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1 INTRODUÇÃO
A Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) corresponde a um mecanismo de apoio à utilização dos
recursos naturais e humanos de forma racional. O seu principal objetivo é identificar e quantificar as
consequências diretas e indiretas da implementação ou alteração de um projeto no ambiente, e
sempre que possível reduzir ou remediar essas consequências.

Atualmente, o Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, alterado pelo Decreto-Lei nº 197/2005, de 8
de Novembro (republicação) e pelo Decreto-Lei n.º 183/2007, de 9 de Maio, estabelece o regime
jurídico de avaliação de impacte ambiental dos projetos suscetíveis de produzirem efeitos
significativos no ambiente. De modo a dar cumprimento a este procedimento legal, a empresa
apresenta o presente Relatório Síntese (RS) relativo ao Estudo de Impacte Ambiental (EIA) da
Unidade Fabril da Mundotêxtil – Industrias Têxteis, S.A. (adiante designada somente por
Mundotêxtil).

A Unidade está incluída na alínea b) “Tratamento inicial (lavagem, branqueamento, mercerização ou
tintagem de fibras ou têxteis)” do ponto 8 – “Indústrias têxtil, dos curtumes, da madeira e do papel”
do Anexo II do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, cujo limiar, no caso geral, é de capacidade de
produção igual ou superior a 10 t/dia.

1.1 IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO E DO PROPONENTE
O projeto em avaliação neste Estudo de Impacte Ambiental (EIA) localiza-se na freguesia de S. João
das Caldas de Vizela, concelho de Vizela, distrito de Braga e encontra-se em fase de exploração.

O proponente da unidade é a Mundotêxtil com sede e respetiva unidade industrial em:

Rua da Saudade, S. João de Vizela
Apartado 23
4815-901 S. João das Caldas de Vizela
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Tel.: 253 490 950
Fax: 253 490 959
Resp. Ambiente: Eng.º Ricardo Ferreira
Correio eletrónico: rmirra@mundotextil.pt

As instalações da Mundotêxtil consistem em tinturaria de fio, preparação de tecelagem (inclui a
operação de engomagem), tecelagens, tinturaria de felpo, acabamentos de felpo, confeção,
embalagem e expedição.

Breve Historial
A Mundotêxtil foi constituída em 1975 através da associação de três empresas que operavam em
segmentos distintos mas complementares na produção de têxteis para o lar, produtos que tinham
como mercados alvo Portugal e os Países Africanos de expressão portuguesa. A figura 1.1 mostra
uma imagem da área administrativa.

O objetivo da criação da Mundotêxtil foi o de promover a penetração dos produtos das empresas
fundadoras em novos mercados, designadamente no mercado europeu e no mercado americano.

A vocação exportadora da Mundotêxtil viria a ser fundamental para uma melhor identificação das
barreiras e oportunidades existentes nesses mercados, circunstância que determinou uma alteração
estratégica de fundo:


Para uma melhor adaptação da oferta às especificidades de cada mercado.



Para satisfação da exigência de maior qualidade de produto final.



Para responder atempadamente às solicitações dos novos e potenciais clientes a empresa
teria de controlar todo o ciclo de produção (desde a conceção do produto até à sua entrega).
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Figura 1.1– Imagem da área administrativa.

É assim que a partir de 1979 a Mundotêxtil deixa de ser uma empresa exclusivamente comercial
para iniciar a verticalização de todo o processo produtivo.

Numa primeira fase foram feitos investimentos na Sotorce, para aumentar e melhorar a capacidade
de produção de felpos, tendo sido também criada uma nova empresa, Timalha para a área de
tinturaria e acabamentos.

É a partir de janeiro de 1986, quando a família Vaz Pinheiro assume o controlo integral do capital da
empresa, que a Mundotêxtil inicia uma agressiva política de investimentos e começa a criar uma
lógica de grupo integrado verdadeiramente apostado na completa verticalização do negócio.

O setor industrial foi reforçado com a criação ou aquisição de empresas das áreas de fiação,
bordados, produção de felpo jacquard e de produção de energia. A área de tecelagem foi
modernizada com o aumento de teares jacquard em detrimento dos teares de maquineta.

No setor comercial, assumindo a sua vocação exportadora, a Mundotêxtil criou uma rede de
escritórios de representantes e de agentes, garantindo deste modo uma maior proximidade ao
cliente final e um “observatório" das tendências e particularidades de cada país onde está
representada.

Em 1996 é aberta a primeira filial da Mundotêxtil no estrangeiro a “Bianca USA” com vista a uma
maior penetração do produto no importante mercado norte-americano.
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Posteriormente lançou em Itália a Realto, SRL e associou-se numa parceria com a Reig Marti em
Espanha.

Já mais recentemente criou a Blank na Alemanha, projeto comercial e de marca com vista a cobrir o
mercado mundial a nível do produto, de conceito e gama alta. Também na Alemanha associou-se à
Centa-Star num regime de parceria com investimentos no comércio de retalho e licenciamento da
marca Centa-Star.

Complementarmente às iniciativas tomadas no setor industrial e comercial foram efetuados
investimentos de relevo na área da logística, no marketing e na contratação de designers nacionais e
internacionais.

Todos os investimentos efetuados e todas as iniciativas visam um objetivo: afirmar a Mundotêxtil
como um fornecedor de referência de atoalhados de gama média-alta para as maiores e mais
prestigiadas cadeias de retalho mundial.

O grupo
Sendo na sua origem uma empresa eminentemente comercial e particularmente vocacionada para as
exportações, a Mundotêxtil foi ao longo do tempo investindo na criação ou na aquisição de
empresas, que permitissem a total verticalização do seu processo de negócio e nesta medida garantir
a qualidade do produto que entrega ao seu cliente final.

Deste modo cada empresa passou a garantir a sua quota-parte no processo produtivo, desde a
produção de matéria-prima à entrega nos mercados de destino, passando pela tecelagem, tinturaria,
bordados e acabamentos.

Com o objetivo de maior racionalização e sistematização do seu negócio a Mundotêxtil iniciou um
processo de reorganização em 1993 que culminou com a concentração de todas as atividades de
produção, administrativos, de armazenamento e logística num único espaço em Vizela ocupando
uma área de 35.145m².

Unidade Fabril da Mundotêxtil – Industrias Têxteis, S.A.
Relatório Síntese

10

A evolução dos mercados onde está presente e as sempre renovadas exigências dos canais de
distribuição são objeto de uma permanente monitorização por parte do “management” da
Mundotêxtil. Investimentos avultados em estruturas de logística, apoiadas em modernas técnicas de
comunicação e distribuição EDI/ASN são feitos para uma mais eficaz inter-relação com as cadeias de
retalho. A Mundotêxtil tem investido continuadamente na renovação modernização dos seus
equipamentos, que a par do reforço das áreas de design e da contratação de estilistas nacionais e
estrangeiros, a colocam na vanguarda da produção de atoalhados para o segmento médio-alto e alto.
A figura 1.2 mostra alguns dos inúmeros atoalhados produzidos na Mundotêxtil.

Figura 1.2– Imagem de atoalhados.

O mercado
O principal mercado da Mundotêxtil é desde sempre a Europa com particular destaque para o Reino
Unido, seguindo-se-lhe França, Itália e Espanha.

O mercado dos Estados Unidos da América que em anos recentes chegou a representar cerca de 35%
das vendas da Mundotêxtil está em recuo acentuado como consequência direta da situação cambial
e da quebra do consumo.

A Mundotêxtil produz todas as qualidades de toalhas de banho, recorrendo para isso aos melhores
fios de algodão ou de outras matérias-primas naturais, como “modal”, “bambu” e “linho”
provenientes de diferentes origens.
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A Mundotêxtil está apetrechada tecnicamente com as mais modernas e recentes tecnologias de
produção (para toalhas lisas e toalhas em jacquard) o que lhe permite satisfazer os mercados mais
exigentes.

1.2 IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE LICENCIADORA
A entidade coordenadora do processo de licenciamento da Mundotêxtil é a Direção Regional Norte
do Ministério da Economia (DRE-Norte).

De acordo com a atividade desenvolvida na unidade, segundo o Decreto-Lei n.º 381/2007, de 14 de
Novembro, a Classificação Portuguesa das Atividades Económicas (CAE) atribuída é 13920 (rev. 3)
Fabricação de artigos têxteis confecionados, exceto vestuário.

Considerando o Decreto-Lei n.º 209/2008 de 29 de Outubro, entretanto revogado pelo Decreto-Lei
n.º 169/2012, de 1 de Agosto, mas ainda em vigor a unidade está classificada como indústria do Tipo
1.

1.3 RESPONSABILIDADE PELA ELABORAÇÃO DO EIA
O presente Estudo de Impacte Ambiental esteve a cargo da Mundotêxtil e da A.RAMALHÃO Consultoria, Gestão e Serviços, Lda.

Com o intuito de possibilitar o rigor técnico do presente EIA foi constituída uma equipa técnica de
profissionais com reconhecida qualificação em diversos domínios de conhecimento, desde as ciências
naturais às ciências humanas, considerando que o sistema ambiental integra fatores de ordem física,
biótica e social.

Seguidamente identificam-se os elementos da equipa técnica responsáveis pela elaboração do
presente EIA, bem como as respetivas áreas de intervenção.
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Engenheira do Ambiente; Técnica Superior de
Segurança e Higiene do Trabalho

Ambiente Acústico

Tiago Brilhante

Licenciatura em produção e Tecnologias da
Música; Especialista em Acústica

Mafalda Gomes

Engenheira do Ambiente; Especialista em Gestão
Ambiental

Isabel Silva

Engenheira do Ambiente; Técnica Superior de
Segurança e Higiene do Trabalho

Mafalda Gomes

Engenheira do Ambiente; Especialista em Gestão
Ambiental

Mafalda Gomes

Engenheira do Ambiente; Especialista em Gestão
Ambiental

Fauna, Flora e Habitats

Luis Oliveira

Licenciatura em Biologia;
Pós-graduação em Gestão Ambiental Urbana,
Desenvolvimento e Re-Ordenamento do Turismo;
Pós-graduação em Gestão de Agregados e
Sucatas.

Gestão de Resíduos

Isabel Silva

Engenheira do Ambiente; Técnica Superior de
Segurança e Higiene do Trabalho

Solos: Uso do Solo e Ordenamento
do Território
Geologia: Formações Geológicas e
Sismicidade
Paisagem
Património Construído,
Arqueológico e Arquitetónico

1.4 PERÍODO DE ELABORAÇÃO DO EIA
A recolha de informação relevante para o presente EIA teve início em Março de 2012.

Os relatórios técnicos relativos aos descritores Qualidade do Ar, Ambiente Acústico e Fauna, Flora e
Habitats tiveram início em 2008 (Qualidade do Ar) e Maio 2012 (Ambiente Acústico e Fauna, Flora e
Habitats).
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Após a recolha dos elementos necessários, prosseguiu-se com a elaboração do Relatório Síntese e
Resumo Não Técnico, tendo os mesmos sido concluídos em Outubro de 2012.

1.5 ANTECEDENTES DO EIA
De acordo com o Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com a redação do Decreto-Lei n.º 197/2005,
de 8 de Novembro, a atividade enquadra-se no Anexo II, no ponto 8 – “Indústrias têxtil, dos
curtumes, da madeira e do papel”, na alínea b) “Tratamento inicial (lavagem, branqueamento,
mercerização ou tintagem de fibras ou têxteis)” cujo limiar, no caso geral, é de capacidade de
produção igual ou superior a 10 t/dia.

A Mundotêxtil apresenta neste documento o Estudo de Impacte Ambiental, na sequência de parecer
emitido pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte- CCDRN (Anexo 1) que
refere o seguinte, no âmbito da verificação do enquadramento do projeto de alteração da empresa
no Regime Jurídico de AIA:
 De acordo com o Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com a redação do DecretoLei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, a atividade enquadra-se no Anexo II, no ponto 8
– “Indústrias têxtil, dos curtumes, da madeira e do papel”, na alínea b) “Tratamento
inicial (lavagem, branqueamento, mercerização ou tintagem de fibras ou têxteis)”
cujo limiar, no caso geral, é de capacidade de produção igual ou superior a 10 t/dia.
 O pedido de autorização de exploração na Entidade Licenciadora data de Abril de
1989, sem referência à capacidade instalada. Contudo, o proponente informa que
obteve algumas licenças industriais condicionadas desde o início da sua atividade,
tendo sido obtida, a última, em 2005.05.03 (Anexo 2), para uma capacidade
instalada de 27.3 t/dia.
 Após alterações efetuadas na indústria desde a última licença de laboração,
nomeadamente, quer com a substituição da barca com capacidade de 400 Kg por jet
de 600 Kg, quer com a aquisição de jet 100 Kg, resultou um aumento da capacidade
instalada para 30.6 t/dia.
Do exposto, e uma vez que a anterior capacidade de produção era já superior a 10 t/dia,
e havendo um aumento dessa capacidade, considera-se que este projeto de alteração
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enquadra-se na alínea b) “Tratamento inicial (lavagem, branqueamento, mercerização ou
tintagem de fibras ou têxteis)” do ponto 8 – “Indústrias têxtil, dos curtumes, da madeira e
do papel”, do Anexo II ……, pelo que deve ser sujeito a procedimento de AIA, ….

1.6 METODOLOGIA E DESCRIÇÃO GENÉRICA DA ESTRUTURA DO EIA
A metodologia adotada para a elaboração deste EIA, definida pela equipa multidisciplinar,
constituída por profissionais e entidades de elevado conhecimento técnico – científico, teve como
base a legislação em vigor, aplicável à Avaliação de Impacte Ambiental. Deste modo o Estudo de
Impacte Ambiental da Mundotêxtil foi elaborado tendo em consideração o estipulado no Decreto –
Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro e de acordo com as normas técnicas constantes do Anexo II Normas técnicas para a estrutura do EIA da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril. A metodologia
adotada neste estudo foi adequada com base na legislação em vigor e as características do projeto.
Os dados apresentados no decorrer do estudo foram obtidos através da recolha de diversos
elementos analíticos, reconhecimento de campo, bem como por consultas bibliográficas.

Na primeira fase do presente EIA, é efetuada a identificação e descrição da unidade, bem como a
caracterização do estado atual do ambiente passível de ser afetado. Este ponto visa a análise dos
fatores relacionados com as condições ambientais e da qualidade de vida das populações.

Posteriormente são analisados os potenciais impactes ambientais e sociais provocados pelo Projeto
nas suas diferentes fases, e delimitadas as respetivas medidas ou técnicas que permitam evitar,
minimizar ou compensar os impactes negativos identificados. Cada fator analisado será devidamente
estudado, bem como relatada a metodologia de análise e a previsão do estado do ambiente caso a
unidade não existisse.

Seguidamente é descrita a estrutura adotada no presente EIA:
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Resumo Não técnico (RNT)
Neste documento são apresentados os aspetos mais importantes da Unidade e os efeitos causados
no ambiente. Apresenta uma linguagem não técnica, acessível e clara de modo a tornar-se acessível
ao cidadão comum.

Relatório Síntese (RS)
Incluído no presente documento, e elaborado de forma a abranger a totalidade do conteúdo do EIA.
Neste documento encontram-se sintetizadas as principais conclusões das análises e pesquisas
efetuadas. Toda a informação que serve de suporte encontra-se nos Relatórios Técnicos. De forma
facilitar a compreensão do RS, este encontra-se subdividido nos seguintes capítulos:

-

INTRODUÇÃO – Presente capítulo. Neste capítulo é identificado o projeto e a respetiva fase em que se
encontra, o proponente, equipa técnica e a entidade licenciadora do EIA. É ainda, realizada uma
descrição sumária dos antecedentes, do período de elaboração e estrutura do EIA.

-

DESCRIÇÃO E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO – Descrição dos objetivos, necessidades, e antecedentes do
projeto. Justificação da impossibilidade de apresentação de alternativas. Descrição do projeto,
nomeadamente o processo produtivo, matérias-primas e subsidiarias, produção, energia utilizada,
resíduos gerados, emissões, abastecimento de água, descarga de efluentes, ruído. Localização da
unidade e programação temporal das diferentes fases, nomeadamente construção, exploração e
desativação.

-

CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ACTUAL – Exposição do estado atual do ambiente considerando a
unidade. Caracterização do local na ausência da unidade. Este ponto é de extrema importância e
suporta a compreensão e avaliação posterior dos impactes ambientais resultantes da unidade.

-

IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS IMPACTES AMBIENTAIS SIGNIFICATIVOS – Exposição dos
fatores ambientais e sócio-económicos, de acordo com a sua significância. Identificação, descrição e
avaliação dos impactes com relevância no projeto de acordo com os parâmetros e metodologias
proposta. Apresentação dos impactes em matriz, de forma a conceder uma melhor visualização e
organização da informação.
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-

MEDIDAS MITIGADORAS – É efetuada a identificação, caracterização e análise das possíveis medidas e
técnicas a adotar no sentido de minimizar ou compensar os impactes negativos. Apresentação de uma
matriz síntese das medidas de minimização previstas.

-

MONITORIZAÇÃO AMBIENTAL – Apresentação do programa de monitorização para cada fator e
medidas de gestão ambiental dos impactes negativos.

-

ANÁLISE DE RISCO – Identificação e avaliação dos principais riscos associados ao funcionamento da
unidade.

-

CONCLUSÕES – Exposição das principais conclusões e recomendações resultantes da elaboração do
EIA.

-

BIBLIOGRAFIA

Nota: Quando constatadas Lacunas Técnicas e de conhecimento na elaboração do EIA, estas são referenciadas
ao longo de Relatório Síntese.

Anexos
Compilação de elementos utilizados na elaboração do EIA;
Relatórios Técnicos (RT)
São considerados documentos técnicos usados como suporte do EIA.

Assim, atendendo à particularidade do projeto e da localização em estudo, foi constituída uma
equipa pluridisciplinar, em função das questões relevantes a abordar, tendo sido abordados os
seguintes descritores ambientais:
- Qualidade do ar e Clima,
- Recursos Hídricos,
- Sócio-Economia,
- Psico-Social,
- Ambiente acústico,
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- Solos: Uso do Solo e Ordenamento do Território,
- Geologia: Formações Geológicas e Sismicidade,
- Paisagem,
- Património Construído, Arqueológico e Arquitetónico,
- Fauna, Flora e Habitats e
- Gestão de Resíduos.
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2 OBJECTIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO

A Mundotêxtil encontra-se desde 1975 na freguesia de S. João das Caldas de Vizela, concelho de
Vizela.

Atualmente a Mundotêxtil tem como atividade a fabricação de artigos têxteis-lar. Desenvolve a sua
atividade, especializada no fabrico de toalhas de banho de gama média-alta e alta, cobrindo todos os
tipos de fabrico desde americano liso a jacquards.

Atualmente a unidade encontra-se em fase de licenciamento industrial e com o intuito de dar
cumprimento aos requisitos legais, nomeadamente o Decreto – Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio
procedeu à elaboração do presente EIA.

A laboração da unidade potenciou o desenvolvimento económico e social da região, assegurando um
crescimento do seu tecido empresarial fortemente dominado pela indústria têxtil.

Visto a unidade também se encontrar abrangida pelo Decreto -Lei n.º 173/2008, de 26 de Agosto
(Prevenção e Controlo Integrado da Poluição), sendo considerado uma instalação existente ao abrigo
do anterior diploma o Decreto-Lei n.º 194/2000, de 21 de Agosto, a empresa instruiu o pedido de
Licença Ambiental em Outubro de 2007 (Anexo 3).

No seguimento do procedimento de Licenciamento Ambiental, a CCDRN ficou responsável pela
verificação do enquadramento do projeto no regime de AIA, tendo em Dezembro de 2011 (Anexo 1)
emitido um parecer no qual informava que o procedimento de Licenciamento Ambiental só poderá
ter início com a apresentação de EIA, ao qual se refere o presente estudo.

Unidade Fabril da Mundotêxtil – Industrias Têxteis, S.A.
Relatório Síntese

19

2.1 ANTECEDENTES

No que se refere ao historial da Mundotêxtil é importante desde logo salientar que a unidade
industrial atual resulta da fusão de outros estabelecimentos industriais anteriormente
independentes, tal como referido no ponto 1.1 do presente estudo. A fusão administrativa da
Timalha na Mundotêxtil ocorreu em 2005 (Anexo 4).

As últimas autorizações de exploração obtidas foram em 03-05-2005, para a Timalha (Anexo 2) e em
23-02-2006 para a Mundotêxtil (Anexo 5).

Todas as construções efetuadas ao longo do tempo na instalação foram devidamente legalizadas,
quer na componente do licenciamento industrial, junto do Ministério da Economia, quer na
componente de licenciamento camarário, junto da Câmara Municipal.

Em anexo apresenta-se uma relação das licenças de utilização obtidas ao longo do tempo, assim
como os respetivos documentos de licenciamento junto do município (Anexo 6).

De forma a visualizar o histórico da evolução em matéria de construção, junto anexa-se planta da
instalação, na qual é possível verificar a implantação das diversas ampliações efetuadas ao longo do
tempo (Anexo 7). A numeração assinalada na planta corresponde à evolução das licenças camarárias,
tal como descrito no Anexo 6.

Em anexo encontram-se também plantas de ordenamento (Anexo 8) e de condicionantes do PDM
(Anexo 9), com a respetiva implantação da instalação.

A única instalação cujo processo de licenciamento ainda não está concluído corresponde ao
denominado pavilhão n.º 19, que se refere à componente de tratamento biológico da Estação de
Tratamento de Águas Residuais (ETAR), cuja instalação foi um imperativo, dado que a
indisponibilidade ao longo de vários anos do intercetor do SIDVA no local, não permitia à empresa
dispor de condições para descarga dos seus efluentes após pré tratamento da Estação de PréTratamento de Águas Residuais (EPTAR). Esta instalação foi construída entre 2003 (Outubro) e 2004
(Julho), após instrução dos respetivos processos de licenciamento junto das entidades competentes,
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a saber Câmara Municipal (Anexo 10) e Direção Regional de Economia do Norte (DREN) (Anexo 11),
que por sua vez terá remetido para a CCDRN, à data responsável pela emissão do respetivo título de
descarga de águas residuais. Apesar das diversas insistências da empresa e de reiterados pedidos, a
Mundotêxtil continuava, em 2012, a aguardar pela emissão da respetiva licença de descarga,
fundamental para a conclusão do processo de legalização. Deste modo, a empresa, em Julho de
2012, instruiu novo pedido junto da Administração da Região Hidrográfica do Norte (ARHN). Esta
questão é amplamente desenvolvida no capítulo 3.4.5.

Deste modo é possível verificar, que desde a construção da ETAR não foi efetuada qualquer
construção ou intervenção.

O presente procedimento de AIA, conforme é possível concluir pelo parecer da CCDRN (Anexo 1)
acima citado, tem como base a alteração da capacidade instalada licenciada de 27.3 t/dia para 30.6
t/dia.
As referidas alterações de capacidade, do ponto de vista das alterações da instalação, implicaram
apenas substituições ao nível dos equipamentos instalados, conforme é também possível observar
por via da análise do mesmo documento.
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3 DESCRIÇÃO DO PROJETO
3.1 PROCESSO PRODUTIVO
A Mundotêxtil adquire o fio de que necessita no mercado nacional e recorrendo à importação. Há
fios que são previamente tingidos na tinturaria da Mundotêxtil. A matéria – prima principal são os
fios 100% de algodão.

Na preparação de tecelagem executam-se as teias e este processo divide-se nas seguintes fases:

URDISSAGEM: esta operação destina-se à execução das teias e consiste na transferência dos fios das
bobines (colocadas na esquinadeira) para um órgão onde estes se dispõem paralelamente uns em
relação aos outros em quantidades e cores (se for o caso) que permitem obter o felpo com as
características desejadas.

ENGOMAGEM (ENCOLAGEM) aplicação de uma goma ou lubrificante à teia de modo a torná-la
suficientemente resistente para suportar as tensões e fricções a que vai ser sujeita no tear.

