram 

regularizados e a sua altura é de cerca de 3 metros, com alguns patamares, mais ou menos pronunciados. 

Contudo sendo leito arenoso e de regime contínuo, em todo o troço do rio Trofa inserido na área de estudo. 

A água apresenta um aspeto bastante poluído, turva e com cheiro intenso. Conforme se caminha para 

montante, a água apresentava-se mais translúcida. 

A montante da Rua de Santiago, o rio conecta com zonas de campos agrícolas a maioria cultivados com 

milho, sendo o acesso pedonal até às margens do rio apenas possível atravessando esses campos. Até à 

bifurcação e numa grande extensão, a linha de água encontra-se totalmente regularizada com muro de 

granito, revestido com betão, sendo completamente inexistente o coberto vegetal ripícola, apenas surgindo 

nos taludes espécies ruderais típicas dos campos agrícolas adjacentes. 

A jusante, o limite inicia-se acima da Rua de Santiago apresentando a linha de água cerca de 5 metros de 

largura e leito arenoso e de regime contínuo. Os taludes têm uma altura média de 2.5 metros e regularizados 

com revestimento de betão. A galeria ribeirinha na margem direita e esquerda está artificializada. Na margem 

esquerda, observou-se uma linha de plantação de choupos (Populus nigra) com compasso regular de cerca 

2 metros. Na margem direita, o coberto arbóreo é dominado por plátanos (Platanus hybridus), implementado 

em solo arrelvado. 
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Figura 4-17 Embude 

(Oenathe crocata). 

 

Figura 4-18 Sabugueiro (Sambucus nigra) 

 

Figura 4-19 Amieiro (Alnus 

glutinosa) 

 

Quadro 6 - Flora principal 

DOMINANTE ABUNDANTE ACOMPANHANTE 

   

Estrato arbóreo 

 

Alnus glutinosa Sambucus nigra Laurus nobilis 

Salix atrocinerea  Quercus pyrenaica 

  Quercus robur 

   

Estrato arbustivo 

 

Erica arborea Rubus ulmifolius Frangula alnus 

  Crataegus monogyna 

   

Estrato herbáceo 

 

Oenanthe crocata Pteridium aquilinum Dryopteris affinis 

  Osmunda regalis 

  Ranunculus repens 
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4.5.2.7 Pomar misto com bordadura de oliveiras (Olea europaea) 

O único pomar inventariado, situando-
se na zona limítrofe da área de estudo, 
que conecta com o talude esquerdo do 
Rio Trofa a jusante da Rua de Santiago.  
Desta unidade paisagística destaca-se 

a existência de bordadura de oliveiras 

que ladeiam todo o pomar de fruteiras, 

cuja altura média é de 2 metros e 

compasso na linha e na entrelinha é de 

cerca 3 metros. 

Pela altura das pequenas árvores, 

afigura-se que é um pomar instalado 

recentemente, e com as seguintes 

espécies: laranjeira, limoeiros, 

diospireiros, figueiras, marmeleiros, 

romãzeiras, pereiras, macieiras e 

cerejeiras. 

 

4.5.2.8 Culturas Agrícolas 

 

Os campos agrícolas são as unidades paisagísticas com maior expressão na área em análise, sendo muito 

compartimentadas que evidenciam pequenas propriedades privadas. A maioria dos terrenos possui 

bordaduras, sendo predominante a vinha em bordadura (condução em ramada), relativamente às cortinas de 

árvores. 

Devido à elevada pluviosidade anual e clima húmido, os prados são abundantemente regados no 

Outono/Inverno, produzindo forragem para alimento dos animais, que produzem estrume que vão depois 

fertilizar os campos agrícolas, dando lugar, na Primavera/Verão principalmente à cultura do milho, cereal de 

regadio (ADRAVE, 2000) e outros cultivados como hortaliças legumes. 

Na área de estudo, foi observado bastantes silos de forragem, bem como, fardos de palha. A cultura de milho 

é notória nesta área agrícola, com milho para silagem e no inverno, forragem para os animais. 

Figura 4-20 Pomar misto com oliveiras 

Figura 4-22 Campos agrícolas - Situado a sul Figura 4-21 Campos agrícolas – Situado a oeste 
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Assim, neste local é fator determinante da 
paisagem, a presença de cultivo do milho na 
Primavera/Verão que alterna com prados de 
Inverno e vinha em ramada nas bordaduras e 
aproveitando o solo coberto das ramadas para 
a plantação da batata. Foram também 
observados muros de divisórios de terrenos de 
granito e xisto. 

Quanto à vegetação herbácea inventariada em 
alguns destes prados, podemos destacar: 

 As ranunculáceas: erva quaresma 
(Ranunculus arvenses), bugalho (Ranunculus 
muricatus);  

A papaverácea: erva-molarinha (Fumaria 
muralis);  

As cariofiláceas: orelha de gato (Cerastium 
glomeratum), nariz-de-zorra (Silene gallica), 
assobio (Silene latifolia), morugem (Stellaria 
media);  

A crucífera: saramago (Raphanus raphanistrum);  

As labiadas: mentrasto (Mentha suaveolens),erva-férrea (Prunella vulgaris);  

As leguminosas: erva-coelheira (Lotus uliginosus), luzerna-preta (Medicago lupulina), trevo-amarelo (Trifolium 
campestre), trevo-dos-prados (Trifolium pratense), trevo-rasteiro (Trifolium repens);  

As compostas: tripa-de-ovelha (Andryala integrifolia), erva-rapa (Bidens frondosa),avoadeira (  Conyza 
albida), almeirão-branco (Crepis capillaris), margaça (Chamaemelum mixtum), erva-da-moda (Galinsoga 
parviflora), labresto (Lapsana communis), perpétua-silvestre (Pseudognaphalium luteo-album), tasneirinha 
(Senecio vulgaris.) e dente-de-leão (Taraxacum officinale);  

As gramíneas: aveia-barbada (Avena barbata), braquipódio-bravo (Brachypodium sylvaticum), bromus 
cevada (Bromus hordeaceus), panasco (Dactylis glomerata), azevém-baboso (Glyceria declinata), erva-molar 
(Holcus mollis), cevada-de-rato (Hordeum murinum), azevém-aristado (Lolium turista), azevém (Lolium 
perenne) e o graminhão (Paspalum paspalodes). 

