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1. INTRODUÇÃO 
 

O presente Resumo Não Técnico (RNT) descreve, de forma sumária e em linguagem acessível 

à generalidade do público interessado, a informação mais relevante contida no Estudo de 

Impacte Ambiental (EIA) do projecto de “Ampliação da Unidade Industrial da Lacoviana”, 

destinando-se ao procedimento de consulta pública estabelecido no D. L. 197/2005, de 8 de 

Novembro (que altera e republica o D. L. 69/2000, de 3 de Maio).  

 

Este RNT foi elaborado de acordo com as especificações da Portaria 330/2001, de 2 de Abril e 

com o documento “Critérios de Boas Práticas para a Elaboração e Avaliação de Resumos Não 

Técnicos”, publicado pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e representa a reformulação 

do RNT primordialmente apresentado a Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), na sequência 

do Aditamento ao EIA solicitado pela Autoridade de AIA.  

 

A empresa proponente tem a denominação social de LACOVIANA – TRATAMENTO E 

LACAGENS DE ALUMÍNIOS DE VIANA, LDA. (LACOVIANA), com sede social em Zona 

Industrial II Fase – 4935-232 Neiva, Viana do Castelo.  

 

Na sua unidade industrial inserida na Zona Industrial do Neiva, a LACOVIANA desenvolve, 

desde 1998, a actividade de tratamento de superfícies de alumínio por lacagem, pretendendo 

agora ampliar esta unidade com a instalação de uma linha de tratamento destes materiais por 

anodização. 

 

O facto do projecto de tratamento de superfícies de alumínio por anodização envolver um 

volume total de cubas de tratamento superior a 30 m3, sujeita-o a procedimento prévio de 

Avaliação de Impacte Ambiental, conforme previsto na alínea e), do n.º 4, do Anexo II, do                

D. L. 197/2005, de 8 de Novembro. 
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Para cumprimento das mencionadas disposições legais, a LACOVIANA promoveu a realização 

do EIA a que este RNT se refere, cujos trabalhos se iniciaram em finais de Março de 2007, 

tendo os levantamentos de campo decorrido nos meses de Maio a Setembro daquele ano e os 

últimos estudos de gabinete sido realizados em Janeiro de 2008.  

 

O projecto encontra-se em fase de execução, sendo a Autoridade de AIA a Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDRN) e a Entidade Licenciadora a 

Direcção Regional de Economia do Norte (DREN). 

 

2. LOCALIZAÇÃO DO PROJECTO 
 
A unidade industrial da LACOVIANA situa-se na Zona Industrial do Neiva, na freguesia de 

Neiva, concelho e distrito de Viana do Castelo.  

 

Esta zona industrial, contemplada no Plano Director Municipal (PDM) de Viana do Castelo, 

encontra-se infra-estruturada para o desenvolvimento de actividades industriais, dispondo de 

acessos internos, redes de distribuição de energia eléctrica e água e rede de saneamento de 

águas residuais. 

 
Em termos de acessibilidades rodoviárias, a Zona Industrial do Neiva é servida pelas estradas 

nacionais EN 103 e EN 13, permitindo esta última aceder ao Itinerário Complementar IC1/ 

Auto-Estrada A28 (Porto – Caminha). 

 

A figura seguinte representa o enquadramento geográfico da área em estudo, com implantação 

da unidade industrial da LACOVIANA.  
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3. DESCRIÇÃO DO PROJECTO 
 
3.1. PROCESSOS PRODUTIVOS 
 
A LACOVIANA realiza o tratamento de perfis de alumínio por lacagem, actividade que pretende 

complementar com uma linha de tratamento por anodização, num pavilhão industrial contíguo 

ao pavilhão no qual se encontra instalada a linha de lacagem. A unidade industrial passa, 

assim, a ser constituída pelo conjunto destes dois pavilhões e respectivos processos produtivos 

de lacagem e de anodização. 

 

Os dois pavilhões industriais integram, para além das respectivas linhas de tratamento de 

alumínio (lacagem e anodização), áreas destinadas ao armazenamento dos perfis de alumínio, 

duas (uma em cada pavilhão) Estações de Tratamento de Águas Residuais Industriais (ETARI) 

e instalações sociais e administrativas. 

 

Embora seja a linha de anodização que está agora sujeita a procedimento de AIA, o EIA faz 

uma análise conjunta dos processos produtivos de lacagem e de anodização, os quais se 

passa a descrever. 

 

Linha de Lacagem 

 

O processo de lacagem consiste na aplicação de um revestimento de tinta em pó sobre os 

perfis de alumínio, com o objectivo de melhorar as suas propriedades de resistência à 

corrosão, sendo possível também a obtenção de diversos efeitos estéticos, em termos de cor e 

textura. Este processo realiza-se em três etapas:  

  
 Preparação da superfície: tratamento químico dos perfis para remoção de sujidades e 

óxidos, realizado em cubas de banhos concentrados e em cubas de lavagem; 

 
 Pintura electrostática: revestimento dos perfis com tinta em pó, através de projecção 

electrostática; 

 
 Polimerização: cozedura da tinta de revestimento, num forno de polimerização. 

