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PREÂMBULO 

O Documento a seguir apresentado refere-se ao Estudo de Impacte Ambiental do Aviário José 

Batista Carvalho & Filhos, Lda., correspondente a uma instalação existente. 

O estudo em referência corresponde a uma exigência no quadro da obtenção da respectiva Licença 

Ambiental, tratando-se pois de uma instalação existente e em laboração. A Agência Portuguesa do 

Ambiente (APA), entidade responsável pelo procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental 

(AIA), pronunciou-se no sentido de serem realizados Estudos de Impacte Ambiental (EIA) no caso 

de instalações existentes que se encontram em processo de licenciamento ambiental. 

O Estudo a seguir descrito foi realizado de acordo com a legislação em vigor, referente à 

elaboração de Estudos de Impacte Ambiental, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de 

Maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro e a Portaria n.º 330/2001, de 14 

de Novembro.  

A obrigatoriedade da elaboração do respectivo estudo deriva da inclusão deste tipo de 

empreendimento na listagem apresentada no Anexo II (projectos abrangidos pelo n.º 2 do artigo 

1.º), Alínea e) ≥ 40 000 frangos, galinhas, patos ou perus, caso geral, do Decreto-lei mencionado. 

A estrutura adoptada do estudo assenta no disposto na Portaria acima identificada e que se refere 

às normas técnicas de elaboração de Estudos de Impacte Ambiental. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO E DO PROPONENTE 

O aviário de José Batista Carvalho & Filhos, Lda. e respectivas instalações (principais e de apoio), 

localizam-se em Ribeira de Fráguas, freguesia de Fráguas e concelho de Rio Maior, distrito de 

Santarém e encontra-se actualmente, a desenvolver a actividade de criação de frangos de 

engorda. 

 

1.2 IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE LICENCIADORA 

O exercício da actividade avícola de produção carece de autorização da Direcção Geral de 

Alimentação e Veterinária (DGV). 

A autoridade licenciadora é a Direcção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo 

(DRAPLVT). A autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) é a Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT). 

 

1.3 IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO EIA 

O presente estudo foi elaborado por uma equipa constituída pelos seguintes elementos: 

Nome Formação Área de intervenção 

Marta Pereira Geógrafa 

Direcção do projecto. Solos, 

Instrumentos do Ordenamento 

do Território e Cartografia 

Manuel Duarte Sociólogo Aspectos sociais e económicos 

Marta Cardoso Engenheira do Ambiente 
Aspectos Biofísicos e de 

Qualidade do Ambiente 

Alexandre Silva 
Engenheiro de Meteorologia, 

Oceanografia e Geofísica 
Aspectos Geofísicos  

Deolinda Ramos Chaves Engenheira Agrónoma Aspectos Biofísicos 

João Carlos Caninas e 

Mário Monteiro  
Consultores de Arqueologia Arqueologia e Património 

Manuel Duarte Pinheiro  Engº do Ambiente, Doutorado, Prof. IST Orientação da abordagem  

 

A elaboração do presente Relatório e dos trabalhos a ele associados decorreu entre os meses de 

Fevereiro e Março de 2013. Note-se, contudo, que uma primeira versão do EIA havia sido 
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elaborada entre Janeiro e Fevereiro de 2011, tendo-se aguardado os elementos de projecto mais 

precisos e proccesso de legalização de dois pavilhões (nº 1 e 2). 

 

1.4 ANTECEDENTES DO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

Este Estudo de Impacte Ambiental (EIA) não apresenta quaisquer antecedentes, nomeadamente 

Proposta de Definição de Âmbito. 

 

1.5 METODOLOGIA E DESCRIÇÃO GERAL DA ESTRUTURA DO ESTUDO 

1.5.1 Descrição Geral 

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) faz parte do processo de Avaliação de Impacte Ambiental 

(AIA), que consiste num conjunto de procedimentos através dos quais se avaliam os efeitos de 

determinado projecto no ambiente, de acordo com a integração dos factores biofísicos, culturais e 

socioeconómicos. 

O EIA é uma ferramenta ambiental que contribui para um desenvolvimento sustentável, na medida 

em que avalia a capacidade do meio em estudo para suportar o projecto em questão. 

A avaliação da adequação de um projecto permite ao decisor tomar, desta forma, uma decisão de 

acordo com a protecção dos ecossistemas e consequentemente com a sustentabilidade dos 

recursos naturais.  

A Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) constitui pois um instrumento preventivo da política de 

ambiente e do ordenamento do território, que permite assegurar que as prováveis consequências 

sobre o ambiente sejam devidamente analisadas e tomadas e consideração no respectivo processo 

de aprovação. A sua aplicação compreende: 

 A preparação de um Estudo de Impacte Ambiental (EIA), da responsabilidade do 

proponente; 

 A condução de um processo administrativo; 

 O processo de AIA propriamente dito – da responsabilidade do Ministério do Ambiente e do 

Ordenamento do Território. 

Pretende-se com este EIA apresentar uma avaliação objectiva e directamente referenciável ao 

território em análise. Desta forma, pretende evitar-se uma avaliação demasiado genérica e que 

abranja áreas territoriais que não sofram qualquer efeito e/ou influência por parte da infraestrutura 

em análise. 
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O conteúdo e metodologia, inerentes a este EIA, obedecem à legislação actualmente em vigor, 

nomeadamente o Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio, que aprova o regime jurídico da Avaliação 

de Impacte Ambiental, alterado pelo Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de Novembro, e a Portaria nº 

330/2001, de 2 de Abril, referente às normas técnicas do EIA.  

De acordo com um dos objectivos daqueles documentos legais, que se refere a uma maior 

transparência e eficácia do procedimento de AIA, foi publicada a Portaria n.º 330/2001 de 2 de 

Abril, que diz respeito às normas técnicas que os EIA devem seguir e quais os seus conteúdos 

obrigatórios. 

Os grandes itens das especialidades contidos neste estudo específico, relativos à situação de 

referência, impactes e medidas, são os seguintes:  

 Clima e Microclima; 

 Geologia, Geomorfologia e Hidrogeologia (Recursos Hídricos Subterrâneos); 

 Solos e Usos do Solo; 

 Recursos Hídricos Superficiais e Qualidade das Águas; 

 Factores Biológicos e Ecológicos; 

 Qualidade do Ar; 

 Ruído; 

 Resíduos; 

 Paisagem; 

 População, Emprego e Actividades Económicas; 

 Arqueologia e Património Cultural; 

 Instrumentos de Ordenamento do Território. 

No âmbito temático, a profundidade de abordagem de cada factor ambiental dependeu da 

relevância de cada um perante a situação específica deste projecto. 

O projecto será analisado segundo escalas espaciais relacionadas com as áreas de influência dos 

impactes do projecto, sendo variáveis consoante o factor ambiental. Assim sendo, consideraram-se 

para cada área dois níveis espaciais de enquadramento de âmbito geográfico: 

 Área restrita de implantação do projecto, na qual foram abordados de forma detalhada os 

impactes ambientais que decorrem da fase de exploração do empreendimento – que inclui 

toda a área que envolve as várias estruturas referidas; 

 Área envolvente mais vasta, na qual serão avaliados os impactes durante a fase de 

exploração, que terá impactes potenciais sobretudo ao nível dos factores ambientais 

Resíduos, Paisagem, População, Emprego e Actividades Económicas. Considerou-se 

também um limite de envolvência das populações e acessos localizados na envolvente do 

empreendimento em análise. Assim, num contexto ainda mais alargado, serão analisados 
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os possíveis impactes que o projecto terá ao nível socioeconómico da região em que se 

insere. 

Sabendo-se, como resultado da experiência que advém da avaliação deste tipo de projectos, que 

os impactes ambientais derivados da implantação de uma exploração com esta tipologia são 

limitados, houve factores ambientais que foram sujeitos a maior detalhe, como se dará expressão 

ao longo do presente relatório. 

1.5.2 Metodologia e Identificação da Estrutura Geral do EIA 

Neste estudo será realizada uma caracterização regional e local da zona de inserção do projecto. 

Identifica-se em primeiro lugar a situação de referência existente e que corresponde à fase de 

exploração, tendo esta como base, procede-se à identificação e quantificação dos principais 

impactes ambientais (quer estes sejam positivos ou negativos) que se prevêem vir a ser gerados 

no decorrer desta fase. 

Mediante estes, serão propostas medidas de potenciação dos impactes positivos e medidas de 

minimização para os impactes negativos. De acordo com as características do projecto e tendo em 

atenção os factores ambientais mais susceptíveis, é elaborado um plano de gestão ambiental. 

Os aspectos estudados e desenvolvidos no Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Aviário de José 

Batista Carvalho & Filhos, Lda. são os seguintes: 

 Preâmbulo, onde é referenciada a intervenção do projecto e EIA; 

 Introdução, onde é apresentado o projecto, o seu proponente e os seus objectivos, os 

antecedentes do EIA, bem como a metodologia utilizada; 

 Objectivos e Justificação do Projecto, que inclui as razões e necessidades da realização 

deste projecto; 

 Descrição do Projecto, com detalhes de projecto, nomeadamente infraestruturas 

existentes, localização do projecto; 

 Caracterização do Ambiente Afectado pelo Projecto, com a apresentação da situação de 

referência, incluindo as características biofísicas e socio-económicas da área em análise, e 

com a sua evolução previsível na ausência do projecto; 

 Análise de Impactes e Medidas, onde se procede à identificação, análise e avaliação dos 

impactes (de natureza singular e cumulativa) positivos e negativos sobre o ambiente, na 

fase de operação, com posterior definição de medidas minimizadoras/compensadoras dos 

impactes negativos e potenciadoras dos positivos; 
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 Monitorização e Medidas de Gestão Ambiental dos Impactes Resultantes do Projecto, onde 

se apresentam quais as componentes que deverão possuir um programa de monitorização 

e acompanhamento; 

 Lacunas Técnicas ou de Conhecimento, onde são expostas todas as dificuldades 

encontradas na realização deste estudo; 

 Conclusões, com um resumo do projecto e com algumas recomendações a ter em 

consideração durante a fase de exploração; 

 Bibliografia, onde se encontra toda a documentação consultada e utilizada para uma 

abordagem mais específica dos temas abordados neste estudo. 

Todas as medidas consideradas têm em conta as boas práticas existentes para este tipo de 

projecto, fazendo uma aproximação às experiências internacionais (numa óptica de benchmarking 

ambiental), de forma a minimizar os impactes decorrentes da implementação do projecto. 

O conteúdo do Relatório de EIA foi elaborado de acordo com a fase de projecto considerada e de 

acordo com as características do mesmo, possuindo a estrutura descrita anteriormente. 

O presente Estudo de Impacte Ambiental é constituído por dois volumes: 

 Resumo Não Técnico; 

 Relatório e Documentação Complementar – Anexos. 

O Resumo Não Técnico (RNT) é um sumário do conteúdo do EIA, ou seja, da situação actual, sua 

evolução, principais impactes e medidas recomendadas. Sendo um dos seus objectivos a consulta 

pública, tal documento é preparado com rigor e simplicidade, numa linguagem não técnica 

(acessível à maioria das pessoas) de forma a facilitar a sua compreensão por todos aqueles que o 

consultem. É uma peça essencial à participação do público no procedimento de Avaliação de 

Impacte Ambiental (AIA), sendo em muitos casos a única fonte de informação de alguns 

segmentos do público interessado. 

O RNT deve ser suficientemente completo para que possa cumprir a função para a qual foi 

concebido, sintetizando o conteúdo do EIA, sem ser exaustivo, não abordando, necessariamente, 

todos os pontos do EIA. 

O conteúdo do Relatório é elaborado de acordo com a fase de projecto considerada e de acordo 

com as características do mesmo, possuindo a estrutura acima especificada. Note-se que, 

tratando-se de uma instalação existente e a funcionar não se justifica a consideração de uma fase 

de construção. De igual forma, não se considerou a existência de uma fase de desactivação, por a 

mesma não ser encarada como possível pelos proprietários da instalação em estudo, a qual surge 

integrada no quadro da actividade agrícola. 



Estudo de Impacte Ambiental do Aviário José Batista Carvalho & Filhos Lda. – Vale das Colmeias – Instalação Existente 

 

 

Inovação e Projectos em Ambiente, Lda.  7 

Março 2013 

Os factores abordados na Caracterização do Ambiente Afectado pelo Projecto são suportados por 

cartografia em escala adequada, de forma a tornar mais compreensível e a apoiar o texto 

apresentado. 