 

4.5.2.9 Vinha 

Inserida a noroeste e dentro dos limites da empresa 
metalúrgica Mecanarte, encontra-se uma vinha em 
ramadas, com elevado grau de abandono. No seu 
interior e nas entrelinhas brotam densos silvados 
que recobrem grande extensão do solo e invadem 
as ramadas. Nas bordaduras da propriedade a 
cobertura de silvado é pouco significativa. 

No limite a Oeste, junto à bordadura surgem árvores 
em linha, com limoeiros, laranjeiras e tangerineiras. 
Também foi observado e registado a presença de 
herbáceas ruderais e alienígena entre as quais 
tintureira (Pytollaca americana), azedas (Oxalis-
pes-carpis) erva-rapa (Bidens frondosa). 

Refere-se ainda, a ocorrência de forma esparsa, 
espécimes de carvalho-alvarinho (Quercus robur) e 
pinheiro bravo (Pinus pinaster) ao longo da vinha. 

 

 

 

Figura 4-23 Campos agrícolas- Conservação de alimento para 

o gado 

Figura 4-24 Vinha 
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4.5.3 CONSERVAÇÃO 

As estruturas vegetais clímax ou pelo menos em estádios evoluídos são residuais na área em análise, 

inserindo-se apenas pequenas matrizes dentro dos povoamentos mistos de eucaliptos e pinheiros, do 

eucaliptal e do carvalhal de carvalho-alvarinho, bem como, ao longo da galeria ribeirinha em que se nota 

pequenas faixas com muita pouca expressão já que todos estes habitats, estão sujeitos a elevada pressão 

Humana. 

A agricultura, a instalação de povoamentos florestais e de espécies exóticas, contribuiu para que os biótopos 

apresentem um elenco florístico pouco diversificado e bem distinto dos estádios clímax correspondentes. 

Na área de estudo são 3 os habitats naturais de interesse comunitário contidos no anexo I da Diretiva Habitats 

(DL 92/43/CEE) e indicados no quadro abaixo. 

Principais tipos de habitats existentes na área de estudo:  

1- Mata de Eucaliptal (Eucalyptus globulus);  

2- Povoamento misto de eucalipto (Eucalyptus globulus) e pinheiro bravo (Pinus pinaster);  

3- Bosque de Carvalhos (Quercus robur e Quercus suber);  

4 - Galeria ribeirinha (Rio Trofa)  

(CO: Código Corine; DH: Código da Diretiva Habitats.) 

 
Quadro 7 – Habitats da DH, incluídos na área em análise. 

DESIGNAÇÃO CO DH 1 2 3 4 

Tojais e urzais 4030 31.2 x x x  

Florestas galerias mistas de amieiros, salgueiros, freixos e 
carvalhos 

91E0 
44.5 
44.6 

   x 

Carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e 
Quercus pyrenaica 

9230 41.6 x x x  

 
 
No que respeita à fauna encontra-se no Anexo 4.3 explicitado o estatuto de conservação para cada uma das 
espécies identificadas. 
 

4.5.4 FATORES DE DEGRADAÇÃO 

Na área em análise, a agricultura e silvicultura são o maior constrangimento para expansão da vegetação 

natural. Com um elenco florístico pouco diversificado e estruturalmente pobres, os carvalhais e as 

comunidades ripícolas, encontram-se totalmente alteradas pela pressão a nível de agricultura e introdução 

de eucaliptais e pinhais e outras espécies exóticas e invasoras. 

Das pressões mais significativas a nível dos carvalhais desta área, podemos referir:  

 Fragmentação de habitats; 

 Silvicultura com implementação de eucaliptais e pinhais; 

 Agricultura com ocupação de alguns núcleos desta vegetação, principalmente em terrenos de melhor 
acessibilidade; 

 Dispersão por introdução ou disseminação espontânea de espécies exóticas e invasoras. 
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Em relação aos bosques ripícolas as principais perturbação verificadas, prende-se com a regularização dos 

taludes com muros de betão ou em pedra (com menor expressão), anexos campos agrícolas e em 

propriedades privadas, corte da galeria ribeirinha arbórea e arbustiva, substituição dos espécimes ripícolas 

por espécies exóticas e ornamentais, poluição da água, principalmente a nível estético da paisagem, afetando 

as comunidades biológicas do curso de água. 

É de realçar que a maior parte desta linha de água inserida no perímetro em estudo conecta com zonas 

agrícolas, sendo manifestamente a atividade agrícola um dos fatores que nesta zona tem contribuído para a 

degradação da galeria ribeirinha, atendendo que na maioria deste troço do curso de água não existem 

cobertos ripícolas arbóreo e/ou arbustivos, verificando-se o mesmos com as espécies tipicamente higrófilas, 

e consequentemente perda de diversidade florística que são substituídas por espécies ruderais e invasoras 

características dos campos agrícolas, tais como: tintureira e azedas. 

5 SOCIOECONOMIA 
 

5.1 Caracterizar a envolvente da unidade industrial, com identificação de todos os edifícios, 
habitações, outras indústrias e esquipamentos sociais, possivelmente afetados pelo projecto 

A Mecanarte encontra-se instalada numa zona industrial na União das Freguesias de Bougado (São Martinho 

e Trofa), concelho da Trofa. A exploração industrial possui uma área total de 19 665 m2, nas imediações das 

localidades de Cidai, Ribeira e Portela.  

A área de estudo do EIA compreende uma área de 500 m em torno da área de projecto. As figuras 4-1 e 4-2 

fazem um enquadramento da localização do projecto. Nas imediações do projecto encontram-se instaladas 

outras unidades industriais, campos de utilização agrícola, algumas manchas florestais, assim como zonas 

habitacionais com particular destaque para os limites da área de estudo definida. 