 
A operação de preparação de superfície consiste numa sequência de tratamentos químicos 

que promovem a remoção de todas as sujidades depositadas na superfície do alumínio e criam 

as condições que permitem uma boa aderência do posterior revestimento.       
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Para tal, os perfis são submergidos, de uma forma sequencial, em cubas que contêm banhos 

concentrados (água com produtos químicos), nas quais se processa a limpeza e a preparação 

da superfície de alumínio. Estas operações envolvem um total de nove cubas, das quais três 

são utilizadas para os tratamentos químicos de superfície.     

 

Os perfis são depois submetidos a um processo de secagem, antes de serem encaminhados 

para as cabines de pintura electrostática, que consiste no revestimento da superfície do 

alumínio com tinta em pó projectada, operação após a qual os perfis são encaminhados para 

um forno de polimerização, onde são submetidos a temperaturas que variam entre os 160ºC e 

os 240ºC, ocorrendo, assim, a fluidificação da tinta em pó, que passa a constituir um 

revestimento contínuo e homogéneo.  

 

No final da linha de lacagem os perfis são submetidos a um rigoroso processo de controlo de 

qualidade, após o qual são embalados e armazenados, encontrando-se aptos a serem 

expedidos da unidade industrial. 

 

Linha de Anodização 

 

O processo de anodização, tal como o processo de lacagem, consiste num tratamento de 

superfície destinado a aumentar a resistência do alumínio à corrosão e melhorar a sua 

qualidade estética. Ao contrário da lacagem, a anodização não consiste na aplicação de um 

revestimento sobre a superfície de alumínio, mas antes numa transformação da superfície do 

próprio metal. Este processo realiza-se em quatro etapas:  

 

 Preparação da superfície: limpeza dos perfis de alumínio (remoção de sujidades, óleos e 

óxidos), com recurso a tratamentos mecânicos e químicos;  

 
 Anodização: formação de uma camada de óxido de alumínio na superfície dos perfis, 

através de um processo electrolítico (corrente eléctrica); 

 
 Coloração: atribuição de coloração ao alumínio, dentro das gamas de cores disponíveis; 

 
 Selagem ou Colmatagem: “fecho” dos poros da camada de óxido de alumínio formada na 

anodização.  
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Os perfis são sujeitos a tratamentos mecânicos de polimento ou escovamento, sendo 

posteriormente submetidos a tratamentos químicos de superfície, que consistem na imersão 

dos perfis, de uma forma sequencial, em cubas com banhos concentrados. Após estas 

operações, os perfis são anodizados por acção de banhos que levam à formação de uma 

camada superficial de óxido de alumínio.  

 

Os perfis podem depois ser submetidos a um processo de coloração, mediante requisição do 

cliente, dentro da gama de cores disponíveis.   

  

Todos os banhos concentrados são intercalados por banhos de lavagem (cubas apenas com 

água), no sentido de evitar o arraste dos produtos químicos de uns banhos para os outros. A 

linha de anodização possui um total de vinte e oito cubas, das quais metade são utilizadas para 

os banhos concentrados e as restantes para os banhos de lavagem. 

  

Aquando da entrada em laboração desta instalação de anodização, os perfis serão submetidos 

a um rigoroso processo de controlo de qualidade, após o qual os perfis serão embalados e 

armazenados para serem expedidos da unidade industrial. 

 

3.2. RECURSOS HUMANOS   
 

A LACOVIANA conta actualmente nos seus quadros com 62 trabalhadores, entre técnicos com 

formação em engenharia e em administração de empresas e operários fabris com elevado nível 

de especialização. 

 

O número de trabalhadores directamente afectos à linha de anodização será inicialmente de 

20, tratando-se de trabalhadores já contratados ao longo do último ano, que receberam 

formação na unidade de lacagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 
AMPLIAÇÃO DA UNIDADE INDUSTRIAL DA LACOVIANA 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – VOL. I – RESUMO NÃO TÉCNICO 

Quadro 1 – Recursos Humanos afectos à unidade industrial da LACOVIANA.  

Número de trabalhadores  Funções desempenhadas Homens Mulheres Totais 

Administrativos e Comerciais 3 5 8 

Técnicos de Laboratório  1 1 
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Fabris 20 11 31 
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Fabris 14 5 
 

19 
 

20 

 
 

3.3. PRODUÇÕES E MATÉRIAS-PRIMAS   
 

A LACOVIANA realiza anualmente a lacagem de cerca de 2 380 t de perfis de alumínio, o 

equivalente a uma superfície tratada de cerca de 915 000 m2, dos quais cerca de 30% são 

lacados com efeito madeira.  