As fontes de informação utilizadas estão indicadas ao longo do texto e em elemento informativo ou 

ilustrativo. 

São, por fim, enumeradas as Lacunas Técnicas ou de Conhecimento detectadas ao longo da 

elaboração dos trabalhos e é incluída a Lista de Bibliografia utilizada na elaboração dos vários 

capítulos do EIA. 
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2 OBJECTIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO 

2.1 OBJECTIVOS E NECESSIDADE DO PROJECTO 

O objectivo deste projecto é o exercício da actividade de exploração avícola – produção de frangos 

em regime intensivo. O projecto encontra-se já em fase de exploração. 

A capacidade instalada total incluindo todos os pavilhões, é de 126.500 aves. Em que: 

Pavilhão 1 Pavilhão 2 Pavilhão 3 

44.000 aves 44.000 aves 38.500 aves 

O projecto é, antes de mais, justificado pela crescente procura do mercado de carne de aves.  

 

2.2 CONFORMIDADE DO PROJECTO COM OS INSTRUMENTOS DE PLANEAMENTO TERRITORIAL 

Os instrumentos de ordenamento do território identificados e que possuem potenciais implicações 

com a área de projecto são os correspondentes aos aqui referenciados e prendem-se com o Plano 

Regional de Ordenamento do Território do Oeste e Vale do Tejo (PROT-OVT) e o Plano Director 

Municipal (PDM) de Rio Maior.  

A Resolução de Conselho Ministros nº 30/2006, de 23 de Março, determinou a elaboração do PROT-

OVT. O Plano, elaborado pela CCDR-LVT, foi submetido a discussão pública (entre Junho e Agosto 

de 2008), tendo sido entregue em Outubro de 2008 a proposta de PROT-OVT, a submeter à 

aprovação do Governo. Posto isto, foi aprovado o presente diploma através da Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 64-A/2009, de 6 de Agosto.  

As opções estratégicas para o território do OVT concretizam-se em quatro eixos estratégicos, 

fundados essencialmente: 

 Na competitividade (Eixo 1 – ganhar a aposta da inovação, competitividade e 

internacionalização); 

 Na valorização (Eixo 2 – potenciar as vocações territoriais num quadro de sustentabilidade 

ambiental); 

 Na qualidade (Eixo 3 – concretizar a visão policêntrica e valorizar a qualidade de vida 

urbana); 

 Na multifuncionalidade (Eixo 4 – descobrir as novas ruralidades). 

Tendo em consideração a capacidade competitiva do sector agrícola e florestal e, simultaneamente, 

a fragilidade dos territórios rurais face ao consumo de solo rural para actividades turísticas e 

urbanas (ou a fragmentação do tecido urbano) ao nível regional, desenvolveu-se um eixo 

estratégico específico. Neste sentido, o PROT-OVT aposta na convergência da multifuncionalidade 

das explorações agrícolas com a competitividade económica dos respectivos sistemas de 
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agricultura de forma a assegurar a futura sustentabilidade económica, ambiental e social quer do 

sector agro-florestal, quer das zonas rurais do Oeste e Vale do Tejo.  

A ideia das novas ruralidades assenta, pois, na capacidade de harmonizar a competitividade com a 

multifuncionalidade nos espaços rurais, sendo que estes, actualmente, incorporam elementos e 

características do urbano. 

As cidades e as áreas rurais do Oeste e Vale do Tejo são mutuamente responsáveis pelo seu 

desenvolvimento futuro e, segundo lógicas de partilha de custo-benefício, adiantam esforços para 

formar internamente sub-regiões funcionais. Esta complementaridade funcional e territorial, 

seguindo estratégias de aglomeração e equidade, valoriza as funções económicas, ambientais e 

residenciais dos espaços rurais e, simultaneamente, reforça as economias de aglomeração nas 

áreas urbanas. 

A integração das áreas rurais nas estratégias de ordenamento das regiões urbanas joga também 

um importante papel na economia regional e no aprofundamento das relações urbano-rurais. Neste 

contexto, os sistemas urbanos definidos no modelo territorial do Oeste e Vale do Tejo concorrem 

para o aprofundamento do policentrismo à escala regional. 

No que diz respeito ao Modelo Territorial, a exploração avícola enquadra-se em Áreas de 

desenvolvimento agrícola e florestal – Floresta de produção e Olivicultura (CCDR-LVT, 2009). 

O presente IGT refere ainda que surge com expressão territorial concentrada a subárea da 

Pecuária Intensiva (suinicultura e avicultura) para a qual deverão ser criadas as condições 

ambientais necessárias para que as actividades existentes possam vir a coexistir com uma 

valorização sustentada dos recursos naturais, paisagísticos e patrimoniais das áreas rurais onde se 

localizam (Estratégia Nacional para os Efluentes Agro-Pecuários e Agro-Industriais), tornando-os, 

assim, compatíveis com a expansão futura de turismo de qualidade nas sub-regiões do Oeste e 

Vale do Tejo. 

Das 16 unidades territoriais identificadas no PROT-OVT, algumas foram divididas em subunidades, 

seja pelas características específicas que as distinguem ou por descontinuidade espacial. Na Figura 

seguinte, representam-se as unidades e subunidades definidas no Oeste e Vale do Tejo, sendo que 

a área em estudo se insere na unidade nº 7 – Oeste florestal (CCDR-LVT, 2009). 

A preservação e valorização ambiental concretizada através de uma Estrutura Regional de 

Protecção e Valorização Ambiental (ERPVA) são essenciais para a criação de oportunidades de 

desenvolvimento e coerência do modelo territorial.  

Em termos conceptuais, a ERPVA é constituída por uma rede de áreas e corredores com funções 

ecológicas dominantes, recursos fundamentais para a manutenção das funções ecológicas da 

região, interligadas de modo a garantir a continuidade entre espaços. Estas estruturas englobam as 

áreas e corredores mais sensíveis ou classificados, do ponto de vista da conservação da natureza, 

assim como, recursos hídricos importantes e a preservação de habitats e ecossistemas 
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particulares. Relativamente à ERPVA, a exploração avícola não faz parte de corredores ecológicos 

da região, sendo que o local não tem valor conservacionista do ponto de vista da funcionalidade 

ecológica à escala regional.  

O Plano Director Municipal (PDM) do concelho de Rio Maior é regulamentado pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 47/95, de 17 de Maio, com a 1ª alteração pela Resolução do Conselho de 

Ministros nº 84/2002, de 19 de Abril, com suspensão parcial através da Resolução do Conselho de 

Ministros nº 40/2003, de 24 de Março, com a 2ª alteração por adaptação através da Declaração 

212/2008 de 12 de Junho, com 3ª alteração através do Aviso 5174/2010, de 11 de Março, e com a 

4ª Alteração por adaptação através do Aviso 5175/2010, de 11 de Março. 

Confrontando o terreno com Carta de Ordenamento do PDM, verifica-se que o mesmo se encontra 

dividido pelo perímetro urbano de Fráguas. A parte da parcela que se situa dentro do perímetro 

urbano, localiza-se numa unidade operativa designada por “Área de Reserva de Expansão”, as 

acções de edificação poderão ter lugar se cumprirem em termos de edificabilidade, uso e índices 

urbanísticos, estabelecidos nos artigos 25º, 28º, 30º e 31º do regulamento do PDM. A parcela que 

se situa fora do perímetro urbano e onde estão implantados os três pavilhões, localiza-se em 

categoria de espaço designada por “Áreas de Floresta de Produção”, ao qual se aplicam os 

condicionamentos dispostos no artigo 50º do presente regulamento.  

De acordo com a Carta de Condicionantes e Carta da Reserva Agrícola Nacional (RAN), do PDM de 

Rio Maior em vigor, e Carta da Reserva Ecológica Nacional (REN) do concelho de Rio Maior 

(Resolução do Conselho de Ministros nº 31/2008, de 19 de Fevereiro) a exploração avícola em 

estudo não se encontra como parte integrante de alguma condicionante, servidão ou restrição de 

utilidade pública. Porém, parte do limite da propriedade insere-se em classe de REN – áreas em 

risco de erosão - sendo que esta não se encontra ocupada por nenhuma infraestrutura.  

Assim, o projecto encontra-se em conformidade com as linhas de orientação do PROT-OVT e o 

regulamento do PDM de Rio Maior.  
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3 DESCRIÇÃO DO PROJECTO E DAS ALTERNATIVAS CONSIDERADAS 

3.1 LOCALIZAÇÃO DO PROJECTO 

3.1.1 Enquadramento do Projecto 

A instalação avícola de José Batista Carvalho & Filhos, Lda. é uma microempresa sem 

trabalhadores a cargo com excepção feita para os três sócios gerentes que assumem 

simultaneamente a gerência, a coordenação e a execução da grande maioria das actividades da 

empresa. 

O aviário de José Batista Carvalho & Filhos, Lda. e respectivas instalações (principais e de apoio), 

localizam-se em Ribeira de Fráguas, freguesia de Fráguas e concelho de Rio Maior, distrito de 

Santarém, encontrando-se enquadrada na região de Lisboa e Vale do Tejo. As instalações 

encontram-se a 8 km da cidade de Rio Maior. 

3.1.2 Concelhos e Freguesias  

O concelho de Rio Maior situa-se no distrito de Santarém da qual dista aproximadamente 30 km, 

integrando a sub-região da Lezíria do Tejo. Tem fronteira a Norte com o município de Porto de Mós, 

a Nordeste e a sul por Santarém, a Sul pela Azambuja, a Oeste pelo Cadaval e Caldas da Rainha, e 

a Noroeste por Alcobaça. Apresenta uma população de 21.241 habitantes (INE - Recenseamento 

Geral da População 2001), sendo a área do Concelho de 27.120 hectares, de acordo com a 

informação constante na Câmara Municipal. 

O concelho é constituído por 14 freguesias: Alcobertas, Arrouquelas, Arruda dos pisões, Asseiceira, 

Assentiz, Azambujeira, Fráguas, Malaqueijo, Marmeleira, Outeiro da Cortiçada, Ribeira de São João, 

Rio Maior, São João da Ribeira e São Sebastião. 

A freguesia de Fráguas situa-se a 9 km a Este da sede concelhia, e confina a Norte com a freguesia 

de Gançaria (pertencente ao concelho de Santarém), a Oeste com a freguesia de São Sebastião, a 

Sul com a freguesia de Outeiro da Cortiçada, e a Leste com a freguesia de Alcanede (pertencente 

ao concelho de Santarém). Apresenta uma área de 16 km2 (informação constante na Câmara 

Municipal) e uma população de 950 habitantes (INE - Recenseamento Geral da População 2001). 

A instalação avícola de José Batista Carvalho & Filhos, Lda. localiza-se em Ribeira de Fráguas. Em 

termos geográficos, o projecto enquadra-se na folha n.º 340 da Carta Militar de Portugal, do 

Instituto Geográfico do Exército. 

Com o fim de melhor se definirem os limites espaciais que serão analisados no decorrer do 

presente estudo e no qual o projecto se encontra enquadrado, a Figura que se segue apresenta a 

delimitação da área de estudo, à escala Nacional e à escala Regional. Note-se que a área de 

projecto integra a área do limite da propriedade e a área da exploração avícola.  
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3.1.3 Áreas Sensíveis 

O projecto em estudo não se encontra inserido em áreas classificadas como Zona de Protecção 

Especial, Sítio Natura 2000 ou Parque Natural. 

Na envolvente do Aviário José Batista Carvalho & Filhos, Lda., encontram-se quatro áreas 

sensíveis. Tal como se pode observar na figura seguinte, a mais próxima, é o Parque Natural da 

Serra de Aires e dos Candeeiros, que dista apenas 6 km da exploração. Seguidamente, encontra-se 

a Serra de Montejunto a apenas 20 km.  