TECELAGEM: Na tecelagem obtém-se o felpo com as principais características: dimensão, peso
específico, desenho e unidades necessárias a satisfazer a encomenda. Para a execução de atoalhados
utilizam-se duas teias, teia de base que permite executar a tela suporte e a teia de felpo para
execução das argolas. O processo consiste no cruzamento ortogonal dos fios de trama com os fios
das teias. Os fios das teias são posicionados na direção do comprimento do tecido e os da trama na
direção da largura do tecido.

Na máquina de desenrolar para além da revista do felpo efetua-se a passagem do felpo do rolo da
obra do tear para tubos de cartão. O destino seguinte é o armazém de felpo. Os felpos tingidos ainda
em fio podem ser lavados e acabados na tinturaria e acabamentos de felpo e em alguns casos
seguem diretamente para a confeção.

TINTURARIA E ACABAMENTOS DE FELPO:

os felpos em cru ou felpo com fios previamente tingidos

(jacquard) têm as seguintes fases:
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Na preparação de partidas são separadas quantidades com peso adequado a cada jet.
O peso a tingir em cada jet é dividido em cordas correspondentes ao n.º de tubeiras do jet. No jet
decorrem as seguintes operações:

1) Desencolagem - Caso o felpo a tingir tenha sido engomado (encolado) na preparação de
tecelagem, a 1ª operação no jet é a desencolagem. Nesta operação o felpo é sujeito a uma
lavagem que retira a goma bem como outras impurezas que poderão prejudicar o
tingimento.

2) Lavagem (preparação de tingimento) – caso de felpo que não tenha sido engomada
3) Lavagem – caso do felpo jacquard, que é composto por fios previamente tingidos.
4) Branqueamento – é processo que retira a cor natural do algodão (cru). Utiliza – se quando se
pretende um felpo branco ou pode ser efetuado para que no tingimento de uma
determinada cor seja mais bem reproduzida (determinados casos).
5) Lavagem após tingimento – após tingimento o felpo tem de ser bem lavado.

6) No hidro o felpo é sujeito a uma centrifugação libertando-se uma quantidade substancial de
água.
7)

Na râmula o felpo é seco e termofixado tanto a nível dimensional como de cor.

8) No Tumbler melhora-se o aspeto do felpo onde ocorre um endireitamento das argolas.
Nesta máquina o felpo é libertado das tensões que foi acumulando ao longo do processo
produtivo.

O aquecimento de banhos é efetuado através de permutadores de calor utilizando vapor saturado.
As caldeiras para a produção de vapor utilizam o gás natural como combustível. Existe uma
instalação de recuperação de energia de água quente.
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O processo de acabamento consiste somente em tratamentos físicos, não existem tratamentos
químicos. A secagem efetuada nas râmulas e tumblers é efetuada por uma instalação de termofluido,
em que as caldeiras utilizam o gás natural como combustível.

CONFEÇÃO: Na confeção o felpo tingido e acabado na Timalha é sujeito a uma operação de corte
longitudinal e seguido de costura longitudinal. Nesta fase o felpo pode ter duas sequências. Se vai ser
sujeito a costura manual é cortado previamente nas máquinas de corte transversal. A outra
sequência é corte e costura transversal nas máquinas automáticas. Parte dos atoalhados pode ser
bordados e/ou sujeitos a determinadas aplicações. Todo artigo é revistado antes de ser embalado. O
artigo segue para os clientes em caixas de cartão, acondicionados em embalagens plástica com várias
unidades de atoalhados.
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Armazém de M. P.(Fio e felpo)

Bobinagem
Repassar e fundos

Tinturaria de Fio
Tingimento das bobines de fio

Secagem de Fio
Secagem das bobines de fio no
hidro centrifugador e estufa

Preparação da Tecelagem
Urdissagem

Preparação da Tecelagem
Encolagem

Tecelagem Jacquard
Tecelagem em teares jacquard

Tecelagem Felpo Americano
Tecelagem em teares de felpo americano

Tingimento e Acabamento de
Felpo
Processo de tinturaria de felpo

Corte Longitudinal
Corte longitudinal do felpo

Costura Longitudinal
Costura longitudinal das tiras
de felpo

Costura transversal Automática
Costura transversal das toalhas de
felpo

Corte transversal
Costura transversal das tiras
de felpo

Costura transversal Manual
Costura transversal das toalhas de
felpo

Revista e Embalagem
Revista e embalagem das
toalhas de felpo

Armazém de P. F.
Toalhas de felpo

Felpo Jacquard
Felpo Americano
Processo similar a felpo
jacquard e americano
Produto cosido em
máquinas automáticas

Produto cosido em
máquinas manuais

Figura 3.1– Esquema da solução proposta.

Unidade Fabril da Mundotêxtil – Industrias Têxteis, S.A.
Relatório Síntese

25

Fluxo produtivo do tingimento e acabamento de felpo

Preparação de
partidas

Tingimento

Desencolagem

Branqueamento

Hidragem

Abertura felpo
Máquina de abrir

Secagem
Tumbler

Secagem
Râmula

Tingimento direto e tingimento reativo de
felpo
Desencolagem de felpo
Branqueamento de felpo.
Todos os tipos de tratamento de felpo.

Figura 3.2– Fluxo produtivo do tingimento e acabamento de felpo
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3.2 PROGRAMAÇÃO TEMPORAL

3.2.1 Fase de Construção
A Mundotêxtil já se encontra construída, não estando previstas quaisquer obras de movimentação
de solos, construção e alteração de equipamentos a curto prazo.

3.2.2 Fase de Exploração
A fase de exploração industrial propriamente dita teve início em 1979, aquando da implementação
da empresa nas atuais instalações. Prevendo-se um tempo de vida útil para a unidade de
aproximadamente 40 anos.

Atualmente o número total de trabalhadores da unidade é de 540, sendo o regime diário de
laboração composto por 4 turnos. Os turnos estão adaptados conforme o tipo de serviços, sendo, 3
turnos para a produção e 1 turno referente à parte administrativa. São efetuadas paragens aos finsde-semana e durante 3 semanas no mês de Agosto para descanso do pessoal.

3.2.3 Fase de Desativação
A Mundotêxtil considera que o período de vida útil para a sua unidade será de aproximadamente 40
anos. Atualmente, a empresa ainda não tem definido de forma clara e concisa o processo de
desativação, uma vez que, esta situação apenas esta prevista para um tempo ainda longínquo. Deste
modo, prevê-se que as tecnologias e processos para proceder à desativação da unidade
provavelmente serão otimizadas. Em sequência desta visão, seguidamente apresenta-se o cenário
possível para esta fase, sem no entanto ser estimado o tempo necessário da respetiva fase.

O edifício poderá ser aproveitado para uma outra atividade industrial ou de armazenamento.
Consequentemente, esta fase corresponderá unicamente a uma desativação dos equipamentos da
unidade sem incluir o desmantelamento do edifico. Relativamente, aos equipamentos e materiais
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existentes, estes serão classificados e encaminhados para o destino mais adequado, sempre que
possível serão privilegiadas as técnicas de reutilização e valorização e quando tal não for possível a
eliminação.

3.3 LOCALIZAÇÃO DO PROJETO
A Mundotêxtil situa-se no Distrito de Braga, Concelho de Vizela, Freguesia de S. João das Caldas de
Vizela.

O concelho de Vizela, do distrito de Braga, localiza-se na Região do Norte (NUT II) e do Ave (NUT III),
junto ao rio Vizela, e situa-se a sul de Guimarães, sendo limitado pelos seguintes concelhos: a norte e
oeste pelo de Guimarães, a sudoeste pelo de Santo Tirso (distrito do Porto), a sul pelo de Lousada
(distrito do Porto), a este e sudeste pelo de Felgueiras (distrito do Porto) e a nordeste pelo de Fafe.
Abrange uma área de cerca de 24 km2.

A freguesia de S. João das Caldas de Vizela possui uma área de 3,54 km², 3719 habitantes e uma
densidade populacional de 1200,3 hab/km² (2001).

Esta freguesia localiza-se a poente com o Concelho de Stº. Tirso, a Norte com o concelho de
Guimarães e com a freguesia de S. Miguel, Nascente com a freguesia de Stº Adrião e S. Miguel e a Sul
com a freguesia de Stª. Eulália.

As figuras que se seguem evidenciam a localização do projeto quanto ao enquadramento do
concelho de Vizela na perspetiva nacional e regional.
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Figura 3.3– Enquadramento nacional e regional da área em estudo - Vizela
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Figura 3.4– Localização do concelho de Vizela na NUT III – Ave e localização da freguesia de S. João das Caldas de Vizela no concelho de Vizela.
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MT2

MT1

Figura 3.5– Localização da Mundotêxtil.
Fonte: Google Earth, Julho de 2010.
Escala aprox. 1: 5000.

Embora dividida fisicamente por uma rua, a unidade será tratada neste EIA como um todo e por isso
possui uma área total de terreno de 35 145 m2, sendo a área coberta 20 460 m2 e a área total de
impermeabilização de 6 618 m2.

3.3.1 Áreas Sensíveis

A análise do local relativamente a “áreas sensíveis” foi efetuada de acordo com, a definição da alínea b
do artigo 2º do Decreto – Lei n.º 69/2000 de 3 de Maio. Ao nível de áreas protegidas foi considerado o
Decreto – Lei n.º19/93, de 23 de Janeiro, com as alterações introduzidas pelo Decreto – Lei n.º 227/98,
de 17 de Julho. Relativamente aos “Sítios da Rede Natura 2000”, Zonas Especiais de Conservação (ZEC) e
Zonas de Proteção Especial (ZEP), considerou-se o Decreto – Lei n.º140/99, de 24 de Abril, no âmbito
das Diretivas nos 79/409/CEE e 92/43/CEE. Para a análise das áreas de proteção dos monumentos
nacionais e dos imóveis de interesse público foi considerado a Lei n.º 13/85, de 6 de Julho.
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Pela análise do local onde estão inseridas as instalações da unidade e a respetiva envolvente, com base
nos diplomas referidos anteriormente é possível constatar que não existam áreas classificadas como
sensíveis (Anexo 9).

3.3.2 Planos de Ordenamento do Território

O Ordenamento do Território é uma política económica, social, cultural e ecológica de toda a sociedade.
Deste modo, tem como objetivo a integração e coordenação de carácter interdisciplinar, a cooperação
entre autoridades afetadas e deve assegurar a coordenação entre os diferentes sectores. Para facilitar a
sua gestão territorial aparece a legislação que coordena todos os Planos de Ordenamento do Território.

O Plano Diretor Municipal de Vizela encontra-se em execução, pelo que o PDM utilizado pela Câmara
Municipal de Vizela para a freguesia de S. João das Caldas de Vizela é o PDM de Guimarães, Resolução
do Conselho de Ministros nº 101/94 de 13 de Outubro, alterado pelo Aviso n.º 378/2011, publicado no
Diário da República, 2.ª série, nº 3, de 5 de Janeiro de 2011.

De acordo com o PDM, a área afeta à unidade engloba várias classificações tais como Zona de
Construção Industrial e Armazenagem, Zona de Construção Dominante tipo II e Zona Não Urbanizável
(Anexo 8).

A área da unidade é confrontada a Norte com um cemitério e zona de pavilhões industriais (Garça Real)
e estrada, a Sul com terrenos de particulares adjacentes com indústria e habitações e estrada nacional
106, a Nascente com Pingo doce e habitações e a Poente com Terrenos de particulares adjacentes,
habitações e estrada nacional 106.
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3.4 UTILIZAÇÃO DE MATÉRIAS-PRIMAS, RECURSOS, EMISSÕES GASOSAS, EFLUENTES LIQUIDOS E
RESIDUOS GERADOS

3.4.1 Matérias-primas e Subsidiárias

Tal como já foi referido em capítulos anteriores, a Mundotêxtil possui como atividade a fabricação de
artigos têxteis-lar.
As matérias-primas são um elemento fundamental para o desempenho e funcionamento da unidade. Na
tabela 3.1, estão indicadas as matérias-primas e subsidiárias perigosas, bem como os respetivos
consumos anuais e capacidade de armazenamento.

Tabela 3.1 – Principais matérias-primas perigosas utilizadas no processo
Designação

Capacidade
Armazenam.
(t)

Consumo anual
(t/ano)

Sulfato de Alumínio
Soda Caustica em pérolas
Hipoclorito de Sódio
Multifloc FD 18
Isdor Tr
Perfemina P12
Isofix VP
Crosquest DS
Drimagen E2R (liquido)
Carbonato de Sódio
Peróxido de Hidrogénio (35% ≤ C < 59%)
Peróxido de Hidrogénio (20% < = Conc, <= 60%)
Hidrosulfito de Sódio
Soda Cáustica
Ácido Acético
Soda Caustica liquida
Kollasol CDA
Rewin SRF-O
Soda Cáustica
Ácido Acético Glacial
Carbonato de Sódio
Setavin TT 1165
Peróxido de Hidrogénio (agua oxigenada)
Hidrosulfito de Sódio
Rewin RF-O
Beizym UL
Felosan JET P
Indimina STS
Inditol HP-BS
Indinol OH-30
Sulfito de Sódio
Fosfato Trissódico
Indigal LD VRD

1250
1050
900
1400
2500
1000
1000
480
240
2500
3000
3000
1000
4200
950
1300
880
240
20000
7600
7000
22100
27000
4000
3000
8800
5000
14000
7000
1000
75
900
1000

5.215,00
4.410,00
14.490,00
12.838,00
24.500,00
4.900,00
3.500,00
3.444,00
466,20
14.317,10
17.930,50
17.930,50
2.800,00
15.785,00
6.650,00
4.550,00
4.158,00
252,00
116.865,00
49.210,00
30.471,70
153.790,00
174.482,70
25.025,00
13.622,00
46.970,00
27.342,00
110.204,50
53.316,90
700,00
595,00
350,00
4.200,00
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Designação

Capacidade
Armazenam.
(t)

Consumo anual
(t/ano)

Hipoclorito de Sódio
Sulfidrato de Sódio
Perfemina P-100
Felosan NFG
Eulisyne S
Healthguard AMIC
Trisol E
Cibacron Marinho FN-GN
Cibacron Azul Brilhante FN-G
Cibacron Laranja FN-R
Cibacron Amarelo F-4G
Levafix Castanho E-RN
Levafix Vermelho CA
Imafix Vermelho BF-2B
Levafix Amarelo Ouro E-G
Levafix Vermelho Brilhante E-4BA
Leafix Azul Marinho E-BNA
Drimarene Azul CL-BR
Drimarene Azul Marinho K-BNN
Drimarene Amarelo K-2R
Drimarene Amarelo K-4G
Preto Reafix RSN
Vermelho Synozol HB
Amarelo Synozol HB
Preto Reavil 2B 150%
Preto Bezactiv V-CMR
Cibacron Marinho FN-GN
Cibacron Azul Brilhante FN-G
Procion Vermelho H-E3B
Procion Amarelo H_EXL
Procion Azul H-EGN 125%
Azul Reafix BRS 150%
Azul Marinho Synozol HB
Vermelho Synozol HB
Amarelo Synozol HB
Cibacron Laranja FNR
Alaranjado Brilhante Procion H-EXL
Vermelho Carmin Crimpson
Preto Sulfuroso
Loctite Fixador 222
Massa Vedação Threebond
Massa Almaplex 1275
Desengordurante Man Renova Solvente
Spray Kluber Molybkombin UMF T4
Spray Kluber Contrakor H1
Spray Kluber Molybkombin UMF M5
Loctite Retentor 641
Massa Fluxite 450 g
Loctite 510 – 50 ml
Zinco Spray Fosco

1800
100
2000
2200
125
6
28001
160
50
60
90
40
25
50
20
20
25
200
50
25
100
25
25
150
50
200
300
200
100
1400
200
25
200
150
250
210
25
800
300
0,1 l
0,2 kg
16 l
20 kg
9,6 l
9,6 l
9,6 l
0,1 l
0,45 kg
0,1 l
0,4 l

11.984,00
735,00
18.200,00
8.400,00
630,00
87,50
1.400,70
322,00
35,00
42,00
98,00
28,00
35,00
35,00
14,00
14,00
17,50
399,00
35,00
17,50
105,00
17,50
122,50
227,50
35,00
2.100,00
630,00
332,50
70,00
9.432,50
1.015,00
17,50
595,00
875,00
875,00
147,00
17,50
6.055,00
420,00
0,25
0,91
11,20
45,50
20,16
20,16
13,44
0,18
0,32
0,39
0,28
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Na tabela seguinte, seguidamente apresentada estão indicados as principais matérias-primas e
subsidiárias não perigosas usadas no processo.

Tabela 3.2 – Consumos anuais das matérias-primas não perigosas utilizadas no processo

Designação

Capacidade de
Armazenamento
(t)

Consumo anual
(t/ano)

Dióxido de Carbono
Oxigénio
Flosup 10
AD 350
Valotton VP Macro
Uvitex BHT (liquido)
Ladiquest G97
Imoper PRL
Derquasy
Neutral OXG
Rulivex AC
Sal Centrifugado
Rulivex SLC
Biavin BPA
Dispersant SMS
Tubingal ASW
Tubingal HSB
Hansa ANTIFOAM MR 1016
Retinol M
Sal (Seco)
Sal Centrifugado
Cotoblanc RS Liq.
Indigal PA-L Liq.
Inditol T
Dekol SN
Blancotex 2BA Liq.
Meropan BRE-P
Hipossulfito de Sódio
Fragância MC Menta
Fragância MC Lavanda
Cibacron Azul FN-R
Cibacron Amarelo FN-2R
Cibacron Vermelho FN-R
Cibacron Escarlate FN-6G
Levafix Azul CA
Remazol Vermelho GWF
Levafix Marinho CA
Levafix Amarelo CA
Imafix Amarelo BF-4R
Drimarene Vermelho CL-5B
Drimarene Turquesa CL-B
Drimarene Amarelo CL-2R
Preto Reavil F2N
Azul Brilhante Rifazol R Especial
Vermelho Rifafix 3BN 150%
Azul Marinho Rifafix BF
Azul Turquesa Rifazol G

5280
14000
50
210
4000
195
2200
2000
1800
2000
500
9000
1000
21000
2500
7000
7000
4000
1000
240000
1000
6000
10000
200
7200
900
18000
3000
7,5
…
100
300
350
75
25
25
25
50
25
500
100
50
200
50
100
25
100

34314
342370
192,5
147
21000
91
14630
10381
9660
11900
350
10045
5425
146300
15330
50400
52500
21700
7700
1481025
700
49560
72041,9
1890
67046
5271,35
142730
700
4,2
5,25
105
700
1015
105
31,5
35
17,5
52,5
17,5
350
454,496
175
420
35
222,6
17,5
210
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Designação

Capacidade de
Armazenamento
(t)

Consumo anual
(t/ano)

Amarelo BR Rifafix 3RN 150%
Preto Reavil F2N
Cibacron Azul FN-R
Cibacron Amarelo FN-2R
Cibacron Vermelho FN-R
Procion Amarelo H_E4R
Procion Vermelho HE7B
Procion Azul H-ERD
Procion Marinho H-EXL

50
200
200
300
200
200
500
400
500

35
1540
630
560
700
805
4083,8
2590
4585

Procion Marinho H_ER 150%
Procion Turquesa H-A
Procion Amarelo H_E6G
Óleo Kluber Crucolan 100
Silicone Transparente
Óleo Kluber Alsol 1000
Massa Kluber Staburag NBU 12
Massa SKF LGMT2/18 Kg
Massa Kluber Staburag NBU 8 EP
Massa Kluber Centoplex 2 EP
Óleo Kluber Kluberoil GEM 1-100
Óleo Cogelsa Standard Varen EP 150
(tambor)
Óleo Cogelsa Standard EP 220 (tambor)
Óleo Cogelsa Pressol TH EP8 (tambor)
Óleo Cogelsa Pressol HM32
Massa Cogelsa Litken EP2
Cola Veda
Óleo Kluber Klubersynth EG 4-100
Oleotec T 40
Lubrificante Cyclo C 661 p/ corrente e
cabos
Encolante CB
Lubrofil
Ceratêxtil P. Liquida
Ceratêxtil Wax 3261
Encolante Solamil 9605
Ceratêxtil ED-AF ABL e 118174
Fio
Cartão de embalagem
Plástico de embalagem
Madeira de embalagem

200
150
200
20 l
1,2 l
20 l
12 kg
18 kg
3 kg
225 kg
200 l
200 l

280
157,5
315
14
5,88
28
52,5
25,2
7,7
157,5
700
560

200 l
200 l
25 l
25 l
1,2 l
25 l
0,8 l
1l

280
280
35
35
2,94
26,6
1,68
0,7

10000
3300
3000
424,8
6000
3000
4.975
1.265
100
375

36582
6930
5495
297,36
25200
4872
280
98
8,4
7

As quantidades de substâncias perigosas passíveis de estarem presentes s na unidade são inferiores às
indicadas no Decreto-Lei n.º 254/2007, de 12 de Julho relativo à prevenção de acidentes graves que
envolvam substâncias perigosas e a limitação das suas consequências para o homem e para o ambiente,
com vista a assegurar, de forma eficaz e coerente, um elevado nível de proteção dos mesmos. Deste
modo, a unidade não se encontra abrangida pelo referido diploma jurídico.
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A tabela seguinte apresenta os cálculos efetuados no âmbito deste diploma.

Tabela 3.3 – Enquadramento SEVESO

Identificação

Sulfidrato de
Sódio
Tintas em
Spray

Estado
físico

Quantidade
Máxima (q)
(tons)

Classificação

Quantidade
limiar da
coluna 2

Quantidade
limiar da
coluna 3

(Qcoluna 2)

(Qcoluna 3)

q/Qcoluna

q/Qcoluna

2

3

Líquido

0,1

Tóxico

50

200

0,002

0,0005

Líquido

0,0196

Extremamente
Inflamável

10

50

0,00196

0,000392

Massa

Pastoso

0,0002

Facilmente
Inflamável

50

200

0,000004

0,000001

Trisol

Líquido

2,8

5000

50000

0,000056

0,000056

Produtos de
Manutenção

Líquido

3,24

200

500

0,00648

0,00648

0,002

0,0005

0,00006

0,000057

0,00648

0,00648

Líquidos
facilmente
inflamáveis
Perigoso para
o ambiente
(R51/53)

Total S q/Q
Categorias
1e2
Total S q/Q
Categorias 3,4,5,6,7 e 8
Total S q/Q
Categoria 9

3.4.2 Energia e Combustíveis
No sector da indústria têxtil os consumos energéticos são considerados uma predominância. Na
Mundotêxtil as diferentes formas de energia usadas são indispensáveis à realização das diversas fases
do processo produtivo.
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Os combustíveis usados como fonte de alimentação das instalações da unidade são:
- energia elétrica,
- vapor,
- água quente,
- gás natural,
- gasóleo,
- gasolina,
- gás propano e
- gás butano.

Na tabela seguinte estão indicadas as fontes de energia usadas no processo e respetivos consumos em
2011.

Tabela 3.4 – Consumos totais anuais de energia

FONTE DE
ENERGIA

UNIDADES

QUANTIDADE

ENERGIA
TEP

ENERGIA
%

Energia Eléctrica
Vapor
Água quente
Gás natural
Gasóleo
Gasolina
Gás propano
Gás Butano

kWh
ton
kWh
3
m
Litros
Litros
Ton
ton

10.572.700,2
19.418,2
4.281.320,0
2.357.161,0
37.344,4
1.674,6
10,2
0,5

3000,1
1431,3
370,0
2142,3
32,6
1,3
11,6
0,6

19,17
27,13
7,76
44,96
0,69
0,03
0,25
0,01

A energia elétrica é utilizada para a iluminação das instalações e comando dos equipamentos da
Mundotêxtil. A sua obtenção é proveniente da rede pública. A unidade dispõe de um posto de
transformação (PT), com a potência instalada de 3760 KVA que permite otimizar os consumos de
energia e assegurar de forma eficaz as suas necessidades.