 

Para a anodização o projecto prevê uma produção de cerca de 1 575 t de alumínio por ano, o 

equivalente a um total de superfície a tratar de cerca de 606 000 m2, podendo o alumínio 

anodizado ter um acabamento acetinado ou polido, natural ou com cor.  

 
                Quadro 2 – Produções anuais. 

Produção Anual 
Processos  

(t) (m2) 

Lacagem 1 666 640 500 

Lacagem efeito madeira  714 274 500 

Anodização (previsto) 1 575 606 000 
 

As matérias-primas necessárias aos processos produtivos de lacagem e anodização 

correspondem, essencialmente, aos produtos químicos que são adicionados aos banhos de 

tratamento e às tintas em pó para o revestimento.  
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3.4. FONTES DE ENERGIA  
 

As fontes de energia utilizadas nos processos produtivos descritos são a energia eléctrica e o 

gás propano.  

 

3.5. ÁGUAS RESIDUAIS INDUSTRIAIS 
 

A água necessária para a realização dos processos produtivos é proveniente de um furo de 

captação de água subterrânea, resultando destes processos águas residuais industriais que 

são submetidas a tratamento em duas ETARI (Estação de Tratamento de Águas Residuais 

Industriais), uma instalada no pavilhão de lacagem e outra no pavilhão de anodização.  

 

Após o tratamento em ETARI e cumprindo os valores de poluentes legalmente impostos, as 

águas residuais são descarregadas no colector municipal que serve a Zona Industrial do Neiva 

que, por sua vez, as encaminha para a ETAR municipal da Amorosa.   

 

Para controlar a qualidade destas águas residuais industriais, a LACOVIANA realiza 

semanalmente análises de auto-controlo, no seu laboratório interno de controlo de qualidade, e 

subcontrata, semestralmente, um laboratório externo acreditado para o mesmo efeito. 

 

3.6. EMISSÕES ATMOSFÉRICAS 
 

Dos processos produtivos resultam emissões atmosféricas relacionadas com a queima do gás 

propano e com os tratamentos químicos (banhos) e mecânicos a que os perfis de alumínio são 

sujeitos. 

 

Estas emissões são periodicamente analisadas, de acordo com um programa de monitorização 

cujos resultados indicam que todos os poluentes atmosféricos são emitidos em concentrações 

inferiores aos valores limite impostos pela legislação aplicável neste domínio.   

 

As emissões gasosas da anodização serão também sujeitas a um programa de monitorização 

cuja periodicidade deverá ser estabelecida pela CCDRN. 
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3.7. RESÍDUOS INDUSTRIAIS 
 

Os principais resíduos industriais que resultam dos processos de lacagem e de anodização são 

as lamas resultantes do tratamento de águas residuais em ETARI, as embalagens de papel e 

cartão, embalagens de plástico e metais, resultantes das etapas de recepção dos perfis e da 

embalagem dos produtos finais.  

 

Para além destes, mas em menor quantidade, existem ainda resíduos de tinta em pó e filtros 

de pó, associados ao processo de revestimento por pintura na lacagem, e solvente sujo 

resultante da limpeza dos equipamentos onde se processa a lacagem efeito madeira.  

 

Os resíduos industriais são temporariamente armazenados na unidade industrial até serem 

expedidos, por operadores autorizados para realizarem este tipo de actividade, para unidades 

externas de valorização ou de eliminação, conforme o tipo de resíduo.   

   

4. ALTERNATIVAS AO PROJECTO  
 

O projecto em estudo consiste na ampliação de uma unidade industrial existente para um 

pavilhão a esta contíguo, inserindo-se numa Zona Industrial devidamente infraestruturada para 

este uso e, como tal, prevista e regulamentada no Plano Director Municipal de Viana do 

Castelo em vigor. 

 

A ampliação da unidade industrial possibilita a partilha das instalações existentes e proporciona 

melhores condições de armazenamento de matérias-primas e resíduos industriais, pelo que 

esta opção, quando comparada com a instalação de uma nova linha de tratamento de 

superfície de alumínios noutro local, que implicaria a duplicação de todas as instalações de 

apoio à actividade industrial ou a deslocalização da actual unidade produtiva para este novo 

local, apresenta evidentes vantagens do ponto de vista económico, social e ambiental. 

 

Do ponto de vista tecnológico, salienta-se a incorporação na LACOVIANA das melhores 

técnicas disponíveis (MDT) para realizar o processo industrial de tratamento de superfícies 

metálicas, Pode-se, então, afirmar que, atendendo à necessidade da LACOVIANA em ampliar 

a sua industrial para implementar a actividade de anodização, este projecto constitui a melhor 

opção, tanto do ponto de vista da localização, como dos processos tecnológicos utilizados. 
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5. ESTADO ACTUAL DO AMBIENTE NA ÁREA EM ESTUDO  
 

A área em estudo localiza-se no Minho Ocidental, território no qual predominam rochas 

graníticas, coexistindo com rochas xistentas e depósitos de areias e argilas, estes últimos 

essencialmente nas zonas depressionárias, onde também se encontram os solos mais 

espessos e férteis que permitem a prática agrícola e o desenvolvimento da vegetação silvestre 

que chega a ser abundante nas margens dos principais cursos de água.  

