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1 INTRODUÇÃO  
 

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

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

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

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

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

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

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

em linguagem não técnica os aspectos mais relevantes do EIA. 

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

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

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

os fornecedores dos equipamentos e os técnicos responsáveis pelo projecto. 

2 O PROJECTO 
 

2.1 ENQUADRAMENTO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2 LOCALIZAÇÃO  
 

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

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

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

uma vista aérea das instalações da Mecanarte. 

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

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

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

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

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

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

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

1,3 km de ambas.
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Figura 2-1 – Enquadramento nacional, regional e local da unidade industrial da Mecanarte (Carta Administrativa Oficial de Portugal de 2015) 
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Figura 2-2 Área de Implantação do projecto e área de estudo do projecto 
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Figura 2-3 -  Ortofotomapa com identificação do local de implantação e caracterização da envolvente
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2.3 DESCRIÇÃO DA ACTIVIDADE 
 

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

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

i. Rolamentos para Rolos Transportadores  

ii. Rolamentos especiais para diversos fins  

iii. Rolos para transportadores de gravidade  

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

v. Eixo completo com suspensão e cubos para diversas cargas  

vi. Engates, Esferas e Suspensões para caravanas e atrelados  

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

  

                   

 

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

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

desenvolvidas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

um local destinado a operações de soldadura. 

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

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

forma pretendida. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

qualidade de revestimento superior. 

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

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

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

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

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

encaminhada para a ETARI para tratamento. 

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

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

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

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

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

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

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

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

devidamente licenciado. 

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

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

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

para expedição. 

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

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

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

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

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

permite a recolha de qualquer escorrência não se encontra coberto. 

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

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

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

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

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

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

medidas de controlo e ou monitorização sugeridas. 

3.2 ANÁLISE DO AMBIENTE AFECTADO 

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

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

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

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

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

animais e vegetais 

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

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

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

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

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

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

pelas espécies vegetais cultivadas. 

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

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

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

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

  
Figura 3-1 – Caracterização da flora envolvente 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

se na tabela abaixo (dados 2013). 

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

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

BREF (MTD) / (mg/L) 

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

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

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

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

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

Zinco total 0,11 1,12 2,51 
Não  

definido 0,2 a 2,0 

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

 

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

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

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

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

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

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

inferiores definidos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

implementada com a maior brevidade possível.  

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

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

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

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

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

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

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

derrame e encaminhá-lo para a ETAR. 

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

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

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

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

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

desta natureza). 

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

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

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

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

medidas de redução do consumo de água, nomeadamente:  

 Sistemas de lavagem em cascata; 

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

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

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

nas instalações da empresa. 

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

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

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

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

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

da unidade possam ter sobre a qualidade do ar, importa 

em primeiro lugar fazer um breve enquadramento do 

mesmo no local em estudo. Tendo por base os dados 

da estação de monitorização da qualidade do ar 

instalada na freguesia de Burgães (Trofa), podemos 

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

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

dias em que a qualidade do ar foi classificada como boa 

aumentou significativamente nos anos considerados. A 

classificação média e fraca têm vindo a decrescer 

desde 2005. 

A unidade industrial da Mecanarte possui 4 fontes fixas: 

 Exaustão – Linha de zincagem 1 

 Exaustão – Linha de zincagem 2 

 Túnel de desengorduramento 

 Cabine de pintura. 

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

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

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

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

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

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

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

estudo são compatíveis com os processos de regeneração natural. 

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

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

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

é positivo, significativo e com impacto imediato.  

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

destina exclusivamente à atividade da Mecanarte. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

acústicas da unidade industrial – critério de incomodidade. Este é definido como a diferença entre os níveis 
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Figura 3-2 – Qualidade do ar registada na estação de Burgães 
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sonoros registados com a empresa em funcionamento e com a empresa parada. O valor registado no período 

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

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

em estudo possuem um impacto negativo mas compatível. 

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

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

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

preferencialmente no período diurno. 

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

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

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

injecção de plástico e borracha. 

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

para o desenvolvimento da economia nacional. 

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

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

gerada. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 