Adjacente à unidade industrial da Mecanarte (Norte) encontra-se localizada uma outra unidade industrial 

pertencente ao mesmo grupo da Mecanarte – Mebol. Na área em estudo e tendo em consideração que a 

unidade industrial se encontra instalada numa zona industrial é possível encontrar mais empresas de pequena 

e média dimensão. 

As habitações mais próximas da unidade industrial em estudo (5 cinco) encontram-se localizadas a Norte 

distando cerca de 100 m (linha recta), existindo novo aglomerado habitacional com cerca de 10 habitações a 

cerca de 170 m a norte da instalação. Os restantes aglomerados habitacionais encontram-se nas localidades 

de Cidai, Portela e Ribeira na extremidade da área de estudo considerada. 

O restante espaço da envolvente é composto essencialmente por manchas florestais e campos agrícolas. 
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Figura 5-2 Localização da unidade industrial e área de estudo - ortofotomapa 

Figura 5-1 Enquadramento da localização do Projecto 



ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA UNIDADE INDUSTRIAL DA MECANARTE 
ESCLARECIMENTOS – PEDIDO DE ELEMENTOS ADICIONAIS 

  
 

 

 

MECANARTE.EIA.01.13 32 SETEMBRO - 2015 

5.2 Informar sobre o volume de tráfego inerente ao projecto e indicar as principais vias de 
comunicação utilizadas 

A unidade industrial da Mecanarte encontra-se entre duas estradas nacionais, sendo posteriormente fácil o 

acesso à auto-estrada A3: 

i. EN14 (Porto-Braga), é usada pelas freguesias do concelho a norte, Vila Nova de Famalicão e a sul 
pela freguesia de Muro e freguesias a norte do concelho da Maia, para aceder ao centro da cidade 
da Trofa.  

ii. EN104 (Vila do Conde – Santo Tirso), é usada por pessoas provenientes da freguesia de Guidões e 
freguesias a este do concelho de Vila do Conde e provenientes de Bougado (São Martinho), ligando 
a Santo Tirso. Esta estrada faz também a ligação à A3 e à EN105. 

 

Face ao exposto o transporte de materiais de e para a unidade industrial é efectuado por via terrestre, 

normalmente por camiões e/ou carrinhas. A rede viária existente permite o rápido acesso a estradas 

nacionais, em particular a EN 104.  

O volume de tráfego associado à actividade da unidade industrial varia com o volume de trabalho da mesma. 

Em todo o caso e como o presente estudo se relaciona com a instalação de uma unidade de tratamento de 

superfície por parte da Mecanarte, importa analisar o impacto da mesma no tráfego da envolvente. Assim e 

na ausência da unidade de zincagem, a Mecanarte necessitava de subcontratar o serviço de tratamento de 

superfície a outras entidades o que implicava o transporte das peças produzidas pela Mecanarte para esse 

fornecedor de serviços e após a conclusão deste novamente para as instalações da Mecanarte para inspeção 

final, embalagem e expedição. Uma vez que a actividade da unidade de zincagem (e da própria Mecanarte) 

varia em função do tipo de produto produzido, não é possível quantificar de forma rigorosa o volume de 

trabalho desta unidade. Contudo, podemos fazer a seguinte análise: se 5% da matéria-prima adquirida 

(aço+plástico) fosse produto que necessitava de tratamento de superfície tal equivale a cerca de 100 000 

ton/ano. Se o transporte para o fornecedor de serviços fosse efectuado por camião (45 ton) eram necessários 

cerca de 5 000 viagens exclusivamente para transportar material para galvanizar da Mecanarte para o 

fornecedor e do fornecedor para a Mecanarte. 

Com a instalação de uma unidade de zincagem anexa à unidade de transformação da Mecanarte consegue 

evitar-se os custos de transporte de material assim como os consequentes impactes ambientais relacionados 

com o consumo de combustíveis, poluição atmosférica e protecção da população pois reduz-se o tráfego que 

circula nas estradas que permitem o acesso à Mecanarte, em particular na EN 104. 

5.3 Identificar e reavaliar os impactes na envolvente do projecto e nas vias indicadas 
A empresa em funcionamento beneficia o sistema económico regional, devido ao rendimento proporcionado 

pelas actividades associadas ao funcionamento da exploração através da aquisição de bens e serviços e das 

sucessivas transacções económicas. 

A população também beneficia com a criação de empregos. Actualmente a MECANARTE emprega de forma 

directa 105 pesoas e de forma indirecta cerca de 20 pessoas, considerando todos os serviços e actividades 

adquiridos pela empresa. Numa região onde o desemprego atinge cerca de 17% da população residente 

(censos 2011) e que nos últimos anos tem visto reduzir o tecido empresarial existente, a unidade industrial 

em estudo desempenha um papel importante na economia da região. Importa ainda mencionar que a 

MECANARTE se relaciona com outras indústrias instaladas no concelho da Trofa, sendo um cliente 

importante para industriais no sector da injecção de plástico e borracha. 

A empresa contribui também para o desenvolvimento do tecido empresarial da freguesia e desta forma 

fomenta o desenvolvimento da mesma. Uma vez que cerca de 45 % da produção da MECANARTE se destina 

ao mercado externo a empresa contribui para o desenvolvimento da economia nacional e redução do 

http://pt.wikipedia.org/wiki/EN13
http://pt.wikipedia.org/wiki/Porto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Valen%C3%A7a_%28Portugal%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/EN205
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desequilíbrio da balança comercial nacional. O sistema económico local também beneficia com as taxas e 

impostos arrecadados através da Câmara Municipal da Trofa. 

Este impacto é classificado como positivo de significância elevada dado o projecto representar o aumento de 

uma fonte de rendimento e melhoria de qualidade de vida para a população envolvida na cadeia económica 

gerada. 