 

O clima desta região é caracterizado por um Verão fresco e um Inverno ameno, com 

precipitação elevada e bem distribuída ao longo do ano, o que se reflecte na quantidade de 

água disponível ao nível do solo e na ramificada rede de drenagem da bacia hidrográfica do rio 

Neiva, na qual se insere a área em estudo.      

 

Apesar de abundantes, quer as águas superficiais, quer as águas subterrâneas, apresentam 

alguns problemas de poluição, verificando-se que a qualidade da água do rio Neiva tem variado 

entre as classificações de “muito poluída” a “fracamente poluída”, embora os dados disponíveis 

para os últimos dois a três anos reflictam uma melhoria geral da qualidade da água deste rio, 

enquanto que as águas subterrâneas apresentavam, em geral, uma qualidade aceitável para a 

produção de água potável e para a actividade agrícola, existindo, contudo, alguma degradação 

devido à poluição exercida por actividades como a agricultura e a indústria ligeira.  

 

No que se refere ao Ordenamento do Território, a unidade industrial em estudo insere-se 

totalmente num espaço (Zona Industrial do Neiva) classificado ao nível do Plano director 

Municipal de Viana do Castelo como destinado ao uso industrial e, suplementarmente, à 

instalação de actividades económicas que se mostrem incompatíveis com as funções urbanas. 

Na envolvente deste espaço industrial, os usos do solo distribuem-se predominantemente por 

espaços urbanos, florestais e agrícolas.   

 

Em termos paisagísticos a área em estudo apresenta os traços típicos de uma região 

densamente povoada, com elevado grau de humanização exercido num relevo levemente 

aplanado e depressionário, bastante segmentado por eixos rodoviários. A Zona Industrial do 

Neiva, na qual se insere a unidade industrial em estudo, ocupada por pavilhões com diversas 

utilizações económicas (industriais, comerciais, logística), constitui também um elemento 

marcante da paisagem, contribuindo para o seu elevado grau de humanização. 
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Ocorrem naquele território manchas de floresta de pinheiro-bravo e de eucalipto, quase sempre 

em consociação, formando pequenas matas junto dos aglomerados populacionais, onde 

coexistem com terrenos agrícolas mais ou menos extensos. Contudo, o dominante carácter de 

artificialização não proporciona condições favoráveis à presença da maioria das espécies 

faunísticas referenciadas para a região em estudo, em particular daquelas que requerem 

especial estatuto de conservação. Concretamente na área de implantação do projecto, estas 

características acentuam-se devido à baixa densidade e diversidade do coberto vegetal e às 

perturbações associadas às actividades que se processam na Zona Industrial do Neiva. 

 
No que respeita à qualidade do ar, não se registam para a área em estudo situações críticas de 

poluição atmosférica, apresentando, de um modo geral, indicares de boa qualidade, embora 

haja situações de poluentes que excedem os valores limite estabelecidos na legislação em 

vigor. 

 

Para verificar o estado do ambiente acústico realizou-se no âmbito do EIA uma campanha de 

medições dos níveis de ruído junto das populações mais próximas da Zona Industrial do Neiva 

e susceptíveis de ser afectados pelo ruído emitido pela unidade em estudo. Os valores de ruído 

obtidos nesta campanha foram inferiores aos valores limite definidos na legislação aplicável. 

 
A nível sócio-económico, verifica-se que a economia do concelho de Viana do Castelo assenta, 

essencialmente, em actividades do sector terciário, seguido do sector secundário, com grande 

peso da construção civil e obras públicas, destacando-se na indústria transformadora, as 

empresas do ramo de “Indústrias metalúrgicas de base e de produtos metálicos”, onde se 

insere a unidade industrial em estudo.  

 
O concelho registou um aumento da população residente ao longo das últimas décadas, 

apresentando um índice de envelhecimento populacional inferior ao registado em termos 

regionais (Minho-Lima). A taxa de desemprego era ligeiramente superior à média registada no 

País, apesar dos indicadores de poder de compra revelarem que este concelho tem maior 

poder de compra que a média a nível nacional e que a região em que se insere.    

