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1 INTRODUÇÃO  
 

1.1 IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO E DO PROPONENTE 

O presente documento constitui o relatório técnico do estudo de impacte ambiental (EIA) relativo à 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, Freguesia de S. Tiago do Bougado, 

concelho da Trofa e distrito do Porto.  

O projecto encontra-se na fase de execução. A unidade industrial encontra-se em laboração desde Outubro 

de 1969, sendo que a unidade de zincagem foi instalada em 2000. A elaboração do estudo de impacto 

ambiental nesta fase resulta do processo de licenciamento industrial e ambiental em curso, o qual foi iniciado 

em 2011. 

1.2 ENTIDADE COORDENADORA E AUTORIDADE DE AIA 

A entidade coordenadora deste projecto é a Direcção Regional de Economia do Norte em conformidade com 

o disposto no n.º 2 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 162/2012, sendo a autoridade de AIA a Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N). A Agência Portuguesa do Ambiente é a 

entidade competente no âmbito do processo de licenciamento ambiental. 

1.3 ENQUADRAMENTO LEGAL 

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.  

Por virtude da linha de tratamento de superfície possuir uma capacidade instalada de 43 m3, no que concerne 

ao volume das cubas utilizadas no tratamento, a unidade encontra-se igualmente abrangida pelo regime da 

Prevenção e Controlo Integrados da Poluição (PCIP), uma vez que ultrapassa o limiar definido (30 m3) no 

ponto 2.6 do Anexo I do Decreto-Lei 127/2013, que estabelece o regime PCIP. Pelo mesmo motivo o projecto 

encontra-se abrangido pelo regime de avaliação de impacte ambiental (AIA), em particular, pelo ponto 4. 

alínea e) do Anexo II do Decreto-Lei n.º 151-B/2013 que estabelece o regime jurídico de AIA. 

Importa mencionar que desde o início do processo de licenciamento industrial e ambiental da unidade da 

Mecanarte os regimes jurídicos anteriormente identificados sofreram modificações. Deste modo e à data da 

elaboração do presente estudo encontram-se em vigor: 

i. Decreto-Lei n.º 169/2012, o qual aprova o Sistema da Indústria Responsável (SIR), revogando o 
Decreto-Lei n.º 209/2008 alterado pelo Decreto-Lei n.º 24/2010 e que estabelecia o regime de 
exercício da actividade industrial 

ii. Decreto-Lei n.º 127/2013, que estabelece o regime de emissões industriais aplicável à prevenção e 
ao controlo integrados da poluição, bem como as regras destinadas a evitar e ou reduzir as emissões 
para o ar, a água e o solo e a produção de resíduos, revogando o Decreto-Lei 173/2008 (entre outros). 

iii. Decreto-Lei n.º 151-B/2013, que estabelece o regime jurídico da avaliação de impacte ambiental (AIA) 
dos projetos públicos e privados suscetíveis de produzirem efeitos significativos no ambiente e que 
revoga os Decreto-Lei n.º 197/2005 e 69/2000. 
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Considerando o regime jurídico actualmente em vigor, o projecto encontra-se enquadrado no Decreto-Lei n.º 

127/2013 através do ponto 2.6 do Anexo I (capítulo II) e no Decreto-Lei 151-B/2013 pelo ponto 4. alínea e) do 

Anexo II. 

1.4 EQUIPA TÉCNICA E PERÍODO DE ELABORAÇÃO 

O presente estudo de impacte ambiental foi realizado pela empresa EnviSolutions por solicitação da 

Mecanarte – Metalúrgica de Lagoa, Lda.. Os trabalhos relativos ao EIA foram iniciados em Julho de 2013 e 

concluídos em Abril 2014. A equipa técnica responsável pela realização do estudo consta da tabela 1.1. 

Tabela 1-1 – Identificação dos técnicos responsáveis pela execução do EIA 

Nomes dos 
responsáveis 

Qualificação Profissional 
Função/ Especialidade 

assegurada 

Daniel Afonso 

Licenciatura em Engenharia Biológica – Universidade do Minho 

Pós-Graduação em Sistemas Integrados de Gestão - SPI 

Mestre em Gestão e Auditoria Ambiental  

Especialização em Gestão dos Recursos Naturais – 

Universidade Politécnica da Catalunha 

Direcção e Coordenação Geral 

Componente Biológica 

Paisagem 

Qualidade do Ar 

António Oliveira 

Licenciatura em Engenharia Biológica – Universidade do Minho 

Pós-graduado em Economia e Gestão – Universidade do 

Minho 

Mestre em Segurança Ocupacional – Faculdade de 

Engenharia da Universidade do Porto 

Gestão de resíduos 

Ruído 

Sócio-economia 

Vânia Borges 

Licenciatura em Engenharia do Ambiente – Universidade de 

Aveiro 

Mestre em Engenharia do Ambiente – Universidade de Aveiro 

Sistemas de Informação 

Geográfica 

Uso do solo e ordenamento do 

território 

Recursos Hídricos 

Ana Luísa Garcês 
Licenciatura em Engenharia do Ambiente – Faculdade de 

Engenharia da Universidade do Porto  

Clima 

Componente Biológica 

Luís Gomes 
Licenciatura em História, vertente Arqueologia – Faculdade de 

Letras da Universidade do Porto 
Património Cultural 

 

1.5 OBJECTIVOS DO EIA 

Constituem objectivos do procedimento metodológico adoptado a identificação, caracterização e avaliação 

dos impactes ambientais e socio-económicos potencialmente mais significativos – resultantes da actividade 

da unidade industrial – e das medidas de minimização cuja implementação permite melhor enquadrar o 

projecto sob o ponto de vista ambiental. 

Pretende-se, assim, uma caracterização da actividade da unidade industrial da Mecanarte que permita 

fornecer informações detalhadas com vista a facilitar a avaliação do projecto com vista ao licenciamento 

industrial e ambiental da unidade. 
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1.6 ÂMBITO DO EIA 

1.6.1 ÂMBITO DO PROJECTO 

A MECANARTE é uma empresa industrial dedicada ao fabrico de rodas e rodízios, cuja estrutura e actividade 

se encontram detalhadas no capítulo 2. Fundada em 1969, a MECANARTE é hoje líder nacional na sua área 

de negócio e uma das 15 empresas de referência neste sector a nível europeu. 

Com a implantação de uma unidade de tratamento de superfície em 2000 a empresa ficou abrangida pelo 

regime de AIA, pelo que o presente estudo irá focar a actividade da empresa de modo global, contudo será 

dada particular atenção à unidade de zincagem.  

 

1.6.2 ÂMBITO GEOGRÁFICO – ÁREA DE ESTUDO DO EIA 

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

Trofa (ver capítulo 2.1). A exploração industrial possui uma área total de 19 665 m2, nas imediações das 

localidades de Cidai e Portela.  

A área de estudo do EIA compreende uma área de 500 m em torno da área de projecto, sem prejuízo de cada 

descritor poder definir uma área de estudo diferente, mais adequada consoante a especificidade das matérias 

em análise. 

 

1.6.3 ÂMBITO TEMÁTICO 

O EIA dá particular importância à análise dos seguintes descritores ambientais, que se consideram 

fundamentais tendo em conta os potenciais impactes do projecto sobre os mesmos: 

 Componente biológica. Fauna e Flora 

 Recursos Hídricos 

 Solo e Ordenamento do Território 

 Sócio- economia 

Como apoio aos descritores ambientais considerados fulcrais são ainda abordados outros temas que visam 

um melhor enquadramento e detalhe dos descritores considerados mais relevantes. Estes temas incluem: 

 Clima 

 Geologia 

 Paisagem 

 Património Arqueológico e Arquitectónico 

 Qualidade do ar 

 Ruído. 

 

1.7 METODOLOGIA GERAL DO EIA 

O referencial metodológico seguido foi o da legislação de avaliação de impacte ambiental em vigor, de acordo 

com os procedimentos gerais e as boas práticas que presidem à elaboração dos Estudos de Impacte 

Ambiental, tal como definido na Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril. 

A metodologia adoptada para a realização do EIA, na abordagem de cada uma das vertentes do ambiente 

em análise, baseou-se nos seguintes aspectos: 
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I. Obtenção dos elementos relativos ao estado actual da qualidade do ambiente da área de estudo, 
necessários à definição da situação actual: 

i. Análise da bibliografia temática disponível e síntese dos aspectos mais relevantes com 
interesse para a avaliação dos impactos sobre o ambiente biofísico e sócio-económico; 

ii. Análise da cartografia da área de estudo; 

iii. Análise dos Planos de Ordenamento e condicionantes e diplomas legais associados; 

iv. Reconhecimentos e trabalhos de campo realizados na área de intervenção pelos 
especialistas envolvidos no EIA; 

v. Reuniões de trabalho com os diferentes elementos da equipa técnica. 

II. Identificação e caracterização dos potenciais impactos ambientais determinados pela exploração do 
Projecto. Não foi analisada e avaliada a fase de desactivação do projecto pelo facto de não se 
conhecer quando e como ocorrerá esta fase. Por outro lado, quer a legislação quer as práticas 
ambientais encontram-se em constante actualização, tornando-se sucessivamente mais exigentes e 
evoluídas, pelo que qualquer fase de desactivação será, no futuro, necessariamente enquadrada à 
luz dos requisitos ambientais vigentes. Portanto, e face ao exposto, qualquer exercício realizado 
agora sobre o assunto revelar-se-ia sem qualquer interesse prático e desprovido de rigor técnico-
científico bem como desfasado da realidade prática. 

III. Avaliação dos impactos resultantes da implementação do Projecto, utilizando uma metodologia 
assente nos seguintes critérios: 

i. Qualificação (Qual): dando a conhecer se o impacte tem efeito positivo ou negativo  

a. Positivo – Efeito positivo é definido como aquele que irá trazer efeitos benéficos 
a nível económico/social ou que irá resultar em melhoria de condições quer a 
nível dos recursos naturais existentes (ex.: medidas de recuperação) quer a nível 
de infra-estruturas (ex.: criação de redes viárias/saneamento); 

b. Negativo – Tem efeito adverso sobre os recursos naturais resultando na 
diminuição da sua qualidade, da diversidade e da sua disponibilidade e/ou sobre 
os recursos humanos podendo agravar a sua qualidade de vida e o bem-estar. 

ii. Incidência (Inc):   

a. Directa – se o impacte ocorre ao mesmo tempo e no mesmo espaço da acção; 

b. Indirecta – se ocorre posteriormente no tempo, e/ou num local diferente onde 
ocorre a acção que lhe dá origem. 

iii. Duração (Dur): escala temporal em que um determinado impacte é actuante 

a. Temporário – é previsto que o impacte deixe de actuar num horizonte temporal 
definido e curto (inferior a 1ano); 

b. Cíclico - o impacte obedece a uma sazonalidade de ocorrência; 

c. Permanente – O impacte não possui prevista data de cessamento, actuando 
continuamente.  

iv. Ocorrência ou Manifestação do Impacte (O): escala temporal em que se produz o 
impacte 

a. Imediata – impacte cujo efeito se produz imediatamente após início da acção 

b. Curto Prazo – É esperado que o impacte apresente os primeiros efeitos num 
horizonte de no máximo 1 ano 

c. Médio Prazo – É esperado que o impacte apresente os primeiros efeitos num 
horizonte de 1 a 5 anos 

d. Longo Prazo – O impacte se demonstre após 5 anos 

v. Dimensão Espacial (DE): área de abrangência do impacte 
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a. Local – Se o impacte alcançar um raio inferior a 20km ou ocorre a nível de 
concelho 

b. Regional – Se os efeitos alcançarem um raio superior a 20km e inferior a 100km, 
ou afecta a região que está inserido  

c. Nacional – Se os efeitos abrangerem uma distância superior a 100km 

vi. Reversibilidade (Rev): referente à possibilidade de se atingir o estado inicial, após a 
ocorrência do impacte (reversibilidade por meios naturais) 

a. Reversível – Após ocorrer o impacte, sobre os recursos, é possível retornar à 
situação de referência por meio de medidas de recuperação ou compensação; 

 Curto Prazo - retorno num prazo máximo de 5 anos 

 Médio Prazo - retorno num prazo posterior a 5 anos 

b. Irreversível – O retorno à situação de referência é irrealizável  

vii. Capacidade de Minimização ou Compensação (CMC): parâmetro adicional que 
permite a classificação do impacte com vista à sua minimização ou compensação 
(reconstrução por meios humanos): Minimizável e Recuperável/Minimizável/Minimizável 
e Compensável/Não Minimizável nem Compensável 

viii. Magnitude (M): referente ao grau de afectação sobre um determinado recurso  

a. Baixo grau de afectação 

b. Grau de afectação intermédio 

c. Elevado grau de afectação 

ix. Probabilidade ou Grau de Certeza (Prob): referente ao grau de probabilidade de o 
impacte ocorrer  

a. Muito Provável – Se ocorrer com frequência superior a 1vez/mês; 

b. Altamente Provável – Se ocorrer com frequência inferior a 1 vez/mês e superior 
a 1vez/ano; 

c. Provável – Se ocorrer com frequência entre 1vez/ano e 1vez em cada 10 anos; 

d. Possível – Se ocorrer com frequência inferior a 1vez em cada 10 anos e superior 
a 1 vez a cada 50 anos; 

e. Improvável – Se ocorrer com frequência superior a 1 vez em cada 50 anos. 

x. Significância (Sig): a importância/sensibilidade/vulnerabilidade do recurso afectado face 
ao impacte, será dada através da fórmula:  

𝑺𝒊𝒈 = 𝑷𝒓𝒐𝒃 + 𝑫𝑬 + 𝑶 + 𝑹𝒆𝒗 + 𝑪𝑴𝑪 + 𝑫𝒖𝒓 + 𝑰𝒏𝒄 + 𝑴 

a. Impacto “Irrelevante” ou Compatível – de 8 a 16 

b. Impacto Pouco Significativo – de 17 a 24 

c. Impacto Significativo – de 25 a 32 

d. Impacto Severo – de 33 a 40  

 

A análise de impactes cumulativos considera os impactes no ambiente que resultam do projecto em 

associação com a presença de outros projectos, existentes ou previstos, bem como dos projectos 

complementares ou subsidiários. Impactes cumulativos são aqueles que resultam de um impacte 

crescente da acção quando adicionada a outras acções passadas, presentes ou razoavelmente 

previsíveis no futuro (Environmental Protection Agency, 1998). 

IV. Proposta de medidas de minimização dos impactos negativos determinados pelo Projecto; 
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V. Identificação de outras medidas que permitam o enquadramento ambiental do Projecto e das medidas 
de monitorização e gestão ambiental; 

VI. Identificação das lacunas de conhecimento; 

VII. Conclusões. 

 

1.8 ESTRUTURA DO EIA 

O presente EIA encontra-se estruturado de acordo com: 

Volume 1 – Resumo não técnico 

Volume 2 – Relatório  

1 Introdução  
2 Descrição do projecto  
3 Caracterização do ambiente afectado pelo projecto  
4 Avaliação de impactes ambientais  
5 Monitorização e medidas de gestão ambiental dos impactes 
6 Lacunas técnicas ou de conhecimento 
7 Conclusões 

 8 Bibliografia 
 
Volume 3 – Anexos 
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2 DESCRIÇÃO DO PROJECTO 
 

2.1 LOCALIZAÇÃO DO PROJECTO 
 

2.1.1 ENQUADRAMENTO LOCAL DA EXPLORAÇÃO METALOMECÂNICA 

A Mecanarte tem sede na freguesia de Santiago de Bougado, Rua da Ribeira, 224, concelho da Trofa, distrito 

do Porto (Coordenadas: 41º19’41’’N; 8º34’50’’O). 

 

Figura 2-1 – Enquadramento da localização da unidade industrial  

 

 

Figura 2-2 - Delimitações das instalações da Mecanarte - Metalúrgica da Lagoa Lda 
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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 6 m das imediações da unidade industrial em estudo. As primeiras 

povoações encontram-se a cerca de 75 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. 

Nas imediações das instalações (cerca de 4 km, em raio) podemos encontrar as seguintes entidades:  

i. Bombeiros Voluntários da Trofa 

ii. Centro de Saúde da Trofa 

iii. GNR/PSP 

iv. Gabinete de Protecção Civil situado na Câmara da Trofa 

 

2.1.2 PLANOS DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

A área afectada pela empresa em estudo é abrangida por diferentes planos de ordenamento do território, 

nacionais, regionais e municipais. Será destacado para este estudo o Plano Director Municipal (PDM) da 

Trofa.  

No concelho da Trofa, verifica-se a existência de diversos Planos de Ordenamento que, devido à localização 

e natureza do presente estudo, não irão ser alvo de aprofundamento, o Plano Regional de Ordenamento 

Florestal (PROF do Baixo Minho), o Plano de Bacia Hidrográfica do Ave e o Plano de Gestão das Bacias 

Hidrográficas do Cávado, Ave e Leça. 

 

2.1.3 ÁREAS SENSÍVEIS 

É possível verificar que não se encontram áreas sensíveis no concelho da Trofa. As áreas protegidas mais 

próximas encontram-se a mais de 20km a Sul e a mais de 30km a Noroeste da Trofa, correspondendo à Serra 

de Santa Justa e Pias, área administrativa de Valongo, paisagem protegida de âmbito local, e Parque Natural 

do Litoral Norte, estendendo-se ao longo de 16 km de costa, entre a foz do rio Neiva e a zona sul da Apúlia, 

em área administrativa do concelho de Esposende, respectivamente. 

Apesar de não existirem áreas sensíveis, existe um conjunto de elementos considerados Património Natural, 

Aviso n.º 2683/2013. O património natural, compreende (Art. 23º, Aviso n.º 2683/2013): 

i. Árvores de Interesse Público classificadas, correspondendo a exemplares autóctones de elevado 
valor patrimonial; 

ii. Espaços Verdes de Valor Patrimonial, compreendendo unidades de paisagem que pela sua 
composição vegetal são relevantes na valorização da imagem do concelho e promotores da 
preservação da sua identidade cultural ou indispensáveis ao contexto do Património Arquitetónico 
a que estão associados; 

iii. Geomonumento, correspondendo a exemplar de rochas ftaníticas. 
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Tabela 2-1 – Património Natural da Trofa (fonte: Aviso n.º 2683/2013). 

PATRIMÓNIO NATURAL 

AIP1 
Fraxinus Angustifolia Vahl (Freixo) (Aviso n.º 5912/2004, DR n.º 119, 2.ª 

série, 21/05/2004) 
AIP 

AIP2 Quercus Robur L. (DR n.º 51, 2.ª série de 01/03/2002) AIP 

AIP3 Quercus Robur L. (DR n.º 154, 2.ª série de 06/07/95) AIP 

V1 Margem Ribeirinha do rio Ave V 

V2 Entre Soutos V 

V3 Monte de S. Gens V 

V4 Monte dos Castelinhos V 

V5 Área agrícola dos Coronados V 

GM1 Rochas Ftaníticas de S. Gens de Cidai GM 

 

Apesar dos vários elementos constantes como elementos Naturais, na tabela 2-1 é possível verificar que 

nenhum deles se encontra nas imediações da empresa em estudo (Anexo 1). Podemos ainda identificar na 

mesma Planta de Ordenamento — Património, zonas de espaços verdes de valor patrimonial a cerca de 270 

m, conjuntos edificados de valor patrimonial a cerca de 460 m e uma zona de potencial arqueológico (ZOPA) 

a cerca de 200 m. 

Zona de Potencial Arqueológico (Art. 21º, Aviso n.º 2683/2013) 

Nas áreas que integram as ZOPA, assinaladas na Planta de Ordenamento — Património, qualquer tipo de 

obra que implique alteração, movimentação ou remoção de solos independentemente do fim a que se destine, 

é sujeito a parecer da Câmara Municipal e parecer vinculativo da entidade da tutela competente, definindo o 

tipo de trabalhos a realizar, designadamente, acompanhamento arqueológico e/ou realização de sondagens 

arqueológicas. 

Ainda na Planta de Ordenamento, anexo 1, é possível identificar povoamento de sobreiros no concelho da 

Trofa. O povoamento de sobreiros mais próximo das instalações em estudo encontra-se a cerca de 1,5 km.

 

Figura 2-3 - Identificação de áreas com estatuto de conservação específico na envolvente às instalações em 
estudo. 
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2.1.4 CONDICIONANTES, SERVIDÕES E RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA 

A carta de Ordenamento, bem como a carta de Condicionantes do PDM da Trofa encontram-se no Anexo I. 

Estes itens serão analisados com o descritor correspondente, ver ponto 3.4 do presente documento. 

 

2.1.5 EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURAS AFECTADOS PELO PROJECTO 

A empresa já está instalada e em funcionamento, pelo que as infra-estruturas e equipamentos não irão sofrer 

alterações. 

 
2.2 CARACTERIZAÇÃO DO PROJECTO 

2.2.1 ENQUADRAMENTO GERAL 

A Mecanarte - Metalúrgica da Lagoa, Lda. foi fundada em 1969, detectando e explorando uma lacuna 

existente no mercado nacional - a ausência de fabricantes de rodas e rodízios. 

Como forma de responder às solicitações dos mercados Nacional e Internacional, a Mecanarte tem vindo a 

ampliar as suas instalações ao longo dos últimos 30 anos. Actualmente dispõe de uma área coberta de cerca 

8 000m2 num total aproximado de 20 000 m2, o que permite possibilidades de expansão. 

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  

 

Na sequência e como resultado de alguns investimentos no aumento das instalações e aquisição de bens de 

equipamento, a empresa passou de um volume de facturação de 6 540 contos no ano de 1970, para € 

7.269.292,00 em 2008, valor que tende a aumentar, tal como vem acontecendo, pelo aumento de produção 

resultante dos sucessivos investimentos, adopção de mais sofisticados meios de fabrico, e criação, ao longo 

dos seus mais de trinta anos de existência, de cerca de uma centena e meia de postos de trabalho. 

A unidade industrial encontra-se dividida em diferentes secções associadas a diferentes processos 

produtivos, como o torneamento, a injecção de plástico, a assemblagem do produto, embalagem e expedição 

e armazenagem de matérias-primas, componentes e produto acabado. Enquanto processos de suporte 

interessa assinalar o processo de zincagem, o laboratório de ensaios e a ETARI. Os resíduos produzidos são 

armazenados em parque de resíduos exterior até ao seu encaminhamento para operador de resíduos 

autorizado. No anexo 2 (planta geral) pode consultar-se com maior detalhe a organização da unidade 

industrial bem como uma listagem detalhada das máquinas e equipamentos instalados. Neste âmbito são de 

destacar devido ao seu número e importância para a actividade da Organização os tornos, as prensas e as 

máquinas de injecção. 
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2.2.2 DESCRIÇÃO DO PROCESSO PRODUTIVO 

Na Mecanarte produzem-se, essencialmente, peças metálicas para vários fins com diferentes acabamentos. 

Devido à grande diversidade de artigos produzidos, e à especificidade de cada um desses artigos, não foi 

possível agrupar esses produtos por “famílias” com o fim de estabelecer um fluxo produtivo adequado. O 

processo de produção de um determinado produto, é estabelecido pela equipa técnica, na fase inicial. Cada 

artigo tem a sua particularidade, e pode perfeitamente ter uma sequência de produção inversa a outro produto.  

 

 

Figura 2-4 – Exemplos de alguns dos produtos fabricados pela Mecanarte 

 

Assim, será efectuada uma breve descrição dos vários sectores produtivos, dos equipamentos envolvidos, e, 

dos sistemas que auxiliam a produção. 

As principais matérias-primas envolvidas no processo industrial são: 

Tabela 2-2 – Consumo de matérias-primas não perigosas 

DESIGNAÇÃO 
CAPACIDADE DE 

ARMAZENAMENTO (ton) 
CONSUMO ANUAL (ton/ano) 

Chapa  500 1 604 314 

Componentes adquiridos 2 000 000  9 123 329 

Fundição 25 000 57 421 

Polímeros 20  200 744 

Tubo 50 000 430 728 

Varão de aço 30  22,3 

Zamak 0,25 0,7 

 

Tabela 2-3 – consumo de matérias-primas perigosas 

DESIGNAÇÃO N.º CAS 
CAPACIDADE DE 

ARMAZENAMENTO (ton) 
CONSUMO ANUAL 

(ton/ano) 

Ácido clorídrico 7647-01-0 2,4 6,6 

Ácido nítrico 7697-37-2 0,5 1,54 

Ácido sulfúrico 7664-93-9 3,0 11,2 

Soda Caustica 1310-73-2 2,4 7,25 

Cal hidratada 1305-62-0 1 11 

ESF de Zinco c/ 500 mm 7440-66-6 2 10,4 

Outros produtos químicos 
utilizados na galvanoplastia 

Vários  
(ver FDS – 

anexo 3) 
1,5 12 
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As matérias-primas perigosas são utilizadas quase em exclusivo no processo de tratatamento de superfície. 

As fichas de dados de segurança das substâncias consumidas encontra-se no anexo 3. 

 

2.2.2.1 Corte 

Neste sector cortam-se através do recurso a diversos equipamentos – guilhotina ou serras e serrotes – as 

matérias-primas, nomeadamente os aços sobre a forma de chapas, varões ou tubos, normalmente disponíveis 

no mercado em grandes formatos (chapas de 2.5x1.5m, varões e tubos em diversos comprimentos até 6 m) 

para as dimensões necessárias às operações de produção seguintes. 

 

2.2.2.2 Torneamento 

É neste sector, que as peças metálicas adquirem a forma e as dimensões desejadas. 

A matéria-prima, com forma indefinida, é processada nos diferentes tornos – máquinas de eixo rotativo, onde 

é retirado o material periférico, adquirindo cada peça, a sua forma e tamanho final. Na Mecanarte existem 

vários tornos, na sua maioria de eixo rotativo horizontal, com diferentes características e também com 

diferentes finalidades. 

