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1. Introdução 
 

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

da Exploração Suinícola da Herdade da Serrana. Trata-se de uma instalação existente, 

localizada na freguesia e concelho de Castro Verde (ver Figura 1). 

 

O proponente do Projecto é a firma Suigranja – Sociedade Agrícola S.A. com sede em Sintra.  

 

O Estudo de Impacte Ambiental foi desenvolvido com o objectivo de responder aos requisitos 

do Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro. Este diploma legal, ao abrigo do nº 3 do Artº 

1º e do ponto 1 do Anexo II, alínea e), obriga à apresentação de Estudo de Impacte Ambiental 

para instalações de pecuária intensiva (>400 porcas reprodutoras). De acordo com o Anexo I 

do Decreto-Lei n.º 194/2001, de 21 de Agosto (que aprova o regime jurídico da prevenção e 

controlo integrados da poluição), a Exploração encontra-se abrangida pelo ponto 6.6 - 

Instalação para a criação intensiva de suínos. Encontra-se enquadrada pela alínea b), 

referente a instalações com uma capacidade de produção de 2.000 porcos de mais de 30 kg.  

 

2. Descrição do Projecto 
 

2.1. Objectivos e necessidade do Projecto 
 

A Suigranja S.A. pretende concluir o licenciamento da Exploração Suinícola da Herdade da 

Serrana, dimensionada para 700 porcas reprodutoras e uma produção anual de 5.900 porcos 

de 100 kg. Esta Exploração existe há cerca de 20 anos e é propriedade da Suigranja S.A. desde 

Setembro de 2004. 

 

2.2. Principais características do Projecto 
 

A Exploração Suinícola ocupa uma área total de cerca de 7,5 ha e funciona em ciclo fechado1 

para 700 porcas em regime intensivo, em que apenas se engorda 40% da produção nesta 

Exploração. 

 

 

Fotografia 1 – Vista da Exploração Suinícola a partir da EN2. 

 

                                                       
1 Ciclo fechado – unidade onde são criados os suínos desde o nascimento até à idade adulta. 
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O acesso ao local é efectuado pela EN2 (que liga Castro Verde a Aljustrel), onde a partir do 

km 640, segue-se em direcção a Este por um caminho em terra batida, com aproximadamente 

400 m de extensão. A EN2 estabelece ligação com o IP2, a aproximadamente 500 m da 

entrada para a Exploração, que por sua vez liga ao IP1. 

 

Na envolvente ao local de implantação da Exploração Suinícola não existem habitações ou 

outras instalações pecuárias, matadouros, oficinas de preparação de carnes e seus derivados, 

ou quaisquer outras situações, que pela sua natureza, ponham em perigo a segurança 

sanitária da Exploração.  

 

O terreno da área de implantação da Exploração Suinícola em estudo encontra-se ocupado 

pela própria unidade de produção e pela ETAR (Figura 2). Na envolvente mais próxima, o uso 

do solo predominante é agro-pastoril constituído por culturas anuais de sequeiro. O 

aglomerado populacional de Castro Verde situa-se a Sul, a cerca de 850 m.  

 

A Exploração Suinícola da Herdade da Serrana consiste numa unidade de produção para 

700 porcas. O objectivo de produção anual é de cerca de 16.000 leitões desmamados, que 

originam cerca de 15.500 leitões de 25 kg, sendo uma parte engordados na própria Exploração 

(cerca de 40%) e a restante vendida para engorda externa.  

 

A Exploração Suinícola apresenta uma área coberta de cerca de 2,6 ha organizada em cinco 

sectores distintos (ver Figura 3): 

• Sector de cobrição; 

• Sector de gestação; 

• Sector de maternidades/pós-desmame; 

• Sector de recrias; 

• Sector de acabamento. 

 

 

Fotografia 2 – Vista dos edifícios da Exploração. 
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As restantes instalações e espaços de uso específico que servem de “apoio” à Exploração 

(Figura 3) são: 

• Quarentena; 

• Enfermaria; 

• Silos, para a armazenagem dos diversos tipos de rações a granel. Existem 13 silos com 

uma capacidade total de armazenagem de 29 ton. 

• Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR), para o tratamento dos efluentes 

líquidos que a Exploração produz, constituída por um tanque de recepção, separador de 

sólidos, tanque de efluente tamisado e 5 lagoas de retenção/tratamento. 

• Dois furos artesianos e dois depósitos de água para abastecimento da Exploração, com 

uma capacidade de 403 m3.  

• Fossas para recolha das águas residuais produzidas na instalação e que posteriormente 

são encaminhadas para a Estação de Tratamento de Águas Residuais. 

• Posto de transformação. 

• Instalações sociais, constituídas por duas habitações, vestiário e desinfecção/lavandaria 

e armazém. 

• Cais de embarque, permitem o acesso fácil e racional dos animais através de mangas. 

• Lavagem de rodados, para controlo sanitário de viaturas. 

• Poços para deposição de animais mortos, constituídos por anéis de betão pré-

fabricado, com um diâmetro de 2,5 m e uma profundidade de 3,0 m. 

 

Os edifícios que constituem a “Unidade de Produção” foram construídos de forma a assegurar 

o isolamento térmico e higrométrico preconizado para este tipo de instalação, utilizando 

materiais adequados que permitem também uma fácil limpeza, desinfecção e 

desinsectização.  

 

Descrição da fase de construção 

Na fase de construção está prevista a impermeabilização das duas lagoas da ETAR que ainda 

não se encontram impermeabilizadas – lagoas 3 e 4. O processo de impermeabilização das 

lagoas envolve as seguintes actividades: 

− Remoção do efluente líquido que será transferido para as lagoas 1 e 2; 

− Regularização da base das lagoas com recurso a uma retro-escavadora; 

− Aplicação de uma camada de geotêxtil em poliéster e uma geomembrana de PEAD 

(Polietileno de Alta Densidade).  