 
No domínio do património arqueológico e arquitectónico, o concelho de Viana do Castelo 

possui um rico e diversificado património, sendo o conjunto formado pela Igreja, cruzeiro e 

restos do Convento de S. Romão do Neiva, o elemento com valor patrimonial que se encontra 

mais próximo da área do projecto. Concretamente nesta área, realizaram-se trabalhos de 

prospecção arqueológica no âmbito do EIA, os quais não detectaram a existência de valores 

arqueológicos. 
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6. EFEITOS AMBIENTAIS PREVISTOS E MEDIDAS PRECONIZADAS 
 

No EIA foram analisados os efeitos ambientais que poderão decorrer da implementação do 

projecto em estudo, considerando a fase actual, a fase de exploração, já com a linha de 

anodização em pleno funcionamento, e a fase de desactivação da unidade industrial, a qual se 

prevê findo um período de vida útil estimado em 20 anos.   

 

Relativamente à Geologia, os efeitos ambientais foram considerados pouco importantes, uma 

vez que a intervenção exercida neste domínio ambiental foi muito reduzida, cingindo-se à fase 

de construção dos pavilhões de lacagem e de anodização. Os elementos de análise permitiram 

também verificar que a Zona Industrial do Neiva, e por inerência a unidade industrial em 

análise, não terá sido instalada sobre recursos geológicos com potencial valor económico ou 

patrimonial.   

 

A reduzida intervenção no meio geológico, reflecte-se também de uma forma pouco importante 

na Geomorfologia da área em estudo, cujas características gerais não foram, portanto, 

afectadas pelas alterações topográficas ocorridas aquando da instalação da unidade industrial 

em análise. 

 

O facto da unidade em análise se ter instalado em lotes da Zona Industrial do Neiva 

previamente delimitados e executados/preparados para receber unidades industriais, leva a 

que não se registem efeitos directos importantes desta unidade nos domínios dos Solos e da 

Ecologia, salientando-se, a este respeito, que o uso do solo exercido pela unidade industrial é 

concordante com o Ordenamento do Território e que a área em estudo não apresenta valores 

ecológicos particularmente relevantes que pudessem, eventualmente, ser indirectamente 

afectados pela actividade industrial. 

 

Ainda no que respeita a potenciais efeitos negativos nos solos, analisaram-se as questões 

relacionadas com os resíduos industriais produzidos na unidade industrial, tendo em conta 

que uma inadequada gestão destes resíduos poderia conduzir à contaminação dos solos e, a 

partir destes, à contaminação das águas superficiais e subterrâneas. Neste âmbito, a situação 

verificada na unidade industrial, relativamente aos cuidados que são tidos com o 

armazenamento temporário e às formas de expedição dos resíduos, bem como aos 

procedimentos de controlo que se encontram implementados, fazem prever uma baixa 

probabilidade de ocorrência destes efeitos.  



 

13 
AMPLIAÇÃO DA UNIDADE INDUSTRIAL DA LACOVIANA 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – VOL. I – RESUMO NÃO TÉCNICO 

O EIA propõe um conjunto de medidas destinadas a reforçar as práticas e procedimentos já 

implementados na unidade industrial, com as quais se espera incrementar o desempenho 

ambiental da unidade neste domínio, através da melhoria contínua dos procedimentos e do 

estabelecimento de objectivos tendentes à redução gradual das quantidades de resíduos 

produzidos. Genericamente, estas medidas consistem no seguinte: 

 

 Impermeabilizar o piso e instalar uma cobertura na área de armazenamento dos resíduos 

industriais, precavendo a drenagem e encaminhamento de eventuais derrames para um 

fosso estanque; 

 Garantir a estanquicidade de todos os meios/equipamentos de acondicionamento dos 

resíduos, procedendo à sua sinalização de acordo com indicação do grau de perigosidade 

e dos procedimentos para o seu manuseio (armazenagem e de expedição); 

 Assegurar que todas as tipologias de resíduos são devidamente armazenadas e expedidas 

para unidades externas de tratamento, seleccionando operadores de resíduos que 

garantam os destinos finais mais adequados, dentro das possibilidades legalmente 

estabelecidas, privilegiando a valorização; 

 Manter um registo actualizado dos resíduos produzidos e implementar novos processos ou 

novos produtos que surjam no mercado e que permitam reduzir as quantidades produzidas; 

 Implementar as medidas preconizadas no Plano de Monitorização constante do EIA. 

 

No que se refere à Paisagem, verificou-se que a unidade industrial em estudo, ao inserir-se 

num espaço concordante com a sua actividade, não constitui um elemento que contraste 

negativamente perante os traços paisagísticos dominantes, antes pelo contrário, a qualidade 

construtiva arquitectónica patente nos seus pavilhões contribui para enriquecer a estética 

daquele espaço industrial. A promoção do melhor enquadramento paisagístico da unidade 

industrial passa pela implementação das seguintes medidas: 

  

