
 

Estudo de Impacte Ambiental do Projecto Aquícola de Engorda de Pregado em Mira 

 

 

Relatório Técnico  316 

Abril 2007 

 

5 IMPACTES E MEDIDAS 

 

5.1 ENQUADRAMENTO 

 

Neste capítulo procede-se à identificação dos impactes previstos e das medidas que devem ser 

adoptadas para minimizar esses impactes, tendo em conta as diversas componentes ambientais 

consideradas, tanto na fase de construção como na fase de exploração.  

 

Entende-se por impacte a alteração ao meio envolvente originada pelo referido projecto, de forma 

directa ou indirecta. Para cada sector ambiental são identificados, quantificados (sempre que 

possível) e avaliados conjuntos de impactes, que permitam uma quantificação ou qualificação o 

mais rigoroso possível do estado do ambiente, para as diferentes alternativas de projecto, ou das 

pressões exercidas pelo projecto sobre o meio, de maneira a tornar mais perceptível a 

interpretação dos vários impactes.  

 

Apresenta-se a situação existente e os impactes decorrentes das acções previstas. Naturalmente, 

existirão impactes analisados de forma mais detalhada que outros, justificando-se tal situação pelo 

facto de, conforme o projecto, existirem componentes ambientais que, à partida, se pressupõem 

como mais passíveis de serem afectadas, apresentando um risco ambiental de maior dimensão. 

 

Também a informação insuficiente, que por vezes existe, leva a que a análise de alguns impactes 

não seja efectuada como se desejaria. Tais situações equivalem a lacunas de conhecimento que 

serão devidamente identificadas ao longo do estudo, sendo posteriormente recomendadas medidas 

no sentido de, em sede de projecto de execução, serem efectuados estudos específicos, de forma a 

serem previstos os impactes gerados com o grau de confiança desejável. 

 

Para todos os casos, são explicitados os dados que presidem à definição do nível de impacte em 

função de dados objectivos. Dada a diferença de significado entre os diversos descritores e a 

ausência de padrões sedimentados em muitos sectores, admitimos que possa subsistir alguma 

arbitrariedade na classificação, ou mesmo alguma distorção num ou outro caso. De qualquer 

forma, os critérios são sempre objectivados. 

 

Normalmente, o ponto de equilíbrio da escala de impactes (impacte nulo) corresponderá sempre à 

alternativa zero (não execução do projecto), que corresponderá a um cenário de evolução da 

situação actual, sobretudo em termos dos usos actuais do solo e das pressões externas verificadas. 

 

A cada sector estudado poderão corresponder um ou mais índices de impacte. Quando para um 

determinado sector existirem sujeitos de impactes muito diferentes ou mesmo de sinal oposto, são 

discriminados diferentes índices de impacte que clarifiquem essas diferenças ou conflitos. 
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Na generalidade, e para todos os descritores, é efectuada uma caracterização dos eventuais 

impactes. Essa caracterização, além dos aspectos referidos, indicará a base da estimativa para os 

impactes e níveis de incerteza e confiança. Sempre que relevante, a análise de Impactes assenta 

essencialmente em duas macro actividades, a fase de construção e a fase de exploração. 

 

A fase de construção engloba a desmatação, a movimentação de terras, incluindo as 

terraplenagens e a construção propriamente dita. É uma fase em que se verifica a movimentação 

de veículos pesados, tanto de maquinaria pesada afecta à obra como de camiões de transporte de 

terras e materiais. 

 

Nesta fase serão implantadas todas as infra-estruturas necessárias ao bom funcionamento da 

unidade aquícola. 

 

As principais acções da fase de construção são: 

 

 Instalação e utilização do estaleiro; 

 Construção da estrada de acesso à instalação; 

 Transporte de materiais diversos para construção; 

 Área reservada ao depósito temporário de materiais resultantes das operações de 

construção; 

 Instalação dos emissários e das captações de água; 

 Implantação do Projecto. 

 

As principais acções da fase de exploração consistem em: 

 

 Funcionamento do Projecto; 

 Manutenção de acessos; 

 Manutenção das infra-estruturas; 

 Descarga e captações de água para, e do mar, respectivamente. 

 

Neste capítulo serão também analisadas e recomendadas as medidas a adoptar durante as fases 

de construção e exploração, com vista à minimização das perturbações ambientais causadas pela 

implantação do projecto em análise. 

 

Foi analisado, por um lado, em que grau as medidas propostas contribuem para mitigar os 

impactes negativos previstos e por outro lado, indicadas quais as potencialidades que podem ser 

criadas ou que impactes podem ser valorizados com a implementação do cenário ambientalmente 

mais favorável. 

 