O torno mecânico é uma máquina extremamente versátil, utilizada na confecção ou acabamento de peças 

dos mais diversos tipos e formas. A Figura 2-5 (esquerda) mostra o tipo de torno mais utilizado na Mecanarte, 

onde a peça é trabalhada segundo o eixo horizontal. Existe ainda, outro tipo de torno, tecnologicamente mais 

evoluído, aproximado ao chamado torno CNC (Figura 2-5 direita), onde o recurso ao microprocessador 

permite uma maior versatilidade e o fabrico peças que requerem maior rigor na definição. É também uma 

máquina com produtividade mais elevada. 

        

Figura 2-5 – Tornos mecânicos 

 

2.2.2.3 Injecção 

Esta é uma operação através da qual, a matéria-prima é forçada a passar numa câmara aquecida por 

resistências eléctricas, até à temperatura de fusão. A pressão estabelecida nessa câmara força o material a 

passar através de um determinado molde, sendo a peça posteriormente arrefecida. A peça adquire a forma 

definida pelo molde.  

Na Mecanarte existem em funcionamento regular, 4 máquinas de injecção. Uma destas máquinas é 

energeticamente mais eficiente, com um sistema de funcionamento não apenas hidráulico, mas híbrido, 

permitindo uma redução do consumo energético de cerca de 50% relativamente às outras, segundo as 

especificações técnicas.  
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Nestas máquinas processam-se polímeros e aços, sendo a maior percentagem de polímeros, os aços ZAMAK 

(liga de Alumínio e Zinco) tem uma produção muito reduzida, conforme indicação do responsável da empresa. 

A temperatura de fusão depende do tipo de material a tratar, sendo cerca de 180 °C para os polipropilenos 

(PP), 280 °C para o Nylon – Poliamida 6 (P6) e entre 470 ºC e 500 ºC para os metais. 

Alguma matéria-prima é muito higroscópica, essencialmente a P6, e que por isso necessita ser desumidificada 

e conservada em ambiente seco, havendo neste sector uma estufa, também ela aquecida por resistências 

eléctricas, para este fim. 

    

Figura 2-6 – máquina de injecção (direita) e estufa (esquerda) 

 

Existe no sector de injecção da Mecanarte, um procedimento de reciclagem de polímeros. Os resíduos de PP 

injectado, ou as peças defeituosas, são reintroduzidos no processo, depois de trituradas num moinho. Este 

equipamento, de baixo consumo, tem como função triturar estes resíduos de modo a que possam ser 

integrados com a matéria-prima virgem no processo produtivo. 

Para garantir o bom funcionamento destes equipamentos, essencialmente hidráulicos, há necessidade de os 

manter refrigerados. Para esse efeito, existe um chiller responsável pela correcta refrigeração, quer das peças 

produzidas quer do óleo de lubrificação de todas as máquinas de injecção. A água está a ser arrefecida até 

9 ºC a 10 °C e conduzida aos sistemas das máquinas em tubos isolados com polipropileno.  

 

2.2.2.4 Tratamento electrolítico 

Neste sector faz-se a protecção contra a corrosão das peças produzidas nas secções anteriores. A zincagem 

é o método mais utilizado, daí este sector ser conhecido internamente pelo sector da zincagem. Contudo, 

adequa-se o tratamento ao metal a ser protegido. Este processo é, descontínuo, apresentando-se na Figura 

2-8 o fluxograma, onde estão indicadas as dimensões das tinas de tratamento. 
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Figura 2-7 – Tratamento electrolítico 

 

O principal objectivo deste acabamento é, depositar uma camada de determinada espessura de um metal, no 

caso da zincagem é o Zinco, sobre a peça a tratar, de forma a evitar o posterior contacto directo do metal da 

peça com o meio corrosivo. A deposição do metal faz-se em meio aquoso, a partir de iões desse metal, por 

acção de uma corrente eléctrica, dando origem ao revestimento com a espessura pretendida. 

Genericamente, para estes acabamentos, são disponibilizadas várias tinas com banhos distintos e específicos 

para cada etapa. Na Mecanarte a sequencia dos diversos banhos está esquematizada no fluxograma abaixo, 

iniciando-se num banho de desengorduramento a quente - Operação de remoção de óleo, pasta de polir e 

outros resíduos sólidos aderentes à peça, por lavagem em solução aquosa. Segue-se a operação de 

desengorduramento electrolítico e activação - Operação de remoção de resíduos e activação, da superfície, 

por lavagem em solução aquosa, com desengordurantes cáusticos ou ácidos, auxiliado pela diferença de 

potencial eléctrica a que se encontram sujeitas as peças.  

 

A operação que se segue é a decapagem, onde são removidas as oxidações e impurezas inorgânicas como 

crostas de fundição e incrustações superficiais. Por fim, tem-se a operação de zincagem propriamente dita, 

onde numa solução aquosa com iões de zinco, se estabelece uma corrente eléctrica, e as peças a tratar se 

revestem de uma camada de zinco metálico. 

Entre cada operação e na fase final, existem tinas de lavagem/neutralização que operam à temperatura 

ambiente. Na fase final, as peças são colocadas numa estufa, aquecida a gás propano, para secarem. 

O pavimento onde a linha de zincagem está instalada encontra-se impermeabilizado. Eventuais derrames e 

salpicos decorrentes da operação são recolhidos através de uma calha que se encontra a circundar a linha e 

encaminhados para uma fossa, a qual se encontra, por sua vez, ligada à ETARi. Os produtos químicos 

utilizados neste processo encontram-se armazenados junto à linha de tratamento de modo a facilitar a sua 

utilização e evitar potenciais acidentes decorrentes do seu transporte na unidade. 
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Figura 2-8 – Esquema e capacidade dos banhos do tratamento electrolítico 
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2.2.2.5 Prensagem 

O sector das prensas é constituído por cerca de seis 

equipamentos, de vários tamanhos.  

Estas máquinas executam processos bastante simples 

que visam dar à peça uma determinada forma, através 

da prensagem. 

Nesta secção são produzidas peças, em chapa 

metálica, através da aplicação de uma força na chapa 

sobre um molde, numa só operação, ou em operações 

sequenciais, dando assim á peça a forma pretendida. 

 

2.2.2.6 Montagem e Expedição 

A montagem é o sector onde se juntam, montam, todos 

os componentes anteriormente fabricados ou adquiridos para se obter o produto final pronto a comercializar. 

Após a montagem dos produtos os mesmos são embalados e enviados para expedição ou armazenados no 

armazém de produto acabado até à expedição dos mesmos. 

 

2.2.2.7 Transporte 

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, e que se encontra caracterizada no capítulo 3.8, permite o 

rápido acesso a estradas nacionais, em particular a EN 104, facilitando, assim, o transporte dos materiais em 

causa.  

 

2.2.3 CONSUMOS DE ÁGUA 

Os consumos de água da unidade industrial em análise encontram-se associados, maioritariamente, ao 

processo de tratamento de superfície.  

Na linha de tratamento de superfície o consumo de água resulta primordialmente da reposição do nível dos 

banhos e em segundo lugar às operações de limpeza. O consumo de água estimado (e tendo por base os 

consumos dos últimos anos) nesta secção é de aproximadamente 1 500 m3/ mês. De modo a reduzir o 

consumo de água encontram-se implementadas um conjunto de medidas tais como: 

i. Sistemas de lavagem em cascata; 

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

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

A água utilizada no processo é extraída do furo existente nas instalações, o qual aguarda decisão de 

licenciamento. 

A qualidade da água extraída foi caracterizada em 2010 encontrando-se os valores do último ensaio na tabela 

seguinte: 

  

Figura 2-9 – Zona de Prensagem 
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Tabela 2-4 – Qualidade da água extraída do furo 

PARÂMETRO UNIDADE VALOR REGISTADO VALOR PARAMÉTRICO 

Turvação UNT < 0,2 4 

pH Unidades de pH 5,1 a 23 ºC 6,9 a 9,0 

Condutividade µS/cm a 20 ºC 160 2 500 

Cloretos mg/L Cl 38,0 250 

Alcalinidade Total mg/L CaCO3 11,0 -- 

Dureza Total mg/L CaCO3 34,0 -- 

Ferro µg/L Fe < 40 200 

Nitratos mg/L NO3 16,2 50 

Nitritos mg/L NO2 < 0,04 0,5 

Azoto Amoniacal mg/L NH4 < 0,2 0,5 

Oxidabilidade em meio ácido mg/L O2 0,6 5,0 

Cálcio mg/L Ca < 5,0 -- 

Microrganismos a 37 ºC UFC/mL 20 saa 1 

Microrganismos a 22 ºC UFC/mL 60 ssa 2 

Bactérias Coliformes UFC/100 mL 0 0 

Escherichia coli UFC/100 mL 0 0 

Enterococos UFC/100 mL 0 0 

Clostridium perfringens UFC/100 mL 0 0 

 

Face à enorme diversidade de produtos fabricados pela MECANARTE e ao facto de terem formas, 

igualmente, muito variadas não é possível, com rigor, aferir a área sujeita a tratamento de superfície de modo 

a comparar os valores desta unidade com os tidos nas MTDs. Ainda assim, e considerando o n.º de unidades 

fabricadas por família de produtos, temos que o consumo específico registado no ano de 2011 foi de 5,4 l/und.  

Relativamente ao consumo de água pelos trabalhadores, estima-se que o consumo seja de aproximadamente 

75 l/trabalhador/dia. O número total de trabalhadores contanto com vistas é em média de 10, pelo que as 

necessidades de água, neste âmbito, são de 8 175 l/dia. A origem da água para consumo das pessoas provém 

da rede de abastecimento pública. 

De forma global as necessidades de água da instalação industrial são de 1 645 m3/ mês. 

 

2.2.4 SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES  

Para tratamento dos efluentes líquidos resultantes da galvanoplastia, encontra-se instalada uma nesta secção 

uma ETARi. 

Os efluentes distinguem-se em ácidos e alcalinos e por sua vez em concentrados e diluídos. Os concentrados 

resultam de banhos de tratamento, os quais são enviados para depósitos de retenção e tratados 

progressivamente sendo misturados com os diluídos – águas de lavagem – para tratamento. 

Durante o processo de tratamento é efectuada a correcção do pH dos efluentes, bem como a remoção dos 

metais existentes através de um processo de complexação e precipitação, gerando lamas que são depois 

retidas num filtro prensa e enviadas para tratamento externo em operadores autorizados. O efluente tratado 

é então encaminhado para descarga em meio natural – Ribeira da Trofa. 

A ETARi encontra-se abaixo do nível do chão e subdividida em duas secções através de uma parede de 

betão, conforme se demonstra na Figura 2-10. Os reservatórios de efluentes concentrados (quer ácidos quer 

alcalinos) permitem armazenar um volume de 13 000 l por tipo de efluente. Em caso de um derrame de 
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maiores dimensões os efluentes ficam retidos no fosso em que se encontra a ETARi, contudo caso se verifique 

um derrame igual ou superior a 17 m3 apesar do efluente ficar confinado ao espaço em questão tal 

compromete a capacidade de tratamento da ETARi uma vez que as bombas ficam em contacto com o efluente 

e portanto o seu funcionamento não é possível. 

A capacidade global do fosso é de 62,7 m3, sendo que a sua capacidade útil, isto é, sem comprometer o 

funcionamento da instalação é de 4 m3. 

Em todo o perímetro da linha de zincagem, tanques, existe uma vala de segurança que encaminha para a 

ETARi qualquer eventual derrame de líquidos usados nos tratamentos. 

O efluente tratado apresenta as seguintes características (considerando os valores mensais registados 

durante o ano de 2013). Comparando os valores registados com os valores limite de emissão estabelecidos 

no DL n.º 236/98 relativos à descarga de efluentes em meio natural pode verificar-se que para todos os 

parâmetros em análise os valores se encontram abaixo do VLE estabelecido. 

Tabela 2-5 – Características típicas do efluente tratado 

PARÂMETRO UNIDADE 
VALOR 
MÍNIMO 

VALOR 
MÉDIO 

VALOR 
MÁXIMO 

ANEXO XVIII DL 
236/98 

Cianetos mg/L CN 0,01 0,01 0,01 0,5 

Níquel Total mg/L Ni 0,10 0,10 0,10 2,0 

Ferro Total mg/L Fe 0,05 0,15 0,81 2,0 

Cobre Total mg/L Cu 0,05 0,05 0,06 1,0 

Crómio total mg/LCr 0,05 0,08 0,20 2,0 

Zinco total mg/L Zn 0,11 1,12 2,51 -- 

CQO mg/L 28 55 85 150 
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Figura 2-10 – Esquema de tratamento dos efluentes líquidos. 
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Legenda: 

 

1 – Depósito de controlo final (200l).  

2 – Depósito da cal hidratada (1000l).  

3 – Depósito de ácido clorídrico (1000l). 

4 – Depósito de biossulfito de sódio 

(500l).  

5 – Depósito do floculante (500l).   

6 – Depósito de transferência (300l). 

7 – Tanque de reacção (floculação) 

(1300l).  

8 – Tanque de reacção (neutralização) 

(1300l).  

9 – Tanque de reacção (1300l). 

10 – Depósito de receção dos 

concentrados alcalinos (4000l).  

11 – Depósito de receção dos 

concentrados alcalinos (4000l). 

12 – Depósito de receção dos 

concentrados ácidos (4000l). 

13 – Depósito de receção dos 

concentrados ácidos (4000l).  

14 – Fossa de Limpeza.  

15 – Decantador (14000l).  

16 – Filtro prensa.  

17 – Quadro eléctrico.  

18 – Laboratório. 

19 – Tanque de concentrados ácidos 

(5000l). 

20 – Tanque de concentrados mistos 

(5000l). 

21 – Tanque de concentrados alcalinos 

(5000l). 
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2.2.5 RESÍDUOS 

Os resíduos resultantes da actividade da MECANARTE bem como o seu destino e quantidade estimada 

produzida (anual) encontram-se identificados na tabela seguinte. 

Tabela 2-6 – Lista de Resíduos produzidos na unidade industrial 

CÓDIGO 
LER 

DESCRIÇÃO DESTINO QUANTIDADE 

12 01 01 Aparas e limalhas de metais ferrosos R13 260 ton 

13 02 08 Outros óleos de motores, transmissões e lubrificação R13  5 ton 

15 01 01 Embalagens de papel e cartão R13 5 ton 

15 01 02 Embalagens de plástico R13 1 ton 

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

D9 12 ton 

20 01 21 Lâmpadas fluorescentes e outros resíduos contendo mercúrio D15 < 0,1 ton 

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

R12 < 0,1 ton 

 

Os resíduos são armazenados por períodos inferiores a três meses, sendo o local 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. 

ii. Os óleos são armazenados no interior da nave industrial em bidões e sobre bacias de retenção 

iii. Os restantes resíduos são armazenados no parque exterior, normalmente em contentores ou sobre 
paletes. 

 

2.2.6 ENERGIA 

A Mecanarte é alimentada em Média Tensão (230/400 V). A rede eléctrica de distribuição interna alimenta, a 

partir do QGBT, os sectores produtivos, armazém e área administrativa. A instalação eléctrica dispõe de 

baterias de condensadores para compensação do factor de potência. 

Na unidade industrial é ainda consumido gasóleo, o qual se destina a ser utilizado nos empilhadores e gás 

propano o qual é utilizado para queima nas caldeiras existentes, nomeadamente para aquecimento de banhos 

da galvanoplastia. 

Os consumos anuais da unidade, e tendo por base uma auditoria energética levada a cabo em 2010 são: 

Tabela 2-7 – consumos energéticos da Mecanarte – globais (esquerda) e específicos (direita) 

De notar que tendo em conta a multiplicidade de 

produtos os consumos específicos foram considerados 

tendo em conta o número de unidades produzidas. 
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2.3 ANÁLISE GLOBAL DO SECTOR DA METALOMECÂNICA 

Os sectores Metalúrgico e Metalomecânico são considerados como os principais sectores de actividade 

económica, ocupando uma posição estratégica no tecido industrial português. Compreendem um vasto 

conjunto de segmentos industriais que fornecem todo o sector industrial, desde os produtos intermédios e 

acabados destinados a indústrias pertencentes ao mesmo sector até outros produtos destinados a indústrias 

não integrantes do sector, como as dos sectores agrícola, da construção civil e obras públicas, do comércio 

e dos serviços (Eurisko - Estudos, Projectos e Consultoria, S.A., 2007). 

Em Portugal, segundo os dados mais recentes disponibilizados pelo INE - Instituto Nacional de Estatística, 

referentes ao ano de 2009, a Indústria Metalomecânica era composta por 16 107 empresas, que empregavam 

148 997 trabalhadores e geravam um volume de negócios na ordem dos 12 876 milhões de euros. Analisando 

a sua preponderância na Indústria Transformadora portuguesa, o tecido empresarial da Indústria 

Metalomecânica correspondia a 22% das empresas a operar na Indústria Transformadora, a 21% do pessoal 

ao serviço e a 18% do volume de negócios (Vieira, Alves, Silva, & Roque, 2011). 

Quanto à dispersão em território Nacional, é possível verificar que a Indústria Metalomecânica se localiza 

maioritariamente no Norte, 36%, seguido da zona Centro, 34%, e área de Lisboa, 18%, Figura 2-11. Este 

sector possui maior relevância para sete NUTS III fortemente industrializadas do nosso país: Grande Porto, 

Baixo Vouga, Grande Lisboa, Entre Douro e Vouga, Península de Setúbal, Pinhal Litoral e Ave. 

 

Figura 2-11 – Distribuição Nacional do sector de Metalomecânica (dados INE 2009). 

 

A Indústria Metalomecânica portuguesa engloba um grande número de actividades, que se passam a 

enunciar, de acordo com a Classificação das Actividades Económicas, CAE Rev.3, estipulada pelo Decreto-

Lei n.º 381/2007, de 14 de Novembro. 

Desta forma, a Indústria Metalomecânica portuguesa é composta por quatro sectores base, que são os que 

correspondem a uma Classificação de Actividades Económicas (CAE) de dois dígitos: 

i. CAE 25 - Fabricação de produtos metálicos, excepto máquinas e equipamentos; 

ii. CAE 28 - Fabricação de máquinas e de equipamentos, n. e.; 

iii. CAE 29 - Fabricação de veículos automóveis, reboques, semi-reboques e componentes para veículos 
automóveis; 

iv. CAE 30 - Fabricação de outro equipamento de transporte. 

No âmbito destes quatro sectores encontram-se os vinte e um subsectores (código CAE de três dígitos) e as 

sessenta e duas actividades económicas (código CAE de cinco dígitos) que compõem a Indústria 

Metalomecânica nacional (Vieira, Alves, Silva, & Roque, 2011). 
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Como podemos verificar através da análise da Figura 2-12, o sector predominante, com 84%, corresponde 

ao CAE 25 - Fabricação de produtos metálicos, excepto máquinas e equipamentos. Isto é o mesmo que dizer 

que das 16107 empresas Metalomecânicas, 13589 correspondem ao CAE 25. 

 

Figura 2-12 – Distribuição em percentagem do número de empresas pelos sectores (dados INE 2009). 

 

Sendo o CAE 25, o sector mais 

representativo a nível Nacional, as 

actividades que mais contribuem para 

esta realidade são: a Fabricação de 

portas, janelas e elementos similares em 

metal (CAE 25 120), em que operam 4 

397 empresas, as Actividades de 

mecânica geral (CAE 25620), em que 

operam 2 932 empresas e a Fabricação 

de outros produtos metálicos diversos, 

n.e. (CAE 25 992), em que operam 1 566 

empresas, Figura 2-13. 

 

O segundo sector mais representativo é 

o CAE 28 - Fabricação de máquinas e de 

equipamentos, n. e., com 11%, seguindo-

se o CAE 29 - Fabricação de veículos 

automóveis, reboques, semi-reboques e componentes para veículos automóveis, com 3%, e por último o CAE 

30 - Fabricação de outro equipamento de transporte, com 2%. 

Qualificando o tecido empresarial da Indústria Metalomecânica, utilizando a Recomendação da Comissão n.º 

2003/361/CE como referência, conclui-se que se trata de um ramo da economia nacional fortemente 

dominado pelas microempresas (empresas com menos de dez trabalhadores e cujo volume de negócios anual 

ou balanço total anual não excede 2 milhões de euros), uma vez que estas correspondem a 84% (13 497 

empresas) do total de empresas presentes na Indústria Metalomecânica. As pequenas empresas (empregam 

menos de 50 pessoas e cujo volume de negócios anual ou balanço total anual não excede 10 milhões de 

euros) surgem no segundo lugar, uma vez que existem 2 141 empresas de metalomecânica pertencentes a 

esta tipologia em solo nacional, seguindo-se as empresas de média dimensão (com uma força de trabalho 

entre as 50 e as 250 pessoas), estando contabilizadas 409 empresas e, por fim, as empresas de grande 
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Figura 2-13 – Distribuição de empresas, em percentagem, do CAE 
25. 

 



ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA UNIDADE INDUSTRIAL DA MECANARTE 
Relatório Técnico 
2. Descrição do Projecto 

 
 

 

 

MECANARTE.EIA.01.13 23 JUNHO - 2014 

dimensão (com uma força de trabalho superior a 250 pessoas), que são apenas 60 (Vieira, Alves, Silva, & 

Roque, 2011). 

Este sector tem sofrido uma contracção, sendo que, de 2007 a 2009 se verificou uma queda de 10% do 

número de empresas Metalomecânicas em Portugal, maioritariamente na área de Lisboa (13%), seguido da 

zona Centro e Algarve (11%) e Alentejo (10%). 

As actividades em que o número de empresas mais diminuiu no período em análise foram a Fabricação de 

motores e turbinas, excepto motores para aeronaves, automóveis e motociclos (CAE 28 110), Fabricação de 

máquinas e equipamento de escritório, excepto computadores e equipamento periférico (CAE 28 230), 

Fabricação de máquinas de acondicionamento e de embalagem (CAE 28 291) e a Construção de 

embarcações de recreio e de desporto (CAE 30 120). 

Apenas 13 escapam a esta tendência: 

i. CAE 25 733 - Fabricação de peças sintetizadas 

ii. CAE 25 210 - Fabricação de caldeiras e radiadores para aquecimento central 

iii. CAE 25 290 - Fabricação de outros reservatórios e recipientes metálicos 

iv. CAE 25 300 - Fabricação de geradores de vapor (excepto caldeiras para aquecimento central) 

v. CAE 25 502 - Fabricação de produtos por pulverometalurgia 

vi. CAE 25 910 - Fabricação de embalagens metálicas pesadas 

vii. CAE 28 222 - Fabricação de equipamentos de elevação e de movimentação, n.e. 

viii. CAE 28 490 - Fabricação de outras máquinas-ferramentas, n.e. 

ix. CAE 28 960 - Fabricação de máquinas para as indústrias do plástico e da borracha 

x. CAE 29 100 - Fabricação de veículos automóveis 

xi. CAE 30 111 - Construção de embarcações metálicas e estruturas flutuantes, excepto de recreio e 
desporto 

xii. CAE 30 300 - Fabricação de aeronaves, de veículos espaciais e equipamento relacionado 

xiii. CAE 30 990 - Fabricação de outro equipamento de transporte, n.e 

 

 
Figura 2-14 – Evolução da actividade metalúrgica, quanto ao número de empresas, 2007-2009. 

 

Relativamente ao número de trabalhadores, podemos verificar uma diminuição, em média, neste sector, 

comparando a evolução de 2004 a 2012. Desde 2008 que se verifica uma queda do número de trabalhadores, 
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podendo esta, também, estar associada à contracção económica e actual conjuntura económica e/ou a 

avanços tecnológicos no sector.  

 

Figura 2-15 – Evolução do número de trabalhadores total no sector da metalomecânica, de 2004-2012, e Evolução 
de 2009-2012 por actividade económica (dados do INE). 

Quanto à distribuição dos trabalhadores por sector económico, a situação não apresenta grandes diferenças 

comparativamente à distribuição sectorial que se registava em termos do número de empresas, continuando 

a CAE 25 – Fabricação de produtos metálicos, excepto máquinas e equipamentos, a ser a mais 

representativa, empregando 60% dos trabalhadores da Indústria Metalomecânica, em grande medida devida 

ao peso das actividades da Fabricação de estruturas de construções metálicas (CAE 25 110), Fabricação de 

portas, janelas e elementos similares em metal (CAE 25 120), Actividades de mecânica geral (CAE 25 620), 

Fabricação de moldes metálicos (CAE 25 734) e Fabricação de outros produtos metálicos diversos, n.e. (CAE 

25 992). Para o ano 2012, não se verificam diferenças significativas, empregando, a CAE 25, 59% dos 

trabalhadores.  

No entanto, o equilibro altera-se, comparativamente à distribuição sectorial em termos do número de 

empresas, com a CAE 29 - Fabricação de veículos automóveis, reboques, semi-reboques e componentes 

para veículos automóveis, que representa apenas 3% das empresas da Indústria Metalomecânica e que 

assume aqui um peso superior a 20%, em termos do número de trabalhadores ao serviço, Figura 2-16. Em 

2012 verifica-se o mesmo fenómeno, com a CAE 29 a superar a CAE 28 em termos de percentagem de 

trabalhadores, obtendo-se percentagens de 23% e 15%, respectivamente. 

Grande parte da força de trabalho da CAE 30 está dedicada à Fabricação de outros componentes e acessórios 

para veículos automóveis (CAE 29 320), uma vez que aí exercem funções mais de 4% dos trabalhadores, em 

2009, e 3%, em 2012. 
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Figura 2-16 – Distribuição do número de trabalhadores, em percentagem, pelos respectivos CAE (dados do INE 
2009-2012) 

 

Comparando a distribuição dos trabalhadores de 2009 e 2012, Figura 2-16, é possível verificar que não 

existem diferenças significativas, embora se tenha assistido a uma diminuição do número de trabalhadores 

de 10%. A nível de sectores o número de trabalhadores diminuiu cerca de 25%, para o CAE 30, possivelmente 

aliado também à diminuição do número de empresas neste sector, e 12% no CAE 25. A subida da 

percentagem para o CAE 28 e CAE 29, comparativamente aos dados de 2009, não diz respeito a uma subida 

do número de trabalhadores, mas sim a uma menor descida dos mesmos, em comparação com os restantes 

sectores. Para estes dois sectores obteve-se uma descida de 6%, para o CAE 28 e 3% no caso do CAE 29. 
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3 CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE AFECTADO PELO PROJECTO 
 

3.1 METODOLOGIA ESPECÍFICA 
A Caracterização da Situação de Referência consiste numa descrição do estado actual do ambiente num 

dado espaço (correspondente à área de afectação do Projecto), o qual é susceptível de vir ser alterado pelo 

Projecto em estudo. A análise foi efectuada com recurso a bibliografia da especialidade, visitas e 

reconhecimentos de campo realizados na área de intervenção pelos especialistas envolvidos no EIA. 