 Proceder aos acabamentos exteriores do pavilhão de anodização de acordo com o 

projecto de arquitectura, procedendo à sua manutenção ao longo da vida útil da instalação; 
 Evitar a utilização da área frontal do pavilhão para localizar materiais ou equipamentos 

afectos à unidade ou para realizar actividades de carga e descarga; 
 A armanezagem de materiais no terreno ao ar livre disponível nas trazeiras do pavilhão, 

deverá ser feita de forma ordenada, em locais definidos para o efeito e preferencialmente  

cobertos; 

 Manter devidamente funcionais, conservadas e sinalizadas as áreas destinadas a 

aparcamento; 
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 Promover o diálogo com a entidade gestora da Zona Industrial, tendo em vista a 

manutenção dos arruamentos e passeios, assim como dos espaços verdes exteriores à 

unidade industrial, tentando compatibilizar a existência das áreas ajardinadas com a 

necessidade de aparcamento de viaturas; 
 Os equipamentos desactivados deverão ser expedidos da unidade, sendo-lhes dado um 

destino apropriado.  
 

No domínio dos Recursos Hídricos não se identificaram interferências da unidade em estudo 

na rede de drenagem natural que se processa na sua envolvente, tendo-se ali registado a 

intervenção de uma linha de água pelas obras de infraestruturação da Zona Industrial. Os 

principais efeitos ambientais associados à unidade em estudo poderiam ser exercidos ao nível 

da qualidade da água superficial e subterrânea, atendendo ao volume de efluentes líquidos 

industriais que são gerados nos processos de lacagem e de anodização. Contudo, verificou-se 

que tais efeitos não são importantes, uma vez que os efluentes líquidos são tratados nas 

ETARI que se encontram instaladas na própria unidade industrial, antes de serem 

descarregados no colector municipal que serve a Zona Industrial, cumprindo os parâmetros 

fixados pelos serviços municipais competentes, que decorrem da aplicação da legislação em 

vigor.  

 

Outro efeito analisado neste domínio, relacionou-se com a potencial afectação das 
disponibilidades de água subterrânea, devido à captação de água existente na unidade em 

estudo para utilização nos processos produtivos. A este respeito, a produtividade do aquífero 

em causa, cujo valor foi possível aferir através do relatório do furo de captação, confrontada 

com o consumo efectivo de água na lacagem e previsto para a anodização, não faz prever 

efeitos negativos importantes, atendendo a que o aquífero tem uma capacidade de resposta 

acima das solicitações impostas pela captação.      

 

O EIA propõe medidas destinadas a assegurar a ausência de efeitos negativos importantes nos 

recursos hídricos durante a fase de exploração, com as quais se perspectiva o aumento da 

eficiência dos processos de tratamento e dos procedimentos de controlo dos efluentes líquidos, 

assim como a diminuição do consumo de água industrial. Destas medidas cabe salientar as 

seguintes:     
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 Não desenvolver acções que possam afectar as funções de escoamento da linha de água 

que passa na periferia do lote industrial, bem como a vegetação circundante; 

 Verificar periodicamente o estado das cubas, das ETARI, das tubagens, de modo a serem 

identificados atempadamente eventuais pontos de perda de água (derrames), procedendo à 

resolução imediata de eventuais anomalias detectadas; 

 Manter os procedimentos de análises periódicas aos efluentes resultantes do tratamento nas 

ETARI, aferindo a eficiência do tratamento para optimizar estes processos; 

 Monitorizar o consumo de água. 

 

No que diz respeito à Qualidade do Ar verifica-se que as emissões atmosféricas da instalação 

de lacagem cumprem os valores limite de emissão estabelecidos na legislação aplicável e que 

as emissões difusas são devidamente controladas. Com a entrada em funcionamento da linha 

de anodização, o previsto aumento do volume das emissões atmosféricas será compensado 

pelos equipamentos previstos para o tratamento dessas emissões, assim como pela utilização 

de tecnologias produtivas mais eficientes e menos poluentes que as existentes na lacagem.  

 

Espera-se, assim, que a instalação de anodização venha a cumprir os parâmetros de emissão 

estabelecidos na legislação em vigor neste domínio, continuando a unidade industrial, no 

conjunto dos dois processos produtivos, a não originar efeitos negativos importantes na 

qualidade do ar da área em estudo. 

 

Associados aos efeitos na qualidade do ar estão os efeitos no Clima, relacionados com a 

emissão para a atmosfera de gases provenientes da combustão do gás propano para a 

produção de energia térmica. No entanto, o gás propano é considerado uma fonte de energia 

limpa e as emissões da unidade industrial em estudo são em quantidades relativamente 

baixas. 