No que concerne ao caso específico da unidade de zincagem, a Mecanarte necessitava de subcontratar o 

serviço de tratamento de superfície a outras entidades o que implicava o transporte das peças produzidas 

pela Mecanarte para esse fornecedor de serviços e após a conclusão deste novamente para as instalações 

da Mecanarte para inspeção final, embalagem e expedição. Uma vez que a actividade da unidade de 

zincagem (e da própria Mecanarte) varia em função do tipo de produto produzido, o qual possui diferentes 

formas, diferentes volumes e diferentes pesos, aspectos que influem quer no transporte quer no próprio 

tratamento de superfície, não é possível quantificar de forma rigorosa o volume de trabalho desta unidade em 

termos de ton de produto processado. Contudo, podemos fazer a seguinte análise: se 5% da matéria-prima 

adquirida (aço+plástico) fosse produto que necessitava de tratamento de superfície tal equivale a cerca de 

100 000 ton/ano. Se o transporte para o fornecedor de serviços fosse efectuado por camião (45 ton) eram 

necessários cerca de 5 000 viagens exclusivamente para transportar material para galvanizar da Mecanarte 

para o fornecedor e do fornecedor para a Mecanarte. 

Com a instalação de uma unidade de zincagem anexa à unidade de transformação da Mecanarte conseguem 

evitar-se os custos de transporte de material assim como os consequentes impactes ambientais relacionados 

com o consumo de combustíveis, poluição atmosférica e protecção da população pois reduz-se o tráfego que 

circula nas estradas que permitem o acesso à Mecanarte, em particular na EN 104. Este impacto é positivo e 

classificado como significante. 

5.3.1 Impactes cumulativos 

A actividade da empresa em estudo cria sinergias com outras actividades, nomeadamente a indústria da 

injecção de plásticos assim como da borracha, uma vez que estes são componentes que são incluídos em 

muitos dos produtos fabricados. Neste sentido existe um fortalecimento da actividade industrial no tecido 

empresarial da região que actua nas áreas anteriormente identificadas. 

5.3.2 Conclusões 

Num concelho em que a taxa de desemprego é de cerca de 17 % considera-se que a unidade industrial em 

estudo contribui com a criação de empregos directos e indirectos relevantes não só para as famílias 

abrangidas mas também para a economia local.  

Por outro lado, com a instalação da unidade de zincagem evita-se o transporte dos componentes sujeitos a 

tratamento de superfície entre unidades industriais, reduzindo assim o tráfego local, bem como o consumo de 

recursos associados e consequentes emissões resultantes deste processo de transporte. 

Deste modo considera-se que do ponto de vista económico e social o projecto em análise tem impactos 

positivos relevantes. 

 

5.4 Informar sobre a existência de eventuais reclamações relativas à laboração desta indústria 
Até à data não foram registadas quaisquer reclamações relativas à laboração desta unidade industrial. 
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5.5 Apresentar referência ao horário de laboração da indústria 
O horário de laboração da Mecanarte é o seguinte: 

Segunda a quinta feira   

8h30m ás 18h15m (almoço das 12h30m ás 13h30m) 

 Sexta feira :  

 8h30m ás 13h00 

 

 Zincagem : 

 Segunda a quinta 

 06h00 ás 14h50m 1º turno (30 min. paragem) 

14h50m ás 00h00m 2º turno (30 min. paragem) 

 sexta feira: 

 06h00 ás 12h40m 1º turno  

12h40m ás 18h00m 2º turno 

6 RESUMO NÃO TÉCNICO (RNT) 
 

O RNT foi revisto de modo a dar resposta aos comentários apresentados no pedido de elementos adicionais 

para efeitos de conformidade no âmbito do Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental do projecto da 

“Unidade Industrial da Mecanarte”, Proc. N.º 708663 – AIA 852. 

Uma cópia da nova versão do RNT encontra-se no Anexo 6 do presente documento. 
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1 INTRODUÇÃO  
 

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico (RNT) do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do 

projecto relativo unidade industrial da Mecanarte – Metalúrgica de Lagoa, Lda., doravante Mecanarte, 

empresa metalomecânica que se dedica à produção de rodas e rodízios, sita na Rua da Ribeira – Ribeira, 

União das Freguesias de Bougado (São Martinho e Trofa), concelho da Trofa e distrito do Porto. 

O documento é parte integrante do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do projecto supracitado, elaborado de 

acordo com a legislação em vigor, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 151-B/2013 de 31 de Outubro alterado 

pelo Decreto-Lei n.º 47/2014 de 24 de Março e a Portaria n.º 330/2001. O RNT é a peça que sintetiza e traduz 

em linguagem não técnica os aspectos mais relevantes do EIA. 

O EIA foi elaborado pela empresa EnviSolutions, Lda. tendo os trabalhos referentes ao estudo sido iniciados 

em Julho de 2013 e concluídos em Abril 2014. Para a realização deste estudo, recorreu-se a informação 

disponível em livros e revistas técnicas, tendo, igualmente, sido realizados trabalhos de campo, consultados 

os fornecedores dos equipamentos e os técnicos responsáveis pelo projecto. 

2 O PROJECTO 
 

2.1 ENQUADRAMENTO 

A Mecanarte é uma empresa metalomecânica cuja actividade é caracterizada pelo CAE (Rev.3) 25992 - 

Fabricação de outros produtos metálicos diversos, n. e., sendo que um dos seus processos contempla uma 

linha de tratamento de superfície para o revestimento de alguns dos produto fabricados. Apesar da unidade 

industrial se encontrar em laboração desde 1969 a mesma não possuía licença de laboração, razão pela qual 

no ano de 2011 foi iniciado o processo de licenciamento industrial, na altura em conformidade com o disposto 

pelo Decreto-Lei n.º 209/2008. Pelo exposto a unidade encontra-se na fase de exploração. 