 

Figura 3.1-2 – Áreas Sensíveis 

(Fonte: ICNF, 2010) 
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3.1.4 Plano de Ordenamento do Território  

O Plano Director Municipal (PDM) do concelho de Rio Maior é regulamentado pela Resolução do 

Conselho de Ministros nº 47/95, de 17 de Maio, com a 1ª alteração pela Resolução do Conselho de 

Ministros nº 84/2002, de 19 de Abril, com suspensão parcial através da Resolução do Conselho de 

Ministros nº 40/2003, de 24 de Março, com a 2ª alteração por adaptação através da Declaração 

212/2008 de 12 de Junho, com 3ª alteração através do Aviso nº 5174/2010, de 11 de Março, e 

com a 4ª Alteração por adaptação através do Aviso nº 5175/2010, de 11 de Março. 

O PDM de Rio Maior abrange a totalidade da área do concelho, e constitui para essa mesma área o 

respectivo instrumento de ordenamento do território, podendo ser revisto antes de decorrido o 

prazo de 10 anos a partir da sua vigência. De acordo com informação da Câmara Municipal, o PDM 

encontra-se actualmente em revisão. 

Como já mencionado, a propriedade de Ribeira de Fráguas, considerando a Carta de Ordenamento 

do PDM, encontra-se dividida pelo perímetro urbano de Fráguas. A parte da parcela que se situa 

dentro do perímetro urbano, localiza-se numa unidade operativa designada por “Área de Reserva 

de Expansão”, as acções de edificação poderão ter lugar se cumprirem em termos de 

edificabilidade, uso e índices urbanísticos, estabelecidos nos artigos 25º, 28º, 30º e 31º do 

regulamento do PDM. A parcela que se situa fora do perímetro urbano e onde estão implantados os 

três pavilhões, localiza-se em categoria de espaço designada por “Áreas de Floresta de Produção”, 

ao qual se aplicam os condicionamentos dispostos no artigo 50º do presente regulamento. 

3.1.5 Condicionantes, Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

De acordo com a Carta de Condicionantes e Carta da Reserva Agrícola Nacional (RAN), do PDM de 

Rio Maior em vigor, e Carta da Reserva Ecológica Nacional (REN) do concelho de Rio Maior 

(Resolução do Conselho de Ministros nº 31/2008, de 19 de Fevereiro) a exploração avícola em 

estudo não se encontra como parte integrante de alguma condicionante, servidão ou restrição de 

utilidade pública. Porém, parte do limite da propriedade insere-se em classe de REN – áreas em 

risco de erosão - sendo que esta não se encontra ocupada por nenhuma infraestrutura. 
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3.2 DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

O projecto apresenta-se em fase de exploração.  

A instalação avícola de José Batista Carvalho & Filhos, Lda. é uma microempresa sem 

trabalhadores a cargo com excepção feita para os três sócios gerentes que assumem 

simultaneamente a gerência, a coordenação e a execução da grande maioria das actividades da 

empresa. 

A instalação está abrangida na rubrica PCIP 6.6a - Instalações para a criação intensiva de aves 

com espaço para mais de 40.000 aves, do Decreto-Lei n.º 194/2000, de 21 de Agosto. A 

capacidade instalada é de 70.000 pintos, sendo a produção anual prevista de cerca de 350.000 

frangos de carne. 

O aviário assenta na base física de 3 pavilhões com uma área total de 6.123,00 m2. Note-se que a 

área de projecto integra a área do limite da propriedade e a área da exploração avícola. Assim, a 

área total da propriedade corresponde ao limite do terreno e a área vedada à área da exploração 

avícola. De seguida apresenta-se, relativamente à propriedade e instalação avícola e suas 

respectivas áreas.  

Quadro 3.2-1 – Áreas da propriedade e instalação avícola 

Área coberta 6.254,10 m2 

Área da exploração avícola (vedada) 18.400 m2 

Área não impermeabilizada nem coberta 60.605,90 m2 

Área do terreno (propriedade) 66.860 m2 

A sua actividade principal é a exploração avícola, recria e engorda de frango em regime intensivo. 

A capacidade instalada total incluindo todos os pavilhões, é de 126.500 aves. Em que: 

Pavilhão 1 Pavilhão 2 Pavilhão 3 

44.000 aves 44.000 aves 38.500 aves 

O processo produtivo cria-recria-engorda de frangos, decorre ao longo de 4,5 a 6 semanas por 

vezes menos, consoante as necessidades do mercado, findo o qual as aves serão enviadas para 

centros de abate, permitindo a produção de 5.6 bandos por ano. 
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Figura 3.2-1 – Aspecto geral da instalação avícola 

A Figura seguinte esquematiza o processo produtivo que compreende 9 fases consecutivas. 

 

Figura 3.2-2 – Fluxograma de produção 
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A cria inicia-se com a recepção do pinto com 1 dia de vida e termina com a saída dos frangos para 

abate aos 35 – 42 dias de vida, nesta altura com cerca de 1,800 kg de peso vivo. De referir que 

cerca de 30% dos frangos, abandonam as instalações apenas com 33 dias de vida (apenas com 1,4 

kg), pois serão comercializados como frango de churrasco.  

1. Preparação do Pavilhão  

Na fase de preparação do pavilhão, são desenvolvidas actividades que visam a criação das 

melhores condições para a recepção dos pintos, tendo em conta que as aves vêm apenas com 

algumas horas. 

Assim sendo, são preparados os ninhos (espaço equivalente a cerca de 1/3 do pavilhão) com 

aparas e/ou serradura, disposta sobre o pavimento dos pavilhões e accionam-se os controladores 

de temperatura com vista à manutenção das condições ambientais adequadas à recepção das 

aves. 

As camas são preparadas, manualmente, espalhando directamente no local, as aparas e/ou a 

serradura no pavimento até atingir uma espessura de cerca de 5 cm para garantir uma cama fofa.  

Como fonte de energia são utilizadas caldeiras de biomassa sendo o carburante a casca de pinha. 

Duração: 1 semana. 

 

Figura 3.2-3 – Preparação do Pavilhão 

2. Recepção dos pintos  

Previamente à recepção dos pintos, as condições de temperatura e humidade são estabilizadas e o 

fornecimento de ração e de água, efectuado automaticamente, é regulado para a posição de 1ª 

idade. 

A recepção consiste basicamente no transporte e distribuição dos pintos desde o veículo de 

transporte vindo do centro de incubação até aos ninhos no interior do pavilhão. Os pintos vêm 

acondicionados em caixas de 100 pintos cada. 
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Nesta fase, é também efectuado o controlo das condições de recepção dos pintos e a verificação do 

estado sanitário das aves recebidas. 

Procedimentos adoptados: 

 Verificação e registo das condições do pavilhão; 

 Selecção e análise de uma amostra aleatória de cerca de 10% das aves e preenchimento 

da "Ficha de Reclamação a Fornecedores". 

Duração: A fase de recepção dos pintos tem um tempo de duração de 1 semana. 

3. Cria  

Nesta fase os pintos já quase duplicaram o seu tamanho. O ninho é alargado a cerca de 2/3 do 

espaço de cada pavilhão. 

Consumo de ração em farinha, atinge cerca de 850g de ração/frango. A ração apresenta-se em 

farinha, sendo consumida neste período. 

Procede-se à vacinação. 

Duração: 18 a 20 dias. 

 

 

Figura 3.2-4 – Vista geral do interior do pavilhão 

4. Recria  

Uma semana antes da saída do bando, processa-se a transição de ração em migalha para 

granulado, o consumo começa a reduzir para as 500g. É atingida a capacidade máxima do pavilhão 

(3/3 do pavilhão ocupado). 

Duração: 15 dias. 
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5. Acabamento  

A engorda e acabamento dos frangos é efectuada até à idade do abate, aproximadamente por volta 

dos 35 a 42 dias de idade das aves. 

Os frangos completam o seu crescimento devendo pesar no final desta fase cerca de 1,800 kg de 

peso vivo. De referir que cerca de 30% dos frangos, abandonam as instalações apenas com 33 dias 

de vida (apenas com 1,4 kg), pois serão comercializados como frango de churrasco. 

Duração: 5 a 8 dias. 

 

Figura 3.2-5 – Frangos na fase de acabamento 

6. Apanha, Transporte e Descarga  

Nesta fase, procede-se à apanha manual carregamento dos frangos com destino ao centro de 

abate. Esta actividade é desenvolvida pelo criador com o apoio de mão-de-obra especializada 

disponibilizada pelo integrador. 

O material de transporte dos frangos propriedade do integrador (jaulas), são posteriormente 

sujeitas a um processo de lavagem e desinfecção para reutilização. 

Duração: 8 horas. 

7. Remoção das camas  

Esta fase envolve a remoção do estrume do interior do pavilhão com o tractor equipado de pá 

frontal com destino à venda. 

Duração: 1 semana. 

8. Limpeza das instalações e equipamentos  

 Interior do pavilhão 

Em primeiro lugar retira-se todo o equipamento móvel para o exterior e o equipamento fixo é 
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elevado e suspenso a uma altura que permita a livre circulação das máquinas. 

A limpeza inicia-se começando por varrer todo o interior dos pavilhões com o apoio de uma 

vassoura mecânica existente para este fim. De seguida procede-se à desinfecção, começando pelos 

tectos, paredes, equipamentos suspensos (linhas de alimentação, comedouros, bebedouros, para 

terminar no piso.  

 Silos e Pratos 

A limpeza dos silos inicia-se pelo seu esvaziamento total, abrindo-se as tampas de carga e 

descarga de forma arejar. De seguida, limpam-se as paredes internas, batendo nas paredes 

exteriores do silo a fim de retirar todas os resíduos de ração. 

Os pratos das linhas de comedouros, são limpos a seco e desinfectados no interior do pavilhão. 

 Tanque/ Linhas de Água e Bebedouros 

Os restantes equipamentos, também o tanque, as linhas de água e os bebedouros são limpos e 

desinfectados, de forma a prevenir contaminações, muito usuais neste tipo de processo. 

Procedimentos adoptados: verificação e registo da limpeza efectuada. 

9. Vazio sanitário  

Após a concretização das fases anteriores, segue um período de isolamento sanitário essencial ao 

descanso das próprias instalações. 

Duração: Pelo menos 2 semanas. 

Condições de Produção/Bem-Estar Animal 

De entre os factores essenciais ao bem-estar das aves produzidas que contribuem definitivamente 

para a qualidade do produto final, destacam-se os seguintes: a) Administração de Ração e Água; 

b) Aquecimento; c) Ventilação; d) Iluminação; e) Vacinações.  

a) Administração de Ração e Água  

A administração da ração e da água constituem um aspecto de extrema importância, na qualidade 

dos frangos produzidos. Os comedouros e bebedouros são regulados diariamente, de forma a 

ajustar o bom acesso das aves ao alimento, com o menor derrame de água e ração. 

A administração da água é efectuada através de bebedouros do tipo "pipeta". Este tipo de 

bebedouros caracteriza-se por apresentar um reduzido nível de contaminação bacteriana. 
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Figura 3.2-6 – Pormenor do bebedouro Figura 3.2-7 – Pormenor do comedouro 

É também muito importante que a água se mantenha a uma temperatura adequada (entre os 10 e 

os 12°C). 

b) Aquecimento  

O aquecimento é também um factor essencial ao desenvolvimento dos frangos, devendo a 

temperatura ser uniforme na área ocupada pelas aves. As temperaturas adequadas variam em 

função do crescimento e desenvolvimento das aves. 

Conforme evidência no quadro abaixo, as temperaturas dentro dos pavilhões vão decrescendo à 

medida que as aves crescem, devendo as mesmas ser rigorosamente cumpridas para garantir as 

boas condições de desenvolvimento das aves. 

Quadro 3.2-2 - Temperaturas óptimas para a produção de frangos 

Idade das aves (dias) Temperatura do Pavilhão (ºC) 

0-3 28 

4-6 27 

7-9 26 

10-12 25 

13-15 24 

16-18 23 

22-24 21 

>25 20 
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Figura 3.2-8 – Fonte pontual 

c) Ventilação  

A ventilação é outro factor muito importante no crescimento das aves, na medida em que permite 

controlar a temperatura dos pavilhões, assim como os níveis de amoníaco e de humidade existente 

no interior da instalação. 

Os pavilhões estão equipados um sistema de ventilação regulada por painel de controlo que 

permite assegurar as condições adequadas ao bem-estar das aves instaladas. 