 

As medidas propostas no EIA para minimizar os efeitos negativos na qualidade do ar visam a 

optimização dos indicadores de eficiência energética e a gradual redução das emissões 

atmosféricas. Destas medidas, destacam-se: 

     

 Manter os equipamentos de produção de energia nas melhores condições de 

operacionalidade, visando a optimização dos indicadores de eficiência energética e a 

redução das emissões gasosas, quer em volume, quer em concentrações de poluentes; 

 Implementar acções periódicas de verificação e de manutenção dos sistemas de exaustão, 

captação, tratamento e de emissão dos poluentes atmosféricos; 
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 Dar continuidade às acções de redução de matérias-primas que originam emissões difusas; 

 Acompanhar o desenvolvimento tecnológico nas áreas do tratamento de emissões 

atmosféricas, tendo em vista, não só o cumprimento dos valores limite de emissão, mas 

também a redução progressiva do volume e concentrações de poluentes; 

 Utilizar equipamentos de captação, de tratamento ou de emissão (chaminés) eficientes e 

concordantes com as normas regulamentares estabelecidas na legislação em vigor, 

prosseguindo com as acções implementadas de monitorização das emissões atmosféricas 

da unidade industrial.    

 

No domínio do Ambiente Acústico, os resultados obtidos na campanha de medição de ruído 

evidenciaram que a unidade industrial em estudo não emite níveis sonoros susceptíveis de 

afectarem a sua envolvente, pelo que se consideram pouco importantes os efeitos negativos 

neste domínio. As medidas propostas no EIA para assegurar a manutenção destas condições 

acústicas, são as seguintes: 

 

 Manter os equipamentos produtivos em bom estado de operacionalidade, implementando 

um plano de manutenção preventiva, de forma a evitar a ocorrência de ruídos devidos a 

folgas de componentes dos órgãos mecânicos; 

 Acompanhar a evolução tecnológica no sector, procurando utilizar os equipamentos menos 

ruidosos; 

 Monitorizar o ruído emitido para o exterior, tendo em vista aferir, na fase de exploração, os 

valores obtidos na campanha de medições realizada para este estudo. 

 

No meio Socio-económico, a unidade industrial em estudo exerce, à sua escala e em conjunto 

com o tecido industrial sediado no concelho, efeitos positivos muito importantes na 

dinamização da economia, na estabilidade demográfica e nos níveis de empregabilidade do 

concelho e da região em que se insere. Estes efeitos estão associados à oferta de emprego 

qualificado, contando a LACOVIANA actualmente com 62 trabalhadores no seu quadro de 

pessoal, assim como à contribuição directa da empresa para a criação de riqueza e para a 

sustentabilidade de outras actividades económicas, com destaque para as actividades do 

sector terciário. Estes efeitos positivos serão incrementados e prolongados no tempo com a 

implementação do projecto de anodização.    

  

O EIA apresenta um conjunto de medidas destinadas a reforçar os efeitos positivos da unidade 

industrial no meio sócio-económico, das quais se salientam: 
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 Compatibilizar a actividade industrial com a preservação do ambiente e com a promoção da 

qualidade de vida das populações, prosseguindo investimentos em novas e mais limpas 

tecnologias, tendo em vista aumentar os seus padrões de qualidade e o desempenho 

ambiental da unidade industrial; 

 Fazer acompanhar o desenvolvimento da empresa por investimento na região e pela criação 

de novos postos de trabalho; 

 Privilegiar a contratação de trabalhadores locais, abrindo possibilidades de emprego aos 

jovens em idade activa que pretendem entrar no mercado de trabalho; 

 Prosseguir uma política salarial que proporcione a justa remuneração dos trabalhadores, e 

implementar acções de formação profissional desenhadas para a especificidade da 

actividade industrial, adoptando programas que elevem a qualificação profissional dos 

trabalhadores e proporcionem a sua efectiva integração na empresa. 

 

Verifica-se ainda que a LACOVIANA, tem uma localização apropriada ao desenvolvimento da 

sua actividade, sem interferir negativamente nas infra-estruturas ou em equipamentos 

colectivos, não tendo sido identificadas situações reveladoras de constrangimentos, incómodos 

ou quaisquer outras interferências negativas nos costumes sociais e na qualidade de vida das 

populações.  

 
A expedição dos produtos é realizada por via rodoviária, verificando-se que a maioria dos 

camiões de expedição se dirige ao IC1/A28, ao qual acedem percorrendo um pequeno troço na 

EN 13. Deste modo, os efeitos negativos relacionados com a afectação das rodovias e com o 

incómodo exercido nas populações pelo tráfego dos camiões, são considerados pouco 

importantes. Neste âmbito o EIA propõe também um conjunto de medidas centradas no 

estabelecimento de regras internas em matéria de segurança rodoviária, envolvendo o tráfego  

de camiões relacionados com a expedição dos produtos da unidade industrial. 

 

Não são esperadas quaisquer interferências da unidade industrial no Património 
Arqueológico e Arquitectónico, dada a distância a que esta se encontra dos imóveis com 

interesse patrimonial existentes no concelho, assim como a ausência de estruturas ou vestígios 

arqueológicos na zona de influência da unidade industrial. 