Por virtude da instalação no ano 2000 de uma linha de tratamento de superfície com uma capacidade instalada 

de 43 m3, no que concerne ao volume das cubas utilizadas no tratamento, a unidade encontra-se igualmente 

sujeita a licenciamento ambiental uma vez que é ultrapassado o limiar de 30 m3 definido na legislação como 

o valor a partir do qual se aplica este regime legal. Pelo mesmo motivo o projecto encontra-se abrangido pelo 

regime de avaliação de impacte ambiental (AIA), no qual o limite definido é de 40 m3. 

2.2 LOCALIZAÇÃO  
 

A Mecanarte, tem a sua sede localizada na Rua da Ribeira – Ribeira, União das Freguesias de Bougado (São 

Martinho e Trofa), concelho da Trofa e distrito do Porto (Coordenadas: 41º19’41’’N; 8º34’50’’O). 

A Figura 1 faz o enquadramento da unidade a nível nacional, regional e local enquanto a figura 2 apresenta 

uma vista aérea das instalações da Mecanarte. 

A exploração industrial da Mecanarte possui uma área coberta de 8 457 m2 numa área total de 19 665 m2, 

sendo que da área descoberta 4 476 m2 são de área impermeabilizada.  

As primeiras habitações encontram-se a 100 m das imediações da unidade industrial em estudo. Um primeiro 

aglomerado habitacional encontram-se a cerca de 175 m das instalações, a 500 m do centro das localidades 

mais próximas (Cidai e Portela), sendo que, num raio de 2 km das imediações desta encontramos as 

povoações de Bairros, Maganha, Lantemil, Bougado (Santiago) e Trofa. 

Os acessos às instalações podem ser feitos através da Nacional 14 (N14) e da Nacional 104 (N104), distando 

1,3 km de ambas.
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Figura 2-1 – Enquadramento nacional, regional e local da unidade industrial da Mecanarte (Carta Administrativa Oficial de Portugal de 2015) 
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Figura 2-2 Área de Implantação do projecto e área de estudo do projecto 



ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA UNIDADE INDUSTRIAL DA MECANARTE 
Resumo Não Técnico 

  
 

 

 

MECANARTE.EIA.01.13 6 SETEMBRO - 2015 

 
Figura 2-3 -  Ortofotomapa com identificação do local de implantação e caracterização da envolvente
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2.3 DESCRIÇÃO DA ACTIVIDADE 
 

A Mecanarte é líder do mercado português no Fabrico de rodas e rodízios e encontra-se entre os quinze 

principais produtores Europeus. Da gama de produtos destacam-se tos seguintes produtos:  

i. Rolamentos para Rolos Transportadores  

ii. Rolamentos especiais para diversos fins  

iii. Rolos para transportadores de gravidade  

iv. Cubos com e sem travão para atrelados agrícolas e outros fins industriais  

v. Eixo completo com suspensão e cubos para diversas cargas  

vi. Engates, Esferas e Suspensões para caravanas e atrelados  

vii. Jantes para a indústria agrícola, atrelados e outros fins industriais 

  

                   

 

Os produtos da Mecanarte são produtos metálicos e/ou de plástico, podendo ou não conter partes em 

borracha. Deste modo a unidade industrial encontra-se organizada em função da natureza das actividades 

desenvolvidas. 

Existe um armazém de matéria-prima o qual alimenta os processos produtivos, sejam eles a secção 

metalomecânica onde se produzem os produtos metálicos e as matérias-primas mais comuns são a chapa, 

tubo e varões de aço, sejam a secção de injecção de plástico onde são produzidos alguns dos componentes 

de plástico e onde a matéria-prima são polímeros (plástico). 

Na zona destinada à transformação de produtos metálicos são realizadas diferentes operações para se obter 

o produto final. Para tal e de forma resumida é necessário cortar as peças nas medidas certas, as quais são 

posteriormente encaminhadas para o torneamento. O torneamento é uma zona composta essencialmente por 

tornos que dão forma às peças. Existem diferentes tipos de tornos que variam quer na sua tipologia, quer no 

tipo de tecnologia utilizada e que por isso são utilizados para diferentes finalidades. Podem também produzir-

se componentes utilizando moldes a partir de chapa e em que se utilizam prensas. Nesta secção existe ainda 

um local destinado a operações de soldadura. 

Por sua vez na zona destinada à transformação de produtos de plástico existem máquinas de injecção cujo 

objectivo é fundir a matéria-prima, fazê-la passar num molde e arrefecer a peça após estar ter adquirido a 

forma pretendida. 

Como suporte a esta actividade existe um laboratório para controlo da qualidade dos produtos fabricados. 

Os produtos fabricados nas secções anteriores podem ou não precisar de um tratamento que lhes confira 

uma maior resistência à corrosão. Quando tal é necessário as peças são enviadas para a zona de tratamento 

de superfície, que é a zona responsável pela existência deste estudo. 
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O tratamento de superfície em causa designa-se zincagem e consiste em fazer mergulhar as peças em 

diferentes tinas que contêm banhos com propriedades específicas até que no final o Zinco é depositado sobre 

a peça revestindo a mesma de forma a protege-la. 

Para conseguir um bom revestimento é então necessário numa primeira fase limpar as peças, prepará-las 

para que o zinco consiga aderir às mesmas e depois sim revesti-las com o zinco. Todas estas operações 

conseguem-se pendurando as peças em suportes específicos que são depois mergulhados nas tinas 

mencionadas anteriormente. As tinas contêm banhos compostos por produtos químicos diferentes em função 

de cada uma das etapas mencionadas. Para evitar a contaminação dos banhos destas tinas existem tinas 

com banhos de lavagem num sistema de contra-corrente. Isto vai permitir uma maior longevidade dos banhos 

o que significa um menor consumo de produtos químicos, um menor consumo de água e uma peça com uma 

qualidade de revestimento superior. 