 

Foram, deste modo, considerados como objecto de análise, os seguintes itens da especialidade: 

i. Componente biológica (fauna e flora) 

ii. Recursos hídricos 

iii. Património cultural 

iv. Uso do solo e ordenamento do território 

v. Paisagem 

vi. Clima 

vii. Qualidade do ar 

viii. Ruído 

ix. Sócio-económico 
 

Não foi levada a cabo uma análise do descritor geologia, uma vez que a unidade industrial se encontra 

instalada no local, classificado como zona industrial, desde 1969. Na envolvente à área em estudo não se 

encontra registado qualquer local de potencial interesse geológico, jazigos minerais e portanto eventuais 

concessões ou licenças de prospecção e pesquisa mineral. Tal pode ser confirmado pela cartografia 

apresentada no Anexo 1 e respectiva informação complementar da Direcção Geral de Energia e Geologia. 

Deste modo e face ao exposto não se considerou pertinente uma análise ao descritor geologia. 

 

3.2 COMPONENTE BIOLÓGICA 

3.2.1 ENQUADRAMENTO GERAL  

A metalomecânica em estudo e respectiva área de influência não se encontram abrangidos por nenhuma 

protecção especial no âmbito da legislação em vigor sobre esta matéria. 

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.  
 
As formações arbóreas de maior relevo que se encontram no concelho da Trofa são o carvalhal e o pinhal. O 
carvalhal é a formação vegetal característica da Região Norte, embora uma boa fração das áreas tenha já 
sido substituída por terrenos agrícolas, pastagens, pinhal e eucaliptos. No concelho da Trofa, de influência 
atlântica, a espécie de carvalho existente é o carvalho-alvarinho, uma árvore de folha caduca. A queda das 
folhas, no Inverno, impõe importantes alterações às comunidades deste meio, quer ao nível do estrato 
herbáceo, quer aos ciclos de migração das aves. O pinhal é a formação arbórea que ocupa maior superfície 
no Norte de Portugal, tendo em muitas áreas, substituído o carvalhal. Ao substituir-se o coberto natural pelo 
pinhal, parte das plantas e dos animais característicos dos Carvalhais perderam-se, tendo-se as restantes 
espécies adaptado a este novo meio. 
 
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. 
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O Ave e os seus afluentes estão ladeados por galerias ripícolas dominadas pelo amieiro (Alnus glutinosa) e 
borrazeira-preta (Salix atrocinerea). Estas galerias ripícolas encontram-se actualmente muito devastadas, 
aparecendo sob a forma de áreas dispersas. Assim, são mais comuns formações herbáceas de embude 
(Oenanthe crocata) e alpista (Phalaris arundinacea), que formam comunidades presentes em cursos de água 
corrente ricos em nitratos. 
 

3.2.2 FLORA E VEGETAÇÃO 

3.2.2.1 Metodologia 

Com o intuito de caracterizar a flora e vegetação ocorrentes na área de estudo, durante o mês de Outubro de 

2013, foi efectuada uma prospecção sistemática por toda a área em análise, através de percursos realizados 

a pé, nos quais as classes de habitats foram, na sua maioria, individualmente confirmadas. Ao longo destes 

percursos foram estabelecidos entre três a cinco pontos de amostragem em cada um dos habitats terrestres 

(com excepção das áreas artificializadas, nas quais foram apenas realizados percursos a pé para despiste da 

presença de eventuais espécies importantes do ponto de vista da conservação). 

A selecção dos pontos e a amostragem que foi realizada procurou caracterizar os principais habitats e a 

diversidade neles existente. Em cada local de amostragem procurou-se inventariar o máximo número de 

espécies, num raio não limitado, só se registando presenças e ausências. Para além do elenco específico 

inventariado no âmbito dos pontos de amostragem, foram registadas as espécies observadas durante os 

percursos e ausentes nos locais de amostragem. 

O presente relatório utiliza ainda dados obtidos no âmbito de outros estudos realizados na área em causa. 

3.2.2.2 Análise do descritor na área do projecto 

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

(Eucalyptus globulus) intercalados por pinheiros bravos (Pinus pinaster), Figura 3-1-A e predominância de 

eucaliptos intercalados por outras espécies pontuais de carvalhos, sobreiros, Figura 3-1-B. 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. Registaram-se 

também alguns exemplares de sobreiros (Quercus suber), carvalho-alvarinho (Quercus robur) e castanheiros 

(Castanea sativa), Figura 3-2. 

  
Figura 3-1 – Paisagem envolvente A – predominância de eucaliptos (Lat: 41º 19’ 36,14’’; Lon: 8º 34’ 54,32’’) B – 
predominância de pinheiros bravos (Lat: 41º 19’ 39,29’’; Lon: 8º 35’ 02,45’’) 

 

A B 
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Figura 3-2 – Algumas espécies existentes na envolvente: C - sobreiros (Quercus suber), D - carvalho-alvarinho 
(Quercus robur) e  E - castanheiros (castanea sativa). 

O coberto vegetal é, ainda, caracterizado pela existência de urze (Urze sp.), giestas (Cytisus striatus), silvas 

(Rubus ulmilifolius), tojos (Ulex micranthus e Ulex minor), esteva (Cistus psilosepalus), erva tintureira 

(Phytolacca americana), avoadinha, avoadinha-peluda (Conyza bonariensis), torga (Calluna vulgaris), 

rosmaninho (Lavandula stoechas), Figura 3-3. Todavia e de forma global a envolvente encontra-se altamente 

alterada, uma vez que a generalidade dos campos da envolvente são de uso agrícola, não sendo de assinalar 

locais de elevado valor ecológico, Figura 3-4. 

   
Figura 3-3 – Coberto vegetal da envolvente à Mecanarte. 

 

C D E 
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Figura 3-4 – Caracterização da flora envolvente (A – Lat: 41º 19’ 38,01’’; Lon: 8º 35’ 03,14’’; B – Lat: 41º 19’ 36,68’’; Lon: 8º 35’ 03,51’’) 

No anexo 4, apresenta-se a lista das espécies de flora encontradas. As seguintes espécies: Quercus suber, 

Quercus robur e Castanea sativa constam do anexo I da Directiva Habitats. A espécie Quercus suber consta 

também do Decreto-lei n.º 169/2001, onde se encontram estabelecidas medidas de protecção a ele aplicadas. 

 

3.2.3 FAUNA 

3.2.3.1 Metodologia 

A determinação das várias espécies potencialmente ocorrentes baseou-se na compilação de elementos 

bibliográficos, mais concretamente, probabilidade de ocorrência em função da sua distribuição no território 

continental e preferências ecológicas versus condições de habitats observadas na área. A inventariação da 

fauna baseou-se ainda numa campanha de campo, onde foram efectuados percursos aleatórios por toda a 

área considerada para efeitos deste estudo, assinalando-se todos os avistamentos e indícios de presença, 

que teve como principal objectivo confirmar a informação recolhida bibliograficamente, por deteção directa 

e/ou sinais de presença (vocalizações, rastos, pegadas, dejetos) das espécies descritas para a área. 

A inventariação do elenco faunístico da área de estudo incidiu em particular sobre os grupos de animais 

potencialmente ocorrentes e mais suscetíveis de serem afectados pelas acções decorrentes da actividade da 

empresa em estudo. 

Entre as fontes bibliográficas consultadas para a elaboração do inventário faunístico, contam-se Bruun et al. 

(1995), Ferrand de Almeida et al. (2001), Mathias et al. (1999), ICN (2005) e Santos Paulo et al. (2003). 

 

3.2.3.2 Análise do descritor na área do projecto 

No que diz respeito à herptofauna, mais concretamente aos anfíbios foi identificada a presença de sapos, a 

rã-verde (Rana perezi), o sapo comum (Bufo bufo), sapo-parteiro (Alytes obstetricans), entre outros presentes 

na 

  

A B 
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Tabela 3-1, e da salamandra de pintas amarelas (Salamandra salamandra). 

Já quanto aos répteis foi identificada a existência de cobras e confirmada a existência de diferentes espécies 

de lagartixas, com particular destaque para a lagartixa do mato (Psammodromus algirus). 
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Tabela 3-1 – Espécies de anfíbios e répteis presentes na envolvente da área de estudo. 

ANFÍBIOS RÉPTEIS 
 

NOME COMUM NOME CIENTÍFICO NOME COMUM NOME CIENTÍFICO 

Rã Ibérica Rana Iberica Lagartixa de Bocage Podarcis bocagei 

Rã Verde Pelophylax perezi Lagartixa do mato Psammodromus algirus 

Sapo Comum Bufo bufo Lagartixa do mato ibérica 
Psammodromus 

hispanicus 

Sapo Parteiro Alytes obstetricans Cobra lisa meridional Coronella girondica 

Salamandra de pintas amarelas Salamandra salamandra Cobra rateira Malpolon monspessulanus 

 

As aves existentes na região a que respeita este estudo encontram-se representadas na Tabela 3-2, abaixo.  

De forma a distinguir as espécies avistadas na campanha realizada das identificadas com base em bibliografia 

é utilizada a seguinte identificação: A – avistadas durante a visita ao local e D – documentadas. 

 
Tabela 3-2 - Lista de espécies de aves 

AVES DOS BOSQUES 
 

AVES URBANAS 
 AVES DE TERRENOS ABERTOS 

AGRICULTADOS OU A MONTE 

 
NOME 

COMUM 

NOME 

CIENTÍFICO 

  
NOME 

COMUM 

NOME 

CIENTÍFICO 

  NOME 

COMUM 

NOME 

CIENTÍFICO 

A Rola-comum 
Streptopelia 

turtur 

 
D 

Coruja-das-

torres 
Tyto alba 

 
D 

Pisco de peito 

ruivo 

Erithacus 

rubecula 

D Cuco-canoro Cuculus canorus 
 

D 
Coruja-do-

mato 
Strix aluco 

 
D Faisão 

Chrisolophut 

pictus 

D Gralha-preta Corvus corone 
 

A Pombo Columba livia 
 

D 
Perdiz - 

comum 
Alectoris rufa 

A Pega-rabuda Pica pica 
 

A Rola turca 
Streptopelia 

decaocto 

 
D Mocho Athene noctua 

D Carriça 
Troglodytes 

troglodytes 

 
D 

Andorinha dos 

beirais 
Delichon urbica 

 
D Poupa Upupa epops 

D 
Trepadeira-

comum 

Certhia 

brachydaxtyla 

 
D 

Estorninho 

negro 

Sturnus 

unicolor 

 
D Alvéola-branca Motacilla alba 

A Melro Turdus merula 
 

D Corvo Corvus corax 
 

D 
Alvéola-

cinzenta 
Motacilla cinerea 

D Tordo-comum 
Turdus 

philomelos 

 
A Pardal comum 

Passer 

domesticus 

 
D Pardal-montez Passer montanus 

D Pintassilgo 
Carduelis 

carduelis 

 

 

 

 

A Verdilhão Carduelis chloris   

 

Tabela 3-3 – Lista de espécies de mamíferos  

MAMÍFEROS 

NOME COMUM NOME CIENTÍFICO  NOME COMUM NOME CIENTÍFICO 

Ouriço cacheiro Erinaceus europaeus  Rato caseiro Mus domesticus 

Toupeira Talpa occidentalis  Rato do bosque Apodemus sylvaticus 

Morcegos Quiroptera sp.  Rato do campo Apodemus sylvaticus 

Coelho-bravo  Oryctolagus cuniculus  Raposa Vulpes vulpes 

Lebre Lepus europaeus  Ratazana  Rattus norvegicus 
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Importa verificar se as espécies acima descritas, constituintes da fauna na envolvente à empresa, se 

encontram presentes nas Directivas 92/43/CEE do Conselho, de 21 de Maio de 1992, relativa à preservação 

dos habitats naturais e da fauna e flora selvagens e Directiva 2009/147/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 30 de Novembro de 2009, relativa à conservação das aves selvagens. 

 

Tabela 3-4 - Espécies que constam da Directiva 2009/147/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de 
Novembro de 2009. 

DIRECTIVA 2009/147/CE 

 NOME COMUM NOME CIENTÍFICO  NOME COMUM NOME CIENTÍFICO 

Anexo II - B Rola-comum Streptopelia turtur Anexo II - A Pombo Columba livia 

Anexo II - B Pega-rabuda Pica pica Anexo II - B Rola turca 
Streptopelia 

decaocto 

Anexo II - B Gralha-preta Corvus corone  
Anexo II - A 

Anexo III - A 
Perdiz - comum Alectoris rufa 

Anexo II - B Melro Turdus merula 
 

Anexo II - B Tordo-comum Turdus philomelos 

 

Analisando a Tabela 3-4, as espécies enumeradas no anexo II, da Directiva 2009/147/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 30 de Novembro de 2009, podem ser objecto de actos de caça no âmbito da 

legislação nacional. A caça a essas espécies não pode comprometer os esforços de conservação 

empreendidos na sua área de distribuição. Desta forma: 

i. As espécies enumeradas na parte A do anexo II podem ser caçadas na zona geográfica marítima e 
terrestre de aplicação da presente directiva. 

ii. As espécies enumeradas na parte B do anexo II podem ser caçadas apenas nos Estados-Membros 
para os quais são mencionadas 

 

Para as espécies referidas na parte A do anexo III, a venda, o transporte para venda, a detenção para venda 

e ainda o acto de pôr à venda as aves vivas, ou aves mortas, bem como qualquer parte ou qualquer produto 

obtido a partir da ave, facilmente identificável não são proibidas, desde que as aves tenham sido legalmente 

mortas ou capturadas ou legalmente adquiridas de outro modo. 

Dentre as espécies existentes destaca-se a rã Ibérica (Rana Iberica), sapo parteiro (Alytes obstetricans), 

presentes no Anexo IV-A, e a rã-verde (Pelophylax perezi, anteriormente Rana perezi), presente no Anexo V 

da Directiva 92/43/CEE. 

Para as espécies animais constantes do anexo IV-A encontra-se proibido (Art. 12.º da Directiva 92/43/CEE 

do Conselho, de 21 de Maio de 1992): 

i. Todas as formas de captura ou abate intencionais de espécimes dessas espécies capturados no 
meio natural; 

ii. A perturbação intencional dessas espécies, nomeadamente durante o período de reprodução, de 
dependência, de hibernação e de migração; 

iii. A destruição ou a recolha intencionais de ovos no meio natural; 

iv. A deterioração ou a destruição dos locais de reprodução ou áreas de repouso. 

 

Relativamente a estas espécies, os Estados-membros proibirão a detenção, o transporte, o comércio ou a 

troca e a oferta para fins de venda ou de troca de espécimes capturados no meio natural. 
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As espécies constantes no Anexo V da Directiva 92/43/CEE, correspondem a espécies animais e vegetais de 

interesse comunitário cuja captura ou colheita na natureza e exploração podem ser objecto de medidas de 

gestão, para que, estas práticas sejam compatíveis com a sua manutenção num estado de conservação 

favorável. 

3.3 RECURSOS HÍDRICOS  

A rede hidrográfica do concelho apresenta-se de um modo geral pouco densa e divide-se em duas áreas de 

drenagem principais: as ribeiras e rios a Norte que drenam directamente para o rio Ave, que integra a Bacia 

Hidrográfica do Rio Ave, e na zona mais a sul existe o ribeiro Leandro que drena para o rio Leça, desaguando 

posteriormente no Oceano Atlântico. 

3.3.1 CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA HIDROGRÁFICO 

Como principais linhas de água no concelho da Trofa, temos: o rio Ave com 93,5 km de comprimento, a ribeira 

da aldeia 6 km de comprimento, nasce na freguesia de Muro e atravessa Alvarelhos e Guidões, o rio Trofa 

com 14,5 km de comprimento, atravessa as freguesias de são Romão, Covelas e Santiago de Bougado, existe 

também um pequeno ribeiro a norte das instalações em estudo que desagua no rio Trofa, visível nas cartas 

do Plano Director Municipal da Trofa em anexo 1. 

A Ribeira da Trofa é a linha de água mais próxima às instalações em estudo, sendo inclusivamente o local 

onde são descarregados os efluentes da empresa, contudo esta não se encontra identificada na cartografia 

disponível. Esta encontra-se localizada no quadrante oeste da empresa a cerca de 120 m e o Rio Trofa 

encontra-se localizando a cerca de 500 m no quadrante este. 

As sub-bacias sujeitas a inundações para T=100 anos são o rio Trofa, a ribeira da Aldeia, a ribeira de 

Samogueira e a ribeira de Esprela. Observando a carta de Ordenamento, anexo 1, podemos verificar que a 

empresa em estudo não se encontra localizada numa zona inundável ou ameaçada pelas cheias, encontra-

se, no entanto, rodeada por zonas desta natureza. 

Podemos verificar na Figura 3-5, que as instalações encontram-se inseridas no plano de Bacia do Ave. 
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Figura 3-5 – Caracterização do sistema hidrográfico existente na envolvente à nossa área de estudo. 

 

3.3.2 QUALIDADE DA ÁGUA 

De modo a poder averiguar qual o estado de qualidade das águas na envolvente da Mecanarte foram 

analisadas as águas subterrâneas do furo, propriedade da empresa que se encontra junto à unidade industrial. 

Os resultados obtidos permitem aferir que a qualidade da água do furo apresenta características que permitem 

que a mesma seja considerada aceitável para consumo humano, uma vez que dos parâmetros analisados e 

cujo valor médio é apresentado na tabela 3-5, apenas o pH se encontra fora do intervalo definido legalmente. 

Uma vez que quer o Rio Ave quer o Rio Trofa se encontram a uma distância superior a 500 m da unidade 

industrial não foi efectuada uma caracterização da qualidade da água dos mesmos, ainda assim e no que 

respeita à qualidade da água do rio Ave a mesma encontra-se caracterizada no âmbito do plano da bacia 

hidrográfica do Ave.  

Tabela 3-5: Resultado da análise efectuada à água do furo em Jun-2010 

Parâmetro Valor registado 
DL 306/2007 DL 236/98 – Anexo XVI 

VP VMR VMA 

Turvação (UNT) < 0,2 4 - - 

pH (unidades de pH) 5,1 a 23 ºC 6,5 a 9,0 6,5 a 8,4 4,5 a 9,0 

Condutividade (µS/cm) 160 2 500 - - 

Cloretos (mg/L Cl) 38,0 250 70 - 

Alcalinidade Total (mg/L CaCO3) 11,0 - - - 

Dureza Total (mg/L CaCO3) 34,0 - - - 
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Ferro (µg/L Fe) < 40 200 5,0 - 

Nitratos (mg/L NO3) 16,2 50 50 - 

Nitritos (mg/L NO2) < 0,04 0,5 - - 

Azoto Amoniacal (mg/L NH4) < 0,2 0,5 - - 

Oxidabilidade em meio ácido (mg/L O2) 0,6 5 - - 

Cálcio (mg/L Ca) < 5,0 - - - 

Microorganismos a 37 ºC (UFC/mL) 20 
ssa1  

(desejável < 20) 
- - 

Microorganismos a 22 ºC (UFC/mL) 60 
ssa2  

(desejável < 100) 
- - 

Bactérias Coliformes (UFC/100mL) 0 0 100 - 

Escherichia coli (UFC/100mL) 0 0 - - 

Enterecocos (UFC/100mL) 0 0 - - 

Clostridium perfringens (UFC/100mL) 0 0 - - 

 

3.4 PATRIMÓNIO CULTURAL 

3.4.1 METODOLOGIA 

O objetivo principal desta investigação assenta na identificação de possíveis vestígios de interesse cultural, 

sobretudo de cariz arqueológico, possibilitando deste modo a sua valorização e eventual preservação. 

Para a concretização deste estudo delinearam-se duas fases distintas: 

i. Revisão bibliográfica na Biblioteca Municipal de Póvoa de Varzim, consulta da base de dados do 

Endovélico do IGESPAR e a análise toponímica e cartográfica; 

ii. Prospeção no terreno de interesse toponímico da freguesia de Santiago de Bougado. 

Importa referir que este levantamento foi elaborado de acordo com a organização administrativa anterior ao 

decreto de lei nº22/2012, de 30 de maio. 

 

3.4.2 CONTEXTO ARQUEOLÓGICO 

Nos séculos da Proto-História, os povos da Europa evidenciavam um notável atraso quando comparados com 

os povos do Médio Oriente. No período Neolítico praticavam a agricultura e a criação de animais ruminantes, 

pareciam desconhecer a escrita e sendo as suas vivências conhecidas devido aos parcos e pobres 

monumentos.  

Deste período destacam-se as antas ou dolmens, monumentos funerários dos povos indígenas que 

habitavam na França, Grã-Bretanha e na Península Ibérica. 

Estes monumentos surgem-nos referenciados na documentação medieval relativa à freguesia de Santiago 

de Bougado como pontos de referência para as divisões paroquiais, de coutos entre outras circunscrições. 

No ano de 979 da era cristã foi lavrado em notário uma doação de uma certa Nina a Afonso de todas as 

propriedades a ela pertencentes. Esta doação referia-se a propriedades localizadas em “in vila Gemundi et in 

Vila Zadones”, na “civitas Albarelios”.1 

                                                      
1 FERREIRA, Costa, Terras de Bougado, Editora Sólivros de Portugal, Trofa 1997; 
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A vila “Zadones” não é mais do que atual povoação de Cedões, a qual no século X já tinha assumido um 

papel de destaque no domínio da vida económica e social da região. 

Nas inquirições de D. Afonso III, em 1258, o jurado e interrogado João Martins declara que a igreja pertencia 

agora ao Cabido portuense, ou seja, o rei não tinha nem devia ai ter qualquer direito, embora lhe 

pertencessem 50 casais pelas Vilas da terra, sendo elas: Zadonne, et Nantimir, et Ciday, et Magana, et Lacuna 

Rregis, et Lacuna Carnazalis.2 

Já nas Memórias paroquiais de 1758, o pároco de S. Tiago de Bougado informou que “A paroquia desta 

freguesia está dentro dum dos lugares dela e tem sete lugares que são: Cedões; Trofa, Lantemil, Cidai, 

Maganha, Bairros e Lagoa e dentro deste é que está”. É de salientar que, Lacuna Rregis e Lacuna Carnazalis 

foram reduzidos a um só: o da Lagoa. A igreja matriz encontra-se sediada neste lugar.  

Na bibliografia consultada existe a referência a um variado património histórico, nomeadamente as Alminhas, 

as quais se encontram espalhadas por largos e caminhos e convidando a quem por lá passa que reze a sua 

oração. 

A sua origem é desconhecida, embora assente numa crença de uma vida para além da vida. 

Identificação das Alminhas3: 

“Alminhas da Peça Má” em Lantemil - Junto à estrada 

nacional de Porto-Braga encontra-se um pequeno padrão 

granítico com um pequeno nicho. Este foi edificado em 

1884, segundo os carateres gravados no granito por J. P. S. 

(Joaquim ou José Pereira Serra) e restaurado em 1962 por 

M. A. S. C.. No nicho encontra-se a imagem de Nossa 

Senhora do Carmo coroada com o menino de Jesus ao colo. 

“Alminhas da Maganha” em Maganha - situadas no 

entroncamento entre a estrada nacional Trofa-Vila do 

Conde e o acesso a S. Gens de Cidai. Um arranjo 

arquitetónico granítico encravado na parede. O nicho é 

defendido por uma portada de ferro gradeada e que 

interiormente possui azulejo com as imagens de Santo 

Isidro ajoelhado com uma paisagem campesina no seu fundo. No painel lateral direito encontra-se a Sagrada 

Família. No painel esquerdo a figura de Santo António contemplando o menino Jesus. 

“Alminhas de Bairros” em Bairros – situada em Bairros, este pequeno monumento carateriza-se por uma 

base paralelepipédica, parte dela forrada a azulejo, sobre a qual assenta uma capelinha encerrada por grade 

de ferro e encimada por um minúsculo nicho com uma cruz no topo. No interior da pequena capela vê-se um 

painel de azulejo que cobre toda a parede.  

Uma vez que a povoação deste território existiu desde muito cedo chegaram até nossos dias variados 

vestígios. 

A necrópole da Maganha é um desses exemplos. Explorada em 1937, limitou-se à escavação de uma única 

cista, formada por quatro pedras acomodadas verticalmente à volta de uma outra que servia de base.  

A necrópole de Bairros foi a que se destacou pelo rico espólio nela recolhido. O túmulo achado era formado 

por tijoleiras, no fundo, nas paredes e na tampa. O trabalho mal executado fez perder-se para sempre o 

                                                      
2 idem 

3 FERREIRA, Costa, Terras de Bougado, Editora Sólivros de Portugal, Trofa 1997; 

Figura 3-6 - Alminhas de Peça Má, em Lantemil 
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espólio possivelmente de caráter ceramológico e outros testemunhos, mas no entanto foram recolhidos duas 

peças de ouro maciço puríssimo. Segundo Joaquim de Vasconcelos, trata-se de elementos que algum dia se 

integraram num diadema celtibérico. 

Em todo o Norte de Portugal, existem múltiplos sinais de vida Pré-Histórica, sendo raro o cerro minhoto que 

não guarde povoados castrenses ou alguma vaga tradição de vivência milenária. 