A Mundotêxtil realizou em 2012 uma nova auditoria energética que aguarda aprovação da ADENE, cujo
acordo de racionalização de energia será implementado entre 2012 e 2018.
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3.4.3 Abastecimento de Água

A água constitui um recurso indispensável para o processo industrial desenvolvido na Mundotêxtil.

Deste modo, para suprimir tais necessidades, a empresa possui duas captações superficiais, uma da
margem esquerda do Rio Vizela (Anexo 12) e outra do Ribeiro de Sá (Anexo 13). Esta última caducou em
18/02/2010, tendo sido solicitada a sua renovação (Anexo 14).
Em 2011, a unidade teve um consumo total anual de 635.486 m3 para o processo industrial com origem
nas captações superficiais e 430m3 para ao uso doméstico com origem na rede pública.

Antes de entrar no processo industrial a água sofre um tratamento na Estação de Tratamento de Água
(ETA).
Esta estação tem a capacidade de tratamento médio na ordem dos 120 m3/h.

A estação contempla as seguintes fases:


Tanque de receção/homogeneização



Regularização do pH



Oxidação Química



Floculação



Decantação



Filtração em areia sílica



Adsorção em carvão ativado

3.4.4 Produto Final

Na unidade a produção obtida na unidade pode ser dividida em três tipos, confeção, tinturaria de fio e
tinturaria de felpo.
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Tabela 3.5 – Produção

TIPO

QUANTIDADE (kg)

Confeção
Tinturaria de Fio
Tinturaria de Felpo
Tecelagem 1
Tecelagem 2
Tecelagem 3

3.187.920,52
721.4
4.553.089
1.467.679
1.178.733
703.591

3.4.5 Efluentes Líquidos
Na Mundotêxtil os efluentes líquidos gerados podem ser de origem doméstica e industrial. Diariamente,
as quantidades de efluente gerado na unidade são de aproximadamente 2.380m3/dia, o que
corresponde a um caudal anual de 571.567m3/ano.

Os efluentes industriais têm origem no sector de tingimento e enobrecimento.

Os efluentes de origem doméstica são provenientes das instalações sanitárias, balneários e lavagens,
tendo a sua composição características típicas deste género de efluentes. Embora, a empresa não
possua análises de caracterização deste efluente a Tabela 3.6 apresenta as características típicas do
efluente doméstico.

Tabela 3.6 – Caracteristicas do efluente domestico não tratado

PARÂMETROS
CQO
CBO5
Sólidos em Suspensão
Caudal Médio

UNIDADE
mg/
mg/l
mg/l
m3/d

VALOR
800
350
<1500
<30

Recentemente a Mundotêxtil reiterou à Administração da Região Hidrográfica da Região Norte- ARH
Norte (Anexo 15), a autorização para descarga dos seus efluentes líquidos no Rio Vizela.
A Mundotêxtil manifestou intenção de aderir ao SIDVA em 1998, tendo sido informada, nesta data, que
poderia efetuar a descarga dos seus efluentes logo no ano seguinte, ou seja, em 1999. Sucede, porém,
que a conclusão do troço do SIDVA na zona da Mundotêxtil foi sendo sucessivamente adiada e apenas
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em Julho de 2006 se tornou uma realidade. Ora, o atraso verificado na ligação ao coletor público – de,
pelo menos, 7 anos – colocou a Mundotêxtil numa situação muito incómoda pois, como havia sido
levada a optar pela adesão ao SIDVA, construiu um pré-tratamento que colocou em funcionamento logo
em 1998 e cujos efluentes pré-tratados eram descarregados no rio Vizela, já que de outra forma não
poderia atuar. Sucede, porém, que logo surgiram pressões dos habitantes da região, dos meios de
comunicação social e até das entidades oficiais no sentido de ser de evitar a poluição do mesmo rio. Por
estes motivos, acrescidos da escassez de água no período estival – sem a qual o seu estabelecimento
industrial não pode funcionar, a Mundotêxtil decidiu construir uma estação biológica, com os
consequentes avultados investimentos que tal construção implica, regressando ao projeto que havia
abandonado em 1998. Assim, à data da disponibilidade do SIDVA a estação biológica já se encontrava
em plenas condições de funcionamento e desta forma resolvia os problemas de tratamento total dos
efluentes da Mundotêxtil, garantindo a máxima proteção do ambiente e, em consequência, das
populações. Quer-se com isto explicar que a inexistência de uma ETAR devidamente licenciada antes de
21 de Outubro de 2003 (cfr. Despacho n.º 27 286/2004 (2ª série)) apenas é imputável ao próprio Estado
que protelou a ligação da Mundotêxtil ao coletor público em mais de 7 anos, obrigando, literalmente, a
mesma Mundotêxtil a recuperar o seu projeto inicial, que apenas havia abandonado por indicação da
própria Direção Regional do Ambiente e Recursos Naturais-Norte.
Na análise casuística deste pedido, há que ponderar as informações supra vertidas já que a estação
biológica da empresa permite tratar os efluentes e descarrega-los na linha de água, cumprindo a
legislação nacional geral e a específica legislação em vigor no Vale do Ave, a custos substancialmente
inferiores aos praticados pela Tratave, estando, por isso, em causa a sustentabilidade da empresa, uma
vez que os investimentos já foram efetuados e com recursos a incentivos financeiros disponíveis à data
da construção. De salientar que o investimento efetuado pela Mundotêxtil foi da ordem do
1.000.000,00€.
Em resumo, a Mundotêxtil em 2005 criou uma alternativa ao tratamento final dos efluentes, uma vez
que o SIDVA não estava disponível.
A Mundotêxtil tem vindo a efetuar medições periódicas aos seus efluentes tratados (Anexo 5) sempre
concluindo pelo cumprimento integral dos limites legais para a rejeição dos efluentes, sendo que todos
estes estudos foram realizados com a participação do laboratório do CITEVE, acreditado pelo Instituto
Português de Acreditação (IPAC). Esses relatórios permitem concluir que atendendo à caracterização
efetuada, a empresa dá cumprimento ao Despacho n.º 27 286/2004 (2ª série).
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Em cumprimento do Decreto-Lei nº 135/2004 a Mundotêxtil pretende continuar ligada ao projeto
SIDVA, mas realizando apenas descargas entre 20% a 30% dos seus efluentes, enquanto os restantes
70% a 80% serão efetuados por si, na sua ETAR.
As águas residuais de origem doméstica e industrial são tratadas na Estação de Pré Tratamento de
Águas Residuais (EPTAR) da empresa e depois descarregadas em parte no Sistema de Despoluição do
Vale do Ave (SIDVA). As restantes águas residuais seguem para tratamento complementar, previamente
à sua descarga no Rio Vizela.

A Estação de Pré-Tratamento consiste nas seguintes fases:
Primeira Fase – caixa de receção de todos os efluentes, gradagem, tanque desanerador,
tamisagem
Segunda Fase – homogeneização do efluente, arejamento, regularização automática do pH

O efluente bruto antes de entrar no tanque pré-alimentador (desarenador) sofre uma gradagem bruta.
Antes de entrar no tanque de homogeneização sofre uma tamisagem fina, ficando assim assegurada
uma isenção quer de sólidos grossos sedimentáveis, como de sólidos finos.

No tanque de homogeneização está montada uma eletrobomba que faz recircular o efluente e o
pressuriza para que o CO2 se dissolva, sendo introduzido e distribuído por 12 hidro-injectores no
restante efluente.

Após esta fase os efluentes já pré-tratados são descarregados no SIDVA ou seguem para tratamento
complementar no sistema de tratamento biológico. Este tratamento consiste num tratamento por lamas
ativadas com oxigénio puro. Segue-se a descoloração e desinfeção com ozono.

Nas tabelas seguintes apresentam-se as características dos efluentes industriais em bruto.
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Tabela 3.7 – Características efluentes das tinturarias

PARÂMETROS

UNIDADE

VALOR

pH

9.1

Temperatura máxima

°C

45

Temperatura média

°C

36

CQO

mg/

780

CBO5

mg/l

260

Sólidos em Suspensão

mg/l

<300

Óleos e Gorduras

mg/l

<100

Detergentes

mg/l

<5

Caudal Médio

m3/h

90

Tratamento Biológico

Este processo de tratamento recorre à tecnologia MIXFLO ISO, O2 puro no tanque biológico. Como
resultado deste processo obtêm-se reduções em termos de CQO e de CBO5 de 85 e 95%
respetivamente. Quanto ao parâmetro de SST situa-se abaixo dos 40 mg/l.

Existe um tratamento fim de linha de descoloração através da tecnologia do ozono. Está disponível uma
instalação de doseamento dum agente coagulante/descolorante a aplicar no tanque biológico que
permite reduzir o CQO e a cor. Este equipamento serve de alternativa à descoloração por ozono em
momentos de inspeção ou manutenção aos equipamentos de ozono. A tecnologia de ozono tem a
vantagem de não originar a formação de lamas.

Para o estudo de dimensionamento do tanque biológico, assim como de todos os outros parâmetros
que regem o comportamento do tratamento biológico consideramos o seguinte:

- o efluente que chega ao tratamento biológico está perfeitamente homogeneizado e com pH
controlado, por isso não ocorrem picos de cargas orgânicas/caudal

- o tratamento biológico está projetado de modo que seja capaz de absorver os possíveis
variações de carga orgânica proveniente do estágio anterior. O rendimento de eliminação de
CQO é da ordem dos 85% e de CBO de 95%.
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Carga a eliminar: kg CQO: 1814 kg/dia
Kg CBO: 633 kg/dia

Os dados característicos do tratamento biológico baseados no sistema “Mixflo-iso” são os seguintes.

Tabela 3.8 – Dados característicos do tratamento biológico

PARÂMETROS

UNIDADE

VALOR

Volume unitário necessário

m3

3500

Concentração licor mistura

mg/l

3000

CQO

kg CQOxd/kg MLSS

0,2

Diâmetro do decantador biológico

m

19,5

Velocidade ascensional do decantador

m3/(m2xh)

0,4

kg/d

1360,5

kg/h

0,4

biológico a Qm
Consumo teórico médio de oxigénio

n.º equipamentos “Mixflo” necessários
Capacidade unitária de transferência de

1
kg O2/h

80

Relação unitária

W/m3

<10

Consumo energético

kWh/d

696

oxigénio

3

3

Custo por m água tratada

€/m

Idade média de lamas

dias(d)

0,06-0,07
6

O fator limitante para esse cálculo, é o tempo de residência do efluente no tanque biológico, que nos
assegure um período mínimo de contacto de modo que seja possível conseguir a qualidade necessária
do efluente. Com oxigénio puro e trabalhando com valores de MLSS de 3000mg/l, o que nos permitirá
tratar até 40% mais carga orgânica no mesmo volume de tanque, e com o mesmo valor da carga
mássica, ou seja, de absorver possíveis pontas de carga procedentes do tratamento anterior. Para a
implantação do sistema “Mixflo-ISO” seria recomendável que o tanque tivesse uma profundidade
mínima de 8 metros, ainda que este parâmetro, se houvesse algum tipo de limitação ou inconveniente,
tão pouco é decisivo para o rendimento de transferência de oxigénio puro ao efluente (licor mistura).
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Para dimensionamento do equipamento “Mixflo-ISO”, é necessário considerar o valor das possíveis
pontas de carga orgânica e do caudal. Neste caso, foi considerado que o valor de consumo de oxigénio
por síntese de matéria orgânica se multiplicaria por 0,75 dando como resultado um consumo teórico
máximo de oxigénio na ordem de 1360,5 kg/d ou seja, 56,7 kg/h. A instalação do equipamento “Mixflo”
tem a capacidade de transferência unitária de oxigénio de 80 kg/h, equipamento que é suficiente para
pontas e possíveis aumentos de cargas poluentes.

A recirculação de lamas a manter desde do decantador biológico está compreendido entre 75 e 85%.
As lamas ativadas sofrem uma decantação no decantador secundário, aproximadamente 80% do caudal
total recirculará para o tanque biológico. O efluente fluirá pela caleira e é descarregado no tanque a
descolorar.

A qualidade da água tratada depende fundamentalmente da qualidade da água bruta, do processo de
tratamento selecionado e da forma de operação do sistema. Pretende-se assegurar uma depuração
bastante profunda. A correta operação do sistema deverá ser assegurada para que todo equipamento
se mantenha permanentemente em boas condições.

Dimensionamento de órgãos e equipamentos


Reator biológico: volume útil=3500 m3



Decantador secundário: diâmetro=19,5 m; volume=890 m3



Eletrobomba destinada à bombagem do efluente do tanque de homogeneização ao tratamento
biológico:

Tipo: ZN – 100/200 T 200
Caudal: 120 m3/h
Altura manométrica: 10 m.c.a
Potência instalada: 5,5 kW
Potência absorvida: 4,2 kW
Velocidade: 1450 rpm


Eletrobomba Sistema Mixflo-ISO (oxigénio puro)
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Tipo: ZS – 200/310 T 290 mod 1397
Caudal: 300 m3/h
Altura manométrica: 2 bar
Potência instalada: 22 kW
Potência absorvida: 20 kW
Velocidade: 1450 rpm


Eletrobomba destinada à recirculação de lamas no tratamento biológico

Tipo: ZN – 100/200 T 200
Caudal: 120 m3/h
Altura manométrica: 6 m.c.a
Potência instalada: 5.5 kW
Potência absorvida: 2,8 kW
Velocidade: 1450 rpm


Ponte raspadora no decantador secundário

Diâmetro: 3,5 m
Velocidade: 2 m/min


Sistema de descoloração

o

Eletrobomba de dissolução de ozono

Tipo: ZN – 100/400 T 350
Caudal: 120 m3/h
Altura manométrica: 3,6 bar
Potência instalada: 22 kW
Potência absorvida: 17 kW
Velocidade: 1450 rpm

o

Saturador de ozono
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Material de construção: poliéster reforçado a fibra de vidro
Diâmetro: 1 m
Altura: 5,7 m
Volume: 4700 l

o

Coluna de ozono

Diâmetro: 2,4 m
Altura: 6,5 m
Volume: 30000 l

o

Escumador (Scrubber)

Material de construção: poliéster reforçado a fibra de vidro
Diâmetro: 2,4 m
Altura: 6,5 bar
Volume: 30.000 l

o

Hidro-injetor de dissolução de ozono

Material de construção: PVC
Caudal: 120 m3/h
Pressão: 3,5 bar

o

Gerador de ozono Wedeco

Modelo: SMO 350
Produção: 3150 gO3/h
Material: Célula e tubos à terra de inox AISI 316; suportes AISI 316, juntas em teflon,
dielétricos em cristal de boro silicato
Alimentação de gás (oxigénio)
Caudal de máximo: 30,8 m3/h
Concentração de trabalho: 100 g/ m3
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Pressão de trabalho: 5 bar
Temperatura de entrada de água de refrigeração: 20ºC
Incremento de temperatura na água de refrigeração: 3-5 °C
Caudal máximo de água de refrigeração: 4,7 m3/h
Potência instalada: 23,1 kWh

o

Tubagens

Tubagens de interligação entre todos os órgãos que compõem esta fase de tratamento em
aço inoxidável ou poliéster reforçado de vidro

o


Quadro elétrico de potência, sinalização, comando e proteção de toda a instalação

Lamas biológicas

Após desidratação /prensagem das lamas seguem um destino adequado.

Sistema de autocontrolo e dispositivos de segurança
A caracterização dos efluentes tratados terá que ser efetuada conforme as disposições legais e as
condições da licença. Estes equipamentos estão sob permanente vigilância dos operadores, os quais
estão incumbidos de efetuar os ajustes necessários ao bom funcionamento e atuarem em caso de
emergência.

São efetuados testes regulares para aquilatar a atividade da instalação. É função dos operadores da
ETAR verificarem assiduamente os equipamentos de controlo.

O doseamento do oxigénio é efetuado automaticamente e em contínuo. Caso a instalação de
ozonização avarie, existe um sistema alternativo que consiste no doseamento de um descolorante.
Em caso de anomalia no biológico a instalação permite a descarga do efluente no SIDVA.

A instalação possui bombas alternativas nos casos em que a paragem destas impede o normal
funcionamento.
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A instalação tem meios que impedem o derrame de efluente para o solo caso de avaria das sondas de
nível ou instalação de bombagem.

Sempre que se justificar a empresa fará a aquisição de componentes que podem garantir o bom
funcionamento da instalação em caso de avaria.

3.4.6 Emissões Gasosas
A Mundotêxtil possui nas suas instalações um total de 34 fontes fixas de emissão. Todas as chaminés da
unidade têm uma altura acima do nível do solo de 10m. A tabela seguinte identifica as principais fontes
de fixas da unidade.

Tabela 3.9 – Fontes de emissão fixas da unidade

FONTES FIXAS DE EMISSÃO
ENGOMADEIRA 1
ENGOMADEIRA 2
MÁQUINA DE SECAR
JET1
JET2
JET3
JET4
JET5
JET6
JET7
JET8
JET9
JET10
JET11
JET12
JET13
JET14
JET15
JET16
JET17
JET18
JET19
JET20
JET22
JET23
JET24
JET25
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JET26
JET27
RÂMULA 1
RÂMULA 2
TUMBLER 1
TUMBLER 2
CALDEIRA 1,2,3

Em Junho de 2006 a empresa solicitou à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do
Norte (CCDRN) um parecer (Anexo 17) baseado em:
 O artigo 19° do Decreto-lei n.°7812004, que, no ponto 4 refere que:
"Quando da monitorização realizada de acordo com o n. °1, num período máximo de 12 meses e
cujos resultados sejam apresentados conforme o estipulado no anexo II, resultar que o caudal
mássico de emissão de um poluente é consistentemente inferior ao seu limiar mássico fixado nos
diplomas a que se refere o n.º1 do artigo 17.º, a monitorização pontual das emissões desse
poluente pode ser efetuada apenas uma vez, de três em três anos, desde que a instalação
mantenha inalteradas as suas condições de funcionamento."
 A publicação da Portaria n.º 80/2006, de 23 de Janeiro, com a indicação dos limiares mássicos
máximos e mínimos, vimos solicitar o vosso parecer sobre a possibilidade de abrangência pelo
ponto 4 atrás referido, para as nossas fontes fixas. Assim, para essas fontes a frequência passará
a ser de uma vez de três em três anos. Informamos que a empresa Timalha, Tinturaria e
Acabamentos, SA foi adquirida pela Mundotêxtil em Janeiro de 2006. Por este motivo pedimos
que este parecer considere as fontes fixas que pertenciam a Timalha. Em anexo apresentámos
um quadro resumo de algumas medições efetuadas na Timalha e Mundotêxtil e autorização
para as medições em regime de rotatividade.

Ao qual a CCDRN responde:

Na sequência da publicação da Portaria n° 80/2006, de 23 de Janeiro, foram fixados os limiares mássicos
mínimos e máximos dos poluentes atmosféricos, que possibilitam a determinação do regime de
monitorização aplicável a todas as fontes fixas de emissão, nos termos do art." 19° do Decreto-Lei n°
78/2004.
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Caso o caudal mássico de um poluente se situe entre o seu limiar mássico mínimo e o limiar mássico
máximo, a monitorização deverá ser efetuada duas vezes em cada ano civil, com um intervalo mínimo de
dois meses entre medições.

Porém, quando da monitorização realizada nos termos acima referidos, resultar um caudal mássico
consistentemente inferior ao limiar mássico mínimo, a monitorização, para esse poluente, poderá ser
efetuada uma vez de três em três anos, desde que a instalação mantenha inalteradas as suas condições
de funcionamento.
Assim, face aos resultados das monitorizações efetuadas pela Mundotêxtil poderá optar pelo seguinte
regime de monitorização:

Mundotêxtil - Indústrias Têxteis, SA
• Caldeira Fonseca & Seabra - Monitorização duas vezes em cada ano civil, com um intervalo
mínimo de dois meses entre medições do parâmetro SO2; e uma vez de três em três anos dos
parâmetros NOx, CO, COV e Partículas.
• Máquina de Secar e Engomadeiras I, 2 e 3 - Monitorização uma vez de três em três anos do
parâmetro COV.

Timalha - Tinturaria e Acabamentos, Lda.
• Chaminé Coletora das Caldeiras - Monitorização uma vez de três em três anos dos parâmetros
NOx, CO e COV.
• "Jet", "Râmolas" e "Tumblers" - Monitorização uma vez de três em três anos do parâmetro
COV. Caso V. Exa. opte por este regime de monitorização, considera-se cessado o plano de
monitorização em regime de rotatividade, anteriormente aprovado, pelo que a monitorização
deverá ser efetuada em todas as fontes fixas consideradas.
Resta por último informar que, nos termos do n° 4 do art° 23° do Decreto-Lei n° 78/2004, a
monitorização de todas as fontes pontuais, deverá ser efetuada pelo menos uma vez de três em
três anos recorrendo a um laboratório externo acreditado.

Desta forma a Mundotêxtil optou pelo seguinte plano de monitorização (Anexo 18) :

- Chaminé Coletora das Caldeiras - Monitorização uma vez de três em três anos dos parâmetros
NOx, CO e COV.
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- Máquina de Secar e Engomadeiras I e 2 - Monitorização uma vez de três em três anos do
parâmetro COV.

- Râmolas e Tumblers - Monitorização uma vez de três em três anos do parâmetro COV.

- Jets - Monitorização anual em regime de rotatividade anteriormente aprovado do parâmetro
COV.

Em anexo (Anexo 19) apresentam-se os relatórios das monitorizações efetuadas em 2011.
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3.4.7 Resíduos
Na Mundotêxtil bem como na maioria das indústrias têxteis, o resíduo gerado em quantidades
superiores são os resíduos de fibras têxteis.

A tabela seguinte enumera os resíduos gerados na unidade em 2011 e respetiva quantificação anual. Os
resíduos enunciados estão catalogados de acordo com a Lista de Resíduos referenciada na Portaria n.º
209/2004, de 3 de Março. As quantidades apresentadas foram base no Mapa Integrado de Registo de
Resíduos disponível no Anexo 20.

Tabela 3.10 – Resíduos gerados na unidade e respetiva quantificação em 2011
Resíduos

Código

Quantidade
produzida (t)

Operação

Destinatário

Corantes e pigmentos contendo substâncias
perigosas

040216

0,294

D15

EGEO- Tecnologia e Ambiente, S.A.

Resíduos de fibras têxteis processadas

040222

153,14

R3

Sortêxtil- Sociedade de Recuperados
de Têxteis, Lda.

Outros óleos de motores, transmissões e
lubrificação

130208

0,25

Armazenados
na empresa

…

Outros solventes e misturas de solventes

140603

0,18

R2

Embalagens de papel e cartão

150101

154,215

R3

Embalagens de plástico

150102

23,10

R3

Embalagens de metal

150104

1,4

R4

150110

0,380

R13

Socer- Embalagens, Lda.

160216

0,174

R13

Biorecuperação- Sistemas Ecológicos,
Lda.

180103

0,01373

D15

Ambimed- Gestão Ambiental, Lda.

Gradados

190801

2,4

D1

Lâmpadas fluorescentes e outros resíduos
contendo mercúrio

200121

0,166

R13

Metal

200140

3,707

R4

Mistura de resíduos urbanos e equiparados

200301

124,08

D1

Embalagens contendo ou contaminadas com
substâncias perigosas
Componentes retirados de equipamentos
fora de uso, não abrangidos em 160215
Outros resíduos cuja recolha e eliminação
estão sujeitas a requisitos específicos tendo
em vista a prevenção de infeções

SafetyKleen Portugal- Solventes de
Gestão de Resíduos, S.A.
Correia & Mendes, Lda.
RRI- Recolha de Resíduos Industriais,
S.A.
Manténverde- Comércio de Sucatas,
Lda.

Rima- Resíduos Industriais e Meio
Ambienta, S.A.
SafetyKleen Portugal- Solventes de
Gestão de Resíduos, S.A.
Manténverde- Comércio de Sucatas,
Lda.
Rima- Resíduos Industriais e Meio
Ambienta, S.A.