 

As operações de impermeabilização deverão ser efectuadas quando o volume de efluente das 

lagoas está no mínimo, o que corresponde ao período de estiagem. 

 

Descrição da fase de funcionamento 

A Exploração Suinícola pretende abrigar um total de 700 porcas reprodutoras e 6 varrascos. O 

método de reprodução será por inseminação artificial recorrendo-se à compra de sémen. O 

número de partos por porca ao longo de um ano é de 2,4 partos/porca. Apenas 40% dos 

leitões que nascem na Exploração são criados e engordados nesta, até alcançarem cerca de 

100 kg de peso vivo (peso de abate com cerca das 24 semanas de vida). A média dos leitões 

desmamados é de 9,5 leitões por porca e por ninhada.  

 

O Quadro 1 sintetiza as características e o funcionamento da Exploração Suinícola. 
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Quadro 1 – Síntese das características e funcionamento da Exploração Suinícola.  

Sector Cobrição Gestação Maternidade Recria Acabamento 

Capacidade  

(nº de porcos) 
6 590 182 2300* 2.222 * 

Tempo de 

permanência 
- - 

Porcas: 35 dias 

Leitões: 28 dias  
42 dias 98 dias 

Estrutura de 

alimento 

Distribuição automática 

de alimentação e água 

em bebedouros de 

concha. 

Distribuição automática 

de alimentação em 

comedouros e água em 

bebedouros de nível 

constante ou em concha. 

Comedouros individuais e 

bebedouros de concha 

(em separado para  

porcas e leitões) 

Distribuição automática 

de alimentação e água 

em bebedouros de 

concha. 

Distribuição automática 

de alimentação e água 

em bebedouros de 

concha. 

Tipo de cela 

- 7 parques com 4 

divisões no edifício P3; 

- 8 parques com 2 

divisões no edifício P4; 

- 15 celas individuais. 

570 celas individuais 

4 parques para 5 porcas 

cada 

26 salas com 7 celas 

individuais cada 

100 parques distribuídos 

por 20 salas 

154 parques distribuídos 

por 22 salas 

Área disponível 

por porco 
7,56 m2 a 8,10 m2 

Celas individuais 1,32 m2 

Parques 5,5 m2 
Celas individuais 3,30 m2 - 0,8 m2 

Outras 

características 
- - 

Realização de lavagem, 

vazio sanitário durante 1 

semana após cada ciclo 

Realização de lavagem, 

vazio sanitário durante 1 

semana após cada ciclo 

Realização de vazio 

sanitário de pelo menos 

1 semana após cada ciclo 
* Destes lugares há sempre uma parte (um grupo semanal), que se encontra permanentemente vazia, que corresponde aos lugares em 
lavagem/vazio sanitário. 

 

Na Figura 4 encontra-se esquematizado o processo produtivo. 

 

 

Figura 4 – Representação esquemática do processo produtivo. 
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O pessoal afecto à Exploração Suinícola é constituído por oito tratadores de suínos, 

destinados a trabalhos tais como, carregamento de animais, lavagens, transferências de 

animais e restantes trabalhos exteriores. 

 

O abastecimento de água, para a produção e para as instalações sanitárias, é efectuado a 

partir de duas captações de água subterrânea licenciadas. A água captada é encaminhada 

para os depósitos onde é tratada com hipoclorito de sódio antes da sua utilização na lavagem 

dos pavilhões e no consumo pelos animais.  

 

Como fontes de energia, a Exploração recorre à energia eléctrica e gasóleo. Pela análise dos 

consumos, verifica-se que a principal fonte de energia é a energia eléctrica, representando 

mais de 99% do consumo total. 

 

A principal matéria-prima usada no processo de produção é a ração (farinha). A quantidade e 

qualidade da ração é fundamental para o correcto desenvolvimento dos animais, pelo que a 

sua distribuição deverá ser adequada ao estágio em que estes se encontram. Adicionalmente, 

podem ser consideradas matérias-primas ou subsidiárias o sémen, os medicamentos e os 

utensílios veterinários.  

 

Os efluentes domésticos gerados nas instalações sociais da Exploração Suinícola são 

encaminhados para a Estação de Tratamento de Águas Residuais para tratamento conjunto 

com o efluente proveniente da produção animal, dado tratarem-se de efluentes 

qualitativamente equiparáveis, com as mesmas tipologias de processos de tratamento.  

 

O efluente com origem na Exploração Suinícola, é constituído por uma mistura de dejectos 

sólidos e líquidos que são recolhidos graviticamente e conduzidos para o sistema de 

tratamento. Com a abertura das comportas existentes nas valas dos pavilhões, o efluente é 

encaminhado para o tanque de recepção, equipado com agitador e electrobomba para 

elevação do efluente até ao separador sólido-líquido. A parte líquida é direccionada para um 

tanque de remoção de areias (desarenador), enquanto que os sólidos provenientes da 

separação mecânica ficam acumulados em zona coberta e impermeabilizada. Após a 

passagem pelo tanque de remoção de areias, o efluente líquido segue para o sistema de 

lagunagem, composto por 5 lagoas. 

 

Face às condições climatéricas da área de implantação do Projecto, com um clima 

extremamente seco, o efluente tratado poderá ser de acordo com o Proponente uma mais 

valia para as terras de cultivo, nomeadamente as pastagens.  

 

De acordo com o balanço hídrico calculado para a região, tendo em conta a precipitação e 

temperatura registadas num período de 30 anos, o volume anual de efluente a ser 

descarregado, da última lagoa para o solo, será nulo. No entanto, com o intuito de precaver 

potenciais situações de extrema pluviosidade, reparação ou de emergência, o Proponente 

procedeu às respectivas diligencias no sentido de obter o Parecer da Direcção Regional da 

Agricultura (DRA) relativo à realização de espalhamento.  

 

O terreno proposto para o espalhamento corresponde a uma propriedade com 110,05 ha 

localizada junto da Exploração (ver Figura 1). 