Esta vivência é comprovada no Vale de Bougado pelos achados arqueológicos aí encontrados. Abade de 

Canidelo numa carta que escreveu ao Dr. António Cruz, ambos arqueólogos de Bougado, afirma que a Serra 

de Bougado foi habitada desde os tempos primitivos devido aos achados de machados, pontas de sílex provas 

da existência de caçador e guerreiro. 

Em Cidai existe um achado da idade do ferro, um povoado fortificado, embora na bibliografia consultada 

não exista grande informação acerca deste.  

Quando os romanos conquistaram a Península Ibérica, os seus habitantes depressa aprenderam os seus 

usos e costumes, tendo fundado cidades e construído estradas (as vias romanas) 

A estrada que ligava Olissipo (Lisboa) a Bracara Augusta (Braga) passava por esta zona, fazendo-se a 

passagem do Ave algures pelo território de Bougado. Segundo o Prof. Doutor António Cruz “ a via romana 

devia infletir um pouco mais para o Norte, a partir da Trofa Velha em S. Martinho de Bougado (onde existiam 

dois marcos miliários) e a passagem do rio Ave devia fazer-se no lugar de Vau. Neste lugar ainda o leito do 

rio mostra por vezes, um lageado que foi preparado para facilitar a passagem e uma pedra de grandes 

dimensões destruída à poucos anos por um lavrador, marcava o ponto de entrada na água” 

Vários miliários foram encontrados nesta zona de estudo4: 

Miliário de Trofa Velha - Segundo miliário do conjunto denominado por Trofa Velha (CNS 2828 e 26254), de 

diâmetro reduzido e em elevado estado de degradação. Neste pode ler-se: IMP. CAESARI D.N. , o resto das 

linhas encontram-se muito desgastadas, apenas na segunda linha se identificam as letras GN. Segundo Mário 

Capela o miliário servia de espeque a uma barra de ferro para suster uma ramada. As coordenadas 

apresentadas são as da ponte da Trofa, local de onde seria proveniente o miliário. Atualmente o mesmo 

encontra-se na Casa da Cultura da Trofa. 

Miliário Lantemil - Marco miliário de grandes dimensões e em muito mau estado de conservação, restando 

apenas da inscrição a identificação parcial a quem foi dedicado. Segundo Mário Capela, trata-se de um 

cilindro de granito, chanfrado no fuste e na base, com uma altura máxima de 1,4m e um diâmetro de cerca 

de 0,53m. d. N FLA/.../LICINIO/LICINIANO/AVG// "...a Licínio Liciniano Augusto." A pedra terá sido descoberta 

aquando da abertura da estrada que faz ligação à cidade do Porto (possivelmente em conjunto com o miliário 

registado com o CNS 2828 e 26251), tendo sido posteriormente transladada para a aldeia de Antomil e terá 

ainda sido colocada na estrada à entrada da ponte sobre o ribeiro da Trofa, em São Martinho de Bogado, no 

seu lado direito no sentido Braga/Porto, onde permaneceu muitos anos. Atualmente, encontra-se no Museu 

Municipal Abade Pedrosa. As coordenadas apresentadas são as da ponte da Trofa, local de onde seria 

proveniente o miliário. 

Miliário Sedões - Miliário pertencente à Via XVI (Braga-Olisipo); Junto à ponte do Rio Sedões foi detetado 

um miliário e ainda fragmentos de outros dois (CNS 26254 e 26251). Este miliário de granito tem de altura 

2,11m e de circunferência cerca de 1,55m. A inscrição nele presente encontra-se bastante danificada, mas 

foi ainda possível ler-se o seguinte: IMPERATORI CAESARI/ DOMINO NOSTRO/ ::::IO IVNIO CONS/ TANTI 

MAXIMO/ VICTORI . ADRI : M/ FATORI AVGVSTO/ DIVI CONSTANTINI/ ET VALERI MAX : / MIANI NEPOTI/ 

DIVI CLAVDI/ PRONEPOTI/ E BRAC/ M P XXI// Esteve muito tempo localizado à entrada da ponte sobre o 

                                                      
4 FERREIRA, Costa, Terras de Bougado, Editora Sólivros de Portugal, Trofa 1997; 
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ribeiro da Trofa, em Santiago de Bougado, no concelho da Trofa, no seu lado esquerdo, do sentido Braga-

Porto. Segundo Álvaro de Brito Moreira, este miliário encontra-se no seu local original, contudo Mário Capela, 

refere que terá sido encontrada aquando da abertura de uma estrada, juntamente com os miliários com o cns 

26254 ou 26251, tendo sido posteriormente levados para a entrada da supracitada ponte. As coordenadas 

apresentadas são as da ponte da Trofa, local de onde seria proveniente o miliário. Presentemente o mesmo 

encontra-se na Casa da Cultura da Trofa. 

Miliário Peça Má - Fragmento de miliário encontrado pelo Dr. António Cruz. Segundo a sua descrição tratar-

se-ia apenas da parte superior do marco miliário. Quanto à sua inscrição, à semelhança dos anteriores, 

segundo o autor, os caracteres eram bárbaros e referiam o imperador Marco Aurélio Carini (?). IMP(eratori) 

[CAES(ari)]/M(arco) AUREL[IO]/CARIN[O]/ABRAC[ARA]// Em 2000 foi localizado no jardim de António Cruz 

em Trofa Velha (COLMENERO, 2004). 

Miliário Trofa Velha - Miliário descoberto em 1875 durante os trabalhos efetuados na ponte sobre o rio 

Sedões. O miliário não foi recolhido por Capela uma vez que terá desaparecido na altura da sua descoberta. 

IMP(eratori) CAES(ari).M(arco).CLAU/DIO TACITO PIO/FEL(ici) INVICTO AVG(usto)/PON[tif(ici)] MAX(imo) 

TRIB(unicia)/POTEST(ate)[...].ERVS/CONS[uli]/[restit]UTOR[i]ORB<i>s// 

Estes são todos os achados arqueológicos 

identificados, embora seja importante que para além 

destes existe na freguesia outros monumentos de 

elevado interesse patrimonial e histórico como é 

exemplo a Igreja Paroquial de Santiago de Bougado. 

Classificado como imóvel de interesse público, 

apresenta uma planta longitudinal, a igreja articula nave 

única e capela-mor, ambas pouco decoradas e cobertas 

por abóbada de madeira.  

A fachada, com o portal envolto pelo jogo de linhas 

planas, revela algumas características mais arcaicas, 

como as torres que ladeiam o frontispício, com cúpulas 

piramidais de gosto seiscentista. Na verdade, a igreja 

parece não ter respeitado, na totalidade, os desenhos 

do seu famoso arquiteto Nicolau Nasoni, substituindo-

se a cúpula de cantaria das torres, pelo remate que hoje 

conhecemos. Tal facto deve-se, muito possivelmente, a um erro de cálculo por parte do mestre pedreiro que 

se viu "obrigado a abandonar a obra, depois de nela haver gasto os seus próprios haveres". São de salientar 

algumas semelhanças entre a Torre dos Clérigos e esta Igreja devidas à proximidade de construção. 

Para além desta referencia-se a Capela de Nossa Senhora da Livração, a Capela de Santa Luzia ambas 

edificadas em Trofa Velha, e a capela da Nossa Senhora do Desterro em Bairros, todas com uma tipologia 

mais simples. 

  

Figura 3-7 - Igreja Paroquial de Santiago de Bougado 
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Tabela 3-6 – Fontes de informação consultadas e lista de achados arqueológicos identificados 

Fontes de Informação Resultados 

Lista de imoveis classificados 
(IGESPAR) 

Igreja paroquial de Santiago do Bougado 
Via de Braga ao Porto-8 marcos miliários  

Bases de dados de sítios 
arqueológicos (IGESPAR) 

Necrópole (Bairros) 
Casal Rústico (Bairros) 
Mamoa (Barração) 
Povoado Fortificado (Cidai) 
Sepultura (Lantemil) 
Necrópole (Maganha) 
Arte Rupestre (Pedra das Ferraduras) 

Necrópole (Rodrigo Velho) 
Miliário (Trofa Velha 1) 
Miliário (Lantemil) 
Miliário (Sedões) 
Miliário (Peça Má) 
Miliário (Trofa Velha 5) 
Ponte (Vau) 

Bibliografia 

Necrópole (Bairros) 
Casal Rústico (Bairros) 
Sepultura (Lantemil) 
Necrópole (Maganha) 
Necrópole (Rodrigo Velho) 
Miliário (Trofa Velha 1) 
Miliário (Lantemil) 

Miliário (Sedões) 
Miliário (Peça Má) 
Miliário (Trofa Velha 5) 
Ponte (Vau) 
Alminhas da Peça Má (Lantemil)  
Alminhas da Maganha (Maganha)  
Alminhas de Bairros (Bairros) 

 

3.4.3 PROSPEÇÃO NO TERRENO 

No que respeita à prospeção do terreno, Santiago de Bougado caracteriza-se por uma intensiva ocupação de 

terrenos agrícolas, tendo a zona mais central da freguesia um forte aglomerado habitacional. 

Nesta fase não se identificou nenhum património cultural para além daquele descrito, no entanto não se pode 

excluir a possibilidade de existirem vestígios de interesse arqueológico, uma vez que a área é muito extensa 

e ocupada por propriedades privadas o que impossibilita uma eficaz visualização. 

Casal de Bairros 

Identificação: 
Encontra-se implantado a Oeste da veiga do Bougado, em plena várzea fluvial do Ave. 
Coordenadas: 161350 486000 

Localização:  Século V a VIII d.C 

Caracterização: 
Este sítio revelou materiais de superfície, designadamente, cerâmica comum e tegulae, com uma 
área de dispersão de materiais ampla. 

 

Necrópole de Maganha 

Identificação: 
Localiza-se na Bouça do Lameiro, lugar da Maganha. 
Coordenadas: 161000 485000 

Localização:  Século V a VIII d.C 

Caracterização: 
Descoberta em 1936/37, aquando a abertura de uma vala na propriedade de António Domingos 
Pinheiro. Não se tendo encontrado qualquer espólio, o arqueólogo Mendes Correia (1937), que 
fez o levantamento, datou entre o século V a VIII d.C. 

 

Miliário da Ponte sobre o Rio Trofa 

Identificação:  Rua das Indústrias, Trofa Velha. (Atualmente na Casa da Cultura da Trofa, desde 2001) 

Localização:  Período Romano 

Caracterização: 
Miliário da série Capela, localizado no extremo Norte da ponte, para onde foi levado por Pires de 
Lima, aquando da construção da atual estrada nacional. 

Imagem 
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Miliário da Ponte sobre o Rio Trofa 

Identificação:  Trofa Velha (atualmente na Casa da Cultura da Trofa desde 2001). 

Localização:  Período Romano 

Caracterização: 
Miliário da série Capela, Localizado no extremo Norte da ponte, para onde foi levado por Pires de 
Lima, aquando da construção da atual estrada nacional.  

Imagem 

 
 

 

Zona de Potencial Arqueológico de Lantemil 

Identificação:  Rua da Pedreira e EN 14 (Rua das Indústrias) 

Localização:   

Caracterização: 

Pequena elevação tipo mamoa com cerca de 3 metros de altura, com a curvatura de topo abatida, 
ou ligeiramente aplanada, e um diâmetro de 20 m (aprox.). E ladeada a norte pelo ribeiro de 
lantemil e por leiras de cultivo e a sul pela rua da Pedreira. A cobertura vegetal do cabeço é 
composta por pinheiros e eucaliptos. 
O perímetro, na ligação com as leiras, revela já a alterite granítica de cor esbranquiçada, 
indiciando uma camada humosa muito ténue. A configuração da calote é regular, não 
apresentando quaisquer evidências de pedras, dispersas ou imbricadas, nem mesmo quaisquer 
depressões na sua superfície. Mesmo que ténues, os elementos característicos duma estrutura 
megalítica são algo evidente, e daí deverão ser mantidas reservas sobre qualquer intervenção 
local, devendo, nesse caso, ser objeto de avaliação e acompanhamento por um arqueólogo. 

Imagem 

 
 

 

Necrópole Bairros  

Identificação:  Localiza-se em plena várzea fluvial do Ave, na povoação de Bairros. 

Localização:  Período Romano 

Caracterização: 

A primeira referência a esta sepultura é feita por Leite de Vasconcelos (1912: 38-39). 
Não se registou qualquer tipo de espólio cerâmico, para além do material de 
cobertura, tegulae. 

O restante espólio revelou dois aros em ouro, os quais Armando Coelho Silva (1986: 
224, 226-264) afirma que se tratam de “hair rings” britânicos. Cronologicamente o 
autor insere-os no período de Hallstat D final, através da analogia do aro encontrado 
no túmulo de Kappel am Rhein. 
Por este motivo, questiona-se a integração desta sepultura em contextos romanos. 
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Zona de Potencial Arqueológico de Rorigo Velho 

Identificação:  
Lugar de Rorigo Velho 
Coordenadas: -36901   184556 

Localização:  Período Romano 

Caracterização: 
Área de dispersão de cerâmica comum romana e de construção, escória e mós. Foi aqui 
escavada uma necrópole por Mendes Corrêa. 

Imagem 

 
 

 

3.5 USO DO SOLO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 
Neste capítulo será analisada a ocupação actual do solo na área de estudo referente à Mecanarte, bem como 

planos de ordenamento do território abrangidas por ela. 

A análise ao uso do solo permite fazer um levantamento geográfico da utilização actual do uso do solo e da 

caracterização das várias actividades que lhes são atribuídas. Desta forma é possível identificar as alterações 

a ser efectuadas, com a actividade em funcionamento, bem como verificar a sua adequação ao tipo de uso 

do solo existente. 

Serão ainda analisados planos de ordenamento em vigor que se aplicam à área do projecto e que podem 

gerar conflitos de uso do solo com o projecto em análise. 

 

3.5.1 USO ACTUAL DO SOLO 

A unidade industrial encontra-se implanatada numa zona classificada como zona industrial, sendo que na 

envolvente da área de estudo encontra-se numa zona classificada como Reserva Agrícola Nacional (RAN), e 

uma zona Agro-Florestal, segundo o PDM da Trofa. 

Através da análise da ocupação actual do solo, na área da instalação e envolvente de 500m, é possível 

identificar os seguintes usos: 

 Tecido urbano:  

 Indústria e comércio:  

 Área de extracção de inertes:  

 Culturas temporárias:  

 Culturas permanentes:  

 Florestas:  

 Florestas abertas e vegetação arbustiva e herbácea:  

 

  



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA UNIDADE INDUSTRIAL DA MECANARTE 
Relatório Técnico 

3. Caracterização do ambiente afectado pelo projecto 

 

 

 

MECANARTE.EIA.01.13 42 JUNHO - 2014 

Tabela 3-7 - Uso actual do solo num raio de 500m: áreas estimadas. 

USO DO SOLO ÁREA (HA) 

Tecido urbano 1,85 

Indústria e comércio 0,76 

Área de extracção de inertes 0,17 

Culturas temporárias 37,04 

Culturas permanentes 0,49 

Florestas 37,96 

Florestas abertas e vegetação arbustiva e herbácea 0,28 

Áreas estimadas a partir do COS 2007 (Fonte: (IGP)) 

 

Figura 3-8 – Uso actual do solo (COS2007) 

 

3.5.1.1 Tipo de solo 

No concelho da Trofa, o tipo de solo existente pertence maioritariamente ao período geológico Silúrico e 

Ordovícico, composto por xistos e gauvaques, ocupando cerca de 59,33% do território do concelho. O tipo de 

solo menos abundante, 0,29%, data do Período Permo-Carbónico Continental, dizendo respeito a 

conglomerados, xistos carbonosos, xistos argilosos. 

 
Tabela 3-8 – Tipo de solo existente no concelho da Trofa. 

PERÍODO GEOLÓGICO COMPONENTE LITOLÓGICA DESIGNAÇÃO OCUPAÇÃO 

Silúrico e Ordovícico 
Form. Sedimentares e 
metamórficas 

Xistos, gauvaques 59,33% 

Holocénico Form. Sedimentares Aluviões 1,17% 

Plistocénico Form. Sedimentares Areias e cascalheira 0,32% 

Permo-Carbónico 
Continental 

Form. Sedimentares e 
metamórficas 

Conglomerados, xistos carbonosos, 
xistos argilosos 

0,29% 
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Do Câmbrico ao Pré-
Câmbrico 

Form. Sedimentares e 
metamórficas 

Xistos, gauvaques (Complexo xisto-
gauváquico) 

1,16% 

Do Devónico ao 
Ordovícico 

Form. Sedimentares e 
metamórficas 

Quartzitos 0,38% 

Do Câmbrico ao Pré-
Cambrico 

Form. Sedimentares e 
metamórficas 

Xistos, gauvaques (Complexo xisto-
gauváquico) 

0,58% 

- Rochas Eruptivas Plutónicas  Granitos e rochas afins 36,78% 

 

Existem dois tipos de solo presentes na área em estudo correspondendo ao período geológico Holocénico, 

com componentes litológicas de formações sedimentares (aluviões), e Silúrico e Ordovícico, com formações 

sedimentares e metamórficas (xistos e grauvaques).  

 

3.5.2 MODELOS DE ORDENAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO TERRITÓRIO 

A abordagem efectuada às figuras de ordenamento teve em conta os planos e condicionantes existentes a 

nível nacional, regional e municipal. Não foi efectuada uma análise a nível estratégico uma vez que o estudo 

de impacto ambiental está a ser realizado sobre uma empresa já existente, e não se traduz numa alteração 

estratégica.  

 

3.5.3 PLANOS MUNICIPAIS DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

3.5.3.1 Plano Director Municipal da Trofa 

O Aviso n.º 2683/2013, aprova o Plano Director Municipal da Trofa (PDMT). O PDMT possui a Planta de 

Ordenamento desdobrada nas Plantas de Qualificação do Solo, Património, Programação e Execução e 

Sensibilidade ao Ruído e a Planta de Condicionantes desdobrada nas Plantas Síntese e Povoamentos 

Florestais Percorridos por Incêndio e Perigosidade de Incêndio Florestal. 

Analisando a carta PDMT no Anexo 1 verifica-se que a área afectada pela empresa em análise, num raio de 

500 m, aproximadamente, abrange as seguintes classes: Solo Urbanizado – Espaço de actividades 

económicas, Solo Urbanizado – Espaço residencial (área de moradias), Solo Rural – Espaço florestal (área 

florestal de produção) e Solo Rural – Espaço Agrícola. 

 

3.5.3.2 Solo Urbano 

O território assim classificado destina-se ao processo de urbanização e à edificação, nele se compreendendo 

os terrenos urbanos e urbanizáveis, incluindo os solos afectos à estrutura ecológica necessários ao equilíbrio 

do espaço urbano (Art. 9º, Aviso n.º 2683/2013). 

O solo urbano encontra-se dividido em duas categorias: solo urbanizado (solo dotado de infra-estruturas 

urbanas e servido por equipamentos de utilização colectiva, Art. 11º Aviso n.º 2683/2013) e solo urbanizável 

(solo destinado à expansão urbana ou a ser alvo de reconversão urbanística, através de urbanização 

programada, Art. 11º Aviso n.º 2683/2013). Para a envolvente da área em estudo é possível identificar 

espaços classificados como urbanizados, nomeadamente: espaços residenciais e espaços de actividades 

económicas. 

Espaço Residencial  

Corresponde a áreas urbanizadas e dominantemente edificadas, destinadas às actividades habitacionais e 

ainda aos usos comerciais, de serviços. Turísticos e de equipamentos, incluindo áreas verdes urbanas de 

utilização pública ou privada, admitindo-se usos industriais, de armazenagem ou outros desde que 

compatíveis com a função habitacional nos termos do Art. 14.º (Art. 49º, Aviso n.º 2683/2013). 
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As áreas definidas como espaço residencial encontram-se como confrontação a Norte da área em estudo, a 

Oeste nas povoações de Cidai e Portela e a Oeste, freguesias de Bougado (Santiago) e Trofa Velha. 

Espaço de Actividades Económicas 

São assim definidos os espaços que integram as áreas ocupadas predominantemente por usos industriais e 

de armazenagem, complementados por serviços, comércio, estabelecimentos hoteleiros e equipamentos de 

apoio a estas actividades (Art. 54º, Aviso n.º 2683/2013). 

A Mecanarte encontra-se localizada no espaço assim classificado, estando desta forma, devidamente 

enquadrado. No caso de, no futuro, se proceder à ampliação de edifícios existentes são aplicáveis as 

seguintes disposições (Art. 55º, Aviso n.º 2683/2013): 

a) A altura da fachada máxima admitida é de 12 metros, excepto no caso de instalações técnicas 
devidamente justificadas; 

b) O índice de utilização não pode exceder 0,50 ou 0,70 da área do prédio, consoante este seja ou não 
sujeito a operação de loteamento; 

c) O índice de impermeabilização do solo não pode exceder 70 % da área do prédio; 

d) No interior de cada prédio deve existir o espaço necessário ao movimento de cargas e descargas, 
bem como ao estacionamento próprio, sem prejuízo da normal fluência de tráfego nas vias públicas; 

e) No caso da ocupação de prédios livres em frente urbana consolidada, são observados os 
alinhamentos das vedações e fachadas e o tipo de relação com o espaço público verificado nos 
prédios já ocupados nessa frente urbana. 

 

3.5.3.3 Solo Rural 

Este destina-se ao aproveitamento agrícola, pecuário e florestal ou de recursos geológicos, a espaços 

naturais de protecção ou de lazer ou a tipos de ocupação humana que não lhe confiram o estatuto de solo 

urbano (Art. 9º, Aviso n.º 2683/2013). 

Espaço Agrícola 

Correspondem a áreas que pelas suas características intrínsecas ou actividades desenvolvidas pelo homem 

se adequam ao desenvolvimento de actividades agrícolas e pecuárias, constituindo espaços de expressão 

rústica a salvaguardar pela sua relevância na composição da paisagem concelhia (Art. 34.º, Aviso n.º 

2683/2013). 

Espaço Florestal 

Sem prejuízo do disposto no Plano Regional de Ordenamento Florestal do Baixo Minho (PROF BM), os 

espaços florestais são áreas de uso ou de vocação florestal dominante, destinados prioritariamente ao 

aproveitamento dos recursos florestais e à salvaguarda do seu valor ambiental e paisagístico, assegurando a 

permanência da estrutura verde e do papel que desempenham na promoção das actividades de recreio e 

lazer da população do concelho, a preservação do relevo natural e a diversidade ecológica (Art. 30º, Aviso 

n.º 2683/2013). Os espaços florestais dividem-se nas seguintes categorias: área florestal de produção e área 

florestal de protecção.  

Na envolvente à área em estudo encontram-se áreas florestais classificadas como de produção, estas 

compreendem os solos com aptidão florestal, integrando também terrenos incultos ou com mato, onde não 

ocorram condicionantes biofísicas significativas, verificando-se a sua ocupação por folhosas de rápido 

crescimento e resinosas. Estas áreas destinam-se ao aproveitamento do potencial produtivo de acordo com 

disposto no Plano Regional de Ordenamento Florestal do Baixo Minho, garantindo a salvaguarda da protecção 

do solo e das características da paisagem (Art. 31º, Aviso n.º 2683/2013). 



ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA UNIDADE INDUSTRIAL DA MECANARTE 
Relatório Técnico 
3. Caracterização do ambiente afectado pelo projecto 

 
 

 

 

MECANARTE.EIA.01.13 45 JUNHO - 2014 

3.5.4 CONDICIONANTES, SERVIDÕES E RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA 

Na carta de Condicionantes do PDMT, em anexo 1, é possível identificar as restrições e condicionantes ao 

uso, que irão ser desenvolvidas de seguida: 

 Reserva Ecológica Nacional 

 Reserva Agrícola Nacional 

 Domínio Público Hídrico 

 Servidões Rodoviárias 

 

3.5.4.1 Reserva Ecológica Nacional 

A Reserva Ecológica Nacional (REN), criada a 5 de Julho pelo Decreto-Lei n.º 321/83, veio salvaguardar a 

estrutura biofísica necessária para que se possa realizar a exploração dos recursos e a utilização do território 

sem que fossem degradadas determinadas circunstâncias e capacidades de que dependem a estabilidade e 

fertilidade das regiões, bem como a permanência de muitos dos seus valores económicos, sociais e culturais. 

Posteriormente sentiu-se a necessidade de abranger o âmbito da REN, devido a existência de zonas sujeitas 

a grandes pressões, como zonas costeiras, zonas declivosas, zonas ribeirinhas, águas interiores e áreas de 

infiltração máxima ou de apanhamento. Estas zonas que até então não constavam da protecção da REN, 

foram integradas na mesma, através do Decreto-Lei 93/90, de 19 de Março.   

Este foi posteriormente alterado pelo Decreto-Lei n.º 316/90, de 13 de Outubro, pelo Decreto-Lei n.º 213/92, 

de 12 de Outubro, pelo Decreto-Lei 79/95, de 20 de Abril, pelo Decreto-Lei n.º 203/2002, de 1 de Outubro e 

pelo Decreto-Lei n.º 180/2006, de 6 de Setembro. 

Actualmente encontra-se em vigor o Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto, segundo o qual a REN visa 

a protecção dos recursos naturais, especialmente água e solo, de forma a favorecer a conservação da 

natureza e biodiversidade, essenciais para o suporte biofísico e equilíbrio ecológico. Tendo sido rectificado 

pela Declaração de Rectificação 63-B/2008, de 21 de Outubro, que estabelece o Regime Jurídico da Reserva 

Ecológica Nacional. 

A REN no concelho da Trofa foi aprovada pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 45/2008, de 14 de 

Fevereiro, tendo vindo substituir a delimitação constante da Resolução de Conselho de Ministros n.º 86/96, 

de 11 de Junho, referente ao concelho de Santo Tirso. A área em estudo encontra-se rodeada por áreas REN, 

não se encontrando, no entanto, localizada na mesma (ver Anexo 1). 