Toda esta linha de tratamento encontra-se sobre uma zona impermeabilizada a qual está rodeada de uma 

calha que encaminha as águas que se encontram nesta zona para uma estação de tratamento de águas 

residuais industriais a que passaremos a chamar ETARI. Quer isto dizer que qualquer derrame 

independentemente da quantidade do mesmo cai sobre esta zona que funciona como uma bacia de retenção 

da linha de zincagem. Permite também que sempre que a linha de zincagem é lavada a água seja igualmente 

encaminhada para a ETARI para tratamento. 

A ETARI recebe então os efluentes que resultam do processo de zincagem, sendo que para otimizar a 

capacidade e eficácia do tratamento desta os efluentes são enviados para reservatórios em função da sua 

natureza, isto é, existes reservatórios para receber os efluentes em função da sua concentração 

(concentrados ou diluídos) e da sua tipologia (ácidos ou alcalinos). Destes reservatórios os efluentes vão 

sendo tratados progressivamente. Depois de tratados os efluentes são encaminhados para descarga em meio 

natural na Ribeira da Trofa. É de salientar que deste processo de tratamento resultam lamas consideradas 

um resíduo perigoso, devido à presença de metais, as quais são recolhidas em sacos grandes, guardadas 

temporariamente junto à linha de tratamento e depois são encaminhadas para um operador de resíduos 

devidamente licenciado. 

Importa ainda mencionar que a ETARI se encontra instalada num fosso adjacente à linha de zincagem. 

Retomando as peças, agora revestidas, estas são agora enviadas para uma zona de embalamento, podendo 

depois ou ser armazenadas temporariamente no armazém de produto acabado ou enviadas directamente 

para expedição. 

É ainda de mencionar que existe um parque de resíduos no qual os resíduos são colocados em contentores 

identificados por tipo de resíduo e armazenados temporariamente até ao seu encaminhamento para um 

operador de resíduos licenciado. Este parque de resíduos exterior recebe todos os resíduos com excepção 

das lamas e dos óleos usados que são armazenados em secções específicas no interior da unidade industrial. 

Apesar do parque de resíduos se encontrar impermeabilizado e dotado de um sistema de drenagem que 

permite a recolha de qualquer escorrência não se encontra coberto. 

Na área de implementação da unidade industrial existe ainda uma zona não coberta e não impermeabilizada, 

que neste momento não tem nenhum uso particular. 
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3 DESCRIÇÃO DO AMBIENTE AFECTADO E DOS IMPACTES AMBIENTAIS ASSOCIADOS 
 

3.1 INTRODUÇÃO 
A análise dos potenciais impactes ambientais será efectuada de forma integrada e relacionada com os 

diferentes descritores ambientais. Os potenciais cenários causadores de impactes ambientais são 

identificados, caracterizados e quando aplicável identificadas as medidas propostas para minimizar os 

imapactes negativos ou potenciar os impactes positivos. Quando aplicável serão também identificadas as 

medidas de controlo e ou monitorização sugeridas. 

3.2 ANÁLISE DO AMBIENTE AFECTADO 

A Unidade industrial em estudo encontra-se implementada numa zona industrial sendo que o local de 

implantação e respectiva área de influência não se encontram abrangidos por nenhuma protecção especial 

no âmbito da legislação em vigor sobre esta matéria. A envolvente é caracterizada pela existência de outras 

indústrias, povoamentos e terrenos dedicados à exploração agrícola. Trata-se, portanto, de um local 

altamente modificado e com baixo valor ecológico local, dada a fraca densidade de povoamento de espécies 

animais e vegetais 

A região da Trofa, por se situar numa zona de intensa actividade agrícola, encontra-se quase despojada da 

sua vegetação natural. São poucas as áreas de florestas e matos na área de estudo, e mesmo essas 

encontram-se invadidas por espécies exóticas. Face à boa fertilidade do solo e ao clima favorável encontram-

se nesta região diversas explorações agrícolas, predominando o milho e a vinha. Por vezes é também 

possível encontrar algumas árvores de fruto. Associado a este ambiente heterogêneo, verifica-se a existência 

de um conjunto de animais que se adaptou à ecologia específica deste ecossistema, caracterizada sobretudo 

pelas espécies vegetais cultivadas. 

Em termos de flora, a envolvente é caracterizada fundamentalmente pela predominância de eucaliptos 

(Eucalyptus globulus) intercalados por pinheiros bravos (Pinus pinaster). A diversidade na predominância da 

flora resulta do facto de o mato/floresta circundante estar dividida em pequenos núcleos, pertencentes a 

diferentes pessoas, o que resulta em diferentes composições dos mesmos. 

  
Figura 3-1 – Caracterização da flora envolvente 

 

Tendo em consideração as condições normais de operação da instalação não são esperados impactes sobre 

a fauna e a flora enquanto resultado da actividade da Mecanarte. As emissões gasosas resultantes da 

actividade da Mecanarte são caracterizadas por possuírem caudais mássicos de poluentes muitos baixos e 

portanto de efeito desprezável sobre a flora. Já no que respeita a um cenário de eventual derrame acidental 

dos banhos o mesmo seria contido nos reservatórios e/ou fossa da ETARI, não representando um perigo para 

a fauna e flora da envolvente. 
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Tal conclusão é obtida após a análise do processo de tratamento e às medidas desde já implementadas. 

Os efluentes líquidos gerados são encaminhados para a ETARi existente, a qual tem uma capacidade global 

de tratamento de 8 500 l/h, sendo que destes 8 000 l/h se referem a diluídos ácidos e alcalinos, 250 l/h a 

concentrados ácidos e 250 l/h a concentrados alcalinos. Os diluídos ácidos e alcalinos são tratados em 

contínuo e ao longo do período de operação da linha de zincagem, enquanto os concentrados são 

encaminhados para um conjunto de tanques existentes na ETARi destinados a armazenar temporariamente 

cada um destes efluentes os quais são gradualmente tratados na ETARi. 

Após tratamento o efluente é descarregado na Ribeira Trofa. As características do efluente tratado encontram-

se na tabela abaixo (dados 2013). 