 

Como medida de prevenção contra a poluição das águas com nitratos, segundo o Código de 

Boas Práticas Agrícolas, não deverá ser aplicado anualmente em solos quantidades superiores 
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a 170 kg de azoto total por hectare. Para um efluente diário de 73,2 m3 e uma concentração 

de azoto total presente de 160 mg/l, a área de espalhamento necessária para satisfazer a 

aplicação das quantidades necessárias seria de 25,15 ha. Assim, verifica-se que o terreno 

proposto possui uma área muito superior à necessária para o espalhamento da totalidade do 

efluente anualmente gerado.  

 

Os cadáveres dos animais que morrem na exploração são depositados em dois poços 

localizados junto ao limite Norte da propriedade (ver localização na Figura 3). 

 

Descrição da fase de desactivação 

Na fase de desactivação será efectuado o desmantelamento dos equipamentos eléctricos e 

mecânicos e a demolição dos edifícios. Os resíduos produzidos serão enviados a destino final 

devidamente autorizado.  

 

2.3. Programação temporal  
 

Fase de construção:  3 meses (Verão de 2008); 

Fase de funcionamento:  25 anos; 

Fase de desactivação:  4 meses (com inicio no final da vida útil do Projecto). 

 

 

3. Caracterização da situação de referência 
 

3.1. Clima 
 

O clima caracteriza-se por uma temperatura média anual de 16,2ºC, sendo em média o mês 

mais quente o de Agosto e o mês mais frio o de Janeiro. A precipitação média anual é de 

586,4 mm. Verifica-se a existência de um período chuvoso muito curto, de Novembro a 

Fevereiro (sendo Dezembro o mês de maior pluviosidade), um período seco de Julho a Agosto 

(sendo Julho o mês que regista menor pluviosidade) e um período de precipitação moderada 

nos restantes meses do ano. O regime de ventos caracteriza-se em termos médios anuais pela 

predominância de ventos Oeste e de Noroeste, com velocidade média entre 15,1 km/h. Os 

ventos fortes mais frequentes são do quadrante Oeste.  

 

3.2. Geomorfologia e Geologia 
 

A área de estudo apresenta um relevo aplanado, de topografia geralmente plana a suave, com 

ondulações de forma arredondada. Trata-se de uma área pouco acidentada, com declives 

inferiores a 5%. A Exploração Suinícola insere-se numa encosta suave, virada a Norte, onde as 

cotas do terreno variam entre 210 e 220 m. A rede de drenagem é escassa e com carácter 

temporário. A Exploração Suinícola insere-se na bacia hidrográfica da Ribeira da Horta da 

Nora, com uma direcção de escoamento de Sul para Norte. 

 

A Exploração Suinícola em estudo insere-se no Maciço Antigo, integrada na Zona Sul 

Portuguesa (ZSP) na denominada Faixa Piritosa Portuguesa e no local ocorre uma formação de 

Xistos, Grauvaques e Grés. 
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3.3. Água subterrânea 
 

A região onde se encontra a Exploração é constituída essencialmente por xistos e grauvaques, 

cuja baixa permeabilidade do conjunto solo/substrato rochoso, determina uma distribuição 

quase total das águas das chuvas por uma grande quantidade de pequenas linhas de água. 

 

A Zona Sul Portuguesa (ZSP) é, em termos gerais, a mais pobre em recursos hídricos 

subterrâneos. Esta escassez deve-se, por um lado, à fraca aptidão hidrogeológica dos 

materiais que a constituem e, por outro, ao facto de grande parte da área abrangida por esta 

zona apresentar uma pluviosidade bastante fraca.  

 

O abastecimento das povoações é realizado em geral por meio de poços, os quais vão buscar 

água no fundo dos pequenos vales, nas zonas de contacto entre xistos e grauvaques ou entre 

xistos e rochas eruptivas alteradas.  

 

A produtividade de furos verticais nos xistos e grauvaques na região é baixa. No final da 

estiagem e, sobretudo, em períodos de seca, os aquíferos desta zona ficam à beira da 

exaustão. As reservas são em geral repostas após as primeiras chuvas pelo que não são de 

prever situações de sobre-exploração permanente.  

 

A Exploração Suinícola tem licença de exploração das duas captações de água. As captações 

situam-se a 80 m de profundidade, com um caudal instantâneo de 1,5 l/s e de 1,2 l/s, 

respectivamente, estando no total permitida a captação de um volume de 13.997 m3. 

 

A vulnerabilidade à contaminação dos aquíferos em rochas fissuradas é considerada baixa a 

variável, consoante o grau de fracturação do maciço. 

 

A qualidade da água subterrânea apresenta valores elevados para rega para os cloretos e 

manganês. 

 

3.4. Recursos hídricos superficiais 
 

A área de implantação do Projecto insere-se na bacia hidrográfica do rio Guadiana. A linha de 

água mais próxima do Projecto é a ribª da Horta da Nora, afluente da ribª de Terges, a qual 

desagua no rio Cobres, por sua vez, afluente do rio Guadiana.  

 

A rede de drenagem local apresenta uma direcção de escoamento de Sul para Norte. No 

entanto, dada a escassez de pluviosidade que se verifica na maior arte do ano, as linhas de 

água são em geral temporárias e de pequena expressão. Regista-se ainda a existência de uma 

pequena represa localizada a cerca de 120 m a Norte da área de implantação da Exploração 

Suinícola que constitui uma reserva de água. 

 

Na área da bacia hidrográfica do rio Guadiana, as principais cargas poluentes têm origem na 

agricultura. Na área de implantação do Projecto as fontes potenciais de poluição das águas 

superficiais correspondem à actividade da própria Exploração Suinícola e à exploração em 

regime extensivo de bovinos que ocorre em terrenos localizados a Norte da Exploração 

Suinícola. 