 

Figura 3.2-9 – Pormenor do sistema de ventilação 

d) Iluminação  

No período que decorre desde a entrada dos frangos à sua saída para o matadouro, são efectuados 

períodos de obscuridade, de forma a permitir o descanso dos frangos, melhorando assim as suas 

capacidades de resistência. 

e) Vacinações  

As vacinações, e a administração de medicamentos, são consideradas medidas profiláticas, sendo 

determinadas em função do estado sanitário dos bandos e de acordo com a apreciação técnica do 

Médico Veterinário responsável. 
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Os factores referidos anteriormente, nomeadamente a humidade e a temperatura, exercem grande 

influência nas diferentes fases de desenvolvimento dos frangos, podendo um único factor colocar 

em risco o crescimento e a qualidade dos frangos produzidos. 

3.2.1 Infraestruturas Presentes 

A unidade avícola em assunto, é constituída por três pavilhões destinados à recria e engorda de 

frango em regime intensivo. 

Apresenta-se na seguinte Figura a Planta de implantação da instalação avícola.  

As áreas respectivas a cada infraestrutura apresentam-se no Quadro seguinte.  

Quadro 3.2-3 – Dimensionamento das edificações  

Infraestrutura Área (m2) Pé direito (m) 

Pavilhão 1 2.211,30 3,20 

Pavilhão 2 2.211,30 3,20 

Pavilhão 3 1.700,40 3,00 
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Apresentam-se em seguida as características de cada pavilhão de produção.  

Pavilhão nº1 - Pavilhão amovível 

Este pavilhão já está construído, consistindo num pavilhão amovível de 1 piso, sendo que aguarda 

legalização. Porém, tem processo de Licença Administrativa na Câmara Municipal de Rio Maior 

(nº5/2013), com apreciação favorável, pelo que o procedimento se encontra suspenso até emissão 

de parecer por parte da Direcção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo 

(DRAPLVT).  

Aspectos construtivos 

Consiste num anexo amovível edificado em painel sanduíche, com cobertura feita no mesmo 

material e que assenta sobre uma estrutura feita em aço inoxidável. 

 

Figura 3.2-12 – Pavilhão amovível 

Este pavilhão tem 130,30x16,50 metros e cerca de 4,30 metros altura no ponto mais alto. O 

pavilhão tem as seguintes características: 

 Pórticos de estrutura em perfis de aço IPE 200 mm decapados e metalizados; 

 Madres em perfis Z de 140 mm em aço galvanizado; 

 Fachada lateral com 3,1 metros de altura (pé direito +/- 2,7 metros); 

 Cobertura em painel sanduíche e chapa de aço lacada a branco e poliuretano de 40 mm 

com os respectivos remates de cumeeira; 

 9 Portas em sanduíche com 2,0x1,0 metros (altura x largura); 

 1 Portão de 2 folhas com 3,0x4,0 metros (altura x largura) de abrir com porta de Homem 

com 2,0x0,90 metros (altura x largura). 

O pavilhão é equipado (unitariamente) com os seguintes equipamentos: 

 4 Linhas de alimentadores automáticos FLUXX 330 – BIG DUTCHMAN para engorda de 

frangos com 117 metros cada, equipados com tulhas de recepção, tubos de 3,05 metros 

com 045 mm, abraçadeiras, espiral sem-fim, 4 pratos (FLUXX 330-14 BP) por tubo, cabo 

antipoleiro, motorredutor de ½ Cv trifásico com unidade de controlo e quadro eléctrico, 

equipados com sistemas de elevação manuais com 120 metros com guincho de tecto.  
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 5 Linhas de bebedouros automáticos TOP NTPPLE SST COM TAÇA 3000-12 – BIG 

DUTCHMAN de pipeta para engorda de frangos com 117 metros cada, num total de 2.340 

bebedouros especiais para engorda de frangos, com regulador central de pressão de 

entrada e finais de linha, equipado com anti-poleiro em alumínio, equipadas com sistemas 

de elevação manuais com 120 metros com guincho de tecto. 

 2 Silos em chapa de aço galvanizada ondulada com capacidade de 17,4 m3 

(aproximadamente 11.100 kg) com 2,10 metros de diâmetro, equipado com sistema de 

enchimento e de descompressão pneumático e escada com respectiva guarda. 

 1 Sistema de aquecimento a resíduos biológicos (serrim, casca de pinho, pinha triturada, 

casca de amêndoa, bagaço de azeitona, etc.), com capacidade de aproximadamente 300 

KW incluindo tulha cilíndrica de aproximadamente 1,5 m3 de capacidade, com alimentação 

por sem-fim, com 105 metros de tubagem, com quadro eléctrico para controlo, incluindo 

sistemas de elevação manual do tubo de ar quente. 

Pavilhão nº2 - Pavilhão amovível 

Este pavilhão já está construído, consistindo num pavilhão amovível de 1 piso, sendo que aguarda 

legalização. Porém, tem processo de Licença Administrativa na Câmara Municipal de Rio Maior 

(nº5/2013), com apreciação favorável, pelo que o procedimento se encontra suspenso até emissão 

de parecer por parte da Direcção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo 

(DRAPLVT).  

Aspectos construtivos 

Consiste num anexo amovível edificado em painel sanduíche, com cobertura feita no mesmo 

material e que assenta sobre uma estrutura feita em aço inoxidável. 

Este pavilhão tem 130,30x16,50 metros e cerca de 4,30 metros altura no ponto mais alto. O 

pavilhão terá as seguintes características: 

 Pórticos de estrutura em perfis de aço IPE 200 mm decapados e metalizados; 

 Madres em perfis Z de 140 mm em aço galvanizado; 

 Fachada lateral com 3,1 metros de altura (pé direito +/- 2,7 metros); 

 Cobertura em painel sanduíche e chapa de aço lacada a branco e poliuretano de 40 mm 

com os respectivos remates de cumeeira; 

 9 Portas em sanduíche com 2,0x1,0 metros (altura x largura); 

 1 Portão de 2 folhas com 3,0x4,0 metros (altura x largura) de abrir com porta de Homem 

com 2,0x0,90 metros (altura x largura). 

O pavilhão será equipado (unitariamente) com os seguintes equipamentos: 

 4 Linhas de alimentadores automáticos FLUXX 330 – BIG DUTCHMAN para engorda de 

frangos com 117 metros cada, equipados com tulhas de recepção, tubos de 3,05 metros 

com 045 mm, abraçadeiras, espiral sem-fim, 4 pratos (FLUXX 330-14 BP) por tubo, cabo 

antipoleiro, motorredutor de ½ Cv trifásico com unidade de controlo e quadro eléctrico, 

equipados com sistemas de elevação manuais com 120 metros com guincho de tecto.  
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 5 Linhas de bebedouros automáticos TOP NTPPLE SST COM TAÇA 3000-12 – BIG 

DUTCHMAN de pipeta para engorda de frangos com 117 metros cada, num total de 2.340 

bebedouros especiais para engorda de frangos, com regulador central de pressão de 

entrada e finais de linha, equipado com anti-poleiro em alumínio, equipadas com sistemas 

de elevação manuais com 120 metros com guincho de tecto. 

 2 Silos em chapa de aço galvanizada ondulada com capacidade de 17,4 m3 

(aproximadamente 11.100 kg) com 2,10 metros de diâmetro, equipado com sistema de 

enchimento e de descompressão pneumático e escada com respectiva guarda. 

 1 Sistema de aquecimento a resíduos biológicos (serrim, casca de pinho, pinha triturada, 

casca de amêndoa, bagaço de azeitona, etc.), com capacidade de aproximadamente 300 

KW incluindo tulha cilíndrica de aproximadamente 1,5 m3 de capacidade, com alimentação 

por sem-fim, com 105 metros de tubagem, com quadro eléctrico para controlo, incluindo 

sistemas de elevação manual do tubo de ar quente. 

Pavilhão nº 3 – Pavilhão não amovível 

O pavilhão designado por nº 3 (planta de implantação) possui Alvará de Licença de Construção nº 

40/2008 e Alvará de Utilização nº 101/2008, com processo n.º 22/2005/202 registado na Câmara 

Municipal de Rio Maior. 

A construção principal é constituída por uma nave com as dimensões em planta de 120,00 metros 

por 14,00 metros, é totalmente ampla, destinando-se a aviário, tendo um pequeno anexo de 7,55 

metros por 2,70 metros, como zona de entrada e filtro sanitário. 

 

Figura 3.2-13 – Pavilhão não amovível 

 Aspectos construtivos 

A construção proposta transmite formas de desenho ligadas à tradição deste tipo de construções, 

recorrendo a estruturas de betão armado aliado a alvenarias de tijolo cerâmico, com estrutura da 

cobertura em asnas metálicas e telha de fibrocimento. Quanto a materiais de revestimento 

exterior, salienta-se a utilização do reboco pintado a branco e vãos de ventilação em chapa 

ondulada em plástico translúcido cor verde, como cor dominante para revestimento das fachadas.  
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Instalações de Apoio  

Como anexos de apoio temos a considerar os seguintes:  

 Três depósitos de água com 10.000 litros; 

 Local de armazenamento de cinzas (bidons); 

 Casa do Gerador Eléctrico; 

 Casa do Quadro Eléctrico, em cada pavilhão;  

 Armazém de Resíduos (no pavilhão1); 

 Instalações Sanitárias; 

 Seis Silos de ração: 

o Pavilhão nº 1: um de 10 Ton e um de 16 Ton; 

o Pavilhão nº 2: um de 8 Ton e um de 16 Ton; 

o Pavilhão nº 3: dois de 12 Ton. 

 Antecâmara de desinfecção, em cada pavilhão;  

 Depósito de gasóleo (Depósito do gerador) com capacidade de 200 litros. 

 

Figura 3.2-14 – Silos (ração) 

O abastecimento de água ao aviário é assegurado pelo furo de captação de águas subterrâneas da 

beneficiária. Não é consumida água da rede pública. A água captada não é utilizada para consumo 

humano, apenas nas instalações sanitárias (lavagens mãos, autoclismo) e abeberamento das aves.  
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Figura 3.2-15 – Furo 

Depósito de água (capacidade): 

 Três depósitos de 10.000 litros para o abeberamento dos 3 pavilhões; 

 Dois reservatórios de 500 litros para abastecer os coolings (favos) do pavilhão nº 3; 

 Dois reservatórios de 1350 litros que abastecem os coolings do pavilhão nº 1; 

 Dois reservatórios de 1350 litros que abastecem os coolings do pavilhão nº 2. 

 

Figura 3.2-16 – Sistema de aquecimento a resíduos biológicos (casca de pinha) 

Fossa séptica 

A fossa séptica é constituída por dois compartimentos, com vista a melhorar a eficiência do 

tratamento. O primeiro compartimento deve ter uma capacidade dupla de cada um dos restantes, 

que devem ser iguais entre si. As dimensões das fossas devem obedecer às seguintes condições: 

a) A altura do líquido deve ser superior a 1,20 metros e inferior a 2,0 metros, admitindo-se 

que possa atingir 2,25 metros, em fossas de grande capacidade; 

b) A relação comprimento/largura, deve ser 3/1 podendo chegar a 5/1, nas fossas sépticas 

multicompartimentadas. 
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O tempo de retenção na fossa é calculado em função do caudal médio de águas residuais efluentes 

e deverá ser definido em função da população, considerando neste caso 3 dias.  

 

Figura 3.2-17 – Fossa séptica e poço absorvente 

3.2.2 Alternativa ao Projecto 

Tendo em consideração que o Aviário José Batista Carvalho & Filhos Lda., se encontra em fase de 

exploração, não são apresentadas quaisquer alternativas ao projecto. 

3.2.3 Projectos complementares ou subsidiários 

Como referido anteriormente, o projecto encontra-se em fase de exploração, pelo que não são 

apresentados quaisquer projectos complementares ou subsidiários de relevância para o projecto. 

3.2.4 Acções de Projecto consideradas 

Uma vez que a instalação avícola já se encontra em exploração, a análise deste projecto realizar-

se-á apenas de acordo com a fase de fase de exploração. 
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A fase de exploração como o próprio nome indica consiste nas actividades inerentes à exploração 

avícola. 

Na fase de exploração, as actividades previstas que são susceptíveis de gerar alguns impactes 

potenciais, discriminam-se de seguida: 

 Presença física das infraestruturas e equipamentos associados; 

 Aumento do tráfego rodoviário (intermitente). 