Todos os resíduos gerados na unidade são devidamente acondicionados, conforme as suas
características, classificação e quantidades, bem como encaminhados para operadores de gestão de
resíduos autorizados.
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Relativamente à gestão das embalagens dos seus produtos, a Mundotêxtil transferiu essa
responsabilidade para um sistema de gestão integrado através do estabelecimento de um contrato com
a Sociedade Ponto Verde (Anexo 21).

De salientar que apenas 5% da produção da Mundotêxtil se destina ao território nacional, pelo que as
embalagens declaradas à Sociedade Ponto Verde correspondem a essa quantidade.

3.4.8 Ruído

De acordo com a Câmara Municipal de Vizela a Mundotêxtil encontra-se numa zona mista.

A empresa situa-se numa zona onde na envolvente existem outras indústrias, pequenos comércios e
habitações. Existem duas vias rodoviárias com tráfego constante: a Rua da Saudade e a Estrada Nacional
n.º 106.

Em Maio/Junho deste ano realizou-se um estudo do ruído ambiente (Relatório Técnico 1) onde se
constata que a empresa cumpre os valores limites estipulados pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de
Janeiro no que concerne aos critérios de exposição máxima e incomodidade.

Deste modo, realizaram-se medições em frente a 3 habitações próximas à empresa e no interior da
propriedade de uma empresa vizinha, situada na mesma frente de uma habitação (dada a
impossibilidade de aceder à propriedade da habitação), passíveis de sofrer incomodidade provocada
pelo ruído emitido pela instalação.
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4 CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ACTUAL
A área em estudo localiza-se no Concelho de Vizela, que se integra na sub-região do Ave (NUT III), que
por seu turno se engloba na Região Norte (NUT II). O Vale do Ave é composto por dez concelhos,
nomeadamente Fafe, Guimarães, Santo Tirso, Vila Nova de Famalicão, Póvoa do Lanhoso, Vieira do
Minho, Vizela, Trofa, Póvoa do Varzim, e Vila de Conde.

A Mundotêxtil localiza-se no Distrito de Braga, Concelho de Vizela, Freguesia de S. João das Caldas de
Vizela.

O concelho de Vizela, do distrito de Braga, localiza-se na Região do Norte (NUT II) e do Ave (NUT III),
junto ao rio Vizela, e situa-se a sul de Guimarães, sendo limitado pelos seguintes concelhos: a norte e
oeste pelo de Guimarães, a sudoeste pelo de Santo Tirso (distrito do Porto), a sul pelo de Lousada
(distrito do Porto), a este e sudeste pelo de Felgueiras (distrito do Porto) e a nordeste pelo de Fafe.
Abrange uma área de cerca de 24 km2.

No presente estudo sempre que se considerou necessário na caracterização da situação atual incluiu-se
a unidade como elemento integrante. Esta situação ocorreu pelo facto de a unidade já se encontrar
construída.

Tendo em conta as características do local e as características do projeto, foi possível identificar os
descritores que seriam mais relevantes. Esta identificação permite que se apresente neste capítulo, a
caracterização do estado atual para cada um dos descritores identificados no ponto 1.6 deste RS.
Convém referir que para os fatores mais pertinentes, é efetuada uma abordagem mais específica e
exaustiva nos Relatórios Técnicos, pelo que neste RS, apenas se efetua uma abordagem sucinta e
objetiva, incorporando as principais conclusões das análises efetuadas na especialidade.

Embora na generalidade, os efeitos da unidade sejam sentidos na envolvente mais próxima, sempre que
conveniente a análise foi efetuada a um nível mais abrangente, considerando freguesias adjacente,
concelho e sub-região.
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4.1 QUALIDADE DO AR
Na apreciação deste fator será efetuada uma breve descrição da análise climática da região em estudo.
Este ponto é de extrema importância uma vez que a dispersão dos poluentes na atmosfera é
diretamente influenciada pelas condições climáticas.

A análise da qualidade do ar será apresentada com base nos principais poluentes atmosféricos
monitorizados na Estação de Qualidade do Ar mais próxima - Cónego Dr. Manuel Faria-Azurém
(Guimarães-Centro).

Neste fator será ainda realizada a caracterização quantitativa dos efluentes gasosos gerados nas fontes
fixas da unidade, apresentado no Anexo 19.

4.1.1 Clima
A dispersão dos poluentes na atmosfera é influenciada por diversos fatores, nomeadamente as
condições climatológicas da região. Os principais parâmetros com influência na dispersão dos poluentes
na atmosfera são, vento, temperatura (gradiente térmico), humidade do ar e precipitação.

Os verões são de tipo moderado, com a temperatura média máxima do mês mais quente (Julho) entre
27°C e 28º. Os invernos são do tipo fresco verificando-se invernos do tipo frio ou muito frio, no sector de
montante e nos locais de maior altitude (Fonte: Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Ave).
No entanto, em Vizela a temperatura média é normalmente inferior, com um valor médio de 11 °C,
podendo variar entre 10ºC e 12, 5 °C na maior parte do concelho (Fonte: Atlas do Ambiente).

Na região do Vale do Ave, face às diferenças de altitude e relevo existentes, a distribuição da
precipitação apresenta grande dissimetria. No concelho de Vizela a precipitação anual varia entre o
valor mínimo de 1200 mm e máximo de 1500 mm (Fonte: Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Ave). No
entanto, em climas temperados é comum que os valores de precipitação variem de acordo com a época
do ano. Os valores precipitação mais elevados geralmente atingem-se durante os meses de Inverno
nomeadamente em Janeiro e Fevereiro com cerca de 194 mm, por sua vez durante o período estival os
valores de precipitação são muito reduzidos, com 39 mm no mês de Julho.
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De acordo com a classificação climática de Thornthwaite, o clima das regiões de montante classifica-se
como super húmido, mesotérmico, com pequena falta de água durante o ano e com pequena eficiência
térmica no Verão.

Na região em estudo e de acordo com os dados disponíveis, durante o Inverno predominam as
deslocações de ar de oeste para este. As áreas situadas a leste da bacia sofrem influência dos fluxos
vindos de nordeste.

Durante o Verão a área em estudo pode receber ventos aquecidos do interior da Península Ibérica,
responsáveis pelas temperaturas altas que por vezes se fazem sentir.

4.1.2 Qualidade do Ar

Na análise da qualidade do ar para a área de influência da unidade foram considerados os dados
monitorizados na Rede de Qualidade do Ar do Norte, nomeadamente na Estação de Monitorização de
Guimarães – Cónego Dr. Manuel Faria (Azurém), escolhida pela proximidade que apresenta do local em
estudo.

Os poluentes monitorizados nesta estação são considerados os mais preocupantes para a saúde
humana, nomeadamente, Partículas inferiores a 10 µm (PM10), Dióxido de Azoto (NO2), Monóxido de
Carbono (CO) e Benzeno (C6H6).

Na análise dos parâmetros monitorizados foram considerados os valores médios para cada poluente e a
respetiva comparação com os valores máximos admitidos na lei e para a saúde pública.

As tabelas seguidamente apresentadas quantificam os principais poluentes monitorizados durante o ano
de 2011.
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- Benzeno (C6H6)

Tabela 4.1– Dados estatísticos Benzeno

Parâmetro:

Valor Anual
(base horária)
97,5%
8.544
4,1
16
3
10
12

Eficiência (%)
Dados Validados (n.º)
3
Média (µg/m ):
3
Máximo (µg/m ):
3
Percentil 50 (µg/m ):
3
Percentil 95 (µg/m ):
3
Percentil 98 (µg/m ):

Valor Anual
(base diária)
97,5%
356
4,1
11,3
3,6
7,9
9,1

Tabela 4.2– Proteção da Saúde Humana: Base Anual (Decreto-Lei n.º 102/2010)

Designação:

Valor
(µg/m3)
5

Valor obtido
(µg/m3)
4,1

Valor Anual
(base horária)
82,2%
7.197
25,7
145

Valor Anual
(base diária)
84,7%
309
25,5
78,3

VL
Legenda:
VL - Valor limite: 5 µg/m3.

- Partículas < 10µm (PM10)

Tabela 4.3– Dados estatísticos Partículas

Parâmetro:
Eficiência (%)
Dados Validados (n.º)
3
Média (µg/m ):
3
Máximo (µg/m ):

Tabela 4.4– Proteção da Saúde Humana: Base diária (Decreto-Lei n.º 102/2010)

Designação:

Valor
3
(µg/m )

VL

50

Excedências
Permitidas
(dias)
35

N.º
Excedências
(dias)
12

Legenda:
VL - Valor limite: 50 µg/m3.
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Tabela 4.5– Proteção da Saúde Humana: Base Anual (Decreto-Lei n.º 102/2010)
Designação:

Valor
3
(µg/m )
40

VL

Valor obtido
3
(µg/m )
25,5

Legenda:
VL - Valor limite: 40 µg/m3.

- Monóxido de Carbono (CO)
Tabela 4.6– Dados estatísticos Monóxido de Carbono

Parâmetro:

Valor Anual
(base horária)

Eficiência (%)
Dados Validados (n.º)
3
Média (µg/m ):
3
Máximo (µg/m ):

98,7%
8.642
453
2.224

Valor Anual
(base 8 horas
(a))
98,7%
453,2
453,2
1.340,9

(a) As médias de base octo-horária (8 horas) são calculadas a partir dos dados horários. O primeiro período de cálculo
para um determinado dia será o período decorrido entre as 17h00 do dia anterior e a 01h00 desse dia. O último
período de cálculo será o período entre as 16h00 de um determinado dia e as 24h00 desse mesmo dia. Para o cálculo
de uma média octo-horária são necessários, pelo menos, 75% de valores horários, isto é, 6 horas.

Tabela 4.7– Proteção da Saúde Valor máximo diário das médias octo-horárias (b) (Decreto-Lei n.º 102/2010)

Designação:

Valor
3
(mg/m )

Valor limite

10

Nº de
Excedências
(dias)
0 (c)

(b) Médias octo-horárias calculadas como referido em (a);
(c) Número de dias em que se verificou excedência ao valor-limite

- Dióxido de Azoto (NO2)
Tabela 4.8– Dados estatísticos Dióxido de Carbono

Parâmetro
Eficiência (%)
Dados Validados (n.º)
3
Média (µg/m )
3
Máximo (µg/m )

Valor Anual
(base horária)
98,7%
8.648
39,2
197,7
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(base diária)
98,6%
360
39,3
110,4
59

Tabela 4.9– Proteção da Saúde Humana: Base horária (Decreto-Lei n.º 102/2010)

Designação:

Valor
3
(µg/m )

VL

200

Excedências
Permitidas
(dias)
18

N.º
Excedências
(dias)
0

Legenda:
VL - Valor limite: 200 µg/m3.

Tabela 4.10– Proteção da Saúde Humana: Base Anual (Decreto-Lei n.º 102/2010)
Designação:
VL

Valor
3
(µg/m )
40

Valor obtido
3
(µg/m )
39,2

Legenda:
VL - Valor limite: 40 µg/m3.

Pela análise do gráfico seguinte, relativo ao Índice de Qualidade do Ar na região do Vale do Ave é
maioritariamente boa (243 dias em 2011) e muito boa (52 dias em 2011).
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Figura 4.1– Índice de Qualidade do Ar no Vale do Ave 2011 (Fonte: APA, com base em informação recolhida
pela CCDRN)

A unidade, no decorrer do seu processo de laboração gera alguns efluentes gasosos, que são emitidos
para a atmosfera por fontes fixas. A composição dos efluentes gasosos gerados na unidade
compreende, o NOx, SO2, CO e COV’s. Estes compostos contribuem para o aumento de poluentes na
atmosfera, no entanto as quantidades emitidas estão em conformidade com a legislação. Os valores dos
parâmetros monitorizados em cada uma das chaminés da unidade estão disponíveis no Anexo 19.
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4.2 RECURSOS HIDRICOS
A unidade utiliza no seu processo de laboração água de origem superficial, e consequentemente gera
efluentes.

No decorrer da descrição deste fator será realizada a caracterização dos recursos hídricos da região,
superficiais e subterrâneos, bem como a análise dos efluentes gerados pela unidade.

4.2.1 Águas Superficiais
O principal contributo para as disponibilidades hídricas superficiais da região é a precipitação, embora
os aquíferos subterrâneos ainda que dispersos e confinados também apresentam o seu importante
contributo.

O Rio Ave e seus afluentes asseguram as disponibilidades hídricas das linhas de água superficiais da
região do Vale. O Rio Ave nasce na Serra da Cabreira a aproximadamente 1 260m de altitude e percorre
cerca de 100 Km, desde a nascente até à foz em Vila de Conde, onde desagua no Oceano Atlântico. Os
seus principais afluentes são o Rio Vizela e o Rio Este.
O escoamento anual na foz do Rio Ave é, em média de 1 249 hm3. É expectável que a precipitação média
anual sobre a bacia seja de 1791 mm, correspondendo a 2 498 hm3. Deste valor presume-se que 1 203
hm3 de água infiltra-se e 1 248 hm3 evapora, resultando assim um escoamento superficial imediato de
47 hm3. Calcula-se que dos 1 203 hm3 que se infiltram surgem à superfície 1 202 hm3, perfazendo um
escoamento superficial total de 1 249 hm3.
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Figura 4.2– Planta Hidrográfica da Bacia do Ave.
Fonte: PBH Ave.

O Rio Vizela nasce em Fafe e possui uma extensão de aproximadamente 50 Km, com um escoamento
médio anual de aproximadamente 356 hm3. Estima-se que a precipitação média anual sobre a bacia do
Rio Vizela seja de 1959 mm, que corresponde a 666 hm3. De acordo, com os dados disponíveis prevê-se
que 310 hm3 evaporem, 345 hm3 infiltram-se e 11hm3 resultem em escoamento superficial imediato. A
água infiltrada volta a surgir à superfície contribuindo para o escoamento superficial da bacia. Calcula-se
que o escoamento médio do Rio Vizela seja de 1046,5 mm, dos quais 71,4% se concentram no semestre
húmido, nos meses de verão o escoamento reduz-se expressivamente. (PBH Ave)
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Figura 4.3– Localização do rio Vizela na Bacia Hidrográfica do rio Ave.
(Fonte: www.inag.pt, 18 de Outubro de 2007)

Figura 4.4– Local de captação de água no Rio Vizela para a atividade industrial da Mundotêxtil.

Tal como referido anteriormente (ponto 3.4.3), a Mundotêxtil possui duas captações superficiais, uma
da margem esquerda do Rio Vizela (Anexo 12) e outra do Ribeiro de Sá (Anexo 13).

A descrição dos efluentes líquidos descarregados para as águas superficiais (Rio Vizela) encontra-se
amplamente desenvolvida no ponto 3.4.5 acima.
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4.2.2 Aguas Subterrâneas
As disponibilidades hídricas subterrâneas estão relacionadas com as formações geológicas dominantes e
o seu grau de porosidade, encontrando-se confinadas em aquíferos. O local em estudo, relativamente às
unidades hidrogeológicas encontra-se inserido no Maciço Antigo, que ocupa a maior parte da península
ibérica. As formações geológicas dominantes são os granitos e metassedimentos. Constituídos, por
maciços eruptivos do tipo granitóide e formações, metamórficas, essencialmente xistos e grauvaques.
As águas subterrâneas ocorrem inteiramente em aquíferos descontínuos com permeabilidade fissural
instalados em rochas cristalinas e cristalofílicas. Registam-se ainda, em pequenos depósitos de vale ou
mesmo de maciços muito alterados, em que a permeabilidade dominante é intersticial e, nalguns casos,
mista.

Embora as formações do Maciço Antigo possam ser consideradas como impermeáveis, têm uma
capacidade de armazenamento não desprezável.

Os aquíferos da Bacia do Ave estão instalados em rochas eruptivas e metassedimentares, com exceção
das pequenas manchas de rochas detríticas móveis, classificam-se como descontínuos, de pequena
transmissividade e armazenamento.

No entanto, a profundidade até à rocha sã, não fraturada, é relativamente pequena. Deste modo, a
profundidade das captações verticais normalmente não ultrapassa os 80 m, no caso das zonas
produtivas a profundidade não ultrapassa os 30 a 40 metros.

As águas ocorrentes nas diversas formações geológicas da região são hipossalinas, ácidas e geralmente
cumprem com os limites legais estabelecidos para a produção de água potável e para a atividade
agrícola.
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4.3 SÓCIO - ECONOMIA
Neste ponto irá proceder-se à contextualização da Mundotêxtil na vertente demográfica e socióeconómica. A análise seguidamente apresentada, parte de um nível mais abrangente para nível mais
específico.

O estudo da área mais abrangente engloba uma breve exposição sobre todo o Ave, com algum enfoque
no concelho de Vizela.

O Nível mais específico traduz-se numa área mais restrita formada pelas freguesias de S. João de Caldas
de Vizela, onde se localiza a unidade industrial em estudo, e as freguesias adjacentes, S. Miguel das
Caldas de Vizela, Santo Adrião de Vizela e Santa Eulália de Barrosas.

Para esta caracterização, recorreu-se, sempre que possível, aos dados Provisórios dos Censos 2011,
sendo o período de referência 2001 e 2011.

A área em estudo localiza-se no Minho, em pleno Noroeste Português, constitui a sub-região do Ave
(NUT III), que integra oito concelhos: Fafe, Guimarães, Póvoa de Lanhoso, Santo Tirso, Trofa, Vieira do
Minho, Vila Nova de Famalicão e Vizela, de dois distritos (Braga e Porto).

Segundo os censos de 2011 residem na NUT III – Ave, 511.737 habitantes, que representa 4,8% da
população total portuguesa. Apresentando uma densidade demográfica de 411hab/km2 e uma variação
da população residente de 0,3% entre 2001 e 2011.

Analisando cada concelho separadamente, é possível concluir que existem alguns desfasamentos ao
nível do crescimento populacional. Esta constatação pode ser comprovada pela análise das tabelas
seguidamente apresentada.
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Tabela 4.11– População Residente no Vale do Ave por Concelho e freguesias adjacentes

População residente (N.º) por Local de
residência e Sexo; Decenal (1)
Local de residência

Portugal
Continente
Norte
Ave
Fafe
Guimarães
Póvoa de Lanhoso
Vieira do Minho
Vila Nova de Famalicão
Vizela
Santa Eulália
Caldas de Vizela (São João)
Caldas de Vizela (São Miguel)
Vizela (Santo Adrião)
Santo Tirso
Trofa

2011

2001

Variação

N.º
10561614
10047083
3689609
511737
50633
158124
21886
12997
133832
23736
5619
3411
7222
2280
71530
38999

N.º
10356117
9869343
3687293
509968
52757
159576
22772
14724
127567
22595
5200
3719
6280
2460
72396
37581

%
1,9
1,8
0,1
0,3
-4,2
-0,9
-4,0
-13,3
4,7
4,8
7,5
-9,0
13,0
-7,9
-1,2
3,6

Pela análise do quadro anterior verifica-se que na região do Ave houve um ligeiro crescimento
populacional (0,3%), embora no concelho de Vizela esse crescimento tenha sido na ordem dos 5%.

No concelho de Vizela, o crescimento populacional comparativamente com os concelhos adjacentes
(Guimarães, Vila Nova de Famalicão e Fafe), é superior à média dos mesmos, sendo o concelho com
crescimento populacional mais elevado.

Quanto à densidade populacional, o concelho de Vizela, onde se insere a unidade industrial, apresenta o
valor maior da região do Ave, sendo a segunda freguesia (São João das Caldas) a apresentar uma
densidade populacional superior às freguesias adjacentes.
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Tabela 4.12– Densidade populacional no Vale do Ave por Concelho e freguesias adjacentes

Local de residência (à data dos Censos 2011)
Portugal
Continente
Norte
Ave
Fafe
Guimarães
Póvoa de Lanhoso
Vieira do Minho
Vila Nova de Famalicão
Vizela
Santa Eulália
Caldas de Vizela (São João)
Caldas de Vizela (São Miguel)
Vizela (Santo Adrião)
Santo Tirso
Trofa

Densidade populacional (N.º/ km²)
por Local de residência (à data dos
Censos 2011); Decenal
N.º/ km²
115
113
173
411
231
656
165
60
664
961
996
963
1744
757
524
543

Seguidamente será apresentada uma análise com base nos grupos etários. Esta análise tem como fonte
os Censos do INE de 2001 uma vez que ainda não existe tratamento estatístico equivalente, referente a
2011.

Na região do Ave predomina uma população relativamente jovem, com a exceção do concelho de Vieira
do Minho, em todos os outros concelhos o grupo etário dos “14 ou menos anos de idade” apresenta
uma percentagem de população total superior ao grupo dos “65 ou mais anos”. No caso especifico de
Vizela, em 2001, a proporção da população residente com “14 ou menos anos de idade” é de 21,5%,
enquanto que a proporção da população residente com “65 ou mais anos de idade” é de 8,6%.
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Tabela 4.13– Proporção da população residente com “14 ou menos anos de idade” e “com 65 ou mais anos de idade”
no Vale do Ave por Concelho e freguesias adjacentes

Local de residência (à data dos Censos 2001)

%

Proporção da população
residente com 65 ou
mais anos de idade (%)
por Local de residência (à
data dos Censos 2001);
Decenal
%

Proporção da população
residente com 14 ou menos
anos de idade (%) por Local
de residência (à data dos
Censos 2001); Decenal

Portugal

16

16,3

Continente

15,79

16,5

Norte

17,49

13,9

Ave

18,90

11,3

Fafe

18,74

13,2

Guimarães

19,58

10,2

Póvoa de Lanhoso

19,66

14,7

Vieira do Minho

17,16

18,9

Vila Nova de Famalicão

18,79

10,6

Vizela

21,50

8,6

Barrosas (Santa Eulália)

24,25

6,4

Caldas de Vizela (São João)

18,28

10,4

Caldas de Vizela (São Miguel)

18,77

10,4

Vizela (Santo Adrião)

23,62

7,6

Santo Tirso

16,84

12,9

19,17

9,9

Trofa

Existem outros indicadores demográficos que apontam no mesmo sentido, tais como, Taxa de
Natalidade, Taxa de Mortalidade e Índice de Envelhecimento.
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Tabela 4.14– Indicadores Demográficos 2010 e 2001

Local de residência

Portugal
Continente
Norte
Ave
Fafe
Guimarães
Póvoa de Lanhoso
Santo Tirso
Trofa
Vieira do Minho
Vila Nova de Famalicão
Vizela

Índice de
envelhecimento (N.º)
por Local de residência;
Anual
N.º
2010
2001
120,1
104,2
122,9
106,5
106,6
82,2
89,8
63
96,2
73,2
81,3
54,6
99,9
79,5
113,5
78,7
87,1
56
143,6
113,7
84,8
59,8
71
43,4

Taxa bruta de
natalidade (‰) por
Local de residência;
Anual
‰
2010
2001
9,5
11
9,5
10,8
8,8
11,3
8,4
12,1
8,5
12,6
8,4
12,6
8,2
11,7
7,2
11
8,7
11,7
7,3
10,2
9
12,4
8,6
11,5

Taxa bruta de
mortalidade (‰) por
Local de residência;
Anual
‰
2010
2001
10
10
9,9
10
8,6
8,7
7,4
7,2
8,8
8,8
6,7
6,5
6,4
8,9
9,3
8,2
6,2
6,4
12
13
6,9
6,5
6,1
5,2

Analisando o índice demográfico Taxa de Natalidade, verifica-se que esta assume praticamente os
mesmos valores em todos os concelhos, bem como em Portugal e na região do Vale do Ave. No entanto,
em Vizela, a taxa de Natalidade apresenta-se ligeiramente inferior à de Portugal.
Quanto à taxa de Mortalidade esta é bastante inferior no concelho de Vizela (6,1%) comparativamente à
região do Ave e seguidamente a nível nacional.