 

A estação de qualidade água mais próxima da área de implantação do Projecto é a estação de 

Monte da Ponte, localizada a 23,5 km a Nordeste, a jusante do ponto de confluência da ribª 
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de Terges no rio Cobres. Os valores de nitritos e pH registados em 2005 e oxidabilidade e 

nitritos em 2006 levam à classificação da linha de água como sendo, respectivamente, de 

classe D – Muito Poluída e C – Poluída. 

 

3.5. Solo e capacidade de uso 
 

Os solos presentes na área da Exploração e na área de espalhamento são os Solos Argiluviados 

Pouco Insaturados - Solos Mediterrâneos, Pardos, de Materiais Não Calcários, Normais, de 

xistos ou grauvaques (Px), fase delgada. São solos com pequena espessura, muito erodidos e 

com fertilidade baixa, apresentando por isso uma reduzida aptidão para o uso agrícola. 

 

3.6. Qualidade do ar 
 

Na proximidade da Exploração Suinícola as fontes de poluentes atmosféricos têm origem no 

tráfego rodoviário que circula na rede viária, nomeadamente na EN 2, localizada a Oeste, a 

cerca de 320 m, e no IP2, localizado a Este, a cerca de 600 m. No entanto, atendendo ao 

baixo fluxo médio diário verificado nestas vias, o impacte na qualidade do ar da região pode 

ser considerado como pouco significativo. Outra fonte de poluentes atmosféricos tem origem 

na Exploração Suinícola da Herdade Serrana. 

 

A análise dos dados de qualidade do ar disponíveis, permite verificar que existe uma boa 

qualidade do ar na região de Castro Verde. 

 

3.7. Ruído 
 

As principais fontes de ruído na área de implantação da Exploração Suinícola correspondem ao 

tráfego rodoviário que circula na EN2 e no o IP2 e o ruído produzido pela própria Exploração. 

O aglomerado populacional mais próximo é Castro Verde. Na envolvente do local de 

implantação da Exploração não existem habitações ou quaisquer outros alvos sensíveis ao 

ruído, sendo que as edificações mais próximas encontram-se a cerca de 1.000 m a Norte 

(Portela) e a Sul (Castro Verde). 

 

A caracterização dos níveis de ruído na envolvente da área de implantação da Exploração 

permitiram verificar que são cumpridos os limites de exposição máxima admissíveis para 

zonas não classificadas, bem como para zonas sensíveis e mistas. 

 

3.8. Resíduos 
 

O concelho de Castro Verde encontra-se abrangido pela Resialentejo – Tratamento e 

Valorização de Resíduos. À semelhança do resto do país, na área da Exploração existem 

empresas licenciadas que efectuam a gestão de resíduos.  

 

3.9. Áreas de conservação da natureza 
 

A Exploração Suinícola encontra-se inserida na Zona de Protecção Especial (ZPE) de Castro 

Verde, da Rede Natura 2000, junto ao seu limite Sul (Figura 1). A ZPE de Castro Verde integra 

a área nuclear do “Campo Branco”, região de peneplanície vocacionada para a agricultura e 

pecuária extensiva, cujo habitat predominante são áreas agrícolas extensivas, desprovidas de 

vegetação arbóreo-arbustiva. Ocorrem também montados de azinho de densidade variável, 

charnecas dominadas por estevais e olivais tradicionais. Recentemente tem aumentado a área 
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florestal devido a florestações recentes de pinheiro manso e azinho. As áreas agrícolas são 

exploradas num regime de rotação tradicional de parcelas. A pecuária tem também um 

carácter extensivo, com predominância histórica e actual de ovinos mas com um forte 

incremento actual de gado bovino. 

 

A ZPE de Castro Verde é a área mais importante em Portugal para a conservação da avifauna 

estepária, com destaque para a Abetarda e para o Francelho. É também a principal área de 

reprodução do Rolieiro em Portugal e onde ocorrem as maiores densidades nacionais de 

machos reprodutores de Sisão. Outras aves estepárias encontram aqui um dos seus principais 

redutos, é o caso do Cortiçol-de-barriga-preta, da Calhandra-real, do Alcaravão e do 

Tartaranhão-caçador. 

 

3.12. Rede Viária e tráfego 
 

O acesso ao local é efectuado pela EN2 (que liga Castro Verde a Aljustrel), onde a partir do 

km 640, segue-se em direcção a Este por um caminho em terra batida, com aproximadamente 

400 m de extensão. A EN2 estabelece ligação com o IP2 a aproximadamente 500 m da entrada 

para a Exploração, que por sua vez liga ao IP1. 

 

3.13. Ordenamento do território 
 

Na área do Projecto o uso actual corresponde à ocupação pela própria unidade de produção e 

pela Estação de Tratamento de Águas Residuais. Na envolvente mais próxima, o uso do solo 

predominante é agro-pastoril constituído por culturas anuais de sequeiro. Na envolvente do 

local de implantação não existem casas de habitação ou outras explorações suinícolas.  

 

De acordo com o Plano Director Municipal de Castro Verde, a Exploração Suinícola localiza-se 

em área de “Solo de Transformação Condicionada” e em área de “Ordenamento Agro-florestal 

– Biótopo de Castro Verde”, mais concretamente na classe de espaços designada por “Área 

Aberta”. Globalmente o uso programado corresponde ao uso actual. 

 

No que diz respeito às condicionantes, a área da Exploração encontra-se abrangida pela Zona 

de Protecção Especial de Castro Verde. Para além desta condicionante, apenas na área de 

espalhamento ocorrem áreas do Domínio Hídrico e de REN.  

 

 

4.  Impactes ambientais 
 

4.1. Clima 
 

As acções do Projecto não são susceptíveis de provocar qualquer alteração no clima local e 

regional, pelo que o impacte é negligenciável. 

 

4.2. Geomorfologia e Geologia 
 

Na fase de construção, durante a impermeabilização das lagoas 3 e 4 o movimento de terras 

será reduzido, dado que ocorrerá apenas a regularização da cota de base. Deste modo, não é 

de prever a ocorrência de fenómenos erosivos ou de instabilidade, pelo que não ocorrerá 

alterações na geomorfologia e na geologia. 
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Na fase de funcionamento não são esperados impactes na geomorfologia e geologia. 