Paralelamente às actividades propriamente ditas, a exploração da própria instalação possui acções 

inerentes que, também elas, poderão ter impactes, sejam eles positivos ou negativos, as quais, 

pela sua especificidade, serão identificadas ao longo do presente Estudo. 

3.2.5 Quantificação de alguns parâmetros 

Materiais e Energia Utilizados e Produzidos 

Combustíveis utilizados na instalação 

O aquecimento das instalações é conseguido através de caldeiras, concretamente, geradores de ar 

quente a partir da combustão da casca de pinha. 

Apresenta-se no Quadro seguinte um resumo dos combustíveis utilizados na instalação. 

Quadro 3.2-4 – Combustíveis utilizados na instalação 

Tipo Consumo anual  

Casca de pinha utilizada no 

aquecimento  
100 ton 

Gasóleo consumido no gerador 562 litros 

O consumo de electricidade é de 70.245 KWh. 

A exploração possui um gerador de emergência de 110 KVA. 

Matérias-primas 

Apresenta-se no Quadro seguinte o consumo de matérias-primas na exploração avícola.  

Quadro 3.2-5 – Consumo de matérias-primas 

Tipo Consumo anual  

Ração 2.184 ton 

Aparas para as camas 1.255 m3 
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Consumo de água 

O consumo de água nesta instalação avícola não é constante, variando de acordo com a 

permanência ou ausência de frangos na instalação, a idade dos mesmos, a temperatura e 

humidade atmosféricas, entre outros aspectos. 

Durante o período de permanência de frangos na instalação, os consumos de água são devidos 

essencialmente à alimentação das aves e ao sistema de arrefecimento. 

Durante o vazio sanitário, o consumo de água é praticamente nulo. 

Quadro 3.2-6 – Consumo de água na exploração avícola 

Consumo de 

água 

Nº 

aves/bando 

Duração 

da 

engorda 

(dias) 

Bando/ano 

Total 

anual 

(m3) 

Distribuição 

percentual 

Consumos 

m3/mês 

Consumos 

m3/dia 

Abeberamento 

das aves   

(1 dl/dia) 

126.500 37 5,60 3.328,77 90,02% 277,40 9,25 

Desinfecção 

instalações e 

equipamentos 

- - - 21,44 0,58% 1,79 0,06 

Sistema 

arrefecimento a 

favos 

- - - 302,09 8,17% 25,17 0,84 

Arco de 

desinfecção 
- - - 41,39 1,12% 3,45 0,11 

Instalações 

sanitárias 
- - - 4,00 0,11% 0,33 0,01 

CONSUMO 

TOTAL 
- - - 3.697,69 100,00% 308,14 10,27 

Dos consumos anteriormente apresentados, deverá referir-se que o volume de água consumido 

anualmente poderá apresentar uma variação mínima decorrente de eventual ruptura ou avaria, 

mas que dada a vigilância existente é rapidamente detectada. 

O abastecimento de água ao aviário é assegurado pelo furo de captação de águas subterrâneas da 

beneficiária.  

Efluentes, Resíduos e Emissões Previsíveis 

Águas residuais domésticas 

As águas residuais domésticas são encaminhadas para fossa séptica com poço absorvente. 
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Não existem águas residuais resultantes da exploração avícola, pois as paredes e tectos são 

apenas desinfectados, aplicando-se de seguida cal viva no piso o que absorve as humidades 

existentes. 

Os efluentes líquidos produzidos durante a exploração do aviário são apenas ao nível de efluentes 

líquidos domésticos. Note-se que apenas existem 3 trabalhadores na instalação e as instalações 

sanitárias apenas são utilizadas para uso reduzido. No quadro seguinte é apresentada uma 

estimativa da quantidade destes efluentes.  

Quadro 3.2-7 - Efluentes líquidos domésticos produzidos na exploração do aviário 

 
Capitação litros/(pessoa.dia) 

Caudal de água residual descarregada 

 litros/dia m3/ano 

3 trabalhadores  5,56 16,68 4,00 

Resíduos produzidos 

Apresenta-se, em seguida, a estimativa de produção anual de resíduos na exploração avícola. 

Quadro 3.2-8 - Estimativa da produção anual de RSU pelos trabalhadores (ton/ano) 

Produtor de Resíduos Capitação 
Nº de dias de 

laboração/ano 

Produção anual 

(ton/ano) 

Trabalhadores 3 
0,100 

(kg/trabalhador.dia) 
240 0,072 

Quadro 3.2-9 – Resíduos produzidos na actividade avícola 

LER Descrição Origem Quantidade anual 

Tipo de 

operação 

(D/R) 

Destino 

20 01 21 

Lâmpadas 

fluorescentes 

usadas 

Iluminação 1,5Kg R13 

PneuGreen - Recolha e 

Reciclagem de Pneus, 

Lda. 

15 01 10 

Embalagens 

contendo ou 

contaminadas 

por resíduos de 

substâncias 

perigosas 

Desinfecção 

de pavilhões 

e 

equipamentos 

10Kg R13 e D15 

Ambipombal – Recolha 

de Resíduos 

Industriais, S.A. 
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LER Descrição Origem Quantidade anual 

Tipo de 

operação 

(D/R) 

Destino 

Subprodutos 

de categoria 2 

Estrume de 

Animais 
Produção 1.012 m3 R3 

Terrenos de Luís Miguel 

Baptista Gonçalves 

(Valada – Cartaxo); 

Nicolau Manuel 

Baptista Gonçalves 

(Valada – Cartaxo) 

Subprodutos 

de categoria 2 

Resíduos de 

Tecidos 

Animais 

Produção 1,59 ton D9 

ITS – Industria 

Transformadora de 

Subprodutos S.A. 

20 03 01 

Embalagens 

vazias de 

medicamentos 

e 

medicamentos 

veterinários 

fora de uso 

Saúde Animal 15 Kg D9 

Centro de recepção 

Inogen, Lda que 

posteriormente são 

recolhidos pela 

Valormed – Sociedade 

Gestora de Resíduos de 

Embalagens e 

Medicamentos, Lda. 

20 03 01 

Material de 

protecção 

individual 

Trabalhadores 6 Kg - 
Câmara Municipal de 

Rio Maior 

20 03 01 

Resíduos 

urbanos e 

equiparados – 

resíduos 

domésticos 

Trabalhadores 0,066 ton R13 
Câmara Municipal de 

Rio Maior 

20 03 04 
Lamas de 

fossas sépticas 
Trabalhadores indeterminado - 

Câmara Municipal de 

Rio Maior 

10 01 01 

Cinza de 

caldeira de 

biomassa 

Sistema de 

Aquecimento 
800 a 1.000 Kg R13 e D15 

Ambipombal – Recolha 

de Resíduos 

Industriais, S.A 

 

 



Estudo de Impacte Ambiental do Aviário José Batista Carvalho & Filhos Lda. – Vale das Colmeias – Instalação Existente 

 

 

Inovação e Projectos em Ambiente, Lda.  37 

Março 2013 

4 CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE AFECTO AO PROJECTO 

4.1 ENQUADRAMENTO 

Neste capítulo pretende-se efectuar a caracterização do estado actual do ambiente susceptível de 

ser afectado pelo projecto na área de influência do mesmo. É considerada como área de influência, 

o espaço físico envolvente até onde se façam sentir os seus efeitos, pelo que a área considerada 

afectada não será necessariamente igual para todos os factores ambientais considerados. 

Assim, consoante a componente ambiental que estiver a ser analisada, poderão existir diferentes 

enquadramentos: a nível local, envolvente e regional. Note-se que a área de projecto integra a 

área do limite da propriedade e a área da exploração avícola.  

De seguida, apresenta-se a situação de referência, no que se refere aos seguintes aspectos: 

 Clima e Microclima (Subcapítulo 4.2); 

 Geologia, Geomorfologia e Hidrogeologia (Recursos Hídricos Subterrâneos) 

(Subcapítulo 4.3); 

 Solos e Usos do Solo (Subcapítulo 4.4); 

 Recursos Hídricos Superficiais e Qualidade da Água (Subcapítulo 4.5); 

 Factores Biológicos e Ecológicos (Subcapítulo 4.6); 

 Qualidade do Ar (Subcapítulo 4.7); 

 Ruído (Subcapítulo 4.8); 

 Resíduos (Subcapítulo 4.9); 

 Paisagem (Subcapítulo 4.10); 

 População, Emprego e Actividades Económicas (Subcapítulo 4.11); 

 Arqueologia e Património Cultural (Subcapítulo 4.12); 

 Instrumentos de Ordenamento do Território (Subcapítulo 4.13). 

A descrição da situação de referência foi realizada com base em observações no local de 

implantação do projecto, aquando da visita de campo realizada, que ocorreu em Fevereiro de 

2011. 

Recolheu-se ainda informação na Carta Geológica (escala 1:50 000), Carta de Solos (escala 1:25 

000), Carta de Capacidade de Uso do Solo (escala 1:25 000), Carta de Ocupação do Solo (escala 

1:25 000), e Carta Militar n.º 340 (escala 1:25 000), e na cartografia do PDM de Rio Maior. 
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4.2 CLIMA E MICROCLIMA  

4.2.1 Caracterização climática geral 

A classificação de Köppen classifica o clima com um grupo de três ou quatro letras, e baseia-se nos 

valores médios da temperatura do ar e da quantidade de precipitação ao longo do ano. Se tivermos 

em consideração esta classificação, o clima da região da área em estudo é classificado com as 

siglas Csb: 

 Mesotérmico (temperado) húmido (C), pois a temperatura média do mês mais frio é 

superior a -3ºC e inferior a 18ºC; 

 Com Verão seco (Cs), pois o mês mais seco apresenta uma precipitação inferior a 30 mm e 

no mês mais chuvoso do Inverno precipita mais de três vezes do que precipita no mês mais 

seco de Verão; 

 A temperatura média do mês mais quente é inferior a 22ºC (Csb). 

O período mais quente coincide com o período de estiagem. No subtipo Csb o Verão, embora 

extenso, é mais suave e a temperatura do ar no mês mais quente é inferior a 22ºC. É um clima 

que recebe já influências atlânticas, sendo por isso mais ameno e com menores amplitudes 

térmicas ao longo de todo o ano. 

Tal como se pode verificar na figura seguinte a temperatura média anual na área de projecto varia 

entre os 16 e 17,5ºC.  

Nesta região, o Verão pode ser considerado quente (temperaturas médias superiores a 22ºC) e o 

Inverno temperado, atendendo a que a temperatura média das mínimas do mês mais frio é 

superior a 3ºC (temperatura média das mínimas do mês mais frio é superior a 3ºC). Os valores 

médios da temperatura variam regularmente ao longo do ano, atingindo o seu máximo nos meses 

de Julho e Agosto, em termos absolutos e médios, e o seu mínimo em Janeiro, também em termos 

absolutos e médios. 



Estudo de Impacte Ambiental do Aviário José Batista Carvalho & Filhos Lda. – Vale das Colmeias – Instalação Existente 

 

 

Inovação e Projectos em Ambiente, Lda.  39 

Março 2013 

 

Figura 4.2-1 - Temperatura Média Anual (ºC) 

(Fonte: Atlas Digital do Ambiente, 1974) 

O Inverno, além de relativamente ameno, devido à influência marítima regista valores de 

precipitação relativamente elevados, centrados entre os 800-1.000 mm/ano. O regime de 

precipitação, como acontece no clima mediterrâneo, é contudo do tipo torrencial, relacionado com 

as passagens de sucessivas perturbações de W ou às situações de bloqueio relacionadas com as 

gotas de ar frio que poderão estar na origem de anos mais pluviosos.  
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Os meses mais secos são Julho e Agosto, ocorrendo nos meses de Janeiro e Fevereiro os maiores 

valores de precipitação, acima dos 100 mm. 

 

Figura 4.2-2 - Precipitação Média (mm) 

(Fonte: Atlas Digital do Ambiente, 1974) 
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4.3 GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA E HIDROGEOLOGIA (RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS) 

4.3.1 Enquadramento  

Neste ponto procede-se à identificação e caracterização dos principais factores ambientais, de 

índole geológico e hidrogeológico. 