Pela análise podemos identificar condicionantes que são compatíveis com o regime da REN, como a Reserva 

Agrícola Nacional. Outras, por serem incompatíveis e por se encontrarem já constituídas, prevalecem sobre 

o regime da REN: Estradas nacionais (EN) e Caminho-de-ferro. 

 

3.5.4.2 Reserva Agrícola Nacional 

A Reserva Agrícola Nacional (RAN), criada pelo Decreto-Lei n.º 451/82, de 16 de Novembro, veio classificar 

o solo como recurso fundamental para a sobrevivência e bem-estar das populações e independência 

alimentar do país. O DL 451/82 sofreu várias alterações, pelo Decreto-Lei n.º 196/89, de 14 de Junho, alterado 

pelo Decreto-Lei n.º 274/92, de 12 de Dezembro e pelo Decreto-Lei n.º 278/95, de 25 de Outubro. 

O Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de Março, procedeu a uma revisão profunda do regime jurídico da RAN, 

tendo revogado o Decreto-Lei n.º 196/89, de 14 de Junho. De acordo com o mesmo as áreas da RAN devem 

ser afectas à actividade agrícola e são áreas non aedificandi, numa óptica de uso sustentado e de gestão 

eficaz do espaço rural (Art. 20.º). 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA UNIDADE INDUSTRIAL DA MECANARTE 
Relatório Técnico 

3. Caracterização do ambiente afectado pelo projecto 

 

 

 

MECANARTE.EIA.01.13 46 JUNHO - 2014 

A área em estudo, não se encontra localizada numa área RAN, possuindo, no entanto, áreas RAN nas suas 

imediações. 

 

3.5.4.3 Servidões Rodoviárias 

O Decreto-Lei n.º 34:593, de 11 de Maio de 1945, promulgou o Plano rodoviário, que estabeleceu as normas 

para a classificação das estradas nacionais, municipais e dos caminhos públicos e fixou as respectivas 

características técnicas. Desta forma as grandes directrizes da política rodoviária encontravam-se definidas 

no Decreto de 1945 até ser revisto e publicado novo Plano rodoviário pelo Decreto-Lei n.º 380/85, de 26 de 

Setembro. 

Actualmente encontra-se em vigor o Plano Rodoviário Nacional (PRN) de 2000, (Decreto-Lei nº 222/98 com 

as alterações introduzidas pela Lei nº 98/99 de 26 de Julho, pela Declaração de rectificação nº 19-D/98 e pelo 

Decreto-Lei nº 182/2003 de 16 de Agosto). 

Segundo o Art. 5.º do Decreto-Lei n.º 13/94, de 15 de Janeiro, ficam estabelecidas as seguintes zonas de 

servidão non aedificandi:  

i. Para os IP (Itinerário Principal): 50 m para cada lado do eixo da estrada e nunca a menos de 
20 m da zona da estrada;  

ii. Para os IC (Itinerário Complementar): 35 m para cada lado do eixo da estrada e nunca a 
menos de 15 m da zona da estrada;  

iii. Para as OE (Outras Estradas): 20 m para cada lado do eixo da estrada e nunca a menos de 
5 m da zona da estrada.  

Na envolvente da área em estudo encontram-se vários troços de estradas secundárias de acesso às 

instalações da empresa. Está garantida a compatibilidade com a rua Ribeira, rua Termo e Rua Regatais, uma 

vez que as instalações se encontram a uma distância superior à estipulada. 
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3.6 PAISAGEM  
 

3.6.1 ENQUADRAMENTO GERAL  

A paisagem é uma componente central do sistema ambiental, quer enquanto suporte de identidade social e 

territorial quer enquanto factor de qualificação ambiental e de valorização dos espaços rurais. 

A paisagem é um sistema dinâmico, onde os diferentes factores naturais e culturais interagem e evoluem em 

conjunto, determinando e sendo determinados pela estrutura global, o que resulta numa configuração 

particular, nomeadamente de relevo, coberto vegetal, uso do solo e povoamento, que lhe confere uma certa 

unidade e à qual corresponde um determinado carácter (Cancela d’Abreu et al., 2004). Ao conceito de 

paisagem estão então associadas componentes não só de natureza objetiva, como é o caso das componentes 

biofísica e humana, mas também de ordem subjetiva, e por isso social, na medida em que é relevante 

considerar o modo como a mesma é sentida e entendida por diferentes grupos da população, numa lógica de 

participação dos diversos actores no seu ordenamento e gestão.  

O estudo da paisagem compreende dois aspectos principais: uma primeira abordagem foca a sua atenção na 

componente estrutural da paisagem e considera-a no seu todo, onde as interacções entre os elementos vivos 

e inertes constituem as componentes básicas da paisagem, permitindo, assim, a identificação de áreas com 

características relativamente homogéneas, que se definem como unidades de paisagem. Uma segunda 

abordagem focaliza-se no efeito cénico da paisagem, como expressão de valores estéticos e plásticos do 

meio natural capazes de induzir emoções no Homem. 

3.6.2 ANÁLISE VISUAL DA PAISAGEM 

A qualidade visual de uma paisagem determina-se através da avaliação dos seus valores estéticos, avaliação 

essa que está sujeita a um elevado grau de subjectividade. A paisagem, como realidade apreendida por um 

observador, é uma experiencia sensorial complexa. No acto da observação produz-se uma concepção de 

realidade, que não é percebida de forma objectiva, uma vez que é função das características psicológicas do 

observador (Villas, 1992). Ainda assim, torna-se necessário objetivar a valorização da paisagem, para tal 

recorreu-se ao método proposto por Gonzáles et al (1995), o qual define 20 parâmetros relacionados com a 

paisagem agrupados por 5 categorias: 

 Geomorfologia 

 Coberto vegetal 

 Água 

 Elementos antrópicos 

 Envolvente adjacente  

 

A estas categorias é adicionado mais um parâmetro, a singularidade dos elementos da paisagem. 

De modo global, áreas montanhosas são tidas como mais atractivas do que colinas, e estas mais do que 

planícies; paisagens agrestes ou terrenos de cultivo são mais valorizadas do que paisagens urbanas ou 

industriais. Lagos, rios e outras superfícies de água são elementos valorizadores, ao invés da intervenção 

humana na paisagem, a qual raramente enriquece a paisagem. Quanto maior a extensão de paisagem que a 

nossa vista abarca, menor é a percepção individual de cada um dos seus atributos, consequentemente, maior 

a importância da sua avaliação conjunta.
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CRITÉRIOS DE VALORIZAÇÃO DA QUALIDADE DA PAISAGEM NÍVEL DE QUALIDADE 
JUSTIFICAÇÃO 

ELEMENTOS DA PAISAGEM 0 1 2 3 4 

G
e

o
m

o
rf

o
lo

g
ia

 

1. Complexidade 

topográfica  

Muito alta      

Baixa complexidade topográfica. A área de estudo apresenta uma elevada 

uniformidade. 

Alta       

Media      

Baixa  X    

Muito baixa      

2. Declive 

Muito escarpado > 50%      

A área em estudo é maioritariamente plana. Ver cartografia do anexo I relativa à 

altimetria. 

Acentuado 30%-50%      

Moderado 20%-30%      

Suave 10%-20%      

Plano ou muito suave <10 % X     

3. Formações 

geológicas 

Presença de formações relevantes      
 -- 

Ausência de formações relevantes X     

V
e

g
e

ta
ç
ã

o
 

4. Grau de 

cobertura 

75%-100%     X 

Verifica-se um elevado grau de cobertura vegetal, na sua maioria campos agrícolas mas 

também manchas florestais compostas predominantemente por eucalipto e pinheiro 

bravo. As culturas dos campos agrícolas, procuram na sua maioria a optimização do 

espaço disponível e a sua densidade é elevada. As zonas florestais possuem na sua 

maioria eucaliptos e pinheiros bem como alguns arbustos. Estes aglomerados florestais 

são desorganizados e apresentam um densidade mediana. 

50%-75%      

25%-50%      

5%-25%      

< 5%      

5. Densidade 

Muito abundante      

Abundante     X  

Frequente      

Escassa      

Muito escassa      
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Ver    

Figura 3-10 Figura 3-11. 

 

CRITÉRIOS DE VALORIZAÇÃO DA QUALIDADE DA PAISAGEM 
NÍVEL DE 

QUALIDADE JUSTIFICAÇÃO 

ELEMENTOS DA PAISAGEM 0 1 2 3 4 
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6. 

Distribuição 

horizontal 

Vegetação cerrada      

Verifica-se um elevado grau de cobertura vegetal, na sua maioria campos 

agrícolas mas também manchas florestais compostas predominantemente por 

eucalipto e pinheiro bravo. As culturas dos campos agrícolas, procuram na sua 

maioria a optimização do espaço disponível e a sua densidade é elevada. As 

zonas florestais possuem na sua maioria eucaliptos e pinheiros bem como alguns 

arbustos. Estes aglomerados florestais são desorganizados e apresentam um 

densidade mediana. 

Vegetação aberta    X  

Vegetação dispersa      

Ausência de vegetação      

7. Altura do 

estrato 

superior 

Estrato de árvores altas >15 m      

Estrato de árvores intermédias 8 m -15 m      

Árvores baixas e/ou matagais 3 m -8 m   X   
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Matagais baixos e/ou herbáceas altas < 3m      Ver 

   

Figura 3-10 Figura 3-11. 

Ausência quase total de vegetação      

8. 

Diversidade 

cromática 

Muito alta      

Alta       

Media   X   

Baixa      

Muito baixa      

9. 

Contraste 

cromático 

Muito perceptivel: variação de cores fortes      

Perceptivel: variações de cor perceptiveis      

Medio: alguma variação, não dominante   X   

Baixo: tons baços, poucas cores      

Muito baixo: sem contraste de cores      

 

CRITÉRIOS DE VALORIZAÇÃO DA QUALIDADE DA PAISAGEM NÍVEL DE QUALIDADE 
JUSTIFICAÇÃO 

ELEMENTOS DA PAISAGEM 0 1 2 3 4 
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10. Estacionalidade 

Formação vegetal mista, com fortes contrastes 

cromáticos estacionais 
     

Verifica-se um elevado grau de cobertura vegetal, na sua maioria campos agrícolas 

mas também manchas florestais compostas predominantemente por eucalipto e 

pinheiro bravo. As culturas dos campos agrícolas, procuram na sua maioria a 

optimização do espaço disponível e a sua densidade é elevada. As zonas florestais 

possuem na sua maioria eucaliptos e pinheiros bem como alguns arbustos. Estes 

aglomerados florestais são desorganizados e apresentam um densidade mediana. 

Formação vegetal mista, com fortes contrastes 

cromáticos pouco visíveis 
     

Formação vegetal uniforme, com forte variação 

estacional 
  X   

Vegetação cromática uniforme, com contraste 

estacional nulo ou muito baixo 
     

Ausência quase total de vegetação      
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Ver 
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11. Água superficial 

visível 

Presencia de água em laminas superficiais 

(lagos, pântanos, etc.) 
     

Na área em estudo não são visíveis fontes de água superficial.  

Presença de água em formas lineares (rios, 

ribeiros, etc.) 
     

Presença pontual de água (fontes, etc.)  X    

Ausência de água      

12. Estacionalidade 

do caudal 

Caudal permanente      

n/a Caudal estacional (> 6 meses/ano)      

Caudal estacional (< 6 meses/ano) X     

13. Aspeto subjetivo 

da água 

Aspeto limpo e claro      

n/a Aspeto ligeiramente turvo, mas não poluídas      

Aspeto turvo, poluído      
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14. Existência de 

pontos singulares 
      Não identificados 
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 15. Atividades agrícolas e 

pecuárias 

Vegetação natural ou formas de exploração racionais 

ancestrais 
     

Ver 

   

Figura 3-10 Figura 3-11. 

Exploração extensiva tradicional ou naturalizada       

Superfície parcialmente a atividades de pouca intensidade   X   

Cultivos abandonados recentemente      

Superfície totalmente ocupada por exploração intensiva      

16. Rede viária 

Ausência de vias de comunicação      

Na envolvente existem duas estradas com tráfego intenso 

(N14 e N104) e estradas locais de acesso à zona industrial 

e localidades da envolvente de baixo tráfego 

Vias de tráfego baixo nas imediações      

Vias de tráfego intenso nas imediações      

Vias de tráfego baixo no local  X    
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Vias de tráfego intenso no local      

17. Construções e 

Infraestruturas 

Ausência no local e nas imediações      

Trata-se de uma zona industrial, próxima de zonas 

habitacionais. 

Construções tradicionais integrada na paisagem ou com 

valor artístico 
     

Construções tradicionais pontuais      

Construções não tradicionais intensas X     

18. Explorações 

industriais ou minerais 

Ausência no local e nas imediações      

Trata-se de uma zona industrial, próxima de zonas 

habitacionais. 

Presença próxima mas sem incidências      

Presença no local ou envolvente com forte incidência 

ambiental local 
X     

19. Recursos histórico-

culturais 

Presença de valores tradicionais únicos, frequentados ou em 

uso 
     

Existem recursos histórico-culturais nas localidades da 

envolvente conforme apresentado no capítulo 3.4 do 

Relatório Técnico. 

Presença próxima de explorações, mas sem incidências no 

local 
  X   

Ausência de qualquer valor      

 

CRITÉRIOS DE VALORIZAÇÃO DA QUALIDADE DA PAISAGEM 
NÍVEL DE 

QUALIDADE JUSTIFICAÇÃO 
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20. Cenário 

adjacente  

Realça de forma notável os valores paisagísticos do 

espaço 
     

A unidade industrial encontra-se localizada numa zona industrial e portanto 

possui um bom enquadramento com as restantes unidades. É de salientar 

que se verifica ainda a existência de lotes não ocupados. O tipo de 

construção da unidade industrial em estudo é similar ao das restantes 

unidades. Na envolvente da zona industrial encontram-se campos 

agrícolas. O perímetro da unidade industrial possui algumas árvores o que 

limita a vista do exterior para o interior da unidade industrial e melhora o seu 

enquadramento com a paisagem agrícola e industrial da envolvente.  

São inferiores às do território, mas sem incidência no 

local 
     

Similares à do local em estudo   X   

Superiores à do local em estudo mas sem o 

desvirtuar 
     

Notavelmente superiores à do local em estudo      
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SINGULARIDADE DOS ELEMENTOS DA PAISAGEM 

 

 

21. Traços paisagísticos 

singulares 

Presença de um ou vários elementos paisagísticos 

únicos ou excepcionais 
     

Os elementos paisagísticos existentes são os característicos da região, não 

sendo de assinalar qualquer elemento diferenciador. 

Presença de um ou vários elementos paisagísticos 

pouco frequentes 
     

Traços paisagísticos característicos, ainda que 

similares a outros da região 
     

Elementos paisagísticos bastante comuns na região  X    

Ausência de elementos singulares relevantes      
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Figura 3-9 – Envolvente da unidade industrial em estudo 
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QP – qualidade da paisagem 

𝑄𝑃 =
∑ 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚é𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑖𝑠𝑎𝑔𝑒𝑚

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑎 𝑄𝑃
. 100 

QUALIDADE DA PAISAGEM QUANTIFICAÇÃO 

QP < 35 Muito baixo 

35 ≤ QP < 45 Baixo 

45 ≤ QP < 55 Médio 

55 ≤ QP < 65 Alto 

QP ≥ 65 Muito Alto 

 

𝑄𝑃 = 28
84⁄ . 100 = 29 >>> Muito Baixo 

 

Figura 3-10 – Vista área da área de implantação da unidade em estudo 

 

   

Figura 3-11 – Enquadramento da unidade industrial 
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3.7 CLIMA 
Podemos classificar qualitativamente o clima de uma região tomando como base um conjunto reduzido de 

variáveis meteorológicas, nomeadamente a temperatura do ar e a precipitação. 

O clima de Portugal continental é essencialmente mediterrânico. De acordo com a classificação climática de 

Koppen, referente à relação temperatura/precipitação, podemos classificar a região da Trofa do tipo Csb, isto 

é, clima temperado (mesotérmico) com Invernos chuvosos e Verão seco (mediterrânico), temperatura média 

do ar no mês mais quente inferior a 22 °C (IPMA, 2012). 

Do ponto de vista do conforto humano a nível climático, é possível classificar o mesmo de acordo com a 

escala do índice de conforto bioclimático determinada em função da entalpia, que se traduz na escala de 

sensação bioclimática de Demetrio Brazol/Gregorczuk (1955). Esta escala possui 8 classes, organizadas, de 

forma crescente, da seguinte forma: Frio; Frio moderado; Fresco; Confortável (Fresco); Confortável; 

Confortável (quente); Quente; Muito Quente. O concelho da Trofa é caracterizado por possuir um índice Frio 

Moderado correspondente ao mês de Janeiro, para as freguesias: Covelas, Coronado (São Romão), 

Coronado (São Mamede) e Muro, e fresco para as restantes freguesias, sendo Quente para todo o concelho 

para o mês de Julho, valores médios no período 1961-1990 (SNIAmb-APA). 

A humidade é um parâmetro climatológico bastante importante e intimamente relacionado com a temperatura 

do ar, geralmente quantificada, em percentagem, através da humidade relativa. A humidade relativa atinge 

mínimos nas tardes de dias quentes e máximos no nascer do sol de dias frios. O concelho da Trofa possui, 

às 9h da manhã, humidades relativas médias entre 75-80%, com uma frequência de ocorrência de geada de 

5 a 10 dias por ano, no período 1931-1960 e no período 1941-1960, respectivamente (SNIAmb-APA). 

Quanto aos ventos mais velozes existe predominância dos ventos do quadrante Noroeste, Oeste e Norte, 

vento durante quase todo o ano com velocidades acima dos 20 Km/h (5,5 m/s). Tem um período de insolação 

de cerca de 2300 a 2400 horas de sol/ano, sendo a quantidade de radiação global da ordem dos 140 a 145 

kcal/cm2 (CM Trofa; SNIAmb-APA). 

As estações meteorológicas mais próximas da nossa área de estudo encontram-se identificadas na Tabela 

3-9. A estação de Mindelo será utilizada para caracterizar a qualidade do ar, as restantes são usadas como 

comparação, tendo sido escolhida para análise em termos de temperatura e precipitação a estação 

climatológica da Serra do Pilar, Porto. 

 

3.7.1 TEMPERATURA 

Como foi referido, a distribuição das temperaturas em Santiago de Bougado, encontra-se condicionada pelo 

clima mediterrânico com influência atlântica. A escolha da estação meteorológica para a caracterização da 

distribuição da temperatura na freguesia de Bougado (Santiago) dá-se tendo em conta estas duas influências: 

mediterrânea e atlântica, juntamente com a sua proximidade à freguesia em estudo. Uma vez que as duas 

estações mais próximas são a estação climatológica da Serra do Pilar, Porto, a cerca de 21,67 km, e a Estação 

Climatológica de Braga, a cerca de 28,90 km, serão estas a ter em conta para análise.  

Tabela 3-9 – Caracterização das estações meteorológicas. 

ESTAÇÃO PORTO BRAGA 

Código 546 023 

Estação Climatológica Climatológica 

Data de início 1941 1941 

Localização Serra do Pilar Braga 

Coordenadas 
Geográficas  

Latitude 41º 08’ N 41º 33’N 

Longitude 08º 36’ W 08º 24’W 

Altitude (m) 93 190 
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O gráfico representado na Figura 3-12 faz a comparação dos valores mínimos, médios e máximos registados 

pelas duas estações em análise, pelo que podemos verificar que a maior variabilidade de temperatura se dá 

no período de Verão (-2,5ºC) em relação ao resto do ano (+1,ºC), associado às temperaturas extremas (média 

da temperatura máxima e média da temperatura mínima, respectivamente). Tal facto pode estar relacionado 

com a diferença da altitude em que ambas se encontram, com o perfil de inversão de temperatura e/ou com 

o facto de a estação meteorológica de Braga se encontrar mais afastada do litoral que a estação da Serra do 

Pilar e, desta forma, a influência marítima ser menos expressiva, podendo verificar-se o mesmo pela maior 

variabilidade da média da temperatura máxima, no Verão. 

Tendo em conta a proximidade geográfica e a distância à costa atlântica, devido à influência marítima, irá ser 

tomada para análise a estação da Serra do Pilar. Apesar desta escolha, é possível verificar que a variabilidade 

de temperaturas entre estas duas estações, não irá influenciar de forma significativa a análise efectuada, 

tornando-se ainda menor quando comparando a média das temperaturas médias.  

 
Figura 3-12 - Comparação da variação da temperatura mensal entre as duas estações em análise. 

Na estação climatológica do Porto/Serra do Pilar, a temperatura média anual, no período 1971/2000, 

encontra-se próxima de 15,0ºC, variando a temperatura média mensal entre 9,3ºC , em Janeiro, e 20,2ºC, em 

Julho. As médias das temperaturas máximas variam entre cerca de 13,5ºC em Janeiro e cerca de 25,0ºC em 

Julho, enquanto as médias das temperaturas mínimas variam entre cerca de 5,0ºC em Janeiro e cerca de 

15,5ºC em Agosto. No mesmo período verificou-se um máximo absoluto de 38,70ºC e a mínima absoluta de 

-3,3ºC. Estes dados são referentes à normal climatológica 1971/2000. 

Ainda no que se refere à temperatura do ar, é importante fazer referência aos fenómenos extremos do ponto 

de vista térmico. Verificam-se temperaturas mínimas inferiores a 0ºC em 4,2 dias e 11,9 dias, na Serra do 

Pilar e Braga, respectivamente e temperaturas máximas superiores a 30ºC, em 13,9 dias e 29,3 dias, na Serra 

do Pilar e Braga, respectivamente (IPMA, 2012). Estes dados são referentes ao período 1971-2000. 

-3

-2,5

-2

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez

(oC)

Média, Temperatura Máxima Média, Temperatura Média Média, Temperatura Mínima



ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA UNIDADE INDUSTRIAL DA MECANARTE 
Relatório Técnico 
3. Caracterização do ambiente afectado pelo projecto 

 
 

 

 

MECANARTE.EIA.01.13 59 JUNHO - 2014 

 

Figura 3-13 – Variação da temperatura na estação do Porto/Serra do Pilar no período de 1971/2000. 

 

3.7.2 PRECIPITAÇÃO 

A densidade da rede udométrica, não é suficiente para representar de forma precisa a variação do clima na 

Trofa, mais concretamente em Bougado (Santiago). Uma vez que, a variação da precipitação depende de 

forma crítica de factores locais tais como a altitude e a sua posição relativamente à orografia (montante ou 

jusante do vento) (Gonçalves, Vieira, & Leite, 2011). 

Desta forma podemos ter uma representação aproximada tendo em conta os dados provenientes das duas 

estações acima descritas. Comparando os valores da média da quantidade total de precipitação, no intervalo 

1971-2000, para as estações de Serra do Pilar e Braga, verifica-se a existência de uma pequena variabilidade, 

cerca de 20-30 mm, no período de Novembro a Julho. Quanto à variabilidade da quantidade máxima diária 

verifica-se um valor de pico em Outubro, sendo que, precipitam mais 88mm em Braga do que no Porto, dando 

a entender a existência de fenómenos de precipitação intensa em alguns dias deste mês. 

 

Figura 3-14 – Comparação da variação da precipitação mensal entre a estação de Serra do Pilar e Braga 

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez

(oC)
Temperatura do ar, Normais climatológicas

Porto/ Serra do Pilar, 1971/2000

Maior valor, Temperatura máxima Menor valor, Temperatura mínima Média, Temperatura Máxima

Média, Temperatura Média Média, Temperatura Mínima

-20

0

20

40

60

80

100

Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez

(mm)

Valor da quantidade máxima diária Valor da média da quantidade total



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA UNIDADE INDUSTRIAL DA MECANARTE 
Relatório Técnico 

3. Caracterização do ambiente afectado pelo projecto 

 

 

 

MECANARTE.EIA.01.13 60 JUNHO - 2014 

Em média a precipitação anual na zona do Porto, Serra do Pilar, é de 1253,5mm. Esta zona, à semelhança 

de toda a zona mediterrânica, é caracterizada por períodos bastante evidentes de chuva e seca, nas estações 

de Inverno e Verão, respectivamente. Neste caso podemos verificar uma variação interanual de 194,7mm, 

em Dezembro e 18,3mm em Julho, Figura 3-15. 

 

Figura 3-15 – Variação da precipitação mensal na estação meteorologica do Porto/Serra do Pilar, no período de 
1971/2000. 

 

3.8 QUALIDADE DO AR 

3.8.1 QUALIDADE DO AR AMBIENTE 

A Directiva 2008/50/CE, de 21 de Maio, agrega num único acto legislativo as disposições legais da Directiva 

96/62/CE, de 27 de Setembro e das três primeiras directivas filhas (Directivas 1999/30/CE de 22 de Abril, 

2000/69/CE de 16 de Novembro e 2002/3/CE de 12 Fevereiro) relativas aos poluentes SO2, NO2, NOx, PM10, 

Pb, C6H6, CO e O3, e a Decisão 97/101/CE do Conselho, de 27 de Janeiro de 1997, que estabelece um 

intercâmbio recíproco de informações e de dados provenientes das redes e estações individuais que medem 

a poluição atmosférica nos Estados-membros. 

Esta Directiva foi transposta para a ordem jurídica nacional pelo Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de Setembro, 

que agregou ainda a quarta Directiva filha (Directiva 2004/107/CE, de 15 de Dezembro), relativa ao arsénio, 

ao cádmio, ao mercúrio, ao níquel e aos hidrocarbonetos aromáticos policíclicos no ar ambiente, revogando 

os seguintes diplomas: Decreto-Lei n.º 276/99, de 23 de Julho; Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril; 

Decreto-Lei n.º 320/2003, de 20 de Dezembro; Decreto-Lei n.º 279/2007, de 6 de Agosto e Decreto-Lei n.º 

351/2007, de 23 de Outubro. 

O Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de Setembro, estabelece os objectivos de qualidade do ar tendo em conta 

as normas, as orientações e os programas da Organização Mundial de Saúde, destinados a preservar a 

qualidade do ar ambiente quando ela é boa e melhorá-la nos outros casos. 