 

Na fase de desactivação, a remoção das áreas afectas à Exploração Suinícola (pavilhões, 

instalações sociais, Estação de Tratamento de Águas Residuais, etc.), poderá restituir de 

forma aproximada a geomorfologia original do local. Trata-se de um impacte negligenciável 

uma vez que as alterações no terreno que foram introduzidas pela Exploração Suinícola são 

muito reduzidas, devido ao relevo suave existente. 

 

4.3. Água subterrânea 
 

Na fase de construção, a impermeabilização de duas lagoas irá ter como actividades 

principais a remoção do efluente líquido, a regularização da cota do fundo das lagoas e a 

colocação das telas. Pode-se considerar que o impacte sobre a água subterrânea será 

negligenciável dado que a possibilidade de ocorrer a infiltração no solo de alguma substância 

contaminante é muito reduzida.  

 

Na fase de funcionamento, a presença da Exploração significará a manutenção das áreas 

impermeabilizadas pelos edifícios e restantes estruturas que compõem a área de produção e 

das lagoas. Deste modo considera-se que não ocorre a diminuição da água infiltrada no solo, 

não interferindo com a água subterrânea. 

 

A Exploração Suinícola tem dois furos artesianos para captação de água. Por forma a se poder 

quantificar o consumo de água, a empresa instalou, em Outubro de 2007, um medidor de 

caudal com totalizador em cada captação. O substrato geológico presente na área do Projecto 

confere a presença de aquíferos descontínuos e de baixa produtividade. Deste modo, a 

captação de água subterrânea traduz-se num impacte negativo de significância indeterminada 

uma vez que não existem dados que permitam avaliar a variação dos níveis piezométricos nas 

captações locais.  

 

Existe ainda a possibilidade de ocorrerem impactes nas águas subterrâneas por substâncias 

contaminantes, nomeadamente com origem no armazenamento e manuseamento de gasóleo 

para o tractor e retroescavadora. Na área da Exploração a permeabilidade do substrato 

geológico é baixa, pelo que o risco de contaminação também é baixo. 

 

A Exploração Suinícola produz dois tipos de efluentes, o doméstico e o industrial, sendo 

ambos encaminhados para a Estação de Tratamento de Águas Residuais, tendo-se verificado 

que no final do processo a descarga de efluente será nula. No entanto, com o intuito de 

precaver potenciais situações de extrema pluviosidade, reparação ou de emergência, é 

proposto a utilização de um terreno com 110,05 ha, localizado junto da Exploração, para 

proceder, se necessário, ao espalhamento de efluente. Verificou-se que o terreno proposto 

para espalhamento possui uma área muito superior à necessária para o espalhamento da 

totalidade do efluente gerado anualmente. Trata-se portanto de um impacte negativo de 

baixa significância, devido ao facto de não se prever a afectação da qualidade dos recursos 

hídricos subterrâneos.  

 

Na fase de desactivação, os impacte são principalmente resultantes do manuseamento de 

substâncias contaminantes. Trata-se de um impacte negativo de baixa significância, desde 

que sejam aplicados medidas preventivas de derrames. 
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4.4. Recursos hídricos superficiais 
 

Na fase de construção a operação de impermeabilização das lagoas 3 e 4 envolve a 

transferência do efluente para as lagoas 1 e 2. Esta actividade irá ocorrer no Verão, quando é 

maior a evaporação e o nível das lagoas estará no mínimo. Assim, não está prevista a rejeição 

do efluente em linhas de água decorrente desta actividade, pelo que o impacte será 

negligenciável. 

 

Na fase de funcionamento, todos os efluentes produzidos na Exploração são encaminhados 

para a Estação de Tratamento de Águas Residuais para tratamento. 

 

Tendo em conta o balanço hídrico da região não é expectável a necessidade de efectuar a 

descarga do efluente tratado. Assim, verifica-se que o sistema de tratamento / 

armazenamento do efluente encontra-se dimensionado para reter o efluente produzido, não 

sendo necessário efectuar a sua rejeição. 

 

No entanto, em situações pontuais ou de emergência prevê-se a sua aplicação no solo, em 

terreno agrícola proposto para o efeito. Tendo em conta a composição em azoto do efluente 

à saída do sistema de lagunagem e os valores recomendados para a concentração desse 

nutriente no solo no Código de Boas Práticas Agrícolas, verifica-se que a área disponível é 

superior à necessária para um correcto espalhamento.  

 

O impacte dos efluentes líquidos nos recursos hídricos superficiais é considerado um impacte 

negativo, indirecto, de magnitude reduzida, provável, reversível e de escala local/regional. 

Considera-se que o impacte é de baixa significância desde que cumpridas todas as medidas de 

minimização preconizadas. 

 

Na fase de desactivação, todos os resíduos gerados nas actividades de desmantelamento de 

equipamentos e tubagens deverão ser armazenados temporariamente em locais devidamente 

impermeabilizados antes do seu envio a destino final autorizado. Se estas medidas forem 

implementadas o impacte associado à desactivação da Exploração deverá ser um impacte 

negativo de baixa significância uma vez que não se prevê a degradação dos recursos hídricos 

superficiais. 

 

4.5. Solo e capacidade de uso 
 

Na fase de construção, a impermeabilização das lagoas 3 e 4 implica um reduzido movimento 

de terras, dado que ocorrerá apenas a regularização da cota de base. A circulação de 

máquinas vai restringir-se à área da Estação de Tratamento de Águas Residuais. Deste modo, 

não é de prever a ocorrência de qualquer inferência com o solo nesta fase. 

 

Na fase de funcionamento a manutenção da actividade da Exploração Suinícola não 

introduzirá alterações no solo, pois não vai ocorrer qualquer alteração nas áreas afectas à 

actividade. 