 

Por último refere-se que findo o período de vida útil da unidade industrial (fase de 

desactivação)  cessam os efeitos negativos identificados e previstos para a fase de exploração, 

mas cessam também os importantes efeitos positivos exercidos ao nível sócio-económico.   
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7. RISCOS AMBIENTAIS 
 
O EIA incorpora uma secção de análise de riscos ambientais, considerando fenómenos de 

origem natural ou tecnológica, procedendo à classificação dos riscos em função da 

probabilidade de ocorrência dos fenómenos e da gravidade das respectivas consequências 

ambientais.     

  

Os fenómenos naturais analisados foram os sismos, as inundações e as tempestades e os 

fenómenos tecnológicos foram a ruptura de equipamentos, os incêndios e os actos de 

vandalismo ou sabotagem. 

 

De um modo geral, a probabilidade de ocorrência dos fenómenos analisados foi considerada 

baixa, sendo que, em caso efectivo de ocorrência, a gravidade das respectivas consequências 

ambientais não seria importante, tendo em conta, por um lado, a intensidade esperada dos 

fenómenos analisados e, por outro, as características da unidade industrial, nomeadamente ao 

nível das estruturas construtivas, dos equipamentos, das matérias com que lida e dos sistemas 

de prevenção com que está apetrechada.  

 

Assim, em todas as situações analisadas, os riscos foram classificados como de “nível baixo”, 

pelo que não requerem a implementação de medidas excepcionais de prevenção ou de 

minimização de riscos.  

 

Contudo, foram estabelecidas no EIA medidas e procedimentos cautelares para todos os riscos 

analisados, as quais visam reduzir a probabilidade de ocorrência de fenómenos com origem 

tecnológica e minimizar as possíveis consequências ambientais decorrentes da eventual 

ocorrência de fenómenos com origem natural ou tecnológica.    
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8. MONITORIZAÇÃO AMBIENTAL 
 

A avaliação da evolução do quadro ambiental relacionado com a unidade industrial, ao longo 

da sua vida útil, tendo em vista a melhoria contínua do seu desempenho ambiental, será 

conseguida com a implementação do Plano de Monitorização que integra o EIA. 

 

O Plano de Monitorização estabelece a recolha periódica de dados sobre o estado do ambiente 

nos domínios: 

 

 Recursos Hídricos; 

 Qualidade do Ar; 

 Ruído; 

 Resíduos Industriais. 

 

Para cada um destes domínios, o Plano de Monitorização define as metodologias e os 

parâmetros a monitorizar, estabelecendo os valores limite a observar ou os objectivos a atingir, 

bem como as medidas que devem ser implementadas face ao incumprimento dos valores limite 

ou dos objectivos traçados. 

 

Os mencionados valores limite e objectivos foram definidos de acordo com a legislação em 

vigor e com critérios de boas práticas ambientais. A periodicidade de monitorização é variável 

nos vários domínios considerados, não excedendo, contudo, o período de um ano (trienal para 

a Qualidade do Ar, conforme já estabelecido pela CCDRN), findo o qual os resultados obtidos 

com a implementação do Plano de Monitorização devem ser submetidos à apreciação da 

CCDRN.   
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9. CONCLUSÕES 
 

Globalmente, sobressai do EIA que os efeitos ambientais negativos associados à unidade 

industrial da LACOVIANA são, em geral, pouco importantes, pelo que não colocam em causa 

os valores ambientais, sociais ou patrimoniais da área em estudo. 

 

Esta situação em muito se deve aos métodos de gestão operacional que são aplicados na 

unidade em estudo, e que estão previstos para a instalação de anodização, sendo de salientar 

a utilização de equipamentos produtivos eficientes em boas condições de operacionalidade, os 

procedimentos de gestão de resíduos industriais, a existência de equipamentos adequados 

para o tratamento de efluentes líquidos e gasosos, entre outras tecnologias e procedimentos 

apontados ao longo do EIA.  

 

A esta situação acresce o facto da LACOVIANA se inserir num espaço adequado à sua 

actividade, classificado no Ordenamento do Território para uso industrial, afastado de 

aglomerados populacionais, com uma envolvente bastante artificializada e sem valores 

biofísicos relevantes. 

 

Este conjunto de factores reflecte-se na pouca importância dos efeitos negativos identificados 

na fase actual e previstos para a subsequente fase de exploração, efeitos que poderão ainda 

ser reduzidos e, em alguns casos, suprimidos com a correcta implementação das medidas 

mitigadoras propostas no EIA, cuja eficácia será aferida pelo Plano de Monitorização a 

implementar durante a vida útil da unidade industrial para assegurar o seu bom desempenho 

ambiental.  

 

Em contraste com a pouca importância dos efeitos negativos, sobressaem os importantes 

efeitos positivos exercidos pela LACOVIANA no meio sócio-económico do concelho e da 

região, fazendo expressar um balanço ambiental favorável à implementação do projecto de 

ampliação desta unidade industrial. 
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