Para efectuar a caracterização da qualidade do ar iremos utilizar os dados da estação de monitorização mais 

próxima de Santiago do Bougado, que é a estação de Burgães, em Santo Tirso. 
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Tabela 3-10 – Caracterização da Estação de Monitorização, 1052 – Santo Tirso. 

Código: 1052 

Data de Início: 2009-12-17 

Tipo de Ambiente: Urbana 

Tipo de Influência: Fundo 

Zona: Vale do Ave (a) 

Rua: Rua de Portos Burgães 

Freguesia: Burgães 

Concelho: Santo Tirso 

Coordenadas Geográficas 
WGS84: 

Latitude: 41°21'14'' 

Longitude: -8°27'38'' 

Altitude (m):  

Rede: Rede de Qualidade do Ar do Norte 

Instituição: Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte 

(a) A zona é uma aglomeração. 

De um modo geral podemos ver que a qualidade do ar é boa tendo vindo a evoluir positivamente até ao ano 

2011 (Figura 3-16). 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. 

Destaca-se também que a 

classificação fraca apresenta 

valores muito baixos nos anos 2005, 

2006 e 2007. Nos restantes anos 

não se verificaram episódios de má 

qualidade do ar. 

De uma forma mais pormenorizada, 

a qualidade do ar é avaliada 

recorrendo ao Índice de Qualidade 

do Ar (IQar). Os poluentes que 

compõem o índice de qualidade do 

ar são: o monóxido de carbono 

(CO), o dióxido de azoto (NO2), o 

dióxido de enxofre (SO2), o ozono 

(O3) e as partículas finas ou 

inaláveis (medidas como PM10). 

Os valores limite legais para os diversos parâmetros referidos anteriormente encontram-se definidos no 

Decreto-Lei n.º 102/2010 de 23 de Setembro. Os parâmetros que constituem maior preocupação no que diz 

respeito ao valor limite de protecção da saúde humana são o O3 e as PM10. 

Para estes parâmetros verifica-se que as PM10 apenas excederam o valor limite de protecção da saúde 

humana (35) estabelecido pelo Decreto-lei n.º 102/2010, de 23 de Dezembro, em 2005. Nos restantes anos 

os valores das PM10 mantêm-se sempre abaixo do valor limite estabelecido. 

No caso do O3 verificou-se que se encontrou duas vezes acima do número de excedências permitidas (25) 

pelo Decreto-lei n.º 102/2010 de 23 de Dezembro. Verificou-se ainda que no que diz respeito à protecção da 

saúde humana, base horária, foi alcançado o limiar de informação à população, 180μg/m3 (segundo o 

Decreto-Lei 320/2003, vigente naquela data) em 2003, catorze vezes. Em 2004 houve dezasseis novas 

ocorrências, em 2005 trinta e duas excedências e por fim, em 2006, trinta excedências.  

Figura 3-16 - Adaptado dos dados da APA, estação de Burgães – Santo 
Tirso (QualAR). 
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Figura 3-17 - Excedências anuais do valor alvo para PM10 e Ozono e respectivos valores máximos de excedências 
permitidas. 

 

3.9 RUÍDO 

3.9.1 INTRODUÇÃO 

Pode definir-se som como qualquer variação da pressão atmosférica que o ouvido humano pode detectar, 

seja no ar, na água ou em qualquer outro meio de propagação. 

O Ruído é definido como um som desagradável ou indesejável para o ser humano. 

A caracterização do Ruído pode ser efectuada através da sua frequência (baixa – sons graves, média, alta – 

sons agudos) e da sua amplitude medida em termos do “Nível de Pressão Sonora”. A pressão sonora não é 

mais do que a diferença entre a pressão ambiente instantânea relativamente à pressão atmosférica a partir 

da qual o ouvido humano é sensível. 

O Ruído não é estacionário, variando ao longo do tempo. Assim sendo, quando se pretende, caracterizar o 

ruído de uma determinada actividade, uma medição instantânea do seu valor não é suficiente. Apenas uma 

média, obtida após um tempo de medição adequado, será efectivamente representativa. 

O ruído diminui com a distância do receptor à fonte sonora, propagando-se até atingir um obstáculo. Perto de 

um solo absorvente (por exemplo: solo cultivado, floresta) o ruído propaga-se com dificuldade; pelo contrário 

um solo reflector (por exemplo: calçada, piso asfaltado) facilita a propagação. Quando o ruído atinge um 

obstáculo, uma parte é reflectida e a restante é absorvida, dissipando-se sob a forma de calor, sendo, 

eventualmente, transmitida através do obstáculo. Para além da distância e do tipo de solo, os outros factores 

que condicionam a propagação do ruído, contribuindo para a sua atenuação, são: 

i. A absorção atmosférica; 

ii. A morfologia e a altimetria do terreno; 

iii. A existência de obstáculos (por exemplo: muros, edifícios); 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2003 2004 2005 2006

N
ú

m
e

ro
 d

e
 d

ia
s

Excedências do Valor Alvo para o Ozono e PM10

Ozono PM10 Exc. Perm. Ozono Exc. Perm. PM10



ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA UNIDADE INDUSTRIAL DA MECANARTE 
Relatório Técnico 
3. Caracterização do ambiente afectado pelo projecto 

 
 

 

 

MECANARTE.EIA.01.13 63 JUNHO - 2014 

iv. As condições meteorológicas (por exemplo: direcção e velocidade do vento, variações de temperatura e 

humidade relativa do ar). 

 

A avaliação de ruído ambiental encontra-se regulamentada pelo DL n.º 9/2007 – Regulamento Geral do Ruído, 

o qual define os parâmetros que devem ser caracterizados: 

i. Critério da exposição máxima – traduzido pelo valor de Lden (Indicador de ruído diurno-entardecer -nocturno) 

ii. Critério de Incomodidade – considerado como a diferença do indicador entre o valor do indicador LAeq do ruído 

ambiente determinado durante a ocorrência do ruído particular da actividade ou actividades em avaliação e o 

valor do indicador LAeq do ruído residual. 

 

Em função da classificação de uma zona como sensível ou mista devem ser cumpridos os valores limites de 

exposição definidos para o critério da exposição máxima. Caso uma determinada zona ainda não se encontre 

classificada no seio do mapa de ruído de um determinado concelho serão utilizados os valores definidos no 

diploma legal para zona não classificada.  

Tabela 3-11 - Valores limite de exposição em função da classificação da Zona 

ZONA Lden limite Ln limite 

Mista 65 55 

Sensível 55 45 

Sensível, na proximidade de GIT existente 65 55 

Sensível, na proximidade de GIT existente não aérea, em projecto 65 55 

Sensível, na proximidade de GIT existente aérea, em projecto 60 50 

Não Classificadas 63 53 

 

Os valores limite para o critério de incomodidade são estipulados para cada período diário independentemente 

da classificação de uma determinada zona. 

 
Tabela 3-12 – Valores limite nos diferentes períodos para o Critério de Incomodidade 

Período Horário Limite 

Diurno 7h – 20h 5 

Entardecer 20h – 23h 4 

Nocturno 23h – 7h 3 

 

Aos valores limite da diferença entre o LAeq do ruído ambiente que inclui o ruído particular corrigido (LAr) e o 

LAeq do ruído residual, deve ser adicionado o valor D indicado na tabela seguinte. O valor D é determinado 

em função da relação percentual entre a duração acumulada de ocorrência do ruído particular e a duração 

total do período de referência. 

Tabela 3-13 – Valor da relação percentual (q) entre a duração acumulada de 
ocorrência do ruído particular e a duração total do período de referência 

 

3.9.2 CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE SONORO LOCAL 

De acordo com o Mapa de Ruído da Trofa o local em estudo encontra-se 

classificado como misto, conforme se pode verificar através da planta 

respectiva no Anexo 1. 

Relação percentual (q) D (dB(A)) 

q <= 12,5% 4 

12,5%<q<=25% 3 

25%<q<=50% 2 

50%<q<=75% 1 

q>75% 0 
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Uma vez que a unidade industrial já se encontra instalada o ensaio levado a cabo visou a caracterização dos 

indicadores e critérios definidos legalmente nesta matéria. O relatório de ensaio encontra-se no anexo 7. 

Foram identificados dois receptores sensíveis conforme se pode verificar no relatório de ensaio (anexo 7). Os 

resultados das medições encontram-se nas tabelas abaixo: 

Tabela 3-14 – Enquadramento dos valores obtidos na zona avaliada 

Ponto 

Período 
Nocturno 

Zona Cump. 
Indicador diurno – entardecer - 

nocturno Lden/dB(A) 
Zona Cump. 

Ln/dB(A) 

1 47,2 

Mista – 55 

51,7 

Mista – 65 

Não Classificada – 53  Não Classificada – 63 

Sensível - 45  Sensível - 55 

2 45,9 

Mista – 55 

53,2 

Mista – 65 

Não Classificada – 53  Não Classificada – 63 

Sensível - 45  Sensível - 55 

 

Tabela 3-15 – Incomodidade | Comparação dos valores obtidos com os limites legais aplicáveis 

Ponto Período 
Duração Acumulada de Ocorrência do 

Ruído 
Valor D 

([1]) 

Incomodidade 

Ld LAeq rr 
Ld - LAeq 

rr 
Limite 
legal 

Cump. 

1 
Diurno 

13 0 51,8 51,1 1 5 

2 13 0 54,3 53,8 1 5 

1 
Entardecer 

3 -- -- -- -- -- -- 

2 3 -- -- -- -- -- -- 

1 
Nocturno 

1 -- -- -- -- -- -- 

2 1 -- -- -- -- -- -- 

 

NOTA | Para os períodos entardecer e nocturno os valores de LAeq do Ruído ambiente medidos adicionados 

das correcções K1 e K2 são inferiores a 45 dB(A). Desta forma de acordo com o Artigo 13.º n.º 5 do Decreto-

Lei n.º 9/2007 não se aplica o critério de incomodidade. 
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3.10 SOCIOECONÓMICO 
 

3.10.1 CARACTERIZAÇÃO DO CONCELHO DA TROFA 

O Concelho da Trofa tem lugar na NUT III - Ave, segundo a Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins 

Estatísticos, constituída por 8 concelhos, com área total de 1 238 km² e 511 737 habitantes, Censos 2011 

(INE), pertencendo também à Associação de Municípios do Vale do Ave. 

O concelho da Trofa, com 71,71 km2 de área, é constituído por 8 freguesias (Figura 3-18), sendo delimitado 

a Norte pelo concelho de Vila Nova de Famalicão e a Este por Santo Tirso, que integram o agrupamento de 

Vale do Ave, a Oeste por Vila do Conde e a Sul pela Maia, pertencentes à área metropolitana do Porto. 

 

Figura 3-18 - Enquadramento Nacional, Regional e Local das instalações da Mecanarte - Metalúrgica da Lagoa 
Lda. 

Este concelho possui uma rede de transportes urbanos bastante diversificada. É servido por comboios, linha 

do Minho (22,445 km) que liga Porto a Valença, e possui ainda uma rede de auto-estradas e nacionais, Figura 

3-19: 

i. A3 (Auto-Estrada que liga Porto à fronteira espanhola, em Valença) ligação a Vila Nova de Famalicão, 
Braga, Ponte de Lima e outras cidades do litoral de Portugal e Norte de Espanha. O nó da A3 fica 
localizado a Este, perto da localidade de Ervosa. 

ii. 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.  

iii. 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. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/A7_%28autoestrada%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guimar%C3%A3es
http://pt.wikipedia.org/wiki/Famalic%C3%A3o
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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Figura 3-19 - Vias estruturantes do concelho da Trofa. 

 

3.10.2 CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO 

Para garantir a sustentabilidade do tecido empresarial é necessário que estejam reunidas as condições 

necessárias para o seu funcionamento e crescimento, uma das condições a ter em conta é a disponibilidade 

de mão-de-obra. A população residente na Trofa é a mão-de-obra principal para o desenvolvimento e 

crescimento do sector industrial no concelho, existindo, no entanto, outros moradores dos concelhos 

adjacentes que podem trabalhar neste concelho.  

No concelho da Trofa, verificou-se um aumento de cerca de 12,7%, na população de 1991 a 2001, tendo 

sofrido um ligeiro aumento, 3,6%, no período 2001-2011, como se pode verificar na Tabela 3-16 abaixo. A 

população actual da Trofa é de 38 999 indivíduos, 51,8% do sexo feminino e 48,2% do sexo masculino, 

Censos 2011 (INE). 

Tabela 3-16 - Evolução demográfica total e por género da população residente no concelho da Trofa. 

ANO 1991 2001 2011 

População Masculina (n.º indivíduos) 16 142 18 475 18 813 

População Feminina (n.º indivíduos) 16 678 19 106 20 186 

População Total (n.º indivíduos) 32 820 37 581 38 999 

Pela análise da população residente na Trofa verificamos que 71,0 % (22 708 indivíduos) da população se 

encaixa na faixa etária que se insere no mercado de trabalho, dizendo respeito aos indivíduos com idade 

entre os 16 e os 65 anos de idade. Quanto à freguesia de Bougado (Santiago) a esta secção da população 

dizem respeito 71,0 % da população (cerca de 4 560 indivíduos). 
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É de referir que a população jovem, com idade inferior a 16 anos de idade, corresponde a 28,4% (11 063 

indivíduos) da população residente perspectivando boas condições para a garantia da sustentabilidade no 

crescimento populacional e industrial. 

Se compararmos o grupo etário da população do concelho da Trofa e da freguesia de Bougado (Santiago), 

Figura 3-20, podemos verificar que as variações em percentagem, em relação à população total, são bastante 

similares. No entanto, verifica-se uma maior percentagem de jovens 15-19 anos, adultos e idosos a partir dos 

45 anos na freguesia de Bougado (Santiago). Isto indica que a população de Bougado (Santiago) tem uma 

população mais envelhecida do que a verificada, em média no concelho. 

 
Figura 3-20 – Grupo etário do concelho da Trofa e da freguesia de Bougado (Santiago) expresso em 

percentagem de habitantes do concelho e freguesia, respectivamente, dados de 2011. 

 

Em relação à escolaridade podemos verificar que a maioria dos habitantes de Bougado (Santiago), em 2011, 

possuem o 1º ciclo do ensino básico, 35,13% da população, seguindo-se o 3º ciclo do ensino básico, 17,4%, 

e o ensino secundário para cerca de 14,67%. Em termos de ensino superior, nomeadamente licenciatura, 

verifica-se uma maior percentagem no concelho da Trofa, com 8,1%, e a freguesia de Bougado (Santiago), 

com 7,7%, isto pode estar relacionado, possivelmente, com uma maior concentração de serviços 

especializados que requerem formação específica localizados nas grandes cidades. O índice de habitantes 

sem escolaridade ronda os 7% em ambos os locais. 

 
Figura 3-21 – População residente no concelho da Trofa e freguesia de Bougado (Santiago), por nível de 

escolaridade, dados de 2011. 
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3.10.3 CARACTERIZAÇÃO DA ECONOMIA 

Quanto ao mercado de trabalho para a população residente, no concelho da Trofa, podemos dizer que 2968 

indivíduos (Censos 2011) se encontram desempregados à procura de emprego, e 444 indivíduos à procura 

do 1º emprego, correspondendo a 3412 indivíduos, correspondendo a uma taxa de desemprego de 16,82 %. 

Esta percentagem de desemprego é um pouco mais elevada comparativamente à observada para Portugal, 

13,18 %. No caso da nossa freguesia em estudo, Bougado (Santiago), observa-se uma taxa de desemprego 

um pouco inferior, ficando-se por volta de 16,56 % da população. 

Quanto à taxa de actividade (%) da população residente por local de residência (2011), verifica-se que os 

valores são mais elevados para o concelho da Trofa, 53 % e para a freguesia de Bougado (Santiago) 54,8 % 

em comparação com os valores registados para Portugal e para o Norte. 

 

 

Figura 3-22 - Taxa de actividade e taxa de desemprego (%), por local de residência (INE). 

Dentre os residentes empregados, 16877 indivíduos (Censos 2011), a maioria da população, cerca de 50%, 

trabalham no sector terciário, seguida pelo sector secundário 48% e por último o sector primário 2% (INE). 

De facto as indústrias predominantes, no sector secundário, do Concelho é a metalomecânica, indústria têxtil 

e construção civil, mas desde sempre coexistiu e coexiste 

com agricultura de subsistência do agregado familiar. O 

sector agrícola tem vindo a sofrer grandes evoluções nos 

últimos anos e associado ao actual cenário económico do 

país, verifica-se o retorno da camada jovem ao sector. 

Desta forma podemos referir que na freguesia de Covelas, 

há disseminação de estufas agrícolas e nas freguesias de 

S. Martinho e Santiago de Bougado, a agricultura vem 

associada à produção de leite, integrada na paisagem do 

rio Trofa (CM Trofa; INE). 

Torna-se, contudo, importante referir que, no campo da 

metalomecânica, estão localizadas na Trofa as maiores e mais 

importantes indústrias nacionais de fabrico de máquinas para trabalhar madeira, e as mais importantes e 

modernas indústrias do país no sector da galvanização e da fundição de metais (CM Trofa). 
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Se verificarmos a evolução do número de empresas, no concelho da Trofa, por actividade económica, 

podemos verificar quase de imediato, o seu decréscimo de 2009 a 2011, Tabela 3-17. De 2009 para 2010 

verificou-se um decréscimo total de empresas de 4% e de 2010 para 2011, verificou-se um decréscimo de 

2%. 

Pela análise da Tabela 3-17, podemos verificar que a actividade económica com maior expressão no concelho 

da Trofa, em 2011, é o comércio por grosso e a retalho, reparação de veículos automóveis e motociclos, com 

1110 empresas, seguida pelas indústrias transformadoras, com 598 empresas, ficando a construção em 

terceiro lugar com 352 empresas. 

 

Tabela 3-17 – Número de empresas no concelho da Trofa por actividade económica (Divisão - CAE Rev. 3) (INE). 

ATIVIDADE ECONÓMICA (DIVISÃO - CAE REV. 3) 2009 2010 2011 

Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca 141 130 129 

Indústrias extrativas 2 2 1 

Indústrias transformadoras 644 606 598 

Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio 2 4 4 

Captação, tratamento e distribuição de água; 

saneamento, gestão de resíduos e despoluição 

9 7 9 

Construção 388 366 352 

Comércio por grosso e a retalho; reparação de 

veículos automóveis e motociclos 

1178 1134 1110 

Transportes e armazenagem 51 47 50 

Alojamento, restauração e similares 280 278 264 

Atividades de informação e de comunicação 22 26 30 

Atividades imobiliárias 109 114 112 

Atividades de consultoria, científicas, técnicas e 

similares 

284 290 291 

Atividades administrativas e dos serviços de apoio 407 378 350 

Educação 174 169 163 

Atividades de saúde humana e apoio  social 177 178 188 

Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e 

recreativas 

58 53 49 

Outras atividades de serviços 175 170 171 

Total 4101 3952 3871 
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4 AVALIAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS 
 

4.1 COMPONENTE BIOLÓGICA 
O estudo levado a cabo para caracterização da fauna e flora revela que a exploração não ocupa zonas de 

proteção especial. 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. Ainda assim, é de 

destacar a existência do rio Trofa a uma distância de cerca de 500 m da unidade o qual apresenta uma galeria 

ripícola num frágil estado de conservação. 

 

Emissões gasosas 

Encontra-se reconhecido o impacto das emissões gasosas sobre os biomas terrestres. Enquanto as espécies 

de fauna podem movimentar-se no sentido de se afastarem de fontes potencialmente desconfortáveis as 

plantas terão de responder fisiologicamente a estas. 

Na fase de operação da unidade industrial, os potenciais efeitos na flora resultam das emissões de NOx. As 

emissões deste poluente são responsáveis pela descoloração das folhas das plantas numa primeira fase as 

quais evoluem causando lesões - pontos castanhos. A perda de carotenos e a redução de clorofila são as 

principais respostas por parte das plantas expostas a emissões de NOx. O tipo, severidade e extensão dos 

impactos da exposição a óxidos de azoto nas plantas varia em funções de aspectos quer internos, quer 

externos. As condições ambientais, a presença e concentração de outros poluentes e o estado de 

conservação da própria planta afectam a sua resposta à exposição a NOx. 

As emissões das chaminés da Mecanarte encontram-se a ser monitorizadas em conformidade com o disposto 

legalmente – DL n.º 78/2004. Analisando os resultados dos últimos ensaios (anexo 5) efectuados (2013) é 

possível constatar que as emissões de NOx se encontram abaixo dos limites definidos legalmente (na linha 

de tratamento de superfície foram registados valores abaixo do limite de quantificação - < 15 mg/Nm3 e na 

caldeira foi registado o valor de 114 mg/Nm3). Deste modo, e considerando que não é expectável uma 

alteração ao nível dos processos responsáveis por estas emissões, as emissões de NOx são reduzidas e o 

seu impacto da flora desprezáveis. Verificam-se também emissões de partículas, contudo estas encontram-

se consideravelmente abaixo, cerca de 80 % inferiores, dos valores limite de emissão estipulados legalmente. 

 

Efluentes líquidos 

Os efluentes líquidos resultantes do processo de tratamento de superfície são descarregados no rio Trofa 

após tratamento na ETAR da Mecanarte. Os poluentes resultantes deste processo são na sua maioria metais 

os quais podem ser absorvidos pelas plantas ou ingeridos pelos animais enquanto resultado da sua descarga 

em meio natural. Quando em concentrações elevadas estes podem influenciar o crescimento das plantas e 

em alguns casos podem entrar na cadeia alimentar, serem bioacumuláveis e provocarem toxicidade crónica 

em humanos e animais. 

Analisando os resultados das análises efectuadas às águas residuais, antes da sua descarga, após 

tratamento e antes de qualquer diluição foram registados os valores da tabela 4-1 (análises mensais do ano 

2013 – boletins de análise no anexo 6) onde podemos verificar que: 

i. Os valores registados se encontram abaixo do valor limite de emissão; 

ii. Os valores registados se encontram abaixo dos valores considerados como a gama de valores 
associados a potenciais MTD 
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Tabela 4-1 – 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 

 

Deste modo numa condição de operação normal não são expectáveis impactes sobre a fauna e a flora 

enquanto resultado da descarga dos efluentes líquidos no curso de água. 

Em caso de um derrame acidental numa das cubas da linha de tratamento o mesmo fica contido na bacia de 

retenção que circunda a linha de tratamento sendo posteriormente encaminhado para a ETAR para 

tratamento. Apenas num cenário de rutura de várias cubas em simultâneo não seria possível conter os banhos 

nos diferentes meios de retenção existentes (bacia de retenção e depósitos de recepção de efluentes da 

ETAR). Esta situação sendo pontual e pouco provável é também considerada de impacto reduzido sobre a 

fauna e flora. 

  

4.1.1 IMPACTES CUMULATIVOS 

Não são esperados impactes cumulativos assinaláveis sobre este descritor enquanto resultado da presença 

de outras actividades. 

 

4.1.2 MEDIDAS DE MITIGAÇÃO 

Os potenciais impactos identificados para este descritor consistem na potencial afectação dos ecossistemas 

aquáticos associados a um cenário de acidente ambiental resultante de um colapso cumulativo dos banhos 

da linha de zincagem e sua não retenção no fosso da ETAR. Deste modo e face à natureza improvável deste 

cenário não são propostas medidas especificas associadas a este descritor, devem contudo ser observadas 

todas as medidas propostas nos outros descritores que de alguma forma se possam relacionar com a 

componente biológica (em particular recursos hídricos). 

Por outro lado, e no que respeita às emissões gasosas e ao seu potencial efeito na vegetação da envolvente, 

os actuais caudais mássicos de poluentes são muito baixos para poderem ocorrer impactes na vegetação 

como consequência da actividade isolada desta unidade industrial. Em todo o caso, recomenda-se a utilização 

de combustíveis limpos, como por exemplo gás natural, no sentido de minimizar os potenciais efeitos adversos 

na fauna e flora. 

 

4.1.3 CONCLUSÕES  

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. 
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4.1.4 MATRIZ DE IMPACTES 

 

Legenda 
       

 

Qualificação Positiva  Pos Negativa Neg     

Incidência Directa Dir Indirecta Ind     

Duração Temporária  Temp Cíclica Cicl Permanente Perm  
 

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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Emissão de NOx Alterações sobre a vegetação 
Potencial descoloração das folhas das 
plantas e eventuais lesões nas 
mesmas 

Neg Dir Cicl MPr Loc RvMP MRc B Imp 
14 

Impacte  
compatível 

Descarga do efluente líquido tratado no meio natural 
Alteração das caracteristicas da 
qualidade da água da Ribeira 
Trofa 

Contaminação da água com efeitos de 
toxicidade sobre a fauna e a flora da 
envolvente 

Neg Dir Cicl LPr Loc RvMP Min B Pos 
15  

Impacte  
compatível 

Descarga de efluente não tratado no curso de água 
devido a derrame em cuba da linha de tratamento 

Alteração das caracteristicas da 
qualidade da água da Ribeira 
Trofa 

Contaminação da água com efeitos de 
toxicidade sobre a fauna e a flora da 
envolvente 

Neg Dir Temp CPr Loc RvMP MRc B Pos 
16 

Impacte  
compatível 

Descarga de efluente não tratado no curso de água 
devido a derrame não contido da linha de tratamento ou 
reservatórios da ETARI 

Alteração das caracteristicas da 
qualidade da água da Ribeira 
Trofa 

Contaminação da água com efeitos de 
toxicidade sobre a fauna e a flora da 
envolvente 

Neg Dir Temp CPr Loc RvMP MRc M Imp 
16 

Impacte  
compatível 
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4.2 RECURSOS HÍDRICOS 

4.2.1 CONSUMO 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. Por outro lado, verifica-se também 

o consumo por parte dos funcionários. 

Na linha de tratamento de superfície o consumo de água resulta primordialmente da reposição do nível dos 

banhos e em segundo lugar às operações de limpeza. A água utilizada neste processo tem como origem o 

furo existente nas instalações, para o qual foi submetido em 2010 o respetivo pedido de licenciamento. 