Relativamente ao retrato da população é possível concluir pela análise da tabela seguinte que as taxas
de analfabetismo (apenas disponíveis dados de 2001) são elevadas. Relativamente a Vizela temos uma
taxa de analfabetismo de 8%, sendo que a freguesia de S. João das Caldas é a que apresenta a menor
taxa de analfabetismo na ordem dos 6%, comparativamente às freguesias adjacentes.
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Tabela 4.15– Taxa de Analfabetismo 2001
Local de residência (à data dos Censos 2001)

Portugal
Continente
Norte
Ave
Fafe
Guimarães
Póvoa de Lanhoso
Vieira do Minho
Vila Nova de Famalicão
Vizela
Barrosas (Santa Eulália)
Caldas de Vizela (São João)
Caldas de Vizela (São Miguel)
Vizela (Santo Adrião)
Santo Tirso
Trofa

Taxa de analfabetismo
(%) por Local de
residência (à data dos
Censos 2001); Decenal
%
9,03
8,93
8,34
7,67
9,88
7,35
11,68
12,81
6,69
7,91
7
6,06
7,59
9,54
7,18
5,60

Na área do Vale do Ave é possível diferenciar três áreas distintas de desenvolvimento sócio-económico:
os concelhos de Guimarães (que abrange grande parte no recente concelho de Vizela), Vila Nova de
Famalicão e Santo Tirso, nitidamente mais desenvolvidos, os concelhos de Lousada e Felgueiras, que
evidenciam uma maior ruralidade, e o concelho de Fafe que se encontra numa fase de transição entre
estes dois grupos.

O concelho de Vizela apesar de contribuir apenas com 4% para o total de população residente desta
região, é o mais densamente povoado, o que apresenta a taxa de crescimento mais elevada e o que
apresenta o maior índice de habitantes por alojamentos.

Relativamente à caracterização económica da área em estudo, verifica-se que a região do Ave se
caracteriza, na quase totalidade da extensão do seu território, pela importância muito acentuada da
indústria. O sector secundário assume o predomínio, decorrente da sua tradição industrial no ramo
têxtil, como é o caso da Mundotêxtil, é o responsável pelo maior volume de emprego, chegando a
empregar em alguns concelhos cerca de três quartos dos ativos.
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Os concelhos do agrupamento do Ave apresentam uma estrutura económica pouco diferenciada com
uma nítida concentração de empresas de comércio por grosso e a retalho e de indústrias
transformadoras.

Constata-se que a estrutura industrial assenta nas indústrias do sector têxtil, vestuário e couro. O sector
metalúrgico, embora com valor muito inferior, é também representativo nos concelhos de Vizela,
Guimarães, Vila Nova de Famalicão e Santo Tirso.

Contudo, atualmente na região do Ave é visível uma dualidade no sector industrial, por um lado o
modelo tradicional do têxtil que implica mão-de-obra com baixa qualificação e, por outro lado unidades
produtivas modernas e competitivas quer do sector têxtil, quer de outros sectores (metalúrgica,
equipamento eletrónico, calçado) que exigem mão-de-obra qualificada, recrutada nas escolas
superiores da região.

Relativamente à análise do número de empresas sedeadas na região do Ave, é notório um dinamismo
significativo de criação de empresas, bem como movimentos de reestruturação do tecido industrial. No
Ave existe um total de 43.208 empresas.
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Tabela 4.16– N.º de Empresas por Localização geográfica e Escalão de pessoal ao serviço em 2009
Localização geográfica

Empresas (Série 2007-2009 - N.º) por Localização geográfica e Escalão de pessoal ao serviço; Anual
2009
Escalão de pessoal ao serviço

Portugal

Total

Menos de 10 pessoas

10 - 49 pessoas

50 - 249 pessoas

N.º

N.º

N.º

N.º

250 e mais
pessoas
N.º

1060906

1014103

40135

5780

888

1019248

974543

38317

5536

852

Norte

342044

324079

15526

2202

237

Ave

43208

40164

2587

414

43

4228

3955

246

27

0

13496

12443

882

154

17

Póvoa de Lanhoso

1691

1585

97

8

1

Santo Tirso

5761

5375

326

55

5

Trofa

3747

3479

233

31

4

926

888

36

2

0

11564

10783

658

108

15

1795

1656

109

29

1

Continente

Fafe
Guimarães

Vieira do Minho
Vila Nova de Famalicão
Vizela

Analisando a tabela anterior verifica-se que o concelho de Vizela é o terceiro concelho da região do Ave
com o menor n.º de empresas instaladas. Ressalva-se, porém, que estes dados são de 2009, podendo já
ter sofrido alterações face à conjuntura económica atual do país.

Tabela 4.17– Desemprego registado por concelho segundo o género, o tempo de inscrição e situação face à procura de
emprego (Dados de Agosto de 2012 do Instituto do Emprego e Formação Profissional- IEFP)
Género

Tempo de inscrição

Concelho

Situação face à procura de
emprego
Novo
1.º emprego
emprego
465
3637

Total

Taxa de
Desemprego1

Homens

Mulheres

< 1 ano

1ano e mais

Fafe

1.877

2225

2.202

1.900

4.102

8,1%

Guimarães

6.353

7715

7.347

6.721

1.000

13.068

14.068

8,9%

Póvoa de Lanhoso

607

678

717

5.68

111

1.174

1.285

5,9%

Santo Tirso

3.171

4032

3.353

3.850

676

6.527

7.203

10,1%

Trofa

1.742

2484

2.203

2.023

320

3.906

4.226

10,8%

Vieira do Minho
Vila Nova de Famalicão
Vizela

1

386

570

517

439

95

861

956

7,4%

4.763

5701

5.891

4.573

701

9.763

10.464

7,8%

894

1098

1.076

916

126

1.866

1.992

8,4%

Calculada com base no rácio N.º de indivíduos no desemprego / N.º população residente no concelho
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Com base nos últimos dados disponíveis no IEFP (Agosto 2012), a taxa de desemprego assume valores
na ordem dos 8,4% no concelho de Vizela. Do total de desempregados na região do Ave (44.296
indivíduos), 7,9% procuram o primeiro emprego e 92,1% procuram novo emprego. Em Vizela, 6,3% do
total de desempregados (1.992) procuram o primeiro emprego e 93,7% procuram novo emprego.

4.4 PSICO-SOCIAL
A sociedade Moderna é caracterizada por muitos como sendo a sociedade de risco. Naturalmente que
certos perigos e riscos sempre ameaçaram as sociedades humanas. Mas com a emergência das
sociedades industriais, os fatores que estão na origem do risco, as consequências e o modo como os
indivíduos reagem e convivem com os mesmos mudaram. Mudou a forma como o risco é compreendido
socialmente.

Defende-se que vivemos numa sociedade de risco. Os sociólogos que se dedicam ao estudo do risco
afirmam que este é uma criação social. As investigações sociológicas constatam a coexistência de
diversas perceções de risco que diferem com o contexto social, pois a perceção individual depende de
um conjunto de influências primárias (família e amigos) e secundárias (instituições públicas, meios de
comunicação social, opinião pública dominante).

Deste modo, a boa recetividade, ou não da instalação de determinadas infraestruturas destinada ao
exercício de atividades industriais, na sociedade atual, está intimamente ligada à avaliação que os
fatores sociais fazem do risco associado a essa atividade. No caso concreto da avaliação dos riscos
tecnológicos, por exemplo, tem relevância os benefícios que daí podem advir.

Alguns estudos têm demonstrado a existência de perceções diferentes face a um mesmo risco, quando
se trata do próprio sujeito ou de outros expostos ao risco. Verifica-se um processo de diferenciação
eu/outros que é importante na perceção do risco. O fator social difere entre as ameaças à sua segurança
pessoal e as ameaças à segurança da sociedade, e quando as duas coexistem optam pela defesa da sua
posição individual.
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Deste modo, a perceção de risco manifestada por uma população face à construção de uma
infraestrutura industrial, implementada na proximidade do seu local de residência, e a manifestada por
populações vizinhas é distinta. Pois, os riscos surgem como mais relevantes para as primeiras, e os
benefícios como dispersos pela população em geral.

Isto constitui um obstáculo à equidade percebida. Deste modo, alguns autores propõem como solução,
o aumento dos benefícios subjetivos da população potencialmente exposta ao risco. O respeito pelos
valores morais, direitos e dignidade dessa população contribuem para a sua aceitabilidade face as
infraestruturas industriais. A situação não pode ser percecionada como injusta, e/ou as compensações
individuais tem de ser percecionadas como iguais ou superiores aos malefícios.

A perceção do risco é muitas vezes fonte de stress para os fatores sociais. O nível de stress aumenta
quanto maior for a perceção do risco atribuído a determinada situação. Deste modo, uma infraestrutura
industrial é considerada pela população como fonte de stress, tendo em conta o risco associada à
mesma. Isto gera, por vezes, sentimentos de insegurança e revolta, e está muitas vezes na origem de
movimentos de contestação e manifestações protagonizadas pelas populações que se sentem
ameaçadas.

As atividades industriais são vistas como fontes de poluição e de insegurança. A preocupação com a
poluição das águas, a poluição do ar e a produção de resíduos tem crescido exponencialmente,
atualmente, sabe-se bem quais os valores ambientais mais importantes. Contudo, estas atividades
industriais, também são vistas como produtoras de vantagens (emprego, dinamismo social e
económico), o que gera a aceitabilidade do seu aparecimento ou ampliação.

O que se constata é que a população que vive relativamente perto de uma unidade industrial
perceciona-a como produtora de impactes negativos; pelo contrário a população mais afastada,
perceciona-a como impulsionadora de impactes positivos. A solução apontada por muitos autores para
esta situação, passa pelo aumento dos benefícios subjetivos da população potencialmente mais exposta
ao risco, como já referido anteriormente.
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4.5 AMBIENTE ACUSTICO
Para a caracterização acústica atual para a envolvente da unidade, será realizado com base no Estudo de
Ruído Ambiental, disponível no Relatório Técnico 1. Esta monitorização foi efetuada pela unidade para
dar cumprimento ao Decreto-Lei n.º 9/2007 de 17 de Janeiro, nomeadamente no que concerne ao ruído
emitido para o exterior.

4.5.1 Metodologia

A análise do ruído emitido para o exterior pela Mundotêxtil foi realizada de acordo com a NP ISO 1996 –
Partes 1 e 2, de 2011, com a Circular n.º 12/2011 do IPAC, referente à aplicação do Guia Prático para
medições de Ruído Ambiente publicado pela APA em Outubro de 2011, e com o procedimento interno
do laboratório, PE 06AV_RA. As leituras referentes ao nível sonoro contínuo equivalente (Leq) foram
feitas na posição de resposta rápida do aparelho de medida (Fast) e em filtro de ponderação (A).

A empresa situa-se numa zona onde na envolvente existem outras indústrias, pequenos comércios e
habitações. Existem duas vias rodoviárias com tráfego constante: a Rua da Saudade e a Estrada Nacional
n.º 106. Deste modo, realizaram-se medições em frente a 3 habitações próximas à empresa e no interior
da propriedade de uma empresa vizinha, situada na mesma frente de uma habitação (dada a
impossibilidade de aceder à propriedade da mesma), passíveis de sofrer incomodidade provocada pelo
ruído emitido pela instalação.

Adjacente à unidade 2 da empresa existe uma central de cogeração (entidade distinta da Mundotêxtil)
que funciona no período das 06.00-24.00/h, de segunda a sexta-feira, sendo o ruído emitido por esta
instalação bastante significativo para o presente estudo. Dado que no período noturno (23.00-07.00/h)
esta central apenas labora durante duas horas (das 23.00-24.00/h e das 06.00-07.00/h), foram
recolhidas amostras de ruído ambiente e ruído residual que caracterizam as duas situações: com a
cogeração em funcionamento e com a mesma parada.

Os valores calculados para o período noturno foram ponderados em função das duas situações
descritas, considerando 6h sem cogeração e 2h com cogeração.
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4.5.2 Resultados e Conclusões

- Valores Limite de Exposição (Lden e LN)
Os indicadores Lden e Ln têm que ser representativos de um ano, deste modo, utilizando-se o princípio de
extrapolação, foram efetuadas amostragens de ruído ambiente e procedeu-se à correção
meteorológica, de acordo com a normalização portuguesa aplicável e com o documento AR-INTERIMCM.

De acordo com informação da empresa, após consultar a Câmara Municipal de Vizela, a mesma
encontra-se localizada numa zona mista.

De seguida, apresentam-se os resultados obtidos e os respetivos valores limite de exposição para zona
mista, de acordo com o n.º 1, alínea a), do artigo 11º, do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro.

QUADRO 7 - RESULTADOS_VALORES LIMITE DE EXPOSIÇÃO PARA ZONA MISTA

Tabela 4.18– Resultados - valores limite de exposição para zona mista
Ponto

C m et d

Ld dB(A ) a)

C

m et e

Le dB(A ) a)

C m et

n

Ln dB(A ) a)

Lden dB(A )

P1

0,00

54

0,00

54

0,0

49

57

P2

0,00

53

0,00

52

0,0

50

57

P3

0,00

65

0,00

62

0,0

60

68

P4

0,00

52

0,00

50

0,0

47

55

VLE Lden

VLE Ln

dB (A )

dB(A )

65

55

a) - média logarítmica das amostras efectuadas subtraída a correcção meteorológica
VLE - valor limite de exposição, de acordo com a alínea a), do n.º1, do artigo 11º, do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro
C met - correcção meteorológica
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Fonte sonora externa: unidade de cogeração

P2

Mundotêxtil – Unidade 2

P1
P3
Mundotêxtil – Unidade 1

P4

Habitação representada pelo P4
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- Critério de Incomodidade
Para se verificar o cumprimento do critério de incomodidade, o intervalo de tempo a que se reporta
o indicador LAeq deve corresponder ao período de um mês, reportando ao mês mais crítico do ano,
em termos de emissão sonora das fontes de ruído em avaliação, no caso de se notar marcada
sazonalidade anual. Deste modo, e dado que segundo o cliente não é notória sazonalidade, foi
realizado um conjunto de amostras representativas do período de um mês.
No quadro seguinte apresentam-se os resultados obtidos e os respetivos valores limite para o critério
de incomodidade, de acordo com a alínea b, do n.º1, do artigo 13º, do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17
de Janeiro. Para efeitos de comparação com os valores limite, os resultados foram arredondados à
unidade.

Resultado dB(A )

P1

1

P2

1

P3

0

P4

0

Período Entardecer

PR

P1

1

P2

3

P3

0

P4

1

P1

3

P2

3

P3

-1 *

P4

2

Período Diurno

Ponto

Período Nocturno

QUADRO 10 - RESULTADOS_CRITÉRIO DE INCOMODIDADE
Tabela 4.19– Resultados- critério de incomodidade
(a)

Valor Limite dB(A )

5

4

3

a) Valor limite segundo a alínea b), do n.º 1, do artigo 13º, do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, adicionado o valor D
indicado na tabela do anexo I
Resultado = L Ar ambiente - L Aeq residual
* O Ruído Residual foi superior ao Ruído A mbiente devido à maior intensidade de tráfego rodoviário nas amostragens de
ruído residual.
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Face aos resultados obtidos, para os períodos de amostragem observados, verifica-se que:


Os valores dos parâmetros Lden e Ln, nos pontos P1, P2 e P4, não ultrapassaram os valores
limite de exposição estabelecidos para zona mista, respetivamente, de 65 e 55 dB (A).
No ponto P3, os valores dos parâmetros Lden e Ln, ultrapassaram os valores limite de
exposição estabelecidos para zona mista, respetivamente, de 65 e 55 dB (A). No entanto, é
de salientar que estes valores foram ultrapassados devido à influência do ruído de tráfego
rodoviário que é a principal fonte sonora do local avaliado. Deste modo, e tal como se pode
constatar pelos valores de LAeq obtidos no ruído residual (empresa parada), o incumprimento
dos parâmetros Lden e Ln não pode ser atribuído ao funcionamento da empresa Mundotêxtil.
A título de comparação e fora do âmbito da acreditação foram calculados os parâmetros L den
e Ln, com as amostras de ruído residual, tendo-se obtido os seguintes valores:
Lden residual = 68 dB(A)



Ln residual = 61 dB(A)

No que diz respeito ao critério de incomodidade:


Para o Período Diurno, os resultados obtidos, para os locais amostrados,
encontram-se abaixo do valor limite de 5 dB (A).



Para o Período Entardecer, os resultados obtidos, para os locais amostrados,
encontram-se abaixo do valor limite de 4 dB (A).



Para o Período Noturno, os resultados obtidos, para os pontos P1e P2 igualaram o
valor limite de 3 dB (A), e no ponto P4 encontra-se abaixo do valor limite referido.
Aquando das medições do ruído residual no P3 constatou-se uma maior
intensidade de tráfego rodoviário na Rua da Saudade (que é a principal fonte
sonora deste local), ao verificado aquando das medições do ruído ambiente. Deste
modo, o ruído residual no P3 foi superior ao ruído ambiente.
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4.6 SOLOS: USOS DE SOLO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

4.6.1 Solo

Na caracterização dos solos da região foi considerada a informação disponível no Plano de Bacia
Hidrográfica do Rio Ave.

A maior parte dos solos da região são compostos por materiais soltos com granulometria e espessura
variada resultantes da ação de degradação e alteração do substrato rochoso consolidado,
nomeadamente por ação dos agentes de meteorização, de intensidade variável em função do clima,
do relevo e vegetação.

Os solos com maior expressão na região do Ave são os Antropossolos, seguidos dos Regossolos,
podem ainda ser encontrados, embora com menor relevância os Cambissolos e os Leptossolos.

4.6.2 Usos do Solo

De forma sucinta na região do Ave os usos do solo predominantes são os seguintes:



Fins florestais – 42%



Usos agrícolas – 33%



Ocupação – 22%



Usos residuais (incultos, etc.) – 3%

De acordo com estes dados é possível constatar que cerca de 75% da superfície da região é ocupada
com espaços florestais e usos agrícola, sendo que a ocupação com equipamentos corresponde a
menos de 25% da superfície total.

O total da área ocupada da região pode ainda distribuir-se do seguinte modo:


Área urbana – 10,1%



Área urbana/ industrial – 10,1%
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Áreas especificamente industriais – 1,8%

Na região a urbanização caracteriza-se por difusa, ou seja, com uma forte interpenetração dos
diferentes regimes de utilização da superfície da região.

Relativamente a Vizela, de acordo com a análise à Planta de Ordenamento do respectivo PDM
podem ser identificadas diversas áreas, tais como:

- Zona de Construção Central (Tipo I),
- Zona de Construção Dominante (Tipo II),
- Zona de Construção de Transição (Tipo III),
- Zona de Construção Industrial e Armazenagem,
- Zona Não Urbanizável,
- Zona de Equipamento,
- Aglomerados,
- Zona de expansão de aglomerados,
- Periferia dos aglomerados,
- Baixa densidade.

A área onde se encontra inserida a unidade está classificada pelo respectivo PDM de Vizela como
Zona de Construção Industrial e Armazenagem, Zona de Construção Dominante (tipo II) e Zona Não
Urbanizável.
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PLANTA PDM
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4.6.3 Condicionantes de Uso

A figura seguinte corresponde ao extrato da planta de Condicionantes do Plano Diretor Municipal
(PDM) de Vizela, que compreende a área onde se encontra a Mundotêxtil.

Nesta planta, na envolvente da zona industrial podem ser identificadas as seguintes classificações:


Reserva Agrícola Nacional (RAN),



Reserva Ecológica Nacional (REN),



Área Florestal,



Zona de Parque,



Zona de Salvaguarda Estrita,



Imóveis ou conjuntos a proteger,



Floresta complementar,



Terrenos agrícolas complementares,



Floresta condicionada,



Floresta Dominante,



Património Arqueológico,



Produtos explosivos.

De acordo com a Planta de Condicionantes o local onde sita a Mundotêxtil não apresenta qualquer
incompatibilidade ou condicionante de uso.
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PLANTA DE
CONDICIONANTES
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4.6.4 Instrumentos de Gestão Territorial

Os instrumentos de gestão territorial têm por objetivo a regulamentação dos usos do solo, de modo
adequado e tendo em conta o interesse público.

A análise das figuras de gestão territorial no Município de Vizela teve por base o regulamento do
respectivo Plano Diretor Municipal (PDM) de Vizela que se encontra em execução, pelo que o PDM
utilizado pela Câmara Municipal de Vizela são para a freguesia em questão é o
PDM de Guimarães, Resolução do Conselho de Ministros nº 101/94 de 13 de Outubro, alterado pelo
Aviso n.º 378/2011, publicado no Diário da República, 2.ª série, nº 3, de 5 de Janeiro de 2011.

4.6.5 Acessibilidades
O acesso ao concelho de Vizela é feito, predominantemente, por noroeste, estando ligado às
principais cidades do País. O concelho é atravessado, no sentido Noroeste-Sudoeste, pela EN 106,
que constitui um importante eixo viário, tanto no acesso aos concelhos limítrofes de Guimarães,
Santo Tirso, Lousada e Penafiel, servindo igualmente de ‘corredor’ de ligação entre as várias vias que
servem o concelho.

A mesma via, complementada pela EN 207-1, no sentido Oeste-Sul, permite também o acesso ao IP4,
A11, vias privilegiadas de ligação à zona interior da Região Norte.

Destaque ainda para a EM 513 – VIM (Via Intermunicipal), no sentido Oeste-Este, que permite o
acesso à A7 e, subsequentemente, à A3 e A11, vias de ligação ao litoral Norte e às principais cidades
minhotas.

O Concelho é ainda servido pela rede ferroviária nacional – linha 11 (Guimarães), possuindo uma
estação, a partir da qual é possível o trânsito nacional e internacional de pessoas.
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4.7 GEOLOGIA: FORMAÇÕES GEOLÓGICAS E SISMICIDADE

4.7.1 Formações Geológicas

A região do Vale do Ave encontra-se inserida na unidade geológica com maior expressão em Portugal
Continental, o Maciço Antigo. Esta unidade é predominantemente constituído por rochas eruptivas e
metamórficas, distribuindo-se desde o período Precâmbrico até ao Carbónico, encontrando-se
localmente coberto por depósitos detríticos discordantes da idade Terciária e Quaternária, a
espessura desta camada não ultrapassa os 200 – 300 metros. A litologia complementar é constituído
por rochas cristalinas ou rochas duras, ou podem ainda surgir rochas fraturadas ou fissuradas,
consideradas de baixa produtividade hidrogeológica, pobres em recursos subterrâneos.

O Maciço Antigo encontra-se dividido em diversas zonas, sendo a Zona Centro – Ibérica a
pertencente à região em estudo. A Zona Centro – Ibérica caracteriza-se pela ocorrência de uma
espessa sequência do tipo flysch chamada Complexo Xisto-Grauváquico, sendo os quartzitos da base
do Ordovícico com sobreposição de xistos.

Na análise litológica foram considerados os principais tipos de rochas da região, de acordo com a
Carta Geológica de Portugal e a caracterização geológica do Plano de Bacia Hidrológica do Rio Ave.

Na área do Ave, predomina o granito de grão médio a grosseiro, de duas micas e o granito de grão
fino, biótico. Mais próximo do litoral e da foz do Rio Ave, a heterogeneidade de manchas aumenta,
emergindo pequenas manchas de grauvaques e xistos cinzentos, xistos carbonosos, complexos xistograuváquico, nas proximidades da linha de costa surgem os aluviões e areias de praia e os terraços
fluviais e lacustres. De formar dispersa e emerso nas formações já mencionadas da área um estudo é
possível identificar pequenas manchas de argilitos, arenitos e conglumerados; Pelitos e psamitos,
skamitos e vulcanitos, xistos negros e quartzitos; ftanitos, metaliditos e ampelitos.