 

Face às condições climatéricas da área de implantação da Exploração, com um clima 

extremamente seco, o espalhamento efluente tratado no solo poderá ser uma mais valia para 

as terras de cultivo, nomeadamente as pastagens. De acordo com o balanço hídrico calculado 

para a região, tendo em conta a precipitação e temperatura registadas num período de 30 
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anos, o volume anual de efluente a ser descarregado, da última lagoa para o solo, será nulo. 

No entanto, com o intuito de precaver potenciais situações de extrema pluviosidade, 

reparação ou de emergência, o Proponente providenciou um terreno com 110,05 ha localizada 

junto da Exploração onde possa ser realizado o espalhamento. 

 

Considera-se que desde que sejam aplicadas todas as especificações referentes à Estação de 

Tratamento de Águas Residuais, ao espalhamento e à monitorização do efluente tratado, esta 

acção constitui um impacte positivo cuja significância é considerada baixa dado que não se 

prevê uma melhoria significativa no solo e na sua capacidade de uso, dado o carácter 

ocasional desta acção. 

 

Na fase de desactivação, a remoção das infra-estruturas existentes associadas à Exploração 

Suinícola poderão restituir ao solo as suas características naturais, nomeadamente através da 

remoção de todas as áreas construídas e devida descompactação do solo, tendo por isso 

consequências positivas ao nível do solo, quer ao nível da capacidade de infiltração da água 

quer ao nível da retoma do uso agrícola. Trata-se de um impacte positivo cuja significância é 

indeterminada uma vez que se desconhece o uso futuro da área. 

 

4.6. Qualidade do ar 
 

Na fase de funcionamento as operações susceptíveis de causar impacte na qualidade do ar são 

o próprio processo de produção suinícola e o tratamento das águas residuais geradas. Este 

impacte foi avaliado através da modelação da dispersão das emissões. As emissões de gases 

resultantes da actividade física e biológica dos animais em crescimento, da utilização de 

rações e limpeza e higienização das instalações, foram estimadas recorrendo a factores de 

emissão. 

 

O resultado da modelação permitiu concluir que o impacte na qualidade do ar resultante da 

Exploração Suinícola é negativo de baixa significância uma vez que não é expectável que a 

dispersão de odores afecte a localidade mais próxima. 

 

4.7. Ruído 
 

Na área de influência da Exploração, bem como na sua envolvente (seguramente num raio até 

950 m), não existem receptores/alvos sensíveis, nomeadamente, aglomerados populacionais 

ou mesmo habitações isoladas, áreas de recreio e lazer, escolas ou hospitais, passíveis de 

incomodidade sonora pela actividade da Exploração. Assim, o impacte da Exploração no 

ambiente sonoro é negligenciável. 

 

4.8. Resíduos 
 

O processo de produção animal e manutenção das instalações vão gerar um conjunto de 

resíduos que pelas suas características deverão ser depositados temporariamente em local 

adequado e transportados a destino final autorizado. A gestão adequada de todos os resíduos 

produzidos e a sua correcta armazenagem permite eliminar o seu potencial poluente, pelo 

que se considera que o impacte apesar de negativo é de baixa significância. 

 

Os resíduos produzidos durante a fase de desactivação poderão ser temporariamente 

armazenados e depois enviados a destino autorizado. Nesta fase desconhecem-se os 
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quantitativos dos resíduos gerados pelas operações de desactivação. Espera-se no entanto a 

produção de uma quantidade significativa de resíduos. Face à evolução previsível do sistema 

nacional de resíduos espera-se que o impacte seja negativo de baixa significância. 

 

4.9. Áreas de conservação da natureza 
 

Na fase de construção, durante a impermeabilização das lagoas não existirão perturbações na 

envolvente, não se prevendo por isso que ocorra a afectação dos recursos naturais. 

 

As actividades da fase de funcionamento já ocorrem actualmente e estão confinadas à área 

de implantação da Exploração Suinícola. Trata-se de um impacte nulo porque consiste numa 

actividade pouco ruidosa e sem emissão de poeiras, pelo que a Zona de Protecção Especial de 

Castro Verde e os habitats das espécies que aqui ocorrem, com particular relevância para a 

avifauna, não irão ser perturbadas. 

 

As actividades com interferência nos recursos naturais são as associadas à movimentação de 

veículos, quer no acesso à Exploração quer do tractor durante o espalhamento, devido à 

emissão de poeiras e ao risco de atropelamento de espécies animais. Considera-se este 

impacte como negativo de baixa significância, dado que se prevê que seja a manutenção de 

uma actividade já existente com perturbações reduzidas e localizadas. No caso do 

espalhamento, o seu carácter ocasional confere-lhe uma baixa possibilidade de perturbar os 

recursos naturais existentes. 

 

As actividades associadas à fase de desactivação irão implicar a intervenção de máquinas, 

produzindo perturbações na flora e na fauna devido a emissão de poeiras e ruído. Trata-se 

portanto de um impacte negativo, de baixa significância dada a curta duração destas 

actividades e o grau de perturbação já existente associado à presença da Exploração. 

 

4.12. Rede viária e tráfego 

 

O funcionamento da Exploração Suinícola traduz-se num movimento de veículos que pode ser 

considerado muito baixo pelo que o impacte na rede viária é negligenciável.  

 

4.13. Ordenamento do território 
 

As actividades de construção e funcionamento da Exploração Suinícola correspondem a um 

uso já existente pelo que não haverá qualquer alteração no uso actual do solo. O Plano 

Director Municipal de Castro Verde admite a instalação de actividades pecuárias pelo que o 

impacte sobre o ordenamento territorial é negligenciável.  