A descrição deste capítulo baseou-se na Carta Geológica de Portugal, à escala 1:50 000, Folha 27-

C de Torres Novas, e respectiva Notícia Explicativa, editada em 2006 pelo Departamento de 

Geologia (Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação), no Plano de Bacia Hidrográfica 

(PBH) do Rio Tejo no documento “Sistemas Aquíferos de Portugal Continental”, Dezembro 2000, C. 

Almeida; J.J.L Mendonça; M. R. Jesus; A. J. Gomes, no documento “Questões Significativas da 

Gestão da Água – Região Hidrográfica do Tejo”– Participação Pública - Informação de Suporte 

(Janeiro, 2009) e na base de dados do SNIRH. 

Foi efectuada uma pesquisa e consulta de elementos de cariz geológico e hidrogeológico  existentes 

sobre a zona. Não foram efectuados quaisquer trabalhos de prospecção, nomeadamente ensaios de 

bombagem nos poços, nem colheita de amostras de água para análise laboratorial para a execução 

do presente estudo.  

A situação de referência é caracterizada de seguida, nos aspectos relacionados com: 

 Estratigrafia e Litologia; 

 Tectónica; 

 Sismologia; 

 Geomorfologia; 

 Hidrogeologia; 

 Dados de Qualidade; 

 Dados de Quantidade; 

 Análise de Risco; 

 Localização das captações e respectivos perímetros de protecção na área em estudo; 

 Caracterização do furo localizado na exploração. 

4.3.2 Estratigrafia e Litologia 

Apresenta-se na figura seguinte o Extracto da Carta Geológica de Portugal (Folha 27-C – Torres 

Novas, Escala 1:50 000), com a área em estudo assinalada. 
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Figura 4.3-1 – Extracto da Carta Geológica de Portugal (Folha 27-C – Torres Novas) (sem escala) 

Relativamente à geologia, a área em estudo encontra-se em terrenos compostos por Arenitos de 

Ota (M1-4 
Ot – Arenitos de Ota) do terciário. É efectuada nos seguintes parágrafos uma breve 

descrição baseada na Notícia Explicativa da Folha 27-C Torres Novas, editada em 2006 pelo 

Departamento de Geologia (Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação). 
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Terciário 

Miocénico inferior a médio 

M1-4 
Ot – Arenitos de Ota 

Os Arenitos de Ota correspondem a mancha relativamente extensa, que ocupa o extremo SW da 

folha. A unidade sucede à anterior por uma descontinuidade com valor regional. Esta é, em mais 

de metade do contacto, mascarada pelo cavalgamento do Maciço Calcário Estremenho, com 

desligamento direito bem pronunciado, que se reflecte no limite NE da mancha, entre as povoações 

de Espinheiro e de Arneiro de Milhariças. Na edição anterior desta carta, ZBYSZEWSKI et al. (1971) 

apresentam esta unidade com a designação de “Complexo detrítico de Ota e de Arneiro de 

Milhariças”, sendo também conhecida por “Complexo detrítico” segundo CARVALHO (1968). 

Os Arenitos de Ota são constituídos por depósitos de natureza fluvial, de constituição 

quartzarenítica e/ou arcosarenítica, localmente conglomeráticos. Na base, próximo do contacto 

com a unidade anterior, ocorrem, geralmente, arenitos avermelhados com composição 

mineralógica da fracção fina essencialmente caulinítica e escassa ilite, fortemente manchados de 

vermelho ferruginoso. Mostram abundantes intercalações de cascalheiras quartzo-quartzíticas. São 

identificados com o “pseudo-siderolito” de CARVALHO (1968). Próximo do canto SW da folha, na 

área do v.g. Atalaia, a unidade mostra sucessivos empilhamentos de sequências básicas (de 4-6 m 

de espessura) constituídas por conglomerados de seixos de quartzo, até 10 cm, subangulosos a 

sub-rolados, com 15% de liditos e sílex, a que sucedem arenitos médios a grosseiros, culminando 

por arenitos argilosos, vermelhos ferruginosos depositados em ambiente de planície de inundação. 

À superfície do terreno ocorrem mantos de cascalheiras de quartzo e sílex, que atapetam a área, e 

se julgam resultantes do desmantelamento das sequências básicas, da escorrência e da deflação. 

Há, no entanto, quem considere que estas cascalheiras possam constituir, também, uma outra 

unidade de idade mais recente (quaternária?). Segundo J. Pais (com. Esc.), em Rio Maior há 

depósitos de cascalheiras com sílex e fragmentos de troncos silicificados cretácicos sobre as areias 

pliocénicas, que se estendem até Espinheiro, e que forneceram, em diversos locais, indústrias 

paleolíticas in situ. 

Os Arenitos de Ota são considerados de herança detrítica proveniente dos arenitos do Cretácico 

Inferior e, eventualmente, dos Grés de Monsanto (BARBOSA, 1995). A sua espessura é de difícil 

avaliação devido, sobretudo, a não se conhecer o seu desenvolvimento em profundidade, 

nomeadamente na parte central da bacia. A avaliar por sondagens e pela cartografia, essa 

espessura deve situar-se entre os 200 e os 250 m. 

Do ponto de vista cronostratigráfico, as referências a esta unidade são muito escassas. Se se 

atender à idade da unidade anterior, a base poderá ainda ser atribuível ao Oligocénico. Por outro 

lado, fora da área do mapa refere-se a flora fóssil das jazidas de Ponte de Sôr  (CARVALHO, 1968; 

PAIS, 1973; TEIXEIRA & PAIS, 1976) e, na região de Montargil, os troncos silicificados de Quercus 
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suber LIN. (PAIS, 1972). As jazidas de Ponte de Sôr apontam para Miocénico médio, mas os 

troncos de Montargil já poderão ser Miocénico superior. 

O limite superior da unidade poderá, assim, eventualmente, ir até ao início do Miocénico superior, 

representado pelos arenitos grosseiros fluviais do nível inferior da jazida de Azambujeira, 

representados a Sul, na Carta Geológica 31-A, Santarém, e datados do Valesiano inferior, parte 

inferior da zona MN 9 (ALBERDI et al., 1978; ANTUNES, 1984; ANTUNES et al., 1983). Assim, não 

pode excluir-se a hipótese dos Arenitos da Ota se poderem situar entre o Oligocénico superior e a 

base do Miocénico superior (Valesiano), hipótese essa que necessitará de maior fundamentação por 

estudos posteriores.  

4.3.3 Tectónica  

Segundo a Notícia Explicativa da Folha 27-C Torres Novas, editada em 2006 pelo Departamento de 

Geologia (Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação), a área abrangida pela 

presente Folha 27-C, considera-se subdividida estruturalmente em duas grandes regiões: uma, no 

canto Noroeste da Folha, onde afloram fundamentalmente rochas carbonatadas de idade 

mesozóica e outra onde afloram essencialmente rochas detríticas mal consolidadas do Terciário. As 

unidades mesozóicas encontram-se sobrelevadas relativamente às de idade terciária, estando 

separadas por um acidente regional: a Falha de Arrife. 

Estas duas grandes regiões são o prolongamento para Sul das duas unidades morfo-tectónicas em 

que se enquadram os terrenos abrangidos pela Folha 27-A, contígua a esta: o Maciço Calcário 

Estremenho, integrado na Bacia Lusitânica e a Bacia Terciária do Tejo (MANUPPELLA et al., 2000). 

As principais estruturas tectónicas em termos de geometria, cinemática e período de actividade, 

estão dispostas segundo três direcções preferenciais: NNE-SSW, NW-SE e NE-SW: 

 Falha da Mendiga e Falha de Valverde; 

 Falha do Arrife; 

 Falhas orientadas NW-SE. 



Estudo de Impacte Ambiental do Aviário José Batista Carvalho & Filhos Lda. – Vale das Colmeias – Instalação Existente 

 

 

Inovação e Projectos em Ambiente, Lda.  45 

Março 2013 

 

Figura 4.3-2 – Mapa estrutural da área abrangida pela Folha 27-C 

(Fonte: Notícia Explicativa da Folha 27-C Torres Novas, editada em 2006 pelo Departamento de Geologia 

(Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação) 

4.3.4 Sismologia 

O distrito de Santarém está contido, praticamente, na Bacia cenozóica do Rio Tejo que, juntamente 

com a Bacia cenozóica do Rio Sado, têm sido áreas afectadas pelas maiores consequências 

sísmicas causadas por abalos de magnitudes moderadas. 

O concelho de Rio Maior situa-se numa zona de intensidade sísmica máxima de 7, como se pode 

constatar pelo mapa da intensidade sísmica de Portugal. 
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Figura 4.3-3 – Intensidade Sísmica 

(Fonte: Atlas Digital do Ambiente, 1974) 

4.3.5 Geomorfologia 

A exploração avícola em causa encontra-se situada numa área de relevo um pouco acentuado, 

sendo que na envolvente directa da exploração avícola os declives chegam a atingir valores 

superiores a 20º. Na área da propriedade os declives variam entre os 0º e os 35º. 

Da análise da Carta Hipsométrica verifica-se que a área de implantação da exploração avícola 

apresenta uma cota na ordem dos 80 metros de altitude. Na envolvente próxima da instalação, os 

valores de altitude são mais elevados a Nordeste (cerca dos 110 metros) e mais reduzidos a 

Sudoeste da área do Aviário José Batista Carvalho & Filhos, Lda., chegando aos 40 metros. 



Carta Hipsométrica na área de proje cto

Número da Figura:

4.3-4

Março 2013Data:

Pro jec ção Hay ford Gaus s, Datum Lis boa. M apas  n.º  339 e 340 Série  M888, IG eoE

Escala:

Descrição:

Estudo de Impacte Ambiental do Aviário de 
José Batista Carvalho e Filhos, Lda - 

Vale das Colmeias - Instalação Existente

1:5 000

Legenda

1
2

3

$

m0 250125

-60.734,9

-33.713,0

-62.350,1-32.305,1

Altitude (metros)
110

37

Limite do terreno

Pavilhões

Limite da exploração avícola



Carta de Declive s na área de projecto

Número da Figura:

4.3-5

Março 2013Data:

Pro jec ção Hay ford Gaus s, Datum Lis boa. M apas  n.º  339 e 340 Série  M888, IG eoE

Escala:

Descrição:

Estudo de Impacte Ambiental do Aviário de 
José Batista Carvalho e Filhos, Lda - 

Vale das Colmeias - Instalação Existente

1:5 000

Legenda

1
2

3

Limite do terreno

Pavilhões

$

m0 250125

-60.734,9

-33.713,0

-62.350,1-32.305,1

Classe (graus)
0 - 4
4 - 10
11 - 20
>20

Limite da exploração avícola
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4.3.6 Hidrogeologia  

Apresenta-se na figura abaixo a área em estudo e o seu enquadramento na unidade hidrogeológica 

Bacia do Tejo - Sado e Sistema Aquífero T1 – Bacia do Tejo - Sado/Margem Direita. 

 

 

 

 

Figura 4.3-6 – Localização da área em estudo no contexto hidrogeológico regional 

(Fonte: Instituto Nacional da Água, 2011) 

 

Nesta unidade encontram-se 27 sistemas aquíferos individualizados, em que as principais 

formações aquíferas são constituídas por: 

 Rochas detríticas terciárias e quaternárias (areias, areias de duna, terraços, aluviões, etc.) 

 Arenitos e calcários cretácicos 

 Calcários do Jurássico 

A distribuição espacial pode ver-se no mapa: 
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Figura 4.3-7 - Distribuição dos sistemas aquíferos na unidade Orla Ocidental 

(Fonte: Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos, 2012) 

 

Sistema hidrogeológico (dados gerais) 

O seguinte quadro sintetiza a informação, do sistema hidrogeológico, relativamente à sua 

localização, área de ocupação e bacia hidrográfica onde se insere. 

Quadro 4.3-1 - Sistema hidrogeológico (dados gerais) 

Sistema 

hidrogeológico 
Concelhos 

Área 

(km2) 

Bacias 

hidrográficas 

Sistema de Aquífero 

Bacia do Tejo-Sado 

/ Margem Direita 

Alcanena, Alenquer, Azambuja, Cadaval, Cartaxo, 

Entroncamento, Golegã, Rio Maior, Santarém, Tomar, 

Torres Novas, Vila Fraca de Xira, V. N. da Barquinha 

1620 Tejo 

(Fonte: Administração da Região Hidrográfica do Tejo I.P, 2001) 
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Estratigrafia e Litologia 

Pelo quadro posterior e, sabendo que o local de projecto é maioritariamente constituído por M 1-4 

Complexo detrítico de Ota e de Alcoentre, com intercalações calcárias, da época do 

Miocénico inferior e médio, as formações geológicas predominantes correspondem a formações 

arenito argilosas com intercalações de níveis conglomeráticos, argilas e margas. Conforme o quadro 

posterior, as formações aquíferas dominantes neste tipo de sistemas de aquífero são 

maioritariamente o Grés de Ota (Miocénico) e Calcários de Almoster (Miocénico). 