Ao longo dos principais cursos de água (Rio Ave, Vizela e Selho) encontram-se depósitos superficiais
recentes constituídos por cascalheiras fluviais e argilas pouco espessas.
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4.7.2 Sismicidade

Portugal Continental, no que refere a tectónica de placas, situa-se na placa euro-asiática, limitada a
sul pela falha Açores-Gilbralta, que corresponde à fronteira com a placa africana e a oeste pela falha
dorsal do oceano Atlântico. Consequentemente, no território português a sismicidade derivada de
falhas ativas, está associada a dois casos distintos. Sismos gerados no oceano (sismos interplacas)
que apresentam elevada magnitude e grandes períodos de retorno. Sismos intraplacas em que a
sismicidade é moderada a baixa. Estes estão associados normalmente às zonas situadas no norte de
Portugal.

O Regulamento de Segurança e Ações em Estruturas de Edifícios e Pontes (RSAEEP) definiu para o
território português quatro zonas sísmicas, com diferentes riscos sísmicos ou graus de sismicidade
associados. Para cada uma das zonas foi ainda definido um coeficiente de sismicidade. A região
Norte, onde se insere o concelho de Vizela está classificado como zona D, ou seja com o coeficiente
de sismicidade mais baixo, correspondendo a 0,3 que traduz o valor máximo de aceleração sísmica
em percentagem. Para a zona D a aceleração varia entre 50 a 75 cm/s2, a velocidade máxima entre 8
e 10 cm/s e o deslocamento máximo entre 3 e 4 cm, considerando um período de retorno de 1000
anos.

A Carta de Intensidade Sísmica do Atlas do Ambiente considera que o concelho de Vizela se encontra
maioritariamente inserido em zona de intensidade sísmica V, e uma pequena parte em zona de
intensidade sísmica VI, numa escala internacional com o máximo X, ou seja relativamente baixa.
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4.8 PAISAGEM
Um dos mais jovens concelhos de Portugal, Vizela estende-se por uma área de 24 km2, é composto
por

sete

freguesias

e

acolhe

uma

comunidade

de

cerca

de

24

mil

habitantes.

Situado no Norte de Portugal, na bacia do Vale do Ave no extremo sul da província do Minho, serve
de fronteira com o Douro Litoral.

De uma maneira geral, pode-se considerar que o meio urbano de Vizela se distingue das restantes
manchas de ocupação urbana pelo seu carácter histórico, pela coerência que apresenta e pelo valor
da zona verde, correspondente ao Parque de Vizela. É neste contexto que se lhe atribuiu uma
qualidade visual média a elevada.

Ao invés do que se passa nesta zona, as restantes áreas urbanas, parecem surgir de uma forma
desorganizada, muitas vezes ao longo das vias de comunicação e em espaços partilhados com
ocupação industrial ou rural, apresentando por isso uma qualidade visual baixa.

Relativamente às unidades de paisagem com ocupação agro-florestal, considera-se que, em geral,
apresentam qualidade visual média.

A mata ribeirinha e a orla da zona florestal revelam uma diversidade e harmonia que contribuem
para uma elevada qualidade visual.

Ao nível local, a zona de intervenção da Unidade Fabril da Mundotêxtil insere-se numa região muito
intervencionada e de tradição industrial, no vale do Ave, na proximidade de vários centros urbanos e
industriais. Na proximidade imediata da zona de intervenção coexistem inúmeras unidades fabris,
áreas de habitação, áreas verdes e o Rio Vizela.
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Figura 4.5– Envolvente Mundotêxtil.

Figura 4.6– Envolvente do lado Este da zona de intervenção.

4.9 PATRIMONIO CONSTRUIDO, ARQUEOLOGICO E ARQUITECTONICO
A Mundotêxtil já se encontra construída não estando prevista qualquer tipo de remoção de terras.
Em consonância com o parecer emitido pelo Direção Geral do Património Cultural este descritor não
será abordado no processo de Avaliação de Impacte Ambiental (Anexo 22).
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4.10 FAUNA, FLORA E HABITATS

A zona de intervenção pertence, em termos biogeográficos, à Região Eurosiberiana, mais
concretamente ao Superdistricto Miniense Litoral, de acordo com a Associação Lusitana de
Fitossociologia (ALFA) (Quercetea, 1998).

Os enquadramentos corológico e ecológico destinam-se a apresentar uma visão panorâmica do tipo
de vegetação existe na área onde está implantada a zona de intervenção. A descrição que se
apresenta de seguida reporta-se Superdistrito Miniense Litoral, no qual se insere a zona de
intervenção.

A zona de intervenção é classificada, do ponto de vista bioclimático, como pertencendo ao Piso
Colino, Horizonte termocolino, segundo Rivaz-Martinez (Rivas-Martinez, 1987). Esta classificação
deve-se a características climáticas da região, como T> 14ºc, m> 5ºc, M> 13ºc e It> 320.2

Segundo Franco (Franco, 1994) e com validade exclusiva para Portugal, o elenco florístico da zona de
intervenção enquadra-se na região fitogeográfica do Noroeste Ocidental.

O autor Rivas-Martinez (Rivas-Martinez, 1987) classifica a área da zona de intervenção de acordo
com o esquema apresentado de seguida, sendo que a zona de intervenção se inclui entre as
seguintes unidades, da mais geral para a mais específica:
REINO HOLÁRTICO
REGIÃO EUROSIBERIANA
SUB-REGIÃO ATLÂNTICA-MEDIOEUROPEIA
SUPERPROVÍNCIA ATLÂNTICA
I PROVÍNCIA CANTABRO-ATLÂNTICA
SUBPROVÍNCIA GALAICO-ASTURIANA

2

T= Temperatura média anual
m= Temperatura média das mínimas do mês mais frio
M= Temperatura média das máximas do mês mais frio
It= Índice de termicidade (It= T+m+M).10
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1 SECTOR GALAICO-PORTUGUÊS
1A SUBSECTOR MINIENSE
1A1 SUPERDISTRITO MINIENSE LITORAL

4.10.1 Classificação ecológica
A proximidade a centros urbanos traduz-se num aumento da densidade de edificação e do número
de infraestruturas viárias e industriais. Neste âmbito diminuem, proporcionalmente, as áreas verdes
(agrícolas, florestais e linhas de água superficiais), estando este facto associado à proliferação de
catálogos faunísticos menos diversificados e menos ricos do ponto de vista conservacionista.

Note-se a miríade de polímeros industriais e de vias e comunicação que se estabeleceu na região
com todas as implicações ecológicas decorrentes da impermeabilização de solos, presença de um
grande número de pessoas, agitação, efeito-barreira e atropelamento, frequentemente associados a
estruturas lineares de grande capacidade e a grandes volumes de tráfego, como é o caso da
envolvente da zona de intervenção.

A área envolvente da zona de intervenção é uma área de baixo interesse ecológico, na generalidade,
devido ao profundo grau de artificialização ocorrente.

Figura 4.7– Envolvente próxima da zona de intervenção – Rua da Saudade.
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Ocorrem diversas áreas agrícolas na proximidade do Rio Vizela, mais afastadas do centro urbano, que
são sazonalmente intervencionadas. Consequentemente apresentam culturas que variam durante o
ano. Impera o cultivo sazonal de pastos, milho e hortícolas em áreas de depósito de aluviões. Estas
manchas assumem-se como fatores de diversidade vegetal e faunística, sendo responsáveis pela
atração de diversas aves (especialmente passeriformes) e outros seres vivos.
Nas margens do rio Vizela, em locais mais próximos do centro da cidade, foi construído um parque
de atividades ao ar livre, designado por Parque da Cidade. Registe-se que tem havido um esforço de
preservação dos espécimes arbóreos ocorrentes e a constituição de espaços verdes de raiz. As
figuras seguintes são ilustrativas.

Figura 4.8– Ocorrência de exemplares de Acacia sp., Populus sp., Fraxinus sp. e Quercus robur na margem do Rio Vizela no
Parque da Cidade de Vizela.

Figura 4.9– Local de captação de água no Rio Vizela para a atividade industrial da Mundotêxtil.

A envolvente do lado Este da zona de intervenção apresenta, atualmente, importantes modificações
ao nível do uso do solo. As consequências destas ações tiveram reflexos ao nível da composição e
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caracterização dos habitats, como seria de prever. Com efeito, está a decorrer um processo de
urbanização dos terrenos contíguos à zona de intervenção, havendo sido já construída uma grande
superfície comercial. Esta profunda alteração do uso do solo (e de habitat) traduz-se,
inexoravelmente, numa perda de valores naturais. A figura seguinte é ilustrativa.

Figura 4.10– Envolvente do lado Este da zona de intervenção.

O Rio Vizela é a linha de água de maior relevância na envolvente da zona de intervenção.
Contrariamente ao que se verificava há alguns anos, as águas do Rio Vizela encontram-se menos
poluídas na atualidade devido à redução do tecido industrial e à implementação de sistemas
municipais (SIDVA) e privados de tratamento de águas residuais.
Apesar dos esforços levados a cabo nos últimos anos, o Rio Vizela não apresenta uma mancha de
vegetação ripícola/ ribeirinha adequada aos caudais que apresenta e à região, em particular, pelo
menos, no centro da cidade de Vizela. Com efeito, a intervenção humana e os elevados índices de
contaminação das águas foram responsáveis por grandes danos na vegetação ribeirinha e nas
populações de animais adaptadas a ecossistemas aquáticos.

4.10.2 Vegetação da zona de intervenção e envolvente
A envolvente da zona de intervenção encontra-se profundamente alterada face às comunidades
vegetacionais descritas no Relatório Técnico 2 e que constituiriam, em tempos passados, uma
mancha verde assinalável sob o ponto de vista conservacionista. Das etapas de sucessão do bosque
climácico que terá existido na zona de intervenção e respetiva envolvente restam, atualmente,
pouco vestígios. O elenco faunístico seria igualmente diversificado e rico em função dos habitats
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existentes. Como já foi referido, a ação humana interferiu muito marcadamente com a distribuição
natural dos espécimes vegetais.

Na envolvente próxima da zona de intervenção existem algumas manchas arbóreas de pequena
dimensão, onde ocorre o espécime Quercus robur (carvalho-roble), nas orlas não intervencionadas,
na companhia de Pinus pinaster (pinheiro-bravo), Eucaliptus globulus (eucalipto), Rubus ulmifolius
(silva), Pteridium aquilinum (feto-vulgar), Acacia melanoxylon (australia) e Hedera helix (hera). Como
se pode observar na Figura seguinte, o espécime E. globulus tende a dominar as encostas mais
declivosas da região.

Figura 4.11– Área intervencionada recentemente na envolvente da zona de intervenção onde pontuam os espécimes E.
globulus (na encosta), P. pinaster, Q. robur e Acacia sp..

A zona de intervenção localiza-se em plena malha urbanizada, onde pontuam algumas unidades
industriais e é uma área fortemente impermeabilizada, sendo que os espécimes vegetais ocorrentes
foram introduzidos pelo Promotor e não encerram qualquer valia conservacionista em particular. O
arboreto da zona de intervenção encontra-se, no geral, mal tratado (podas radicais e mal
executadas) e está representado através das figuras seguintes.
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Figura 4.12– Exemplares de Abies alba e de Pinus nigra na zona de intervenção.

Figura 4.13– Exemplares de Populus sp. na zona de intervenção.

Exteriormente à Mundotêxtil foram plantados alguns exemplares de Acer sp. (áceres) mas em
reduzido número. É um facto que a arborização da envolvente é muito reduzida e, pelo contrário,
bastante impermeabilizada.

Figura 4.14- Exemplares de Acer sp. no exterior da zona de intervenção.
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De acordo com o reconhecimento florístico efetuado em Maio de 2012, constata-se que a
envolvente da zona de intervenção inclui, pelo menos, os taxa, que constam da Tabela 1 no Relatório
Técnico 2. O inventário florístico é despido de interesse conservacionista e não contempla qualquer
endemismo ou espécie protegida.

4.10.3 Fauna da zona de intervenção e envolvente
A zona de intervenção não dispõe de condições adequadas ao estabelecimento de comunidades
animais com interesse conservacionista, devido, essencialmente, ao profundo grau de artificialização
registado. Desta forma, o catálogo faunístico é reduzido e caracteriza-se pela sua capacidade de
adaptação a áreas fortemente intervencionadas.
No Relatório Técnico 2, apresenta-se uma súmula dos espécimes mais comuns na região de Vizela.
Para isso houve um esforço no sentido de correlacionar os habitats ocorrentes com os elencos
faunísticos potenciais. Mais acresce que os dados apresentados resultam da pesquisa de informação
em publicações da especialidade, trabalho de campo e da recolha de dados junto de residentes.
Para cada espécie inventariada foi referido o estatuto de conservação em Portugal, segundo o Livro
Vermelho dos Vertebrados de Portugal do Inst. da Conservação e da Biodiversidade (Cabral et al.,
2006), para além do seu estatuto nas Convenções Internacionais de BONA, BERNA, CITES e Diretiva
Aves/ Habitats.

4.10.4 Ictiofauna
O Rio Vizela é a única linha de água da proximidade da zona de intervenção que ostenta um catálogo
ictiológico. A informação constante da Tabela 2 foi obtida a partir de pescadores inquiridos in situ.

Tabela 4.20– Inventário de ictiofauna do Rio Vizela.
Nome específico
Chondrostoma polylepis
Lepomis gibbosus
Anguilla anguilla
Cyprinus carpio
Barbus bocagei
Salmo trutta
Micropterus salmoides
Squalius carolifertii
Carassius auratus

Nome comum
Boga
Perca-sol
Enguia
Carpa
Barbo-do-norte
Truta
Achigã
Escalo-do-norte
Pimpão

Bona
-
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III
III
-

LVVP
LC
NA
EN
NA
LC
LC
NA
LC
NA

DH
B-II
B-V
-
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São nove os espécimes inventariados na tabela anterior. São quatro os espécimes classificados de
“Pouco-preocupante” no Livro Vermelho de Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2006), quatro
espécimes ostentam a classificação NA “Não-Aplicável) e apenas um espécime detém a classificação
EN “Em Perigo”. Os únicos exemplares que constam da Diretiva Habitats são C. polypedis e B.
bocagei.

De acordo com os inquéritos a pescadores, os espécimes mais frequentes no Rio Vizela, na
proximidade da zona de intervenção, são: Cyprinus carpio (carpa) e Barbus bocagei (barbo-do-norte).

4.10.5 Herpetofauna
Na área envolvente à zona de intervenção ocorrem alguns exemplares da herpetofauna portuguesa.

A presença de áreas terrícolas, algumas manchas de vegetação e água consubstanciam as condições
mínimas para a sobrevivência dos espécimes identificados deste grupo faunístico.

Tabela 4.21– Inventário de herpetofauna na envolvente da zona de intervenção.
Nome vulgar

BONA

BERNA

LVVP

-

II
III
III
III
II
II
II

LC
LC
LC
LC
LC
VU
NT

Lagartixa-de-bocage
Licranço
Cobra-rateira
Cobra-de-água-de-colar
Sardão

Espécie
ANFÍBIOS
Alytes obstetricans
Bufo bufo
Triturus boscai
Triturus marmoratus
Rana iberica
Chioglossa lusitanica
Rana perezi
RÉPTEIS
Podarcis bocagei
Anguis fragilis
Malpolon monspessulanus
Natrix natrix
Lacerta lepida

-

III
III
III
III
II

LC
LC
LC
LC
LC

Lagarto-de-água

Lacerta schreiberi

-

II

LC

Sapo-parteiro-comum
Sapo-comum
Tritão-de-ventre-laranja
Tritão-marmorado
Rã-ibérica
Salamandra-lusitânica
Rã-verde

Foram inventariados 7 anfíbios e 6 répteis, o que se justifica face à prevalência de áreas terrícolas
bastante húmidas e verdejantes e pela proximidade ao Rio Vizela.
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Constata-se que são 11 os espécimes apresentados com o estatuto LC (Pouco Preocupante) em
Portugal, enquanto que o espécimes Chioglossa lusitanica e a Rana perezi apresentam o estatutos
VU (vulnerável) e NT (Não-ameaçado), respetivamente. Todos os espécimes inventariados constam
da Convenção de Berna, sendo que a maioria é referida no Anexo III do Relatório Técnico 2. Nenhum
espécime está mencionado na Convenção de Bona.
Trata-se efetivamente de um catálogo de herpetofauna relativamente reduzido e onde apena o
espécime C. lusitanica possui um estatuto de proteção sensível. Referira-se, a propósito deste
espécime, que as condições gerais de habitat não parecem adequadas na envolvente da zona de
intervenção, apesar de estar referenciado, pela bibliografia, para esta região.

4.10.6 Avifauna
O facto da zona de intervenção se localizar numa zona industrial e em plena malha urbana de Vizela
condiciona, invariavelmente, a presença da avifauna.
Na tabela seguinte estão referidas as espécies de aves cuja ocorrência é esperada segundo os
autores consultados e os dados de campo obtidos. Elas foram classificadas segundo as Convenções
Internacionais mais importantes e o Livro Vermelho de Portugal.
Tabela 4.22– Inventário de avifauna na envolvente da zona de intervenção
Nome vulgar
Melro
Gaio
Alvéola-cinzenta
Pardal-comum
Andorinha-das-chaminés
Pombo
Águia-de-asa-redonda
Milheirinha
Pombo-das-rochas
Rola-turca
Andorinhão-preto
Andorinha-das-barreiras
Andorinha-dos-beirais
Alvéola-branca
Carriça
Pisco-de-peito-ruivo
Rabirruivo-comum
Cartaxo-comum
Toutinegra-de-barrete
Chapim-carvoeiro
Chapim-real
Verdilhão
Rola-brava
Poupa
Cotovia pequena

Espécie
Turdus merula
Garrulus glandarius
Motacilla cinerea
Passer domesticus
Hirundo rustica
Columba palumbus
Buteo buteo
Serinus serinus
Columba livia
Sreptopelia decaocto
Apus apus
Riparia riparia
Delichon urbicum
Motacilla alba
Troglodytes troglodytes
Erithacus rubecula
Phoenicurus ochruros
Saxicola torquatus
Sylvia atricapilla
Parus ater
Parus major
Carduelis chloris
Streptopelia turtur
Upupa epops
Lullula arborea
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Bona
II
II
II
II
II
II
-

Berna
III
II
II
II
II
III
III
III
II
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III
II
III

LVVP
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
DD
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

CITES
_
IIA
A
A
-

DA
II/2
_
D
D
A-1
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São 25 as aves inventariadas, das quais 24 apresentam um estatuto de proteção Pouco Preocupante
(LC) em Portugal e o espécime Columba livia que apresenta o estatuto de Informação-Insuficiente
(DD).
A maior parte das aves listadas estão englobadas nos Anexos da Convenção de Berna, quatro aves
figuram na Diretiva Aves (Streptopelia turtur, Columba livia, Lullula arborea e Turdus merula) e três
aves constam da Diretiva CITES (Buteo búteo, Columba livia e Streptopelia turtur).
No geral, os espécimes inventariados na tabela anterior são bastante comuns em Portugal e
ocorrem, geralmente, em todo o país, e apresentam uma grande capacidade de adaptação ao meioambiente e a perturbações originadas pelo Homem, tendo mesmo a capacidade de coexistir com
meios fortemente urbanizados e industrializados.

4.10.7

Mamíferos

A inclusão na tabela seguinte de diversos exemplares de mamíferos deve-se a uma presença
ocasional na envolvente da zona de intervenção. A zona de intervenção não tem interesse
conservacionista para os mamíferos inventariados. Os espécimes inventariados são frequentes em
ambientes urbanos no Norte de Portugal.
A pesquisa bibliográfica e o levantamento junto de populares permitiram a elaboração da seguinte
tabela.
Tabela 4.23– Inventário da mamofauna potencial na zona de intervenção e na envolvente
Nome vulgar

Espécie

Lvvp

Bona

Berna

Ouriço-cacheiro

Erinaceus europaeus

LC

-

-

Rato-do-campo

Apodemus sylvaticus

LC

-

III
-

Ratinho-caseiro

Mus domesticus

LC

-

-

Toupeira

Talpa occidentalis

LC

-

-

Rato-preto

Rattus rattus

LC

-

-

Ratazana

Rattus norvegicus

NA

-

-

Todas as espécies apresentam um estatuto de Pouco Preocupante (LC) em Portugal, com a exceção
de Rattus norvegicus, classificado com o estatuto Não Aplicável.
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Os espécimes Erinaceus europaeus, Apodemus sylvaticus e Talpa occidentalis ocorrem
preferencialmente

em

ambientes

de

características

terrícolas,

estando

confinadas,

preferencialmente, às manchas de cultivo agrícola ocorrentes na envolvente da zona de intervenção.
Os espécimes Rattus rattus, Rattus norvegicus e Mus domesticus obedecem a um modelo de
dispersão mais lato, ocorrendo também na malha urbana.

4.10.8 Habitats
A descrição de habitats foi desenvolvida ao longo de todo o documento. Para melhor caracterizar os
habitats ocorrentes, apresenta-se, se seguida a Carta de Habitats.
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CARTA DE HABITATS RELATORIO LUIS OLIVEIRA
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4.11 CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL NA AUSÊNCIA DA UNIDADE
No decorrer deste ponto, será realizado um exercício previsível das características ambientais para os
diversos descritores do local, na ausência de construção da Mundotêxtil.

Relativamente à Qualidade do Ar, os parâmetros monitorizados e os respetivos índices de Qualidade
do Ar, da estação de Guimarães referem que no Vale do Ave este fator apresenta condições de
qualidade boa a muito boa. A unidade possui um total de 34 fontes fixas de emissão. Os dados
monitorizados, nomeadamente SO2, NOx, CO e COV’s disponíveis no Anexo 19, demonstram que os
valores emitidos estão de acordo com os regulamentados na legislação. Se com a Mundotêxtil a
qualidade do ar da região é boa a muito boa, é possível prever que, na ausência da mesma, e dados
os valores das emissões, a qualidade do ar seria a mesma.

Ao nível dos Recursos Hídricos atualmente a unidade efetua duas captações superficiais, uma da
margem esquerda do Rio Vizela (Anexo 12) e outra do Ribeiro de Sá (Anexo 13). Em 2011, a atividade
da Mundotêxtil implicou a captação aproximada de 56.000 m³/mês de água do Rio Vizela e Ribeiro
de Sá mas devolveu 51.000 m³/mês de efluentes tratados ao meio aquático, num local a jusante da
captação mas muito próximo. Regista-se, portanto, um défice de 5.000m3/mês, aproximadamente, o
que não é significativo para o Rio Vizela. De qualquer forma, poder-se-á afirmar que na ausência da
unidade os recursos hídricos teriam disponibilidades hídricas superiores.
Diariamente, a quantidade de efluentes líquidos, industriais e domésticos, gerada na unidade é de
aproximadamente 2.380m3/dia, o que corresponde a um caudal anual de 571.567m3/ano,
As águas residuais são tratadas na Estação de Pré Tratamento de Águas Residuais (EPTAR) da
empresa e depois descarregadas, em parte, no Sistema de Despoluição do Vale do Ave (SIDVA). As
restantes águas residuais seguem para tratamento complementar, previamente à sua descarga no
Rio Vizela.
Na ausência da unidade, de acordo com os dados disponíveis a quantidade de efluentes
encaminhados para o SIDVA e Rio Vizela seriam inferiores, logo as quantidades tratadas também
seriam inferiores, bem como os poluentes lançados.

Ao nível Sócio-económico na região do Vale do Ave a indústria predominante é o sector têxtil.
Considerando que o sector secundário é o principal fator de emprego da região a diversidade de
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unidades industriais assegura o crescimento social e económico da região, dinamizando e
modernizando os diversos sectores. No caso de a unidade não ter sido construída a diversidade do
tecido empresarial da região e da zona industrial seria menor e o desenvolvimento económico da
região e da cidade inferior. A unidade atualmente emprega um total de 540 pessoas.

No que diz respeito ao Ambiente Acústico, foram considerados os valores do Ruído Residual obtidos
para a envolvente da unidade que podem auxiliar na caracterização do local na ausência da unidade.
A tabela 4.24 indica os hipotéticos valores de ruído na envolvente, na ausência da unidade, obtidos a
partir das medições efetuadas em diferentes pontos e períodos com a unidade parada.