 

No que respeita às condicionantes, na área estrita das edificações e das lagoas não existem 

qualquer tipo de condicionantes ou restrições legais ao uso do solo. As actividades de 

espalhamento não colidem com condicionantes do Domínio Hídrico e Reserva Ecológica 

Nacional existentes no terreno envolvente à Exploração. Considera-se ainda que a Exploração 

não afecta, do ponto de vista da sua estrutura territorial, a Zona de Protecção Especial de 

Castro Verde. 
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5. Medidas de minimização 
 

Durante as fases de construção, funcionamento e desactivação deverão ser implementadas 

todas as medidas de minimização de impactes e recomendações conforme apresentado nos  

Quadros 1, 2 e 3. 

 

Quadro 1 – Medidas a implementar na FASE DE CONSTRUÇÃO da Exploração Suinícola. 

Descritor Medidas de minimização na FASE DE CONSTRUÇÃO 

Hidrogeologia − O processo de remoção do efluente líquido das lagoas a impermeabilizar deverá ser 

realizado de forma a que se acautele o seu derrame acidental para o solo não 

impermeabilizado. 

− Caso ocorra derrame acidental de efluente, a trasfega deverá ser imediatamente 

interrompida e solucionado o problema. 

Áreas de 

conservação da 

natureza 

− No caminho de acesso à Exploração Suinícola colocar sinais de controlo de velocidade 

(abaixo dos 20 km/h). 

 

Quadro 2 – Medidas a implementar na FASE DE FUNCIONAMENTO da Exploração Suinícola. 

Descritor Medidas de minimização na FASE DE FUNCIONAMENTO 

Hidrogeologia − Deve ser efectuada a actualização das licenças de extracção de água nos furos de 

captação existentes por forma a adequar o volume de água licenciado ao necessário 

para o funcionamento da Exploração. 

− Deverá ser efectuada a gestão cuidada da extracção de água subterrânea, para evitar 

excessivos rebaixamentos do nível freático, recorrendo à medição e controlo do 

volume de água captado. 

− A par com a medição e registo da quantidade de água captada, deve ser efectuado o 

registo dos consumos de água, através da instalação de medidores de caudal nos 

diversos sectores da instalação, com vista à racionalização do seu consumo. 

− Deverão ser implementadas medidas adicionais de redução de consumo como a 

utilização sempre de sistemas de alta pressão para a lavagem com água limpa de 

pavilhões e assegurar a manutenção regular do sistema de fornecimento de água aos 

animais por forma a evitar perdas e consumos desnecessários. 

− O depósito de gasóleo deverá ser armazenado em local impermeabilizado e estar 

equipado com um sistema de recolha de águas de escorrência. 

− Deverá ser efectuado o controlo da qualidade dos recursos hídricos subterrâneos de 

modo a controlar possíveis situações de contaminação. 

− Sempre que possível deve ser evitado o espalhamento do efluente tratado nos meses 

de Inverno, quando os níveis de precipitação são mais elevados, o que potencia o 

aumento da lexiviação dos nutrientes, especialmente quando ocorrem chuvadas 

intensas e prolongadas, e de modo a minimizar o risco de contaminação das águas dos 

aquíferos mais profundos. Assim recomenda-se que o espalhamento ocorra entre os 

meses de Maio a Setembro. 
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Descritor Medidas de minimização na FASE DE FUNCIONAMENTO 

Recursos hídricos 

superficiais 

− O nível do manto de lamas nas lagoas deve ser controlado, para se proceder, sempre 

que necessário, à extracção das mesmas, por forma a garantir uma boa eficiência do 

tratamento.  

− A limpeza das lagoas deve ser efectuada por uma empresa credenciada e as lamas 

devem ser imediatamente transferidas para o seu destino final de 

valorização/tratamento. 

− Os locais de deposição temporário de resíduos, enquanto aguardam o envio para 

destino final, devem garantir a protecção dos solos, águas superficiais e subterrâneas, 

devendo ser devidamente impermeabilizados, planos, protegidos e afastados de linhas 

de água. 

− O potencial espalhamento do efluente tratado deve ser efectuado fora do período 

mais chuvoso (de Outubro a Abril), uma vez que os elevados quantitativos de 

precipitação potenciam a lexiviação dos contaminantes, assim como as escorrências 

superficiais, especialmente se ocorrerem chuvadas intensas ou prolongadas. 

− Planear a adequada aplicação dos efluentes tratados no solo e efectuar um registo 

rigoroso, por parcela, das quantidades aplicadas anualmente, a sua composição e 

características, método de aplicação, assim como o registo da eventual aplicação de 

outros materiais fertilizantes. 

− Deverá ser mantida sob cultura permanente de gramíneas uma faixa de pelo menos 2 a 

3 m de largura ao longo dos cursos de água no terreno onde será efectuado o 

espalhamento. Nesta faixa, mais ou menos sujeita a inundações, não deve ser 

efectuada a aplicação de efluente tratado. 

Solo e capacidade 

de uso 

− Garantir uma boa exploração da ETAR, de forma a cumprir as normas de utilização dos 

efluentes tratados estabelecidos para as explorações suinícolas e para a qual a ETAR 

foi dimensionada, nomeadamente através da monitorização do efluente tratado. 

− Controlo das lamas existentes nas lagoas, para se proceder à sua extracção e envio 

destino adequado sempre que necessário. 

− Aplicação no solo do efluente tratado nos locais, nas quantidades e na periodicidade 

adequados, tendo em consideração a legislação em vigor, de forma a evitar 

contaminações do solo e dos recursos hídricos.  

− Efectuar um registo rigoroso das quantidades de efluente aplicado anualmente nos 

solos e das áreas a onde foi aplicado. 

− Deverá haver a rotação das áreas onde irá ocorrer a espalhamento do efluente no solo. 

− Quando o espalhamento de efluente tratado for realizada sobre solos sem culturas, 

devem ser incorporados, no máximo, 24 horas após a sua aplicação. 

− Quanto ao tractor que transporta o efluente para o local de aplicação, é importante 

que apresente um rodado adaptado às condições do solo, de modo a evitar a 

compactação excessiva do terreno. Qualquer que seja o tipo de equipamento 

seleccionado é importante verificar que este assegura uma taxa de aplicação que não 

permita o encharcamento do solo. 