Tabela 1 - Valores registados para os poluentes analisados nas águas residuais no ano 2013 

POLUENTE MENOR / (mg/L) MEDIA / (mg/L) MAIOR / (mg/L) 
VLE / 
(mg/L) 

BREF (MTD) / (mg/L) 

Cianetos 0,01 0,01 0,01 0,5 0,01 a 0,2 

Níquel Total 0,10 0,10 0,10 2,0 0,1 a 2,0 

Ferro Total 0,05 0,15 0,81 2,0 0,1 a 5,0 

Cobre Total 0,05 0,05 0,06 1,0 0,1 a 2,0 

Crómio total 0,05 0,08 0,20 2,0 0,1 a 2,0 

Zinco total 0,11 1,12 2,51 
Não  

definido 0,2 a 2,0 

CQO 28,0 55,3 85,0 150 100 a 500 

 

Analisando os valores obtidos e comparando-os quer com os VLE’s definidos no Anexo XVIII do DL 236/98, 

quer com os valores tidos como Melhores Técnicas Disponíveis (MTD) relativos à actividade de tratamento 

de superfícies, é possível constatar que os valores médios se encontram muito abaixo dos valores de 

referência. Mesmo considerando para análise os valores máximos registados, apenas o Zn apresenta um 

valor máximo superior ao valor de referência das MTD (ao longo de um ano o valor de Zn Total no efluente 

excedeu o máximo de 2,0 mg/L por duas vezes), os restantes parâmetros encontram-se próximos dos limiares 

inferiores definidos. 

Deste modo, em condições de operação normais não é expectável um impacte significativo do efluente no 

meio em que é efectuada a descarga. Já no que respeita a um cenário de eventual derrame acidental dos 

banhos, e como mencionado anteriormente, o mesmo seria contido nos reservatórios e/ou fossa da ETARI. 

Em todo o caso tal cenário iria por em causa a capacidade de funcionamento da ETARI uma vez que os 

equipamentos ficariam submersos. Por este motivo sugere-se que seja avaliada a possibilidade de alterar a 

localização dos principais equipamentos eléctricos associados ao funcionamento da ETARI para um local que 

não comprometa a sua capacidade de resposta caso tal cenário se verifique no futuro. 

Por sua vez se considerarmos uma falha no tratamento dos efluentes esta situação tendo um cariz pontual e 

de ocorrência pouco provável é considerada de impacto reduzido sobre a qualidade da água da Ribeira da 

Trofa. Para assegurar um maior controlo sobre este aspecto deve ser assegurado um controlo da qualidade 

do efluente tratado. Este controlo é baseado em análises ao efluente, as quais devem ser asseguradas pela 

Mecanarte de forma sistemática e em intervalos regulares e estabelecidos na licença a emitir (sugere-se 

mensalmente) por entidade externa de preferência acreditada. Estas análises devem ser repetidas sempre 

que se detectar um desvio face aos valores limite de emissão estabelecidos. No caso desta nova análise 

confirmar o desvio deve a Mecanarte averiguar quais as potenciais causas de tal situação e tomar as medidas 

necessárias à resolução dessa situação. 
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Outra potencial fonte de contaminação dos recursos hídricos seria resultante da escorrência de lixiviados dos 

resíduos armazenados no parque exterior para o solo e posteriormente alcançarem o lençol freático. Uma vez 

que o parque de resíduos exterior não se encontra coberto os resíduos ficam expostos às condições 

atmosféricas. O parque de resíduos encontra-se dotado de um sistema de drenagem que permite a recolha 

de qualquer escorrência ou lixiviado, encaminhando-o para um reservatório a partir do qual é depois entregue 

a uma entidade licenciada para tratamento. Em todo o caso considera-se esta situação geradora de um 

resíduo facilmente evitável, minimizando quer os custos associados ao seu tratamento quer os recursos 

necessários ao seu encaminhamento e posterior tratamento por parte de um operador de resíduos licenciado. 

Considera-se, deste modo, que a cobertura do parque de resíduos é uma medida importante e que deve ser 

implementada com a maior brevidade possível.  

Todas estas situações descritas para os recursos hídricos, são igualmente passíveis de provocar potenciais 

impactes no solo. Face ao já exposto anteriormente não são expectáveis impactes assinaláveis sobre o solo 

decorrentes dos cenários atrás identificados. No que respeita às substâncias perigosas (óleos utilizados em 

diferentes fases do processo produtivo e os produtos químicos utilizados nos banhos da galvanoplastia) 

armazenadas na unidade industrial, estas encontram-se em locais apropriados e no caso dos óleos sob bacias 

de retenção. No caso dos produtos utilizados na linha de galvanização estes encontram-se armazenados 

junto à linha. A área encontra-se impermeabilizada e dotada de caneletes que permitem recolher qualquer 

derrame e encaminhá-lo para a ETAR. 

Fora destas zonas podem verificar-se acidentes que envolvam o derrame de substâncias químicas perigosas 

nas operações de carga e/ou descarga destas substâncias. Apesar de tal cenário ser pouco provável estas 

operações são efectuadas em zonas impermeabilizadas, devendo existir nas proximidades do local kits anti-

derrames para em caso de acidente ser possível uma intervenção rápida para conter o potencial derrame 

(naturalmente as pessoas desta secção deverão ter formação adequada sobre como lidar com um cenário 

desta natureza). 

Para concluirmos a análise aos recursos hídricos, falta analisarmos os consumos de água. 

O principal consumo de água na unidade industrial encontra-se associada ao processo produtivo, em 

particular no que respeita à operação da linha de tratamento de superfície. Esta actividade é caracterizada 

por possuir consumos de água elevados. A Mecanarte conhecedora deste facto desde cedo implementou 

medidas de redução do consumo de água, nomeadamente:  

 Sistemas de lavagem em cascata; 

 Controlo dos níveis dos banhos e da quantidade de água consumida; 

 Plano de controlo para verificação das especificações dos banhos de modo a garantir a maior 
longevidade dos banhos; 

O consumo de água nesta secção é de aproximadamente 1 500 m3/ mês. A origem da água é o furo existente 

nas instalações da empresa. 