Tendo por base os resultados de 2013, o consumo de água nesta secção é de aproximadamente 1 500 m3/ 

mês. De modo a reduzir o consumo de água encontram-se implementados um conjunto de medidas tais como: 

i. Sistemas de lavagem em cascata; 

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

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

 

Medidas de redução do consumo de água 

A necessidade de repor o nível dos banhos resulta maioritariamente de dois fenómenos de arrastamento: o 

arrastamento para fora do banho e o arrastamento para dentro do banho. No primeiro caso, as peças que se 

encontram em tratamento, seja em tambores seja em bastidores, vão arrastar consigo restos do banho. Este 

fenómeno apesar de poder ser minimizado não consegue ser eliminado. Para reduzir a quantidade de banho 

arrastado para fora do mesmo deve ter-se em consideração qual o tempo ideal para as peças secarem o 

máximo possível antes de passarem ao próximo sem comprometer a produtividade da linha de tratamento. 

Neste sentido a configuração inicial da linha de tratamento foi efectuada de modo a obter a maior 

produtividade e reduzir a quantidade de banho arrastado pelas peças a tratar. Por outro lado, podem instalar-

se cortinas de ar que acelerem o processo de secagem e reduzam a quantidade de banho arrastado pelas 

peças. Esta solução tem como aspecto negativo o facto de vir a provocar uma maior dispersão das gotas 

presentes das peças as quais podem não cair na tina respectiva o que condiciona a quer a qualidade dos 

banhos adjacentes quer o bom estado do material. Acresce ainda o facto das peças tratadas pela 

MECANARTE serem muito diversas quer em tamanho quer em forma o que dificulta a instalação e operação 

eficazes de uma cortina de ar. Uma outra opção é a utilização de produtos químicos complementares nas 

diferentes fases do processo de galvanoplastia. Esta solução visa, não só minimizar o consumo de água 

decorrente dos processos de arrastamento para fora do banho mas também para dentro do banho, isto porque 

neste último o problema advém da diluição dos banhos por efeito da quantidade de material transportado 

pelas peças e incorporado nos banhos seguintes. Neste âmbito, a MECANARTE implementou esta solução 

nos banhos da passivação e ativação, no desengorduramento e na decapagem. 

Para a reposição dos banhos é utilizada água do furo. Para ser possível a reciclagem da água, isto é, para 

utilizar nos banhos água tratada da ETARi, seria necessário complementar o processo de tratamento do 

efluente líquido com um sistema de osmose inversa, ou de ultrafiltração ou outro sistema complementar de 

modo a conseguir obter uma qualidade da água com os requisitos necessários para não comprometer a 

qualidade dos revestimentos nas peças fabricadas. Quer isto dizer que apesar da água tratada pela ETARi 

cumprir com a generalidade dos valores limite de emissão definidos para uma água residual (Anexo XVIII do 

DL 236/98), esta apresenta ainda uma elevada taxa de iões que iriam comprometer os banhos e 

consequentemente a qualidade do revestimento efectuado.  

A principal barreira à instalação de um sistema de tratamento como o mencionado anteriormente prende-se 

com o investimento necessário e o consequente retorno. Actualmente, os custos relacionados com a água 
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utilizada no processo são baixos, uma vez que se trata de água proveniente de um furo da própria empresa, 

e portanto a implementação de um sistema complementar com o objectivo de reciclar a água não é rentável. 

Todavia, e face aos resultados das análises efectuadas, a água utilizada para as operações de limpeza 

poderia ser a resultante do processo de tratamento. Com esta medida estima-se uma redução no consumo 

de água de cerca 120 m3/mês. 

 

4.2.2 QUALIDADE DA ÁGUA 

Tratamento dos efluentes líquidos - ETARi 

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 galvanoplastia, 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.  

O efluente tratado é analisado mensalmente em conformidade com a licença de descarga que se encontrava 

em vigor até 21-06-2007, e cuja renovação se encontra condicionada à conclusão do processo de 

licenciamento ambiental em curso. 

Tratando-se de uma ETARi baseada em processos físico-químicos o controlo das diferentes fases do 

processo de tratamento são na sua maioria controladas automaticamente e supervisionadas por um técnico. 

Deste modo eventuais falhas no tratamento são detectadas e corrigidas num curto espaço de tempo. 

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

se na tabela abaixo. 

Tabela 4-2 - 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 MTD no BREF relativo ao 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. 

Em caso de derrame acidental a capacidade de retenção instalada é de 13 m3 em cubas de recepção por tipo 

de efluente gerado – concentrados ácidos e concentrados alcalinos – perfazendo um total de 26 m3. Acresce 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA UNIDADE INDUSTRIAL DA MECANARTE 
Relatório Técnico 

4. Avaliação de Impactes Ambientais 

 

 

 

MECANARTE.EIA.01.13 76 MMM - 2014 

a este volume o volume da fossa em que se encontra instalada a ETARi, a qual possui um volume de 62,5 

m3. É no entanto de salientar, que caso o derrame na fossa exceda os 5 m3 apesar do derrame ficar contido 

tal situação compromete a operação da ETARi, devido à submersão de equipamentos, obrigando a uma 

extração do volume em causa antes de poder dar seguimento ao tratamento do efluente. Assim, assume 

particular importância a alteração do local em que se encontram instaladas as bombas de modo a não 

comprometer a operação da ETARi em caso de acidentes com derrames de maiores proporções. 

 

Lixiviados dos resíduos 

Os parques de resíduos da MECANARTE, com execepção das lamas da ETARi, não são cobertos. 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 que se infiltram no solo ou 

escorrem sem controlo para o sistema de drenagem das águas pluviais. O potencial impacte desta situação 

sobre os recursos hídricos é significativo pelo que deve ser solucionada com a maior brevidade possível 

através da impermeabilização e cobertura dos parques de resíduos existentes. No caso dos resíduos de 

limalha e equiparados que podem conter vestígios de lubrificantes deverá ser criada uma bacia de retenção 

com encaminhamento dos escorridos para contentor que deverá ser posteriormente entregue a operador de 

resíduos licenciado para valorização. 

 

Águas pluviais e residuais domésticas 

As águas pluviais são recolhidas e encaminhadas para descarga no colector municipal, tal como se pode 

observar pelas plantas (Anexo 2). Pontualmente, em particular nos meses de inverno podem ser arrastadas 

substâncias nocivas resultantes dos lixiviados dos resíduos existentes nos parques não cobertos. Neste 

cenário e tendo em consideração que as águas pluviais são encaminhadas para o colector municipal e deste 

para a ETAR da Trofa considera-se que o potencial impacto é Pouco Significativo, sendo recomendável a 

existência de um plano de controlo da qualidade das águas pluviais de modo a assegurar que as mesmas 

não vão comprometer o sistema de tratamento da ETAR da Trofa, bem como poder identificar eventuais 

situações susceptíveis de provocarem impactes noutros descritores devido à presença de poluentes nas 

águas pluviais. 

As águas residuais domésticas são descarregadas no colector municipal, sendo posteriormente tratadas na 

ETAR da Trofa.  

  

4.2.3 IMPACTES CUMULATIVOS 

Podem verificar-se impactes cumulativos sobre a qualidade da água da ribeira Trofa tendo em consideração 

que se verifica a existência de outras unidades industriais instaladas na zona industrial com eventuais 

emissões de efluentes para o curso de água em causa. Neste âmbito e face às características típicas do 

efluente gerado pela Mecanarte não se considera que esta situação seja representativa. 

Em termos de consumo de água com a actividade da unidade de galvanoplastia da Mecanarte verifica-se um 

acréscimo nos consumos de água, todavia compatível com os processos naturais de regeneração dos 

aquíferos.   

 

4.2.4 MEDIDAS DE MITIGAÇÃO 

I. Instalação de contador no furo e registo dos consumos de água 
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II. Instalação de sistemas de controlo dos consumos nos diferentes banhos de modo a poder monitorizar 
os consumos dos mesmos e identificar potenciais situações de desvios bem como oportunidades de 
melhoria, no que concerne à redução dos consumos de água;  

III. Monitorização do volume de efluente tratado descarregado bem como das suas características 
de acordo com o plano de monitorização definido 

IV. Monitorização das águas pluviais de modo a assegurar que estas não apresentam poluentes em 
concentrações tais que comprometam o sistema de tratamento da ETAR municipal; 

V. Impermeabilizar o solo dos parques de resíduos, assegurar a sua cobertura bem como a 
implementação de sistemas de drenagem ou de bacias de retenção, conforme o mais adequado face 
à situação específica de cada caso; 

VI. Proceder à impermeabilização da fossa em que se encontra a ETARi; 

VII. Mudar os equipamentos susceptiveis de comprometer a capacidade operativa da ETARi em caso de 
ocorrência de um derrame de maiores dimensões não contido nas tinas de recepção dos efluentes; 

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

IX. Utilização do sistema de lavagem em cascata; 

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

XI. Separação do efluente encaminhado para a ETARi por correntes em função das características 
do mesmo; 

XII. Avaliar a possibilidade de implementar um sistema que permita a reciclagem da água tratada na 
ETARi para as operações de limpeza levadas a cabo na linha de galvanoplastia; 

 

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

 

4.2.5 CONCLUSÕES 

Tratando-se de uma linha de tratamento de superfície instalada recentemente a grande maioria das medidas 

tidas como melhores técnicas disponíveis associadas ao consumo de água e ao processo em si encontram-

se implementadas. São excepções medidas que face às condições de funcionamento da empresa não se 

revelam economicamente viáveis, como por exemplo a reciclagem da água utilizada no processo – necessário 

um elevado investimento, para conseguir que a qualidade final da água seja compatível com as exigências 

do processo, o qual não recuperável face aos actuais custos, ou a recuperação de metais das lamas da ETARi 

devido ao baixo teor de metais das mesmas. 

Deste modo o principal impacte associado a esta unidade industrial no âmbito deste descritor prende-se com 

os elevados consumos de água, os quais são indissociáveis deste tipo de actividade. Ainda assim é 

expectável uma redução do consumo de água com a implementação das medidas propostas no capítulo 

anterior. 

De acordo com o histórico de análises levadas a cabo ao efluente tratado é possível verificar que as 

concentrações dos poluentes de referência se encontram próximos do limiar inferior associado às melhores 

técnicas disponíveis. Deste modo em condições normais de funcionamento não são expectáveis impactes 

relevantes sobre a qualidade da água superficial onde é efectuada a descarga do efluente. 

Por sua vez considera-se pertinente a rápida impermeabilização da zona do parque de resíduos exterior no 

sentido de minimizar potenciais impactes sobre a qualidade das águas subterrâneas. 
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4.2.6 MATRIZ DE IMPACTES 
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Consumo de água Depleção do recurso natural 
Consumo de água para utilização quer no processo de 

galvanoplastia, quer em operações de limpeza, rega e higiene. 
Neg Dir Perm Imd Reg RvCP Min E Prv 

27 

Significativo 

Falha da ETARi com 

consequente tratamento 

deficiente dos efluentes 

liquidos 

Contaminação dos solos e das 

águas superficiais onde ocorre a 

descarga do efluente 

Avaria de componente e/ou falha no tratamento dos efluentes 

líquidos 
Neg Dir Temp Imd Loc RvCP MRc B Prv 

19 

Pouco  

Significativo 

Derrame parcial dos 

banhos da linha de 

galvanoplastia 

Contaminação dos solos e das 

águas superficiais onde ocorre a 

descarga do efluente 

Derrame acidental na linha de galvanoplastia por falha de 

material por defeito, fadiga ou corrosão; Falha /Rotura de uma 

válvula; Sobreenchimento em situações de manutenção dos 

banhos; Operações de manutenção  

Neg Dir Temp Imd Loc RvCP Min B Pos 

18 

Pouco  

Significativo 

Derrame total dos banhos 

da linha de galvanoplastia 

Contaminação dos solos e das 

águas superficiais onde ocorre a 

descarga do efluente 

Derrame acidental total na linha de galvanoplastia por falha de 

material por defeito, fadiga ou corrosão; operações de 

manutenção; embate de veículo ou desastre natural  

Neg Dir Temp Imd Loc RvMP MCp M Imp 

21 

Pouco  

Significativo 

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 
Neg Dir Cicl MPr Loc RvCP MRc B MPv 

20 

Pouco  

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 

Lavagem das superfícies exteriores enquanto resultado das 

águas das chuvas com potencial arrastamento de substâncias 

nocivas 

Neg Dir Cicl Imd Loc RvCP MRc B Prv 

20 

Pouco  

Significativo 

 

Legenda 
       

 

Qualificação Positiva  Pos Negativa Neg    
 

Incidência Directa Dir Indirecta Ind    
 

Duração Temporária  Temp Cíclica Cicl Permanente Perm  
 

Ocorrência ou Início do Impacte Imediata Imd Curto Prazo  CPr Médio Prazo  MPr  Longo Prazo LPr 

Dimensão Espacial Local  Loc Regional  Reg Nacional Nac  
 



ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA UNIDADE INDUSTRIAL DA MECANARTE 
Relatório Técnico 
4. Avaliação de Impactes Ambientais 

 
 

 

 

MECANARTE.EIA.01.13 79 JUNHO - 2014 

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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4.3 PATRIMÓNIO CULTURAL 
A situação de referência do descritor Património cultural foi atualizada e assentou na identificação de 

possíveis vestígios de interesse cultural, sobretudo de cariz arqueológico, possibilitando deste modo a sua 

valorização e eventual preservação do mesmo. Para tal foi levada a cabo uma pesquisa bibliográfica 

complementada por trabalho de campo, a qual identificou alguns locais de potencial interesse na envolvente 

da exploração.  

Tendo em consideração que a exploração já se encontra em funcionamento e com base na informação 

disponível, não são expectáveis que possam ocorrer impactes directos ou indirectos, negativos ou positivos 

sobre este descritor enquanto resultado da actividade desta unidade industrial. 

4.4 USO DO SOLO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 
A unidade industrial da Mecanarte encontra-se instalada numa zona industrial, não se encontrando, portanto 

inserida numa zona de protecção especial em termos de ordenamento do território.  

Enquanto resultado da sua actividade os potenciais impactes para o solo prendem-se com a emissão de 

substâncias químicas seja através dos efluentes líquidos, das emissões gasosas, dos resíduos armazenados 

temporariamente na instalação ou dos produtos químicos armazenados na mesma. 

 

Efluentes líquidos 

Os efluentes líquidos resultantes da galvanoplastia são encaminhados para tratamento na ETARi sendo 

posteriormente descarregados na Ribeira da Trofa. Uma eventual alteração das características do solo onde 

é efectuada a descarga é muito pouco provável em condições normais de operação. Tal deve-se, 

essencialmente, às características do efluente tratado, uma vez que este apresenta valores inferiores aos 

valores limite de emissão e na maioria dos parâmetros caracterizados encontra-se abaixo do valor limite de 

quantificação do método de análise (sendo que na generalidade se encontram próximos dos limiares inferiores 

tidos como referência nas MTD’s) para os poluentes caracterizados.  

Uma eventual avaria ou falha temporária do sistema de tratamento é uma situação facilmente identificada 

pelo operador da ETAR durante a supervisão do seu funcionamento. Todavia, numa situação em que tal não 

seja identificado, as análises do efluente são efectuadas mensalmente por laboratório externo, o que significa 

que os resultados do efluente descarregado são conhecidas após cerca de 2 meses. Assim, e apesar de 

pouco provável, a ocorrer uma situação deste género podem verificar-se alterações nas características dos 

solos de forma temporária e durante um curto espaço temporal pois considerando a potencial consequência 

desta situação sobre o descritor é expectável que o mesmo consiga regenerar-se e que a situação inicial seja 

reposta num espaço temporal relativamente curto.  

Outro cenário associado aos efluentes gerados na galvanoplastia, resulta de uma eventual derrame parcial 

ou total das cubas dos banhos da linha de tratamento de superfície. Estes cenários apesar de terem diferentes 

probabilidades de ocorrem ficam contidos nos sistemas de retenção existentes: tanques de recepção da 

ETARi e fossa da mesma. 

 

Emissões gasosas 

Enquanto resultado das emissões gasosas pode ocorrer a deposição de substâncias químicas com impacto 

sobre a qualidade do solo, em particular NOx, Particulas e SO2. Tendo em linha de conta os resultados obtidos 

com a caracterização das chaminés, não é expectável que as emissões gasosas tenham um impacto 

relevante sobre a qualidade dos solos. 
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Resíduos 

Os resíduos são armazenados temporariamente na instalação. Para o efeito existem dois parques de 

resíduos: um interno junto à linha de tratamento de superfície, onde são armazenadas as lamas resultantes 

do tratamento dos efluentes líquidos e um no exterior onde são armazenados os outros resíduos produzidos. 

Este segundo parque de resíduos é um espaço ao ar livre não coberto e não impermeabilizado. Neste sentido 

e face à exposição do solo aos resíduos e eventuais lixiviados o impacte é significativo. 

 

Substâncias químicas armazenadas na instalação 

Na unidade industrial existe o armazenamento temporário de substâncias químicas: óleos utilizados em 

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

No primeiro caso os óleos encontram-se em secção própria da unidade industrial sob bacias de retenção. A 

quantidade de óleos armazenada é relativamente baixa e em caso de derrames pontuais os mesmos ficam 

contidos nas bacias de retenção. Caso os derrames ocorram aquando do transporte dos mesmos da zona de 

armazenamento para os locais da produção onde são utilizados o derrame é facilmente contido uma vez que 

a quantidade transportada normalmente não ultrapassa os 50 l e encontram-se disponíveis kits de emergência 

para combate aos derrames. 

No caso dos produtos químicos utilizados na linha de galvanoplastia estes encontram-se armazenados junto 

à linha. Uma vez que esta área se encontra impermeabilizada não existem mais mecanismos de controlo 

implementados. Deste modo e como a inclinação do chão não promove a drenagem de um eventual derrame 

ocorrido nesta secção para o fosso da linha e deste para a ETARi deverão ser instaladas bacias de retenção 

apropriadas aos volumes normalmente armazenados.  

   

Transporte de substâncias perigosas 

O transporte de substâncias perigosas de e para a unidade industrial são da responsabilidade dos respectivos 

fornecedores, cabe contudo à MECANARTE assegurar que os mesmos evidenciam o cumprimento com os 

requisitos legais aplicáveis: ADR, Operadores de resíduos licenciados, formação dos trabalhadores, etc. 

As quantidades de produtos perigosos transportados para a unidade industrial é normalmente baixa e sob a 

forma de bidões (óleos) ou embalagens usualmente até 50 l/kg no caso dos produtos utilizados na linha de 

galvanoplastia. Por sua vez, os produtos perigosos transportados da unidade industrial para o exterior são 

resíduos, nomeadamente as lamas da ETARi e óleos usados.  

No que respeita às operações de carga e descarga de materiais estas acontecem em cais próprio existente 

na unidade industrial. As operações de descarga são efectuadas por pessoal da MECANARTE o qual possui 

formação sobre como atuar perante um derrame, existindo igualmente kits de emergência com materiais que 

permitem a contenção de um potencial derrame. Em todo o caso deverá avaliar-se a possibilidade de 

impermeabilizar a zona de carga e descarga onde ocorre a movimentação de matérias perigosas bem como 

a instalação de uma bacia de retenção que contenha um potencial derrame nesta zona. 

 

4.4.1 IMPACTES CUMULATIVOS 

Não são esperados impactes cumulativos sobre este descritor. 
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4.4.2 MEDIDAS DE MITIGAÇÃO 

I. Armazenagem de produtos químicos de forma selectiva, em zona impermeabilizada e dotada para 

conter eventuais derrames 

II. Impermeabilizar o solo dos parques de resíduos, assegurar a sua cobertura bem como a 

implementação de sistemas de drenagem ou de bacias de retenção, conforme o mais adequado face 

à situação específica de cada caso; 

III. Instalação de bacias de retenção ou meios de drenagem com encaminhamento para a ETARi na 
secção de armazenamento dos produtos químicos utilizados na linha de galvanoplastia; 

IV. Impermeabilizar a zona do cais onde têm lugar as operações de carga/descarga de substâncias 
químicas perigosas assim como instalar uma bacia de retenção que permita conter um potencial 
derrame que ocorra neste local. 

 

4.4.3 CONCLUSÕES 

As condições de operação actuais da empresa apresentam um impacte relevante sobre a qualidade do solo, 

na zona correspondente ao parque de resíduos exterior uma vez que este não se encontra impermeabilizado 

nem coberto. Neste sentido importa assegurar a rápida impermeabilização da zona relativa ao parque de 

resíduos exterior assim a cobertura do mesmo. Ultrapassada esta situação consideram-se reunidas as 

condições para que a empresa possa operar em elevadas condições de segurança e com um potencial 

impacto sobre a qualidade dos solos compatível. 

A impermeabilização das zonas associadas às operações de carga e descarga de produtos químicos 

contribuiriam para uma redução do potencial risco de contaminação dos solos em caso de um derrame 

acidental.  

Do ponto de vista de um derrame acidental na linha de galvanoplastia ou na ETAR o mesmo fica contido nos 

sistemas de retenção existentes, pelo que não se prespectiva qualquer potencial impacte sobre os solos num 

cenário deste tipo. 
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4.4.4 MATRIZ DE IMPACTES 

CENÁRIO CAUSAL 
IMPACTE  

AMBIENTAL 
DESCRIÇÃO 
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Derrame parcial dos 
banhos da linha de 
galvanoplastia 

Contaminação dos solos e das 
águas superficiais onde ocorre a 
descarga do efluente 

Derrame acidental na linha de galvanoplastia por falha de 
material por defeito, fadiga ou corrosão; Falha /Rotura de uma 
válvula; Sobreenchimento em situações de manutenção dos 
banhos; Operações de manutenção  

Neg Dir Temp Imd Loc RvCP MRc B Pos 
17 

Pouco  
Significativo 

Derrame total dos banhos 
da linha de galvanoplastia 

Contaminação dos solos e das 
águas superficiais onde ocorre a 
descarga do efluente 

Derrame acidental total na linha de galvanoplastia por falha de 
material por defeito, fadiga ou corrosão; operações de 
manutenção; embate de veículo ou desastre natural  

Neg Dir Temp Imd Loc RvCP MRc M Imp 
17 

Pouco  
Significativo 

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 

Neg Dir Cicl CPr Loc RvMP Min B MPv 
25 

Significativo 

Derrame de substâncias 
perigosas na unidade 
industrial 

Contaminação dos solos e das 
águas subterrâneas 

Derrame acidental de óleos ou produtos químicos na unidade 
industrial 

Neg Dir Temp Imd Loc RvCP MRc B Prv 
19 

Pouco 
Significativo 

Derrame de substâncias 
perigosas aquando das 
operações de carga e 
descarga 

Contaminação dos solos e das 
águas subterrâneas 

Derrame acidental de óleos ou produtos químicos nas 
operações de carga e descarga 

Neg Dir Temp Imd Loc RvCP MRc B Prv 
19 

Pouco 
Significativo 

 

Legenda 
       

 

Qualificação Positiva  Pos Negativa Neg    
 

Incidência Directa Dir Indirecta Ind    
 

Duração Temporária  Temp Cíclica Cicl Permanente Perm  
 

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 



ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA UNIDADE INDUSTRIAL DA MECANARTE 
Relatório Técnico 
4. Avaliação de Impactes Ambientais 

 
 

 

 

MECANARTE.EIA.01.13 85 JUNHO - 2014 

- página intencionalmente deixada em branco -  

  
     



ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA UNIDADE INDUSTRIAL DA MECANARTE 
Relatório Técnico 
4. Avaliação de Impactes Ambientais 

 
 

 

 

MECANARTE.EIA.01.13 86 JUNHO - 2014 

4.5 PAISAGEM 
A unidade já se construída, possuindo cortinas de árvores na maioria do seu perímetro o que reduz 

significativamente o impacto visual da unidade. Por outro lado a envolvente é caracterizada pela existência 

de outras unidades industriais, uma vez que a instalação em estudo se encontra localizada numa zona 

industrial. 

Assim e face ao exposto, considera-se que a exploração em estudo se encontra bem enquadrada na 

paisagem existente pelo que o seu impacto visual é compatível: negativo de baixa magnitude, permanente, 

irreversível e de dimensão local. 

4.5.1 IMPACTES CUMULATIVOS 

Não são considerados impactes cumulativos. 

4.5.2 MEDIDAS DE MITIGAÇÃO 

Recomenda-se a manutenção das cortinas arbóreas existentes. 

 

4.6 QUALIDADE DO AR 

4.6.1 EMISSÕES GASOSAS INDUSTRIAIS 

A actividade da Mecanarte, em particular a linha de tratamento de superfície é responsável por emissões 

gasosas. A unidade industrial da MECANARTE possui 4 fontes fixas: 

i. Exaustão – Linha de zincagem 1 

ii. Exaustão – Linha de zincagem 2 

iii. Túnel de desengorduramento 

iv. Cabine de pintura. 

 

As fontes acima identificadas têm um regime de monitorização 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. Os 

relatórios relativos à última campanha de monitorização levada a cabo encontram-se no anexo 5. 

As características de cada uma das fontes é apresentado na tabela seguinte: 
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Tabela 4-3 – Características das fontes fixas 

 

NOTA | * os dados foram fornecidos pela empresa; Na – não aplicável 

Os valores limite de exposição de emissão de poluentes são os de aplicação geral, segundo as portarias nº 

675/09, para as concentrações e nº 80/06 de 23 de Janeiro, para os limiares mássicos. 

Nas tabelas estão registados os resultados relativos aos poluentes quantificados em base seca, expressos 

em mg/Nm3. De forma a facilitar a leitura dos resultados, os valores de concentração que ultrapassam os 

limites permitidos por lei, encontram-se escritos a vermelho. Os valores dos caudais mássicos que estão 

abaixo do caudal mínimo, encontram-se a verde, entre o caudal mínimo e máximo encontram-se a azul e 

acima do caudal máximo, encontram-se a vermelho. 