Quadro 4.3-2 - Estratigrafia e litologia 

Sistema 

hidrogeológico 
Estratigrafia Litologia 

Sistema de Aquífero 

Bacia do Tejo-

Sado / Margem 

Direita 

Miocénico 

• Miocénico superior – formações calcárias, por vezes margosas, 

separadas por margas, argilas, arenitos argilosos e areias com 

seixos. 

• Miocénico inferior e médio – arenitos argilosos com intercalações de 

níveis conglomeráticos, argilas e margas. 

Pliocénico 

• Grés argilosos finos a grosseiros por vezes conglomeráticos ou com 

intercalações de argilas arenosa, arenitos e areias, frequentemente 

com seixos e calhaus rolados, com algumas intercalações de argilas, 

podendo ainda ser constituídos por cascalheiras e arenitos argilosos 

com seixos e argilas 

(Fonte: Administração da Região Hidrográfica do Tejo I.P, 2001) 

Quadro 4.3-3 - Formações aquíferas dominantes no Sistema hidrogeológico 

(Fonte: Administração da Região Hidrográfica do Tejo I.P, 2001) 

Características Gerais 

Dada a heterogeneidade das formações geológicas, as condições hidrogeológicas variam em função 

das camadas captadas e da localização das captações. Devido às frequentes intercalações mais 

argilosas, as captações aproveitam, em geral, várias camadas, mais ou menos independentes, 

apresentando algumas captações um forte artesianismo repuxante da sua construção. 

Num modelo de natureza global, todos os sistemas hidrogeológicos descarregam para os cursos de 

água e só em situações muito localizadas pode haver cedência de água dos cursos de água para os 

sistemas hidrogeológicos. 

Sistema hidrogeológico Formações aquíferas dominantes 

Sistema de Aquífero 

Bacia do Tejo-Sado / Margem Direita Grés de Ota (Miocénico); Calcários de Almoster (Miocénico) 
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Esta situação pode ser alterada se considerarem as extracções de água subterrânea. Neste caso, 

pode haver uma inversão de potenciais hidráulicos entre o sistema hidrogeológico e os cursos de 

água.  

Avalia-se que o sistema hidrogeológico (Bacia do Tejo-Sado/Margem Direita) tenha provável 

existência de recarga a partir dos cursos de água. Perante o quadro seguinte, neste sistema 

hidrogeológicos os tipos de aquíferos podem ser avaliados em Livre, Confinado e Multicamada, sendo o 

meio escoamento avaliado em poroso, onde a água subterrânea escoa por meio de porosos indeformáveis. 

 Quadro 4.3-4 - Classificação do sistema hidrogeológico da área do Plano de Bacia do Rio Tejo 

quanto ao tipo de aquífero e ao meio de escoamento 

(Fonte: Administração da Região Hidrográfica do Tejo I.P, 2001) 

Aptidão Aquífera (produtividade e transmissividade) 

Visto anteriormente que as formações aquíferas predominantes neste sistema hidrogeológico são 

maioritariamente o Grés de Ota (Miocénico) e Calcários de Almoster (Miocénico). Perante o quadro 

posterior é possível observa-se que a produtividade média do sistema de aquífero pode variar 

entre os valores de 6 a 11,1 (l/s), sendo a classe de produtividade avaliada entre média a alta. 

Quantos aos valores mínimos e máximos de produtividade para este tipo de sistema de aquífero 

foram avaliados respectivamente em cerca de 0,1 a 0,08 (l/s) e 20,8 e 75 (l/s).Sendo os valores 

de produtividade inferiores para os Calcários de Almoster ao invés do Grés da Ota. 

Quadro 4.3-5 - Caracterização geral da produtividade do sistema de aquífero (Bacia do Tejo-Sado / 

Margem Direita) 

(Fonte: Administração da Região Hidrográfica do Tejo I.P, 2001) 

Segundo o quadro posterior a capacidade deste sistema hidrogeológico transmitir água é avaliada 

com valores mínimos de 0,1 e 1 (m2/d) e valores máximos que podem variar entre 1200 e 4100 

(m2/d), sendo os valores de transmissividade inferiores para os Calcários de Almoster ao invés do 

Grés da Ota. 

Sistema hidrogeológico Tipo de aquífero Meio de escoamento 

Área com potencial interesse hidrogeológico 

Bacia do Tejo-Sado / Margem Direita Livre, Confinado, Multicamada Poroso 

Sistema hidrogeológico 
Produtividade (l/s) 

N.º de dados Classe de produtividade 

Mediana Mínima Máxima 

Sistema aquífero – Bacia do Tejo-Sado / Margem Direita 

Calcários de Almoster 6 0,1 20,8 31 Média a Alta 

Grés da Ota 11,1 0,08 75 143 Alta 
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Quadro 4.3-6 - Caracterização geral da transmissividade do sistema de aquífero (Bacia do Tejo-Sado 

/ Margem Direita) 

 

 

 

 

(Fonte: Administração da Região Hidrográfica do Tejo I.P, 2001) 

Hidroquímica 

No que concerne às características hidroquímicas, como é natural, as fácies hidroquímicas são 

consequência da interacção água-rocha, do tempo de residência e do tipo de aquífero. As 

alterações a estes padrões de comportamento, podem se na maioria dos casos, consequência da 

acções antrópicas, nomeadamente das actividades agrícolas e industriais e das explorações 

pecuárias que poderão alterar fortemente o quimismo das águas subterrâneas inviabilizando a sua 

utilização para os diferentes usos, incluindo em casos extremos o uso na agricultura. 

Segundo o quadro posterior, sabendo-se que as formações aquíferas predominantes são avaliadas 

em Grés da Ota e Calcários de Almoster, às fácies predominantes são a bicarbonatada calco-sódica 

e calco-magnesiana e bicarbonatada cálcica. 

Quadro 4.3-7 - Síntese da caracterização hidroquímica das águas subterrâneas 

(Fonte: Administração da Região Hidrográfica do Tejo I.P, 2001) 

Qualidade 

Como se observa no diagrama de Piper, as águas provenientes dos Calcários de Almoster, 

apresentam distanta da dos Arenitos de Ota. Assim, a fácies das águas dos Calcários são 

bicarbontadas cálcicas, como seria de esperar,dada a natureza predominantemente carbonatada 

destas formações, enquanto que as águas proveninetes dos Arenitos de Ota, aqpresentam fácies 

que variam entre cloretadas calco-magnesianas e bicarbonatadas calco-magnesianas. 

Sistema hidrogeológico 

Transmissividade (m2/d) 

N.º de dados 

Mediana Mínima Máxima 

Sistema aquífero – Bacia do Tejo-Sado / Margem Direita 

Calcários de Almoster - 0,1 1200 34 

Grés da Ota - 1 4100 168 

Sistema hidrogeológico Fácies predominante 

Sistema aquífero 

Bacia do Tejo-Sado / Margem Direita 
Grés da Ota: Bicarbonatada calco-sódica e calco-magnesiana 

Calcários de Almoster: Bicarbonatada cálcica  
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Figura 4.3-8 - Diagrama de Piper relativo às águas do Sistema da Bacia do Tejo - Sado/Margem 

Direita (azul - Calcários de Almoster; branco - Arenitos de Ota) 

(Fonte: Almeida C., et al., 2000) 

 Calcários de Almoster 

Na tabela seguinte apresentam-se as principais estatísticas relativas às águas captadas nesta 

formação. Para os parâmetros que apresentam uma amostra pequena, apenas se apresenta a 

média, mínimo e máximo. 

Quadro 4.3-8- Principais estatísticas das águas dos Calcários de Almoster do Sistema da Bacia do 

Tejo-Sado/Margem Direita 

 n Média Desvio Padrão Mínimo Q1 Mediana Q3 Máximo 

Condutividade (µS/cm) 12 672 115 356 638 686 729 794 

pH 9 7,6 0,3 7,1 7,5 7,7 7,8 8,1 

Bicarbonato (mg/L) 4 284 - 281 - - - 293 

Cloreto (mg/L) 8 88,3 17,8 57,2 78,2 91,3 96,7 110,1 

Potássio (mg/L) 8 2,9 1,7 1,6 2,3 2,5 2,5 7,0 

Nitratos (mg/L) 8 4,0 8,5 0,85 1,0 1,09 1,2 25 

Alcalinidade (mg/L) 4 269 - 229 - - - 293 

Sulfato (mg/L) 6 11,3 5,0 6,8 7,9 10,6 11,6 20,6 
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 n Média Desvio Padrão Mínimo Q1 Mediana Q3 Máximo 

Dureza total (mg/L CaCO3) 6 118 94 124 127 136 169 365 

Sódio (mg/L) 8 92,6 26,9 38,3 92,7 104 107 113 

Cálcio (mg/L) 8 37,8 22,8 27,1 27,8 29,5 33,7 93,9 

Magnésio (mg/L) 8 16,9 6,9 12,6 13,3 13,7 16,2 31,8 

(Fonte: Almeida C., et al., 2000) 

 Arenitos da Ota 

Para esta formação dispõe-se de um número superior de análises químicas, que datam de um 

período compreendido entre 1991 e 1998. Muitas das análises correspondem a diferentes colheitas 

para a mesma captação. 

Quadro 4.3-9- Principais estatísticas das águas dos Arenitos de Ota do Sistema da Bacia do Tejo-

Sado/Margem Direita 

 n Média Desvio Padrão Mínimo Q1 Mediana Q3 Máximo 

Condutividade (µS/cm) 62 569 247 206 379 447 742 1086 

pH 43 7,2 0,5 6,3 6,8 7,2 7,7 8,2 

Bicarbonato (mg/L) 18 158 44 79 136 165 170 250 

Cloreto (mg/L) 32 89,5 66,5 26 48,9 63,9 118,5 329 

Potássio (mg/L) 34 3,4 2,6 1 1,4 2,4 5,1 10,7 

Nitratos (mg/L) 38 4,8 5,6 0,21 1,0 2,7 7,8 30 

Nitritos (mg/L) 6 0,05 0,07 0,02 0,02 0,03 0,03 0,19 

Ferro (mg/L) 7 0,03 0,01 0,008 0,017 0,025 0,036 0,042 

Alcalinidade (mg/L) 14 120 47 58 79 119 134 200 

Sulfato (mg/L) 32 20,5 22,4 5,3 8,3 9,9 26,4 102,8 

Dureza total (mg/L CaCO3) 23 205 183 61 122 150 245 953 

Sódio (mg/L) 34 62,9 43,1 16,4 33,1 49,8 65 164 

Cálcio (mg/L) 34 44,5 26,8 5,6 27,4 36,8 49,5 146 
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 n Média Desvio Padrão Mínimo Q1 Mediana Q3 Máximo 

Magnésio (mg/L) 34 10 4,3 3,7 6,9 8,7 13,4 22,3 

(Fonte: Almeida C., et al., 2000) 

Qualidade para consumo humano 

 Calcários de Almoster 

Como se verifica pela análise do quadro seguinte, onde os valores estão em percentagem todos os 

parâmetros se encontram abaixo dos VMA definidos do Decreto-Lei N.º 236/98, de 1 de Agosto, 

que estabelecem a qualidade da água destinada à produção para consumo humano e a qualidade 

da água para consumo humano, respectivamente. Quanto aos parâmetros que excedem os VMR, 

observa-se que são todos os valores de cloretos e sódio, enquanto para o magnésio apenas 12% 

das análises e para a condutividade são de 92% das análises. 

Quadro 4.3-10 - Apreciação da qualidade das águas captadas nos Calcários de Almoster face aos 

valores normativos 

 

(Fonte: Almeida C., et al., 2000) 

 Arenitos da Ota 

De acordo com o quadro posterior, apenas o sódio apresenta 12 % das suas análises acima do VMA 

definido por lei. Os restantes parâmetros estão todos abaixo daquele limite. 