− Deverá ser implementado um plano de monitorização ao solo, periodicamente, de 

modo a verificar se está a ocorrer a sua contaminação.  

Qualidade do ar − Os equipamentos móveis a utilizar devem encontrar-se em boas condições de 

operação, obedecendo às normas internacionais que regulam a quantidade de gases a 

emitir por veículos pesados. 

− Manutenção periódica dos colectores e sistemas de retenção de águas residuais, de 

forma a evitar problemas de funcionamento, fugas ou a estagnação da água/dejectos, 

que possam potenciar condições anaeróbias e provocar odores. 
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Descritor Medidas de minimização na FASE DE FUNCIONAMENTO 

Resíduos − Deverá ser implementado um sistema de gestão de resíduos por forma a garantir uma 

correcta separação de resíduos e posterior reencaminhamento a destino final 

adequado.  

− Os meios de deposição temporária de resíduos deverão garantir a protecção dos solos, 

águas superficiais e subterrâneas pelo que deverão ser colocados em locais 

devidamente impermeabilizados, planos, protegidos da pluviosidade e afastados das 

linhas de drenagem.  

− A armazenagem temporária dos sólidos tamisados, deve ser efectuada no local 

designado na área da ETAR. 

− As lamas com origem nas actividades de limpeza das lagoas, devem ser imediatamente 

transferidas para o seu destino final de valorização/tratamento. 

Áreas de 

conservação da 

natureza 

− No caminho de acesso à Exploração Suinícola colocar sinais de controlo de velocidade 

(abaixo dos 20 km/h) de modo a evitar o excesso de velocidade e a emissão de 

poeiras. 

 

Quadro 3 – Medidas a implementar na FASE DE DESACTIVAÇÃO da Exploração Suinícola. 

Descritor Medidas de minimização na FASE DE DESACTIVAÇÃO 

Geologia e 

geomorfologia 

− Sempre que possível, deverá realizar-se a restituição da morfologia original do 

terreno, de acordo com as características geomorfológicas locais e regionais, e 

respeitando a escorrência natural da rede de drenagem. 

− Assim que houver intenção de desactivar a Exploração deverá ser apresentado à 

Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental, um plano de desactivação 

pormenorizado, que deve contemplar aspectos como as acções de desmantelamento, 

o destino dado aos elementos retirados e um plano final de recuperação final de todas 

as áreas afectadas. 

Recursos hídricos 

superficiais 

− Os locais de deposição temporário de resíduos, enquanto aguardam o envio para 

destino final, devem garantir a protecção dos solos, águas superficiais e subterrâneas, 

devendo ser devidamente impermeabilizados, planos, protegidos e afastados de linhas 

de água. 

Solo e capacidade 

de uso 

− Limpeza geral de todas a infra-estruturas existentes na Exploração. 

− Após a demolição e retirada de todas infraestruturas construídas, o solo deverá ser 

descompactado. 

Resíduos − Elaboração de um plano de gestão de resíduos por forma a garantir o seu destino 

adequado. 

− Os locais de depósito temporário de materiais e entulho deverão situar-se em locais 

protegidos dos ventos ou, caso não existam, providenciar a sua protecção com 

estruturas adequadas, fora das zonas mais sensíveis. 

− Deverá ser proibida a deposição de resíduos lexiviáveis a céu aberto, por forma a 

evitar o arrastamento pelas águas pluviais de substâncias nocivas ao ambiente. 
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6. Planos de Monitorização 
 

Com o objectivo de determinar de forma sistemática a eficácia das medidas de minimização 

implementadas, permitindo, caso se justifique, a sugestão ou adaptação de outras medidas 

que possam corrigir possíveis impactes residuais são propostos os seguintes planos de 

monitorização para a fase de funcionamento da Exploração Suinícola:  

− Recursos Hídricos Subterrâneos - é proposta a monitorização anual da qualidade da 

água, trimestral para o nível piezométrico nas captações de água e ainda o registo 

mensal da quantidade de água captada.  

− Qualidade do efluente da ETAR – durante o eventual espalhamento do efluente tratado 

no solo é proposto o seu controlo qualitativo mensal. 

− Solo – no caso de ser efectuado espalhamento é proposto o controlo anual da qualidade 

do solo. 

− Resíduos – é proposto o controlo trimestral da quantidade e tipo de resíduos 

produzidos. 

 

 

7. Síntese 
 

Terminado o trabalho, e em jeito de balanço, é o momento de se sintetizarem as principais 

conclusões das análises efectuadas. 

 

O presente Estudo de Impacte Ambiental foi desenvolvido por forma a ser possível concluir o 

processo de licenciamento da Exploração Suinícola da Herdade da Serrana. Esta Exploração 

existe há cerca de 20 anos e é propriedade da Suigranja S.A. desde Setembro de 2004. 

 

Verificou-se que os impactes decorrentes da fase de construção e funcionamento da 

Exploração Suinícola na geologia e geomorfologia, no ambiente sonoro, na rede viária e no 

ordenamento do território são negligenciáveis. 

 

A Exploração Suinícola apresenta ainda impactes negativos, mas de baixa significância, nos 

recursos hídricos superficiais, qualidade do ar, resíduos e nas áreas de conservação da 

natureza. 

 

Os impactes decorrentes do eventual espalhamento do efluente produzido na Exploração após 

o tratamento na Estação de Tratamento de Águas Residuais provoca um impacte positivo de 

baixa significância no solo, dado que se prevê uma melhoria potencial na estrutura e 

capacidade de uso. 

 

O impacte nos recursos hídricos subterrâneos decorrente da captação de água para 

abastecimento da Exploração é negativo de significância indeterminada, uma vez que não 

existem dados que permitam avaliar a variação dos níveis piezométricos nas captações locais.  

 

A manutenção da qualidade do ambiente implica no entanto um rigoroso controlo e aplicação 

de todas as medidas de minimização preconizadas. 