Tabela 4.24– Resultados dos Ensaios do Ruído Residual

Entardecer

Diurno

Período

LAeq, T

LAIM, T

dB(A)

dB(A)

P1

53,2

58,4

P2

52,5

56,3

P3

64,3

67,2

P4

52,2

55,6

P1

52,8

57,4

P2

49,8

51,5

P3

62,5

65,2

P4

49,3

53,0

Ponto

LAeq, T – média logarítmica das amostras efetuadas
LAIM, T – média logarítmica das amostras efetuadas

Estes resultados permitem uma previsão do Ambiente Acústico na envolvente da unidade no caso da
mesma não existir, dado que foram obtidos num período de paragem da unidade.

A Mundotêxtil de acordo com o PDM de Guimarães (Vizela) se localiza em Zona de Construção
Industrial e Armazenagem, Zona de Construção Dominante (tipo II) e Zona Não Urbanizável, pode-se
afirmar que, relativamente ao descritor Solos: Uso de Solo e Ordenamento do Território, uma vez
que a classificação efetuada para o local da unidade se coaduna com o tipo de atividade que aqui se
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desenvolve, na ausência da Mundotêxtil, e visto a unidade ter sido constituída em 1975 e não haver
regulamentação à data relativa ao Plano Diretor Municipal, não é possível prever qual seria a
utilização do espaço ocupado por esta.

Para o descritor Geologia: Formações Geológicas e Sismicidade em consonância com as
características que o local apresenta na ausência da unidade este descritor permaneceria idêntico.

Prevê-se que ao nível da Paisagem, o processo de urbanização que está a decorrer nos terrenos
contíguos à zona de intervenção, faz-nos deduzir que na ausência da Mundotêxtil este processo se
manteria, podendo inclusive ter sido construída uma outra unidade industrial ou de armazenagem.
Deste modo, a envolvente na ausência da unidade permaneceria de alguma forma idêntica à atual,
composta por zonas florestais, alternadas com zonas urbanas.
No que concerne ao descritor Fauna, Flora e Habitats e à semelhança do descritor Paisagem, a
miríade de polímeros industriais e de vias e comunicação que se estabeleceu na região, situação que
poderia ter ocorrido sem a presença da Mundotêxtil, acarreta implicações ecológicas decorrentes da
impermeabilização de solos, presença de um grande número de pessoas, agitação, efeito-barreira e
atropelamento, frequentemente associados a estruturas lineares de grande capacidade e a grandes
volumes de tráfego.
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5 IDENTIFICAÇÃO

E

CARACTERIZAÇÃO

DE

IMPACTES

AMBIENTAIS

SIGNIFICATIVOS

5.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS
Designa-se por impacte ambiental o conjunto das alterações favoráveis e desfavoráveis produzidas
em parâmetros ambientais e sociais, num determinado período de tempo e numa determinada área
(situação de referência), resultantes da realização de um projeto, comparadas com a situação que
ocorreria, nesse período de tempo e nessa área, se esse projeto não viesse a ter lugar.

A predição e avaliação dos impactes produzidos no ambiente por um projeto baseia-se numa escala
qualitativa, que classifica os impactes em positivos e negativos. A importância de cada um dos
impactes determina o facto de estes serem ou não significativos e as características determinadas
quantificam-se em termos de magnitude, duração e tipo.

Atendendo às classes mencionadas, os impactes serão classificados de acordo com as suas
características, nomeadamente:
- Natureza – (positiva, nula ou negativa) – que distingue o carácter prejudicial ou benéfico de uma
determinada ação sobre o ambiente;
- Significância (muito significativo, significativo, pouco significativo ou não significativo) – que
distingue entre si os impactes que assumam diferentes níveis de importância;
- Tipo (certo, provável ou improvável) – que permite prever a probabilidade de ocorrência de
determinado impacte;
- Duração (permanente ou temporário) – que separa os impactes que ocorrem durante o tempo
de vida útil do projeto, ou até mesmo após a sua desativação, dos restantes;
- Efeitos (direto, indireto ou cumulativo) – foram considerados impactes que são causados
diretamente pelo projeto (diretos), os que são causados por atividades relacionadas com o projeto
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(indiretos) e aqueles que resultam da associação de impactes provocados pelo projeto com
impactes derivados de outras origens (cumulativos).
- Reversibilidade (reversível ou irreversível) – que distingue os impactes cujo efeito se pode
deixar de se fazer sentir após o tempo de vida útil do projeto daqueles em que o mesmo se
mantém muito para além deste, sem nele se poder exercer qualquer medida de dissolução;
- Magnitude (local, regional, nacional ou global) – que distingue os impactes cujos efeitos apenas
se fazem sentir a nível local doutros cujos efeitos tenha uma maior área de influência.

A avaliação e identificação de impactes deverão ser realizadas para cada uma das fases do EIA,
nomeadamente:
 Construção - associada aos trabalhos necessários à construção da unidade.
 Exploração - associada à própria atividade a desenvolver.
 Desativação - associada aos trabalhos necessários à desativação da unidade (no futuro).

No presente capítulo, dadas as circunstancias, serão identificados e avaliados os principais impactes
resultantes da fase de exploração.

Para os impactes ambientais negativos identifica-se, sempre que possível, medidas e técnicas de os
obviar, minimizar ou compensar, descritas em 6 - Medidas de Mitigação.

A abordagem aos impactes ambientais será efetuada tendo em consideração os descritores
ambientais abordados em 4.1 – Caracterização da situação atual.

A avaliação e previsão de impactes na fase de desativação revela-se um cenário hipotético, uma vez
tratar-se de um futuro longínquo. Deste modo, torna-se irreal e pouco provável a previsão de
impactes desta fase, ainda mais quando considerada a legislação e normas em vigor atualmente e
que provavelmente já se encontrarão revogadas aquando desta fase.
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No entanto, próximo do fim do período de vida útil da unidade, ou no caso de uma desativação
antecipada por algum motivo imprevisto, será efetuada, uma avaliação dos impactes que possam ser
originados nesta fase e determinadas as respetivas medidas de minimização.

A abordagem efetuada à identificação e avaliação de impactes no presente EIA contempla o facto de
que a unidade já se encontra construída. Deste modo, serão identificados apenas os impactes
presentes.

5.2

QUALIDADE DO AR

Neste subcapítulo apresentam-se a identificação e avaliação de impactes na qualidade do ar
resultantes da laboração da unidade.

A Mundotêxtil possui um total de 34 fontes fixas de emissão. Para quantificar as concentrações dos
poluentes emitidos ao nível do solo, provenientes dessas mesmas chaminés, e avaliação dos
respetivos impactes causados no ambiente, recorreu-se aos relatórios da caracterização efetuados
Para reconhecer os seus efeitos na envolvente foi efetuada uma pesquisa sobre a qualidade do ar e
às condições climáticas da região.

Os principais poluentes atmosféricos identificados nas chaminés da unidade são: dióxido de enxofre
(SO2), monóxido de carbono (CO), compostos azotados (NOx) e compostos orgânicos voláteis (COV).

As medições efetuadas, no Anexo 19, demonstram que os parâmetros monitorizados em cada uma
das fontes fixas estão em conformidade com os limites de emissão definidos na Portaria n.º
675/2009, de 23 de Junho, Portaria n.º 677/2009, de 23 de Junho e Portaria n.º 80/2006, de 23 de
Janeiro.

A emissão de poluentes pode causar alguns efeitos negativos na atmosfera, o quadro seguinte
descreve de forma sintetizada alguns desses efeitos no ambiente resultantes da presença na
atmosfera dos compostos caracterizados nas chaminés da unidade.
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Tabela 5.1– Efeitos previsíveis causados por cada um dos poluentes.

Poluente
CO

Efeitos
Risco para a Saúde publica;
Intensificação do aquecimento global;
Contribui para o efeito de estufa;

COV

Risco para a saúde pública;
Pode formar substâncias danosas para a vegetação;
Contribui para a formação de smog;

NOx

Risco para a saúde pública;
Precursor de poluentes secundários;

SO2

Risco para a Saúde publica;
Formação de chuvas ácidas;
Reduz a taxa de crescimento das plantas.

Impacte QA3.01
AUMENTO DAS CONCENTRAÇÕES DE POLUENTES EMITIDAS PARA A ATMOSFERA
De acordo com os resultados obtidos nas análises efetuadas, as quantidades emitidas de cada um
dos poluentes para a atmosfera estão em conformidade com a legislação em vigor. No entanto, a
Mundotêxtil, exerce pressão sobre este descritor, uma vez que contribui para o aumento dos
principais poluentes atmosféricos, nomeadamente o NOx, SO2, CO e COV’s. Nenhum destes
poluentes emitidos para a atmosfera, em cada uma das fontes, ultrapassa os valores limites
estabelecidos na legislação, os impactes causados são negativos, pouco significativos, certos,
permanentes, diretos e cumulativos, reversíveis e de magnitude local.

Impacte QA.02
AUMENTO DAS CONCENTRAÇÕES DE POLUENTES DEVIDO À CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS
Existem também emissões de gases provenientes do escape dos veículos motorizados afetos à
unidade, principalmente de transporte de produtos, matérias-primas e subsidiárias. As quantidades
de poluentes lançados na atmosfera resultante do transporte são reduzidas, deste modo o impacte

3

QA – Qualidade do ar
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causado pode ser classificado como negativo, significativo, certo, temporário, reversíveis, de
magnitude local e com efeitos diretos.

5.3 RECURSOS HIDRICOS
A identificação e avaliação de impactes ambientais sobre o presente descritor será efetuada com
base nos consumos de água superficial da unidade bem como a quantidade de efluentes gerada na
unidade. No Anexo 16 encontra-se descrito com pormenor a composição dos efluentes industriais à
saída da ETAR da unidade.

A água utilizada na unidade para consumo doméstico e industrial é proveniente da rede pública e de
duas captações superficiais existentes (Anexos 12 e 13), respetivamente.

A unidade para assegurar o seu adequado desempenho efetua a captação de aproximadamente
2.650 m3/dia de água superficial para uso industrial.

A Mundotêxtil já adotou algumas medidas para minimizar os impactes nos Recursos Hídricos que
possam ser causados pelos consumos, tais como, tendo em conta a importância do consumo de água
numa tinturaria, uma vez que se trata de um dos aspetos ambientais mais significativos, a empresa
introduziu, ao longo dos anos, uma série de tecnologias e metodologias de trabalho, no sentido de
otimizar o consumo de água.

O trabalho de investigação e desenvolvimento efetuado no laboratório, assim como o sistema de
alimentação automática de produtos químicos (utilizando somente a operação manual para corantes
utilizados pouco frequentemente), contribuem fortemente para uma diminuição do consumo de
diversos recursos, tais como água, energia, produtos químicos, etc.

No que se refere especificamente ao consumo de água, a programação e alimentação sistemática
das partidas, contribui para a diminuição da relação de banho, minimizando desperdícios e
remontas. As máquinas são equipadas com controladores automáticos do volume de enchimento e
temperatura.
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Existe ainda a preocupação da seleção adequada das máquinas, consoante o tamanho da partida a
ser processada, de modo a permitir a sua operação na gama de relações de banho nominais para a
qual foram concebidas.

Raramente é utilizado o método de enxaguamento por transbordamento, sendo usado o método de
drenagem e enchimento.

Foram adquiridas duas máquinas de banho curto.

Não são usados processos húmidos nos acabamentos (foulardagem).

De salientar ainda que a empresa tem já instalado um sistema de reutilização das águas da tinturaria
de felpo.

Impacte RH4.01
CAPTAÇÃO DE ÁGUA NO RIO VIZELA e RIBEIRO DE SÁ
A atividade da Mundotêxtil implica a captação aproximada de 56.000 m³/mês de água do Rio Vizela
e Ribeiro de Sá mas devolve 51000 m³/mês de efluentes tratados ao meio aquático, num local a
jusante da captação mas muito próximo; regista-se um défice de 5.000m3/mês, aproximadamente, o
que não é significativo para o Rio Vizela.
O impacte ambiental será de natureza negativa, pouco significativo, local, indireto, certo,
permanente e parcialmente reversível.

Impacte RH.02
AFECTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
O desenvolvimento da atividade da Mundotêxtil origina o consumo de água da rede pública.

4

Recursos Hídricos
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Os valores indicam um consumo regular de aproximadamente 2 m3/d. A área em estudo é servida
pela rede de abastecimento pública de água, estando assegurado o fornecimento de água a partir
desta rede para consumo doméstico.
O impacte é negativo, não significativo certo, permanente, direto e cumulativo, reversível, e local.

Na Mundotêxtil os efluentes líquidos gerados podem ser de origem doméstica e industrial.
Diariamente, as quantidades de efluente gerado na unidade são de aproximadamente 2.380m 3/dia, o
que corresponde a um caudal anual de 571.567m3/ano.

Os efluentes industriais têm origem no sector de tingimento e enobrecimento.

Os efluentes de origem doméstica são provenientes das instalações sanitárias, balneários e lavagens.

As águas residuais de origem doméstica e industrial são tratadas na Estação de Pré Tratamento de
Águas Residuais (EPTAR) da empresa e depois descarregadas em parte no Sistema de Despoluição do
Vale do Ave (SIDVA). As restantes águas residuais seguem para tratamento complementar,
previamente à sua descarga no Rio Vizela.

Impacte RH.03
DESCARGA DOS EFLUENTES NO RIO VIZELA/SIDVA
Após uma pesquisa efetuada, é possível constatar que estes compostos quando lançados no meio
hídrico em quantidades elevadas podem causar alguns efeitos negativos, conferindo-lhe menor
qualidade. Os principais efeitos resultantes da descarga destes compostos nos recursos hídricos
provocam, alteração das características organoléticas da água, dificultam a entrada de luz, esgotam o
oxigénio da água, podem acumular-se em peixes e moluscos, tóxicos para os peixes e podem
interferir na reprodução dos organismos aquáticos.
As caracterizações efetuadas aos efluentes à saída da ETAR e para Descarga no SIDVA (Anexo 16)
permitem verificar que os parâmetros monitorizados estão, na generalidade, em conformidade com
o Despacho 27.286/2004 e Regulamento do SIDVA, respetivamente.
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Deste modo, o impacte causado pelo aumento de poluentes nos recursos hídricos superficiais pode
ser classificado como negativo, significativo, certo, permanente, indireto, parcialmente reversível e
localizado.

5.4

SOCIO – ECONOMIA

A Mundotêxtil contribui para o desenvolvimento sócio – económico e diversificação do tecido
empresarial do Vale do Ave, predominantemente ligado à indústria têxtil, bem como para a
modernização e desenvolvimento do sector secundário na região.

Impacte SE5.01
FOMENTO DO EMPREGO
A laboração da unidade garante um total de 540 postos de trabalho, contribuindo deste modo para a
fixação das populações na cidade de Vizela, assegurando a melhoria das suas condições de vida.

Assim, os impactes identificados para este fator ao nível local podem caracterizados como positivos,
significativos, certos, temporários, diretos, irreversíveis, e locais.

5.5

PSICO – SOCIAL

A unidade já está integrada num contexto sócio – demográfico não provocando nesta fase de análise,
sentimentos ou avaliações novas sobre a mesma, sendo percecionada como fonte de emprego.
Como tal, não são identificados impactes sobre este descritor.

5

SE – Sócio-Economia
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5.6

AMBIENTE ACUSTICO

A identificação e avaliação de impactes sobre o presente descritor têm por base a caracterização da
situação acústica ambiental nas instalações e respetiva envolvente. Esta caracterização permite
conhecer o Ruído Ambiente com ocorrência de Ruído Particular e o Ruído Residual, (Relatório
Técnico 1).

Os resultados obtidos na monitorização efetuada ao ruído ambiente e ao ruído residual na unidade e
respetiva envolvente, quando comparados permitem conhecer qual o efeito dos níveis de ruído
gerado pela unidade.

A empresa situa-se numa zona onde na envolvente existem outras indústrias, pequenos comércios e
habitações. Existem duas vias rodoviárias com tráfego constante: a Rua da Saudade e a Estrada
Nacional n.º 106. Deste modo, realizaram-se medições em frente a 3 habitações próximas à empresa
e no interior da propriedade de uma empresa vizinha, situada na mesma frente de uma habitação
(dada a impossibilidade de aceder à propriedade da mesma), passíveis de sofrer incomodidade
provocada pelo ruído emitido pela instalação.

Impacte AE6.01
AUMENTO DOS NIVEIS DE RUÍDO RESULTANTES DO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE
Os impactes sobre o ambiente acústico resultantes do funcionamento da unidade podem ser
considerados como negativos, pouco significativos, certos, permanentes, diretos e cumulativos,
reversíveis e localizados.

Impacte AE.02
AUMENTO DOS NIVEIS DE RUÍDO RESULTANTES DO TRÁFEGO DE VEICULOS QUE ACEDEM À
UNIDADE

6

AE – Ambiente Acústico
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O funcionamento da Mundotêxtil está associado ao aumento do tráfego de viaturas de transporte
de matérias-primas e produto final. Este fator contribui para o aumento dos níveis sonoros na zona e
respetivas vias de acesso à unidade.

O impacte causado pelo aumento dos níveis sonoros devido ao tráfego de viaturas de transporte de
mercadorias pode ser classificado como negativo, pouco significativo, certo, permanente, indireto,
reversível e localizado.

5.7

SOLO: USOS DO SOLO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

Relativamente ao Uso do Solo e Condicionantes, de acordo com o PDM, a área afeta à unidade
engloba várias classificações tais como Zona de Construção Industrial e Armazenagem, Zona de
Construção Dominante tipo II e Zona Não Urbanizável (Anexo 8).

A Carta de Ordenamento e a Planta de Condicionantes do PDM de Guimarães não enunciam
qualquer incompatibilidade para a área onde se encontra implementada atualmente a unidade.

Em consonância com o anteriormente exposto não são identificados impactes para este descritor.

5.8

GEOLOGIA: FORMAÇÕES GEOLÓGICAS E SISMICIDADE

Relativamente às Formações Geológicas e Sismicidade, não se prevê que a fase de exploração, fase
atual, implique impactes sobre este descritor.

5.9

PAISAGEM

A unidade já se encontra construída pelo que é possível considerar que atualmente corresponde a
um elemento intrínseco da paisagem.
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Impacte P7.01
EXISTENCIA DA UNIDADE FABRIL

Ao nível local, a zona de intervenção da Unidade Fabril da Mundotêxtil insere-se numa região muito
intervencionada e de tradição industrial, no vale do Ave, na proximidade de vários centros urbanos e
industriais. Na proximidade imediata da zona de intervenção coexistem inúmeras unidades fabris,
áreas de habitação, áreas verdes e o Rio Vizela.

O impacte visual causado na envolvente da unidade pode ser classificado negativo, pouco
significativo, certo, permanente, direto, reversível e localizado.

5.10 FAUNA, FLORA E HABITATS
A inventariação de impactes no presente descritor teve em consideração a fauna, flora, vegetação e
habitats. Foi seguida a seguinte metodologia:


Cruzamento da informação obtida no levantamento de campo com a fotografia aérea e
bibliografia diversificada;



Identificação e caracterização dos impactes gerais associados à fase de exploração da
Mundotêxtil.

Os impactes ambientais diretos mais significativos centrar-se-ão numa possível contaminação do Rio
Vizela e de habitats adjacentes. Destaca-se ainda a emissão de efluentes gasosos e os gastos
energéticos que são muito elevados. Ao nível dos impactes ambientais indiretos, destaca-se a
movimentação de veículos ligeiros e a movimentação de veículos pesados. Os principais impactes
ambientais identificados são descritos de seguida.

Os impactes identificados resultam, essencialmente, da libertação de emissões atmosféricas e a
deposição/ bioacumulação de poeiras e poluentes (COV’s e NOx, especialmente), da libertação de
efluentes líquidos (para o SIDVA e para o Rio Vizela), da produção de resíduos sólidos e de resíduos

7

P - Paisagem
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orgânicos e do transporte de pessoas, matérias-primas e produtos, gastos energéticos na produção,
etc..
Impacte FFH8.01
PERTURBAÇÃO DE HABITATS E DA SAÚDE PÚBLICA
Há determinados compostos químicos que são libertados para a atmosfera e que tendem a
acumular-se nos ecossistemas (águas, solos, casas, etc.), sendo absorvidos naturalmente pelos
produtores primários e transitando ao longo das cadeias tróficas – bioacumulação; o rio Vizela será
especialmente afetado não só pela via atmosférica mas também porque se verifica uma lixiviação de
solos através das águas de escorrência e através dos seus afluentes na região; os trabalhadores da
Mundotêxtil e os moradores da região poderão ser também afetados, diretamente, pela inalação
dos compostos químicos atrás referidos; os poluentes que carecem de maior preocupação são os
óxidos de azoto (NOx) e os compostos orgânicos voláteis (COV’s).

A emissão de efluentes líquidos para o SIDVA e para o Rio Vizela poderão ser impactes muito
significativos se não houver uma monitorização periódica eficaz e responsável, o que não é o caso da
Mundotêxtil.

A produção de ruído ambiental está a ser monitorizada e a lei geral do ruído está a ser cumprida,
minimizando a afetação do meio-ambiente.

Globalmente o impacte é negativo, certo, muito significativo, local, irreversível, direto e permanente.

Impacte FFH.02
PRODUÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E GASTOS ENERGÉTICOS
Foram produzidas cerca de 465 toneladas de resíduos em 2011, sendo a maior parte destinada a
operadores licenciados e uma pequena parte é levada a aterro (resíduos orgânicos); este impacte
indireto deverá sempre ser tido em conta, pois a afetação de recursos vegetais, principalmente, será
diminuída ser houver uma redução na produção de resíduos (ex. papel); o consumo de energia é
elevado na Mundotêxtil, por força das circunstâncias, contribuindo para que ocorram impactes
ambientais indiretos e noutros locais, e que poderiam ser compensados.
8
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Globalmente o impacte é negativo, certo, muito significativo, nacional, parcialmente reversível,
indireto e permanente.

Impacte FFH.03
MOVIMENTAÇÃO DE VEÍCULOS LIGEIROS E PESADOS E ATROPELAMENTO DE FAUNA NA
ENVOLVENTE DA ZONA DE INTERVENÇÃO E NOS ACESSOS RODOVIÁRIOS
A Mundotêxtil tem uma produção mensal que implica grandes movimentações de veículos, e este
fator é ainda agravado pela exportação de cerca de 95% da sua produção. A agitação, a emissão de
gases de combustão, o atropelamento de espécimes de fauna, a afetação da nidificação de aves (pelo
ruído ambiental e agitação) e a afetação do metabolismo dos seres vegetais pode ser uma
consequência direta do movimento de veículos afetos à Mundotêxtil. Com efeito são muitos os
veículos ligeiros que se deslocam na envolvente da zona de intervenção (justificados, na sua maioria,
pela deslocação do operariado) e serão 80 a 100 veículos pesados a circular, mensalmente,
aportando matérias-primas ou expedindo produto acabado.

O impacte ambiental será de natureza negativa, significativo, regional, indireto, provável,
permanente e parcialmente reversível.

5.11 GESTÃO DE RESIDUOS
A equipa responsável pela elaboração do presente EIA considerou importante proceder à
identificação e avaliação de impactes causados pelos resíduos gerados e as medidas de Gestão de
Resíduos adotadas. Deste modo, serão considerados os resíduos gerados na unidade, já enunciados
na descrição do processo, nomeadamente no ponto 3.4.7.

Atualmente a unidade possui a caracterização e respetiva quantificação de todos os resíduos
gerados. Os resíduos produzidos na unidade são separados e encaminhados para operadores
autorizados, a fim de ser conduzidos para o destino adequado. Estas ações permitem minorar os
impactes resultantes dos resíduos gerados.
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Na fase de exploração o número e heterogeneidade de resíduos gerados na unidade são, entre
outros, embalagens de papel e cartão, embalagens de plástico, resíduos urbanos mistos, resíduos de
fibras têxteis processadas, lâmpadas e gradados.