Deste modo o consumo de água assume uma importância relevante sendo o impacte associado classificado 

de significativo. Por esse mesmo motivo para além das medidas de minimização implementadas são 

propostas medidas complementares de redução e controlo deste aspecto como a instalação de um sistema 

de controlo dos consumos dos diferentes banhos, avaliar a possibilidade de utilização da água tratada na 

ETARi para operações de limpeza). 
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No que concerne ao impacto que as emissões gasosas 

da unidade possam ter sobre a qualidade do ar, importa 

em primeiro lugar fazer um breve enquadramento do 

mesmo no local em estudo. Tendo por base os dados 

da estação de monitorização da qualidade do ar 

instalada na freguesia de Burgães (Trofa), podemos 

ver que a qualidade do ar é boa tendo vindo a evoluir 

positivamente até ao ano 2011 (Figura 5). O número de 

dias em que a qualidade do ar foi classificada como boa 

aumentou significativamente nos anos considerados. A 

classificação média e fraca têm vindo a decrescer 

desde 2005. 

A unidade industrial da Mecanarte possui 4 fontes fixas: 

 Exaustão – Linha de zincagem 1 

 Exaustão – Linha de zincagem 2 

 Túnel de desengorduramento 

 Cabine de pintura. 

As emissões resultantes destas fontes são caracterizadas de forma pontual e uma vez que os caudais 

mássicos dos poluentes se encontram abaixo dos caudais mássicos mínimos as mesmas estão dispensadas 

de monitorização anual, em conformidade com o disposto no n.º 4 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 78/2004.  

Assim as medições são efectuadas de três em três anos por um laboratório acreditado. 

Os valores de concentração dos poluentes encontram-se abaixo dos valores limite estabelecidos assim como 

os caudais mássicos estão abaixo dos caudais mássicos mínimos. Deste modo e em condições normais de 

funcionamento da instalação os potenciais impactes decorrentes das emissões gasosas da unidade em 

estudo são compatíveis com os processos de regeneração natural. 

Com a instalação da unidade de zincagem da Mecanarte evita-se o transporte das peças a tratar entre esta 

empresa e um eventual fornecedor de serviços, reduzindo deste modo o tráfego e portanto as emissões 

gasosas resultantes e o seu potencial efeito adverso sobre a qualidade do ar. Considera-se que este impacto 

é positivo, significativo e com impacto imediato.  

Não existe um acréscimo do tráfego por causa da instalação da unidade de zincagem uma vez que esta se 

destina exclusivamente à atividade da Mecanarte. 

 

Tratando-se de uma actividade industrial existem necessariamente emissões acústicas resultantes da sua 

actividade. A unidade industrial encontra-se instalada numa zona classificada no PDM da Trofa como zona 

mista. Os valores limites aplicáveis para estas zonas são de 55 dB(A) para o indicador de ruído nocturno e 

de 65 dB(A) para o Indicador diurno – entardecer – nocturno. Para caracterização das emissões acústicas da 

unidade industrial foram efectuadas medições em dois pontos considerados como os locais sensíveis. Os 

valores registados em cada ponto e para cada um dos indicadores de ruído anteriormente identificados são 

de 47,2 / 51,7 dB(A) e de 45,9 / 53,2 dB(A). 

Foi ainda avaliado o cumprimento de um segundo critério de avaliação da conformidade das emissões 

acústicas da unidade industrial – critério de incomodidade. Este é definido como a diferença entre os níveis 

0

50

100

150

200

250

300

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

N
.º

 D
ia

s/
an

o

Muito Bom Bom Médio Fraco Mau

Figura 3-2 – Qualidade do ar registada na estação de Burgães 
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sonoros registados com a empresa em funcionamento e com a empresa parada. O valor registado no período 

diurno foi de 1 dB(A), sendo que o limite legal é de 5 dB(A). 

Deste modo e face ao exposto considera-se que as emissões acústicas resultantes da actividade da empresa 

em estudo possuem um impacto negativo mas compatível. 

Ainda assim, de modo a manter ou reduzir as emissões acústicas da unidade industrial deverá ser assegurada 

uma boa manutenção das máquinas e equipamentos utilizados. Eventuais actividades susceptíveis de 

provocar mais ruído, nomeadamente situações de carga e descarga de material deverão ser executadas 

preferencialmente no período diurno. 

Actualmente a Mecanarte emprega de forma directa 105 pessoas e de forma indirecta cerca de 20 pessoas, 

considerando todos os serviços e actividades adquiridos pela empresa. É ainda de assinalar as sinergias 

criadas entre a Mecanarte e outras indústrias instaladas no concelho da Trofa, nomeadamente no sector da 

injecção de plástico e borracha. 

Uma vez que cerca de 45 % da produção da Mecanarte se destina ao mercado externo a empresa contribui 

para o desenvolvimento da economia nacional. 

Este impacto é classificado como positivo de significância elevada dado o projecto representar o aumento de 

uma fonte de rendimento e melhoria de qualidade de vida para a população envolvida na cadeia económica 

gerada. 

Em última análise, considera-se que os impactes positivos resultantes da implementação do projecto são 

superiores aos impactes negativos resultantes da operação da unidade industrial. Em todo o caso e apesar 

da unidade industrial já possuir implementadas várias medidas preconizadas nas melhores técnicas 

disponíveis para o sector de tratamento de superfície, considera-se fundamental a implementação das 

medidas preconizadas neste estudo como meio de potenciar os aspectos positivos resultantes da actividade 

da unidade industrial e minimizar os efeitos negativos. Com vista a fomentar uma gestão mais detalhada dos 

diferentes aspectos ambientais inerentes a este projecto sugere-se a implementação de um sistema de gestão 

ambiental em conformidade com os requisitos definidos pela norma ISO 14001:2015. 
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