 

Tabela 4-4 - Resultados obtidos e respectivo limite legal. Caldeira túnel desengorduramento (esquerda), Cabine 
de pintura (direita) 

 

 



ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA UNIDADE INDUSTRIAL DA MECANARTE 
Relatório Técnico 
4. Avaliação de Impactes Ambientais 

 
 

 

 

MECANARTE.EIA.01.13 88 JUNHO - 2014 

 
Tabela 4-5 - Resultados obtidos e respectivo limite legal. Exaustão linha zincagem 1 (esquerda), e 2 (direita) 

  

 

Analisando os resultados obtidos e tendo como referência os valores limite referidos na Portaria nº 675/09 

para a concentração e na Portaria nº 80/2006 para os limiares mássicos, pode verificar-se que: 

i. Todos os poluentes analisados nestas fontes fixas, respeitavam os limites de concentração previstos 
na portaria 675/09. 

ii. Relativamente aos caudais mássicos dos poluentes, estes encontram-se abaixo do limiar mássico 
mínimo estipulado na Portaria nº 80/2006. 

Deste modo e considerando um regime de funcionamento normal da unidade o potencial impacte sobre a 

qualidade do ar resultante da actividade da unidade industrial em estudo é classificado com Compatível. 

 

4.6.2 IMPACTES CUMULATIVOS 

Uma vez que os níveis de emissão de poluentes gasosos é baixa não é espectável a existência de impactes 

cumulativos, sobre este descritor e a existirem são residuais – emissões de CO2 resultantes da operação da 

caldeira. 

 

4.6.3 MEDIDAS DE MITIGAÇÃO 

I. Assegurar o cumprimento dos planos de manutenção de todos os equipamentos, em particular 
daqueles cujo funcionamento deficiente pode resultar em emissões poluentes mais significativas (ex.: 
caldeiras).  

II. Regular o nível de oxigénio da caldeira para assegurar uma combustão completa. Acompanhar esta 
situação através da análise dos relatórios dos ensaios efectuados às emissões gasosas da chaminé 
da caldeira. 

III. Monitorizar de forma regular e em conformidade com o disposto legalmente as emissões das fontes 
fixas existentes. 

IV. Assegurar a utilização de combustíveis limpos, como por exemplo gás natural, no sentido de 
minimizar as emissões poluentes resultantes da combustão. 
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4.6.4 CONCLUSÕES 

As fontes que geram emissões gasosas estão associadas à captação de emissões difusas resultantes da 

linha de galvanoplastia e de uma cabine de pintura cuja taxa de utilização é muito baixa. Naturalmente é 

excepção a fonte associada o funcionamento da caldeira do túnel de desengorduramento. Assim e 

relativamente ao primeiro tipo de fontes fixas é possível constatar que os caudais mássicos dos poluentes 

monitorizados se encontram sistematicamente abaixo dos limiares mínimos. Por sua vez e no que respeita à 

caldeira esta utiliza gás natural como combustível e é sujeita periodicamente a operações de manutenção de 

modo a assegurar o seu normal funcionamento. Tal como nas fontes anteriores os poluentes sujeitos a 

monitorização apresentam valores abaixo dos valores limite estabelecidos e os caudais mássicos estão 

abaixo do caudal mássico mínimo. Deste modo e em condições normais de funcionamento da instalação os 

potenciais impactes decorrentes das emissões gasosas são compatíveis com os processos de regeneração 

natural. 

4.7 RUÍDO 

4.7.1 ENQUADRAMENTO DA INSTALAÇÃO 

Por forma a caracterizar as emissões acústicas da unidade industrial para o exterior foi levado a cabo um 

ensaio de ruído ambiental por forma a comparar os valores obtidos com os valores limite aplicáveis para 

zonas mistas (classificação da zona de acordo com o PDM). 

Foram identificados dois receptores sensíveis conforme se pode verificar no relatório de ensaio (anexo 7). Os 

resultados das medições encontram-se nas tabelas abaixo: 

Tabela 4-6 – Enquadramento dos valores obtidos na zona avaliada 

Ponto 

Período 
Nocturno 

Zona Cump. 
Indicador diurno – entardecer - 

nocturno Lden/dB(A) 
Zona Cump. 

Ln/dB(A) 

1 47,2 

Mista – 55 

51,7 

Mista – 65 

Não Classificada – 53  Não Classificada – 63 

Sensível - 45  Sensível - 55 

2 45,9 

Mista – 55 

53,2 

Mista – 65 

Não Classificada – 53  Não Classificada – 63 

Sensível - 45  Sensível - 55 

 
Tabela 4-7 – Incomodidade | Comparação dos valores obtidos com os limites legais aplicáveis 

Ponto Período 
Duração Acumulada de Ocorrência do 

Ruído 
Valor D 

([1]) 

Incomodidade 

Ld LAeq rr 
Ld - LAeq 

rr 
Limite 
legal 

Cump. 

1 
Diurno 

13 0 51,8 51,1 1 5 

2 13 0 54,3 53,8 1 5 

1 
Entardecer 

3 -- -- -- -- -- -- 

2 3 -- -- -- -- -- -- 

1 
Nocturno 

1 -- -- -- -- -- -- 

2 1 -- -- -- -- -- -- 

 

NOTA | Para os períodos entardecer e nocturno os valores de LAeq do Ruído ambiente medidos adicionados 

das correcções K1 e K2 são inferiores a 45 dB(A). Desta forma de acordo com o Artigo 13.º n.º 5 do Decreto-

Lei n.º 9/2007 não se aplica o critério de incomodidade. 

Analisando os resultados obtidos com os limites definidos verifica-se que a instalação cumpre com o 

estipulado legalmente para zonas mistas. De igual modo, e no que respeita ao critério de incomodidade no 

período diurno é possível constatar que a diferença entre os níveis sonoros relativos à unidade em 
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funcionamento e a unidade parada é de 1 dB(A), inferior ao limite de 5 dB(A). Nos períodos do entardecer e 

nocturno tendo em conta o definido no Artigo 13.º n.º 5 do Decreto-Lei n.º 9/2007 não se aplica o critério de 

incomodidade. 

Face ao exposto o impacte associado às emissões acústicas da unidade industrial é classificado como 

negativo, mas compatível. 

 

4.7.2 IMPACTES CUMULATIVOS 

Face às reduzidas emissões acústicas da unidade industrial não são esperados impactes cumulativos 

relevantes resultantes da combinação das emissões desta unidade com as resultantes de outras unidades 

instaladas no local. 

 

4.7.3 MEDIDAS DE MITIGAÇÃO 

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. 

A cortina arbórea existente deve ser mantida e, se possível, reforçada de modo a minimizar as emissões 

acústicas da instalação. 

No caso de virem a ser instalados novos equipamentos deverá privilegiar-se a instalação de equipamentos 

de menor potência sonora. 

 

4.7.4 CONCLUSÕES 

Em condições normais de funcionamento da instalação os potenciais impactes decorrentes das emissões 

acústicas não são significativos sobre os locais sensíveis existentes. 

 

4.8 SÓCIO-ECONÓMICO 
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 

desequilíbrio da balança comercial nacional. O sistema económico local também beneficia com as taxas e 

impostos arrecadados através da Câmara Municipal da Trofa. 
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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. 

 

4.8.1 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. 

 

4.8.2 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.  

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

positivos relevantes. 
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4.9 MEDIDAS DE MITIGAÇÃO 
Na tabela seguinte encontram-se sintetizadas as medidas de gestão ambiental e de mitigação propostas em função dos potenciais impactes ambientais gerados pelo 

projecto em análise. As medidas encontram-se classificadas:- A IMPLEMENTAR - Implementada 

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO/ MINIMIZAÇÃO 

C
A

R
A
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T
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R
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 D
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A

 

Implementação e manutenção de um sistema de gestão ambiental em conformidade com a ISO 14001         

Armazenagem de produtos químicos de forma selectiva, em zona impermeabilizada e dotada para conter eventuais 
derrames 

        

Minimização do consumo energético         

Instalação de contador no furo e registo dos consumos de água         

Instalação de sistemas de controlo dos consumos nos diferentes banhos de modo a poder monitorizar os consumos dos 

mesmos e identificar potenciais situações de desvios bem como oportunidades de melhoria, no que concerne à redução dos 
consumos de água 

        

Monitorização do volume de efluente tratado descarregado bem como das suas características de acordo com o plano de 

monitorização definido 
        

Monitorização das águas pluviais de modo a assegurar que estas não apresentam poluentes em concentrações tais que 
comprometam o sistema de tratamento da ETAR municipal 

        

Impermeabilizar o solo dos parques de resíduos, assegurar a sua cobertura bem como a implementação de sistemas de 

drenagem ou de bacias de retenção, conforme o mais adequado face à situação específica de cada caso 
        

Proceder à impermeabilização da fossa em que se encontra a ETARi         

Mudar os equipamentos susceptiveis de comprometer a capacidade operativa da ETARi em caso de ocorrência de um 
derrame de maiores dimensões não contido nas tinas de recepção dos efluentes; 
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MEDIDAS DE MITIGAÇÃO/ MINIMIZAÇÃO 
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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;         

Separação do efluente encaminhado para a ETARi por correntes em função das características do mesmo;         

Avaliar a possibilidade de implementar um sistema que permita a reciclagem da água tratada na ETARi para as operações 
de limpeza levadas a cabo na linha de galvanoplastia; 

        

Instalação de bacias de retenção ou meios de drenagem com encaminhamento para a ETARi na secção de armazenamento 

dos produtos químicos utilizados na linha de galvanoplastia 
        

Impermeabilizar a zona do cais onde têm lugar as operações de carga/descarga de substâncias químicas perigosas assim 

como instalar uma bacia de retenção que permita conter um potencial derrame que ocorra neste local 
        

Assegurar o cumprimento dos planos de manutenção de todos os equipamentos, em particular daqueles cujo funcionamento 
deficiente pode resultar em emissões poluentes mais significativas (ex.: caldeiras).  

        

Regular o nível de oxigénio da caldeira para assegurar uma combustão completa. Acompanhar esta situação através da 
análise dos relatórios dos ensaios efectuados às emissões gasosas da chaminé da caldeira. 

        

Monitorizar de forma regular e em conformidade com o disposto legalmente as emissões das fontes fixas existentes.         

Assegurar a utilização de combustíveis limpos, como por exemplo gás natural, no sentido de minimizar as emissões 
poluentes resultantes da combustão 

        

Minimização das emissões de ruído         

 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA UNIDADE INDUSTRIAL DA MECANARTE 
Relatório Técnico 

5. Monitorização e medidas de gestão ambiental 

 

 

 

MECANARTE.EIA.01.13 94 JUNHO - 2014 

5 MONITORIZAÇÃO E MEDIDAS DE GESTÃO AMBIENTAL  
 

5.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 
O presente Capítulo constitui o Programa de Monitorização e Gestão Ambiental da unidade industrial da 

Mecanarte, o qual tem por objectivo definir o processo de observação e recolha sistemática de dados sobre 

o estado do ambiente e sobre os efeitos ambientais do Projecto, permitindo avaliar, simultaneamente, a 

eficácia das medidas de minimização propostas no âmbito do presente EIA. 

A monitorização ambiental é um conceito definido no enquadramento legislativo actual em matéria de 

Avaliação de Impacto Ambiental. O Programa de Monitorização deve ter como objectivos:  

i. Assegurar o cumprimento da legislação e outros requisitos legais aplicáveis neste domínio, em vigor 
ou outros que venham a ter força de lei;  

ii. Desenvolver os esforços necessários para uma melhoria contínua do desempenho ambiental do 
empreendimento, tendo em consideração as inovações e melhorias tecnológicas que venham a ser 
efectivadas no decorrer da vida útil do empreendimento;  

iii. Desenvolver as melhores práticas que permitam a utilização racional dos recursos naturais, bem 
como prever e implementar as melhores técnicas de prevenção e redução da poluição na fonte, só 
para destacar os principais. 

Os impactos ambientais negativos identificados para este Projecto são, na generalidade, pouco significativos 

e, ainda são reduzidos pela adopção e implementação das medidas de minimização identificadas no Capítulo 

anterior. Assim, apenas se identificam necessidades de monitorização ao nível da exploração do Projecto e 

relacionadas com o controlo dos efluentes líquidos tratados, das emissões gasosas e com o controlo dos 

consumos de energia, de água e de produtos químicos. Esta monitorização é proposta pela sua importância 

no controlo destes descritores ambientais e não porque os impactos a eles identificados sejam significativos. 

Também se enquadra na óptica da implementação de um sistema de gestão ambiental, com vista à 

certificação pela norma internacional ISO 14001, na fase de exploração. 

As medidas de gestão e controlo preconizadas permitem a boa gestão ambiental do Projecto sem a 

necessidade de campanhas de monitorização para os outros descritores. 

Apresenta-se seguidamente as directrizes para a monitorização ambiental proposta, para o seguimento 

ambiental a implementar na fase de exploração. 

 

5.2 MONITORIZAÇÃO AMBIENTAL 

5.2.1 RECURSOS HÍDRICOS 

O plano de monitorização dos recursos hídricos incide sobre o efluente líquido à saída da ETARi. 

 

5.2.1.1 Objectivo 

Avaliar o cumprimento com as normas e condições de descarga aplicáveis, assim como avaliar a eficácia das 

medidas de minimização propostas. 

 

5.2.1.2 Parâmetros a monitorizar 

Os parâmetros a monitorizar deverão contemplar pelo menos os seguintes: Cobre Total, Crómio Total, CQO, 

Cianetos, Ferro Total, Níquel Total, pH, Sulfatos, SST, Zinco Total. 
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Os métodos analíticos a utilizar deverão cumprir com os métodos definidos no Anexo XXII do Decreto-Lei n.º 

236/98. Na impossibilidade de seguir tais especificações, deverão ser utilizados métodos alternativos, desde 

que respeitem as normas de boa prática e os métodos padrão reconhecidos por normas especificas de âmbito 

nacional e/ou internacional. 

 

5.2.1.3 Locais de amostragem, leitura ou observação 

Amostragem composta à saída da linha de tratamento da ETARi. 

 

5.2.1.4 Periodicidade 

Recomenda-se uma periodicidade mensal, podendo ser realizadas campanhas adicionais se os resultados 

obtidos o justificarem ou caso se detecte alguma situação que possa ter comprometido o sistema de 

tratamento da ETARi. 

 

5.2.1.5 Critérios de avaliação de desempenho 

Os resultados obtidos serão analisados à luz da legislação em vigor na matéria, nomeadamente em 

conformidade com o definido no Anexo XVIII do Decreto-Lei n.º 236/98 ou outros que venham a ser definidos 

no âmbito da Licença Ambiental. 

Deverá ser efectuada uma análise estatística dos resultados obtidos e discutida a sua variação temporal, 

tentando estabelecer relações de causa/efeito com as actividades desenvolvidas (eventuais picos de 

produção, tipos de peças sujeitas a tratamento, etc.). 

 

5.2.1.6 Relatórios de monitorização e critérios para a revisão do programa de monitorização 

A estrutura dos relatórios de monitorização seguirá, com as adaptações consideradas necessárias, a estrutura 

definida no anexo V da Portaria n.º 330/2001. 

Em função dos resultados obtidos é expectável ser possível caracterizar o desempenho ambiental das 

medidas propostas. Nos casos em que a monitorização conclua pela necessidade de reforçar estas medidas, 

deverá agir-se em conformidade. 

A revisão do programa de monitorização obedecerá aos seguintes critérios, sem prejuízo de outros que se 

revelem pertinentes no decorrer da monitorização: 

i. Detecção de impactes negativos significativos sobre a qualidade da água, devendo-se agir no sentido 
de aumentar o esforço de amostragem e de adoptar medidas correctivas das causas desses 
impactes; 

ii. Estabilização dos resultados obtidos, com comprovada eficácia das medidas implementadas, 
podendo neste caso diminuir-se a frequência de amostragem; 

iii. Os resultados obtidos para determinado(s) parâmetro(s) comprovam a inexistência de impactes 
negativos ou não são conclusivos, neste caso poderá diminuir-se a frequência de amostragem ou 
reequacionar o tipo de parâmetros propostos; 

iv. Alterações ao nível do processo ou da capacidade instalada deverão avaliar a necessidade de ajustar 
o plano de monitorização em curso. 
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5.2.2 EMISSÕES GASOSAS 

5.2.2.1 Objectivo 

Avaliar o cumprimento com as normas e condições de descarga aplicáveis, assim como avaliar a eficácia das 

medidas de minimização propostas. 

5.2.2.2 Parâmetros a avaliar 

Os parâmetros a monitorizar nas diferentes fontes fixas deverão seguir o definido na tabela seguinte: 

Tabela 5-1 – Plano de monitorização dos efluentes gasosos 

FONTE IDENTIFICAÇÃO PARÂMETRO 
FREQUENCIA DE 
MONITORIZAÇÃO 

FF1 Cabine de Pintura Compostos Orgânicos Voláteis (COV’s) 3 em 3 anos 

FF2 
Caldeira – linha de 
desengorduramento 

Monóxido de Carbono (CO) 
Óxidos de Azoto (NOx) 
Dióxido de Enxofre (SO2) 
Compostos Orgânicos Voláteis (COV’s) 

3 em 3 anos 

FF3 Exaustão – Linha de Zincagem 1 

Partículas (PTS) 
Compostos Orgânicos Voláteis (COV’s) 
Monóxido de Carbono (CO) 
Óxidos de Azoto (NOx) 
Níquel (Ni) 
Crómio (Cr) 
Zinco (Zn) 

3 em 3 anos 

FF4 Exaustão – Linha de Zincagem 2 

Partículas (PTS) 
Compostos Orgânicos Voláteis (COV’s) 
Monóxido de Carbono (CO) 
Óxidos de Azoto (NOx) 
Níquel (Ni) 
Crómio (Cr) 
Zinco (Zn) 

3 em 3 anos 

Os métodos analíticos a utilizar deverão cumprir com os métodos definidos no artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 

78/2004. Na impossibilidade de seguir tais especificações, deverão ser utilizados métodos alternativos, desde 

que respeitem as normas de boa prática e os métodos padrão reconhecidos por normas especificas de âmbito 

nacional e/ou internacional. 

 

5.2.2.3 Critérios de avaliação de desempenho 

Os resultados obtidos serão analisados à luz da legislação em vigor na matéria, nomeadamente em 

conformidade com o definido nas Portarias n.º 675/2009, 677/2009 e 80/2006, ou outros que venham a ser 

definidos no âmbito da Licença Ambiental. 

 Os relatórios dos resultados destas monitorizações devem ser enviados à CCDR, 60 dias seguidos contados 

da data da realização da monitorização. 

Se for verificada alguma situação de incumprimento nas avaliações efetuadas devem ser de imediato 

adotadas medidas corretivas adequadas, após as quais deverá ser efetuada uma nova avaliação da 

conformidade. 

 

5.3 GESTÃO AMBIENTAL 
Uma vez que a unidade industrial já se encontra em fase de exploração esta deverá definir e implementar um 

sistema de gestão ambiental (SGA) que abranja todas as componentes da sua actividade, em consonância 

com o definido pelas MTD’s aplicáveis. 
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Os principais objectivos do Sistema de Gestão Ambiental são: 

i. Produzir informação regular e transparente sobre o comportamento ambiental da unidade industrial 
da Mecanarte; 

ii. Fazer prova do cumprimento da regulamentação ambiental; 

iii. Fomentar a melhoria contínua no que se refere ao seu desempenho ambiental, o controlo dos 
aspectos ambientais decorrentes do funcionamento da unidade e a redução de riscos ambientais 
resultantes de eventuais situações de risco; 

iv. Promover a sensibilização e a formação dos colaboradores para as questões ambientais; 

v. Promover o bom relacionamento com as autoridades regionais e nacionais, assim como com a 
comunidade em geral e os colaboradores, durante o período de funcionamento da unidade. 

 

Assim, este sistema deverá ser integrado com o sistema de gestão da qualidade existente e considerar os 

seguintes aspectos (referentes às componentes ambiental e social): 

i. Definição de uma política de gestão responsável que inclua, relativamente às questões ambientais, o 
comprometimento da gestão de topo da unidade no cumprimento da legislação nacional e/ou 
internacional e outros requisitos que a empresa subscreva, o comprometimento da melhoria contínua 
e da prevenção da poluição, deve ser adequada à escala dos impactos ambientais e sociais das suas 
actividades e deve estabelecer o enquadramento para a definição e revisão dos objectivos e metas 
ambientais. A Política deve estar documentada, disponível e deve ser comunicada aos trabalhadores 
e restantes partes interessadas; 

ii. Deverão ser identificados os aspectos ambientais e classificados os respectivos impactos associados 
a cada actividade de exploração da unidade industrial da Mecanarte, quer do funcionamento normal, 
quer das situações de emergência, de modo a aferir-se os impactos com maior relevância; 

iii. Deverá ser definido um mecanismo que permita a identificação de toda a legislação aplicável e 
verificação do seu cumprimento; 

iv. Estabelecimento de um Plano de Acção que inclua os objectivos e metas ambientais e sociais com 
vista à melhoria contínua e estabeleça as medidas necessárias implementar para a sua 
concretização, responsabilidades, meios necessários e estabeleça os prazos. Estes objectivos devem 
visar, sempre que possível os aspectos ambientais de maior relevância; 

v. As responsabilidades ao nível deste plano de gestão deverão ser estabelecidas e comunicadas aos 
intervenientes. A gestão de topo deverá ter um representante no âmbito do sistema de gestão e 
deverá assegurar a disponibilidade de recursos humanos e aptidões específicas, as infra-estruturas 
da organização e os recursos tecnológicos e financeiros indispensáveis para implementar e manter o 
sistema de gestão; 

vi. A comunicação eficaz, quer com os colaboradores, quer com o exterior (sociedade e entidades 
oficiais), é fundamental num sistema de gestão ambiental. Assim, deverão ser definidos os 
procedimentos a seguir para a comunicação com as diferentes partes interessadas; 

vii. Deverá ser definida qual a documentação que integrará o sistema e os registos associados. Deverá 
também ser definido como essa documentação será controlada; 

viii. A boa gestão da unidade industrial deverá ter em atenção a necessidade de realização de operações 
de manutenção, conservação e reparação de modo a assegurar que se atinjam os níveis adequados 
de segurança, fiabilidade e eficácia do seu funcionamento. Assim, deverão ser definidas as medidas 
de controlo operacional que tornem possível o seu funcionamento de modo seguro e eficaz e tendo 
em vista o cumprimento dos objectivos e metas do plano de acção. Deverão, também, ser definidas 
medidas de prevenção, controlo e minimização de eventuais situações de emergência; 

ix. Sempre que necessário deverão ser definidos os procedimentos de monitorização e medição 
necessários para verificação do preconizado no sistema de gestão ambiental (ex.: medição de 
consumos de água e energia, monitorização da produção de resíduos, dos efluentes da ETARi, das 
emissões gasosas, entre outros); 
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x. A avaliação periódica do cumprimento dos requisitos legais, e outros que a empresa subscreva, 
deverá ser efectuada sendo para tal definido um procedimento. Deverá, também, ser previsto um 
mecanismo que permita à organização identificar e tratar as não conformidades (desvios ao sistema) 
reais e potenciais e para implementar as respectivas acções correctivas e preventivas; 

xi. Deverão ainda ser consideradas auditorias internas periódicas ao funcionamento do sistema e a 
gestão de topo deverá proceder à revisão do seu sistema de gestão ambiental com periodicidade a 
definir mas que se recomenda ser, pelo menos, uma vez por ano. Nesta revisão deverá ser avaliada 
a eficácia e a eficiência do sistema e a necessidade de alterações ao mesmo, entre outros aspectos 
que a organização considere relevantes.
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6 LACUNAS TÉCNICAS OU DE CONHECIMENTO  
 

Não há lacunas técnicas ou de conhecimento que tenham limitado o desenvolvimento deste Estudo de 

Impacte Ambiental e suas conclusões. 
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7 CONCLUSÕES 
Este Estudo de Impacte Ambiental (EIA) foi desenvolvido na fase de exploração, integrado no âmbito dos 

procedimentos de licenciamento industrial e ambiental da unidade industrial da Mecanarte. 

A unidade industrial encontra-se em operação desde Outubro de 1969, sendo que no ano 2000 foi instalada 

uma unidade de zincagem, a qual enquadrou a unidade nos regimes de licença ambiental e avaliação de 

impacte ambiental. Apesar da unidade industrial procurar cumprir com a principal legislação ambiental 

aplicável à sua actividade (como por exemplo captação e rejeição de águas, emissões gasosas, ruído 

ambiental, resíduos, etc.), importava assegurar um cumprimento integral e sistemático e portanto a base para 

tal passava pelo licenciamento industrial da unidade industrial. Nesse sentido foi iniciado em 2011 o processo 

de licenciamento industrial.  

Do ponto de vista global a maioria dos impactes identificados nos diferentes descritores encontram-se 

classificados como “pouco significativos”. Em todo o caso são de assinalar duas situações (parque de 

resíduos não coberto e não impermeabilizado e impermeabilização da fossa da ETAR e respectiva mudança 

dos equipamentos instalados para uma posição superior) cujos potenciais impactes são considerados 

relevantes pelo que importa que a implementação das medidas de minimização propostas sejam 

implementadas com a maior brevidade possível.  

Considera-se que com a implementação das medidas de minimização propostas os potenciais impactes sobre 

o meio ambiente se encontram reduzidos e controlados através da implementação dos planos de 

monitorização propostos. A implementação de um sistema de gestão ambiental irá igualmente contribuir para 

um maior controlo operacional das questões relacionadas com o ambiente e consequente melhoria contínua 

do desempenho ambiental da unidade industrial. 

Do ponto de vista económico e social a unidade possui um papel importante na actividade económica da 

região em que se encontra implementada não só pelo emprego e riqueza gerada directamente mas também 

pelas sinergias que cria com outras empresas de actividades complementares como a injecção de plástico e 

o fabrico de componentes de borracha. 
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