A produção, encaminhamento e destino dos resíduos está intimamente ligado com o descritor Fauna
Flora e Habitats pelo que, tal como referido no capitulo anterior:
Impacte GR9.01
PRODUÇÃO DE RESÍDUOS
Foram produzidas cerca de 465 toneladas de resíduos em 2011, sendo a maior parte destinada a
operadores licenciados e uma pequena parte é levada a aterro (resíduos orgânicos); este impacte
indireto deverá sempre ser tido em conta, pois a afetação de recursos vegetais, principalmente, será
diminuída ser houver uma redução na produção de resíduos (ex. papel).
Globalmente o impacte é negativo, certo, muito significativo, nacional, parcialmente reversível,
indireto e permanente.

5.12 SINTESE DA IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES
A tabela seguinte apresenta a síntese global dos principais impactes identificados e avaliados para
cada descritor ambiental no presente EIA da Mundotêxtil.

Embora no início deste capítulo já tenha sido apresentada a metodologia de identificação e avaliação
de impactes a utilizar no presente EIA. Contudo, de modo a clarificar e facilitar a visualização e
compreensão da matriz seguidamente apresentada, são novamente indicados os critérios de
avaliação utilizados.

9

GR – Gestão de Resíduos
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Parâmetros de Avaliação dos Impactes Ambientais

- Natureza – positiva, nula ou negativa;
- Significância - muito significativo, significativo, pouco significativo ou não significativo;
- Tipo - certo, provável ou improvável;
- Duração - permanente ou temporário;
- Efeito - direto, indireto ou cumulativo;
- Reversibilidade - reversível ou irreversível;
- Magnitude - local, regional, nacional ou global.
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Tabela 5.2– Matriz de Impactes – Resumo dos principais impactes resultantes da exploração da unidade
Avaliação dos Impactes
Fator
Ambiental

Qualidade
do Ar

Ação

Chaminés
Tráfego de
veículos
Captação de
água no rio
Vizela e Ribeiro
de Sá

Recursos
Hídricos

Ambiente
Acústico

Emissões gasosas

Emissões gasosas

Diminuição das
disponibilidades
hídricas

Consumo Rede
Pública
Rejeição de
efluentes no
rio Vizela e
SIDVA

Sócio Económico

Impacte

Laboração da
unidade

Funcionamento
dos
equipamentos

Significância

Pouco
Significativo

Natureza

Negativo

Significativo

Pouco
Significativo

Efeito

Cumulativo
e direto

Tipo

Duração

Magnitude

Reversível

Local

Permanente
Certo
Temporário

Direto

Parcialmente
Reversível

Certo
Negativo

Reversibilidade

Indireto

Local

Permanente
Não
significativo

Direto e
Cumulativo

Reversível

Aumento da
carga poluente
nos recursos
hídricos
superficiais

Significativo

Negativo

Indireto

Certo

Permanente

Parcialmente
Reversível

Local

Desenvolvimento
económico da
região
Melhoria da
Qualidade de
Vida
Criação de
Postos de
trabalho

Significativo

Positivo

Direto

Certo

Temporário

Irreversível

Local

Pouco
Significativo

Negativo

Direto e
Cumulativo

Certo

Permanente

Reversível

Local

Aumento dos
níveis de ruído
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Avaliação dos Impactes
Fator
Ambiental
Ambiente
Acústico

Paisagem

Fauna,
Flora e
Habitats

Gestão de
Resíduos

Ação

Tráfego de
veículos

Impacte

Aumento dos
níveis de ruído

Existência da
Unidade Fabril
Emissões
Atmosféricas e
Rejeição de
Efluentes
Líquidos
Produção de
Resíduos
Sólidos e
Gastos
Energéticos
Movimentação
de Veículos e
Atropelamento
de Fauna ou
Flora

Impacte visual na
envolvente

Funcionamento
da Unidade

Produção de
Resíduos

Significância

Natureza

Efeito

Tipo

Duração

Reversibilidade

Magnitude

Pouco
Significativo

Negativo

Indireto

Certo

Permanente

Reversível

Local

Pouco
Significativo

Negativo

Direto

Certo

Permanente

Reversível

Local

Irreversível

Local

Direto
Muito
Significativo
Perturbação de
Habitats e da
Saúde Pública

Certo
Negativo

Parcialmente
Reversível

Indireto
Significativo
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Significativo

Nacional

Permanente

Provável

Negativo

Indireto

Certo

Regional

Permanente

Parcialmente
Reversível

Nacional
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6 MEDIDAS MITIGADORAS
Após a identificação, caracterização e avaliação dos impactes resultantes da Mundotêxtil a que se
procedeu no capítulo anterior serão apresentadas sempre que possível medidas mitigadoras para os
impactes ainda existente e referenciadas as medidas mitigadoras já implementadas.

6.1 QUALIDADE DO AR
Uma vez que os parâmetros monitorizados aos efluentes gasosos emitidos nas diferentes chaminés
da unidade, nomeadamente, CO, SO2, NOx, e COV’s se encontram em conformidade com os valores
limite de emissão, está, portanto, assegurada a proteção do ambiente e da saúde humana.

Se por motivo excecional se detetar qualquer avaria ou mau funcionamento dos equipamentos da
unidade, proceder-se-á a uma medição pontual de modo a controlar o problema.

Uma vez que a unidade se encontra em conformidade com os requisitos legais disponíveis, para este
descritor não são propostas medidas mitigadoras, apenas a manutenção periódica dos equipamentos
de combustão.

6.2 RECURSOS HÍDRICOS
Com o intuito de minorar os impactes causados pelo consumo de água a unidade já adotou algumas
medidas mitigadoras que permitem a redução dos consumos, tais como, tendo em conta a
importância do consumo de água numa tinturaria, uma vez que se trata de um dos aspetos
ambientais mais significativos, a empresa introduziu, ao longo dos anos, uma série de tecnologias e
metodologias de trabalho, no sentido de otimizar o consumo de água.

O trabalho de investigação e desenvolvimento efetuado no laboratório, assim como o sistema de
alimentação automática de produtos químicos (utilizando somente a operação manual para corantes
utilizados pouco frequentemente), contribuem fortemente para uma diminuição do consumo de
diversos recursos, tais como água, energia, produtos químicos, etc.
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No que se refere especificamente ao consumo de água, a programação e alimentação sistemática
das partidas, contribui para a diminuição da relação de banho, minimizando desperdícios e
remontas. As máquinas são equipadas com controladores automáticos do volume de enchimento e
temperatura.

Existe ainda a preocupação da seleção adequada das máquinas, consoante o tamanho da partida a
ser processada, de modo a permitir a sua operação na gama de relações de banho nominais para a
qual foram concebidas.

Raramente é utilizado o método de enxaguamento por transbordamento, sendo usado o método de
drenagem e enchimento.

Foram adquiridas duas máquinas de banho curto.

Não são usados processos húmidos nos acabamentos (foulardagem).

De salientar ainda que a empresa tem já instalado um sistema de reutilização das águas da tinturaria
de felpo.

No que diz respeito aos efluentes, a implementação da ETAR para o tratamento dos efluentes
industriais gerados na unidade permitiu que os valores de poluentes e respetivas quantidades (Anexo
16) estejam em consonância com os valores limites previstos na legislação e Regulamento do SIDVA.
Deste modo, a unidade pretende continuar a efetuar o controlo da qualidade dos seus efluentes
industriais.

6.3 SOCIO - ECONOMIA
Visto não terem sido identificados impactes negativos sobre este descritor, não são, portanto,
propostas medidas mitigadoras.

Unidade Fabril da Mundotêxtil – Industrias Têxteis, S.A.
Relatório Síntese

124

6.4 PSICO – SOCIAL
Uma vez que para este descritor não foram identificados impactes negativos, considerou-se que não
é necessário sugerir medidas mitigadoras.

6.5 AMBIENTE ACUSTICO
O ruído gerado na unidade não é um fator de incómodo, deste modo não estão previstas a curto
prazo medidas de minimização. No entanto, qualquer alteração significativa na unidade que seja
passível de provocar danos no ambiente será efetuada uma pesquisa de modo a implementar as
medidas mitigadoras mais adequadas.

6.6 SOLO: USOS DO SOLO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
Visto não terem sido identificados impactes negativos neste descritor não foram, portanto,
estabelecidas medidas de mitigação.

6.7 GEOLOGIA
Na análise deste descritor não foram identificados impactes negativos, como tal não são
apresentadas medidas mitigadoras.

6.8 PAISAGEM
Ao nível do enquadramento paisagístico da unidade na zona industrial foi identificado um impacte
resultante da existência da unidade em si.
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Exteriormente à Mundotêxtil foram plantados alguns exemplares de Acer sp. (áceres), embora em
número reduzido pelo que a medida de mitigação proposta para este descritor será reformular as
áreas verdes da Mundotêxtil, plantando mais árvores nas áreas destinadas ao efeito e tratando os
exemplares existentes com mais cuidado.

6.9 FAUNA, FLORA E HABITATS
As medidas a adotar nesta fase minimizarão ou compensarão os impactes que ocorrem com
frequência na zona de intervenção e na respetiva envolvente. Para que tal seja consequente será
aconselhável a adoção das seguintes medidas gerais:


Reduzir os consumos energéticos recorrendo às melhores tecnologias disponíveis e aos
melhores processos de gestão da produção (layout industrial);



Instaurar um sistema de transporte para operários com o objetivo de suprimir grande
parte das deslocações de veículos ligeiros dos operários;



Desincentivar as deslocações em viatura própria por parte dos operários;



Reduzir os consumos de água na atividade industrial e nas restantes atividades,
instalando as melhores tecnologias disponíveis técnica e economicamente viáveis;



Aplicar periodicamente todos os programas de monitorização em vigor – desta forma
poderá despistar-se qualquer efeito inesperado para o meio-ambiente e/ ou seres vivos/
humanos (ex. sempre que a descarga de efluente tratado no Rio Vizela apresentar uma
cor diferente, espumas ou níveis de turvação diferentes do habitual, deverá recolher-se
uma amostra e analisá-la química e biologicamente;



Gerir da melhor forma os processos de transporte de matérias-primas e de produto
acabado, recorrendo a frotas menos poluentes;



Reformular as áreas verdes da Mundotêxtil, plantando mais árvores nas áreas
destinadas ao efeito e tratando os exemplares existentes com mais cuidado;



Arquitetar e aplicar um plano para a redução de resíduos sólidos (papel, vidro, madeiras,
orgânicos, etc.).
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6.10 GESTÃO DE RESIDUOS
A unidade já efetua a identificação, classificação e quantificação dos resíduos gerados. No Anexo 20
está disponível uma cópia do Mapa Integrado de Registo de Resíduos de 2011, enviado para a
Agência Portuguesa do Ambiente.

A unidade continuará a efetuar este procedimento de identificação e classificação adequada dos
resíduos gerados e o preenchimento deste mapa.

6.11 SINTESE DAS MEDIDAS DE MITIGADORAS
A Mundotêxtil já se encontra construída e já implementou medidas que permitem minimizar os
impactes negativos resultantes da sua laboração no ambiente. No entanto, a tabela seguinte
apresenta a síntese das principais medidas mitigadoras implementadas e propostas para
implementar na unidade.
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Tabela 6.1– Síntese das Medidas Mitigadoras

FATOR

MEDIDAS MITIGADORAS

AMBIENTAL
Qualidade do Ar

o Caracterização das emissões gasosas (implementado)
o Manutenção periódica dos equipamentos de combustão (implementado)
o Sistema de alimentação automática de produtos químicos (implementado)
o Programação e alimentação automática das partidas (implementado)
o Evitar o método de enxaguamento por transbordamento (implementado)

Recursos Hídricos

o Não são utilizados processos húmidos nos acabamentos (implementado)
o Reutilização de águas residuais da tinturaria de felpo (implementado)
o Instalação de Estação de Tratamento de Efluentes (implementado)
o Controlo da qualidade dos efluentes tratados (implementado)

Paisagem

o Reformulação das áreas verdes (implementado)
o Melhorar o tratamento dos jardins (implementado)
o Reduzir os consumos energéticos recorrendo às melhores tecnologias disponíveis e aos melhores processos de
gestão da produção (layout industrial) (implementado)
o Instaurar um sistema de transporte para operários com o objetivo de suprimir grande parte das deslocações de

Fauna, Flora e
Habitats

veículos ligeiros dos operários (a implementar)
o Desincentivar as deslocações em viatura própria por parte dos operários (a implementar)
o Reduzir os consumos de água na atividade industrial e nas restantes atividades, instalando as melhores tecnologias
disponíveis técnica e economicamente viáveis (implementado)
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FATOR

MEDIDAS MITIGADORAS

AMBIENTAL

o Aplicar periodicamente todos os programas de monitorização em vigor – desta forma poderá despistar-se qualquer
efeito inesperado para o meio-ambiente e/ ou seres vivos/ humanos (ex. sempre que a descarga de efluente tratado
no Rio Vizela apresentar uma cor diferente, espumas ou níveis de turvação diferentes do habitual, deverá recolherse uma amostra e analisá-la química e biologicamente (implementado)
Fauna, Flora e
Habitats

o Gerir da melhor forma os processos de transporte de matérias-primas e de produto acabado, recorrendo a frotas
menos poluentes (a implementar)
o Reformular as áreas verdes da Mundotêxtil, plantando mais árvores nas áreas destinadas ao efeito e tratando os
exemplares existentes com mais cuidado (a implementar)
o Arquitetar e aplicar um plano para a redução de resíduos sólidos (papel, vidro, madeiras, orgânicos, etc.) (a
implementar)

Gestão de
Resíduos

o Separação e Acondicionamento adequado dos resíduos (implementado)
o Assegurar o transporte dos resíduos de forma ambientalmente adequada (implementado)
o Encaminhamento dos resíduos para operadores autorizados (implementado)
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7 PLANO GERAL DE MONITORIZAÇÃO
A Mundotêxtil atualmente efetua a monitorização dos principais descritores afetados que permitem
avaliar a eficácia das atuais medidas de minimização já implementadas para o cumprimento dos
requisitos legais a que a unidade está sujeita.

A definição do Plano de Monitorização para a unidade, será efetuado com base no plano já existente
onde se destaca a monitorização dos descritores mais pertinentes, nomeadamente, Qualidade do Ar,
Recursos Hídricos e Gestão de Resíduos, em conformidade com os atuais requisitos legais.

Os Planos de Monitorização adotados correspondem ao prolongamento e aperfeiçoamento dos já
existentes, uma vez que permitem o cumprimento dos requisitos legais em matéria de ambiente.

Seguidamente são apresentadas as principais ações de monitorização a realizar na fase de
exploração para um dos fatores que se justifiquem.

7.1 QUALIDADE DO AR
A Mundotêxtil possui um total de 34 fontes fixas de emissão associadas às diferentes fases do
processo de fabrico da mesma. Durante a fase de exploração considera-se oportuno o
acompanhamento ambiental deste descritor que permite validar o cumprimento dos requisitos
legais aplicáveis à unidade.

As análises já efetuadas aos efluentes gasosos demonstram que todos os parâmetros monitorizados,
nomeadamente CO, SO2, NOx e COV’s estão em conformidade com os valores limite estabelecidos na
Portaria n.º 675/2009, de 23 de Junho, Portaria n.º 677/2009, de 23 de Junho e Portaria n.º 80/2006,
de 23 de Janeiro.

No que se refere à Qualidade do Ar, a Mundotêxtil optou pelo seguinte plano de monitorização:
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- Chaminé Coletora das Caldeiras - Monitorização uma vez de três em três anos dos
parâmetros NOx, CO e COV.

- Máquina de Secar e Engomadeiras I e 2 - Monitorização uma vez de três em três anos do
parâmetro COV.

- Râmolas e Tumblers - Monitorização uma vez de três em três anos do parâmetro COV.

- Jets - Monitorização anual em regime de rotatividade anteriormente aprovado do
parâmetro COV.

O Plano de Monitorização estabelecido para este descritor encontra-se no anexo 19.

7.2 RECURSOS HÍDRICOS
As águas residuais de origem doméstica e industrial são tratadas na Estação de Pré Tratamento de
Águas Residuais (EPTAR) da empresa e depois descarregadas em parte no Sistema de Despoluição do
Vale do Ave (SIDVA). As restantes águas residuais seguem para tratamento complementar,
previamente à sua descarga no Rio Vizela.

A campanha de monitorização efetuada ao efluente industrial à saída da ETAR antes de ser
descarregado no SIDVA demonstra que os valores de descarga para cada parâmetro monitorizado
estão em conformidade com os valores limite de descarga estipulados no Regulamento SIDVA.

Relativamente à frequência com que deverão ser efetuadas as campanhas de monitorização aos
efluentes industriais descarregados no SIDVA, esta é da competência desta entidade, estando
definido o seguinte plano de monitorização.
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pH
CBO5
CQO
SST
Condutividade
Cloretos
Agentes
Tensioativos
Aniónicos
Azoto Amoniacal
Hidrocarbonetos
Totais
Sulfuretos
Cianetos Totais
Fenóis
Chumbo
Cobre

DEZ

NOV

METODOLOGIA

2000 mg/l O2

Analisador de fluxo
segmentado

50 mg/l

Analisador de fluxo
segmentado

100 mg/l NH4

Gravimetria

50 mg/l

Volumetria
Analisador de fluxo
segmentado
Espectrometria de
absorção molecular
Absorção atómica,
grafite
Absorção atómica,
chama

2 mg/l S

Absorção atómica,
chama
Absorção atómica,
chama
Deteção de massa
(MS)
Absorção atómica,
grafite
Absorção atómica,
chama
Absorção atómica,
grafite
Calculado pela soma
dos metais
determinados
analiticamente
Quimiluminescência

Níquel
Zinco
Boro
Arsénio
Ferro
Selénio

Metais Pesados
Nitritos

LIMITES DESCARGA
SIDVA

Eletrometria
Diluições, incubação
20ºC, 5 dias
Titulometria (método
do dicromato de
potássio)
Gravimetria
Eletrometria
Cromatografia iónica

Absorção atómica,
chama

Crómio Total

TRIMESTRAL

OUT

SET

AGO

JUL

JUN

MAI

ABR

MAR

FEV

PARÂMETRO

JAN

Tabela 7.1– Plano de Monitorização dos efluentes líquidos descarregados no SIDVA.

5,5-9,5
500 mg/l O2

1000 mg/l
3 m S/cm
1500 mg/l Cl

1 mg/l CN
40 mg/l C2H5OH
0,05 mg/l Pb
1 mg/l Cu
Cr Hexavalente 2
mg/l (VI)
Cr Trivalente 2 mg/l
(III)
2 mg/l Ni
5 mg/l Zn
1 mg/l B
0,05 mg/l As
2,5 mg/lFe
0,05 mg/l Se

10 mg/L
10 mg/l NO2

SEMESTRAL
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Relativamente à descarga de parte dos efluentes líquidos no Rio Vizela, recentemente a Mundotêxtil
reiterou à Administração da Região Hidrográfica da Região Norte- ARH Norte (Anexo 15), a
autorização para esta descarga, não obtendo até ao momento resposta. Não obstante, a empresa
efetua monitorizações trimestrais a este efluente antes da sua descarga (Anexo 16).

7.3 FAUNA E FLORA
Refira-se que monitorizar parâmetros químicos e/ ou biológicos na envolvente da zona de
intervenção é um processo muito moroso e de difícil execução em virtude da existência de diversas
unidades industriais (da área têxtil, especialmente). Desta forma, parece ser inadequado e
injustificável a monitorização de determinadas variáveis no Rio Vizela, nos solos, nos pastos e em
diversos pontos das cadeias tróficas estabelecidas.

7.4 GESTÃO DE RESÍDUOS
Os resíduos gerados na unidade já foram identificados e quantificados, bem como referenciados os
possíveis destinos e operadores autorizados a quem são entregues.

As ações de monitorização propostas para este fator contemplam a manutenção do registo
atualizado da quantidade, tipo de resíduos recolhidos, origem, destino e identificação da operação
efetuada, de modo a dar cumprimento ao Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro.

Relativamente ao transporte dos resíduos continuará a ser efetuado com o preenchimento das guias
de acompanhamento de resíduos, tal como indicado na Portaria n.º 335/97, de 16 de Maio.

O plano de monitorização inclui ainda o preenchimento anual do Mapa Integrado de Registo de
Resíduos e a sua submissão à Agência Portuguesa do Ambiente.
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8 ANÁLISE DE RISCO
Analisando o Decreto-Lei 254/2007 de 12 de Julho que tem por objeto a prevenção de acidentes
graves que envolvam substâncias perigosas e a limitação das suas consequências para o homem e
para o ambiente, com vista a assegurar, de forma eficaz e coerente, um elevado nível de proteção
dos mesmos, verifica-se que a empresa não se encontra abrangida por este diploma uma vez que
não possui as quantidades indicadas no mesmo, nem mesmo através da conjugação de vários tipos
de substâncias perigosas.

De qualquer forma, existem situações decorrentes da própria atividade da empresa que carecem de
especial atenção e que se interligam em termos de Ambiente e Segurança e Higiene do Trabalho.

Deste modo, considerou-se importante a realização da Avaliação de Riscos no âmbito do EIA, para
que sejam adotadas determinadas medidas com vista à segurança dos colaboradores, instalações e
toda a envolvente à empresa (ver Anexo 23).
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9 CONCLUSÃO
A elaboração do presente Estudo de Impacte Ambiental, da Mundotêxtil, uma vez que a unidade já
se encontra em fase de exploração teve por objetivo a identificação e avaliação dos impactes
ambientais resultantes do seu funcionamento, bem como a implementação de medidas mitigadoras
e respetivas ações de monitorização e avaliar a eficácia das já existentes.

A unidade está instalada, de acordo com o PDM de Guimarães (Vizela) em Zona de Construção
Industrial e Armazenagem, Zona de Construção Dominante (tipo II) e Zona Não Urbanizável,
regulamentada para a implementação de indústrias deste tipo. Deste modo, o uso do solo previsto
para o local está em consonância com o uso atual, não existindo qualquer incompatibilidade de usos
do solo.

No entanto, considera-se importante referenciar que a unidade já implementou algumas das
medidas mitigadoras que permitiram suprimir os impactes resultantes do seu funcionamento e
cumprir os requisitos legais em matéria de ambiente.

Associado à da fase de exploração da unidade está o aumento dos efluentes gasosos emitidos para a
atmosfera, embora as medições efetuadas permitam constatar que os parâmetros analisados estão
em conformidade com a legislação.

O funcionamento da unidade está associado ao consumo dos recursos hídricos superficiais e
consequentemente ao aumento dos efluentes líquidos gerados. No entanto, a unidade já
implementou medidas de racionalização que permitem reduzir os consumos na unidade. Para reduzir
a carga poluente dos efluentes líquidos gerados a unidade implementou uma ETAR. As análises aos
efluentes industriais da unidade descarregados no SIDVA permitem constatar que os parâmetros
monitorizados estão em conformidade com a legislação. O plano de monitorização da unidade inclui
uma análise trimestral e semestral aos efluentes.
Estando a guardar o parecer da ARH Norte relativamente ao pedido de licença para descarga dos
efluentes industriais no Rio Vizela, o plano de monitorização implementado a este nível pela
Mundotêxtil, poderá sofrer algumas alterações.
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Os valores de ruído monitorizados estão em conformidade com a legislação, logo o seu
funcionamento não é um fator de incomodidade.

Relativamente, ao enquadramento paisagístico a unidade está corretamente inserida na zona
industrial. Contudo será necessário reformular as áreas verdes da Mundotêxtil, plantando mais
árvores nas áreas destinadas ao efeito e tratando os exemplares existentes com mais cuidado.

Deste modo, é possível concluir que os impactes negativos gerados pela unidade são pouco
significativos e as medidas mitigadoras já implementadas revelam-se eficazes, bem como o plano de
monitorização.

No que respeita aos fatores económicos e sociais os impactes causados são considerados positivos.
Visto que laboração da unidade corresponde a um fator de desenvolvimento e diversificação do
tecido empresarial da região, assegurando atualmente 540 postos de trabalho.
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