Quanto às violações do VMR, observa-se que são os cloretos que excedem 100%, seguidos do 

sódio, com 91% e da condutividade com 58%. Por outro lado, o pH e o magnésio nunca excedem 

os respectivos VMR. 
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Quadro 4.3-11 - Apreciação da qualidade da água dos Arenitos de Ota face aos valores normativos 

 

(Fonte: Almeida C., et al., 2000) 

Uso Agrícola 

As águas provenientes dos Calcários de Almoster inserem-se todas na classe C2S1, apresentando, 

por conseguinte, um perigo de salinização do solo médio e um perigo de alcalinização baixo. 

As águas captadas nos Arenitos de Ota já apresentam uma maior distribuição pelas classes 

definidas pela USSLS: C1S1 (5,9%), C2S1 (76,5%), C3S1 (5,9%) e C3S2 (11,8%), variando o perigo 

de salinização do solo entre baixo a alto e o perigo de alcalinização entre baixo e médio. No 

entanto, o predomínio é para um perigo de salinização do solo médio, enquanto o perigo de 

alcalinização é baixo. 

 

Figura 4.3-9 - Diagrama de classificação da qualidade para uso agrícola (azul - Calcários de 

Almoster; branco - Arenitos de Ota) 

(Fonte: Almeida C., et al., 2000) 
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Dados de Qualidade 

Será efectuada uma breve síntese relativamente aos seguintes itens: 

 Caracterização da Vulnerabilidade à Poluição (Administração da Região Hidrográfica do Tejo 

I.P, 2001); 

 Dados de qualidade da água do Ponto de Água (341/16) (base de dados do SNIRH). 

Caracterização da Vulnerabilidade à Poluição 

Os arenitos miocénicos da Ota formam um complexo detrítico que inclui arenitos mais ou menos 

feldspáticos, de granulometria fina a grosseira, com alternância de níveis conglomeráticos, de 

níveis cascalhentos pouco desenvolvidos e de níveis argilosos. Constituem um aquífero regional, 

predominantemente confinado. 

Nas formações areníticas e areno-cascalhentas com permeabilidade intersticial apreciável e, 

sobretudo, nos calcários fracturados e carsificados, a infiltração é rápida e fortemente condicionada 

pela intensidade de precipitação. 

A cada formação litológica/hidrogeológica é atribuída uma classe de vulnerabilidade da seguinte 

forma: 

Quadro 4.3-12 - Caracterização da Vulnerabilidade à Poluição 

 

(Fonte: Administração da Região Hidrográfica do Tejo I.P, 2001) 

Uma segunda aproximação, mais completa que a primeira, uma vez que integra outros aspectos 

que condicionam o potencial de vulnerabilidade de uma formação hidrogeológica, é a do método 

DRASTIC. Neste método, e de uma forma simples, pode considerar-se a seguinte relação entre o 

índice de vulnerabilidade DRASTIC e a vulnerabilidade em termos qualitativos: 

 Índice DRASTIC superior a 199: que se considerou ser vulnerabilidade muito elevada; 

 Índice DRASTIC entre 160 e 199: que se considerou ser vulnerabilidade elevada; 

 Índice DRASTIC entre 120 e 159: que se considerou ser vulnerabilidade intermédia; 
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 Índice DRASTIC inferior a 120: que se considerou ser vulnerabilidade baixa. 

O Quadro seguinte, determinado pela aplicação da classificação da DRASTIC. sintetiza a 

vulnerabilidade á poluição do sistema hidrogeológico. Assim sendo, pelos valores obtidos a 

vulnerabilidade da água subterrânea neste sistema de aquífero à poluição é qualificada em 

vulnerabilidade intermédia. 

Quadro 4.3-13 – Classificação DRASTIC da vulnerabilidade à poluição do sistema hidrogeológico da 

Bacia do Tejo-Sado / Margem Direita Sistema de aquífero à poluição 

(Fonte: Administração da Região Hidrográfica do Tejo I.P, 2001) 

Dados de qualidade do Sistema Aquífero T1 bacia do Tejo-Sado/Margem Direita (base de dados do 

SNIRH) 

Para classificação da qualidade da água da subterrânea no local de projecto, consideram-se os 

parâmetros principais como a condutividade, cloretos, azoto amoniacal, pH e nitratos, disponíveis 

não Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH). Assim, para o ano de 2009, 

quanto à condutividade, os valores médios registaram valores inferiores a VMR; quanto aos 

cloretos, os valores médios registaram valores inferiores a VMR; os valores médios de azoto 

amoniacal registaram valores entre VMR e VMA; os valores médios de nitratos foram inferiores a 

VMR; os valores médios de pH foram na sua maioria inferiores a VMR. 

Classificação da qualidade da água em 2010 

Apresenta-se na figura abaixo a classificação da qualidade da água no sistema aquífero (2010). 

Segundo a classificação da qualidade da água subterrânea efectuada de acordo com o Anexo I do 

DL 236/98 de 1 de Agosto, 100% está incluída na Classe A3 (tratamento físico, químico de 

afinação e desinfecção), essa classificação deve-se ao parâmetro relacionado com os Fluoretos. 

Sistema 

hidrogeológico 

DRASTIC Área por Classe de Índice DRASTIC (km2) 

Médio Mínimo Máximo 
23- -

79 

80- -

99 

100- -

119 

120- -

139 

140- 

-159 

160- 

-179 

180-

199 

200- 

226 

Bacia do Tejo-

Sado / 

Margem 

Direita 

145 92 203 0 14 106 451 546 202 66 0 
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Quadro 4.3-14 - Classificação anual, com base na qualidade da água 

 

 

(Fonte: Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos, 2012) 

Dados de qualidade da água do Ponto de Água (340/30)  

Da consulta efectuada na base de dados do SNIRH verificou-se que este ponto de água é o que se 

localiza mais perto da área em estudo, com dados disponíveis e pertencente ao Sistema Aquífero 

T1 – Bacia do Tejo-Sado/Margem Direita. 

- ponto de água mais próximo da exploração avícola 
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Figura 4.3-10 – Localização dos Pontos de Água na envolvência do local do projecto 

(Fonte: http://snirh.pt) 

 

Quadro 4.3-15 – Dados dos Pontos de Água localizados na envolvência do local do projecto 

Estação Sistema Aquífero 
Distância ao local de 

projecto (km) 

Coordenadas 

M (m) P (m) 

AC1 (340/30) 
T1 – Bacia do Tejo-

Sado/Margem Direita 
4,61 140.310 262.820 

PS1 (339/36) 
00 – Orla Ocidental 

Indiferenciado  
3,17 135.090 267.750 

340/134 
T1 – Bacia do Tejo-

Sado/Margem Direita 
4,75 142.670 269.220 

http://snirh.pt/
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Dados gerais do Ponto de Água (340/30) 

 

Profundidade da Perfuração (m): 150. 

Figura 4.3-11 – Dados do Ponto de Água (340/30) 

(Fonte: http://snirh.pt) 

Nota: 

Este ponto (340/30) não pertence à Rede de Quantidade (Piezometria e Nascentes).  

Dados de qualidade (Ano 2009) 

Apresentam-se de seguida os dados de qualidade disponíveis sintetizados para este Ponto de Água 

(Ano 2009). 

  

  

http://snirh.pt/
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 (Fonte: http://snirh.pt) 

Pelos gráficos apresentados verifica-se que os parâmetros condutividade, nitratos, cloretos, 

cádmio, cobre, coliformes totais, crómio, fosfatos, mercúrio, selénio, sulfatos, temperatura e zinco, 

registaram valores inferiores ou iguais a VMR durante o Ano 2009. Os parâmetros pH, azoto 

amoniacal, fenóis, ferro e oxigénio (sat) (% sat.) registaram valores inferiores ou iguais a VMR e 

valores situados entre VMR e VMA durante o Ano 2009. O parâmetro fluoretos registou valores 

iguais ou superiores a VMA durante o Ano 2009. 

Nota: VMA - Valor Máximo Admissível; VMR – Valor Máximo Recomendado 

Dados de Quantidade 

Será efectuada uma breve síntese relativamente aos seguintes itens: 

 Superfície piezométrica média do Sistema Aquífero T1 Bacia do Tejo-Sado/Margem Direita 

(dados SNIRH) 

 Profundidade média do nível de água do Sistema Aquífero T1 Bacia do Tejo-Sado/Margem 

Direita (dados SNIRH) 

http://snirh.pt/
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 Nível piezométrico (m) e Profundidade do nível de água (m) do Ponto de Água (340/83) 

(dados SNIRH) 

Superfície piezométrica média do Sistema Aquífero T1 Bacia do Tejo-Sado/Margem Direita  

Apresenta-se na Figura seguinte a superfície piezométrica média no ano hidrológico 2009/2010 

relativa ao Sistema Aquífero T1 Bacia do Tejo-Sado/Margem Direita. 

 

Figura 4.3-12 – Superfície piezométrica média no ano hidrológico 2009/2010 

(Fonte: http://snirh.pt) 

A superfície piezométrica define-se como a superfície contínua virtual ou imaginária que representa 

o nível da pressão hidrostática do aquífero confinado ou semi-confinado. 

No ano hidrológico 2009/10, os valores variaram entre 91.47 m e 29.53 m. 

Para o ponto de água seleccionado 340/83, localizado mais próximo da área em estudo, registou-

se um valor de 40.27 m de superfície piezométrica média no ano hidrológico 2009/10. 

Profundidade média do nível de água do Sistema Aquífero T1 Bacia do Tejo-Sado/Margem Direita 

Apresenta-se na Figura seguinte a profundidade média do nível de água no ano hidrológico 

2009/2010 relativa ao Sistema Aquífero T1 Bacia do Tejo-Sado/Margem Direita. 

http://snirh.pt/
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Figura 4.3-13 – Profundidade média do nível de água no ano hidrológico 2009/2010 

(Fonte: http://snirh.pt) 

No ano hidrológico 2009/10, os valores variaram entre 46.21 m e 2.02 m. Para o ponto de água 

seleccionado 340/83, localizado mais próximo da área em estudo, registou-se um valor de 4.73 m 

de profundidade média do nível de água no ano hidrológico 2009/10. 

Nível piezométrico (m) e Profundidade do nível de água (m) do Ponto de Água (340/83) (dados 

SNIRH – consulta efectuada em Março 2011) 

O local em estudo situa-se na bacia hidrográfica do Tejo, na Unidade hidrogeológica Bacia do Tejo - 

Sado e Sistema Aquífero T1 – Bacia do Tejo - Sado/Margem Direita. 

O Ponto de Água (340/83) é o que se localiza mais próximo da área em estudo, com dados 

disponíveis e pertencente ao Sistema Aquífero T1 – Bacia do Tejo - Sado/Margem Direita. 

http://snirh.pt/
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Figura 4.3-14 – Localização dos Pontos de Água na envolvência do local do projecto 

(Fonte: http://snirh.pt) 

 

Nota: Este ponto (340/83) não pertence à Rede de Qualidade. O ponto (340/30) anteriormente seleccionado 

(Rede de Qualidade) não pertence à Rede de Quantidade (Piezometria e Nascentes).  

 

Quadro 4.3-16 – Estações pertencentes à Rede de Piezometria localizadas na envolvência do local 

do projecto 

Estação Sistema Aquífero 
Distância ao local de 

projecto (km) 

Coordenadas 

M (m) P (m) 

328/31 
00 – Orla Ocidental 

Indiferenciado 
4,12 136.500 270.900 

327/32 
00 – Orla Ocidental 

Indiferenciado  
5,27 133.920 270.170 

PS1  

340/83 

T1 – Bacia do Tejo-

Sado/Margem Direita 
0,34 137.880 267.200 

http://snirh.pt/


Estudo de Impacte Ambiental do Aviário José Batista Carvalho & Filhos Lda. – Vale das Colmeias – Instalação Existente 

 

 

Inovação e Projectos em Ambiente, Lda.  68 

Março 2013 

 

Figura 4.3-15 – Dados do Ponto de Água (340/83) 

(Fonte: http://snirh.pt) 

 

Características: Ano de Construção: 1989; Ralos: 13; Diâmetro Nominal (mm): 152; Profundidade da 

Perfuração (m): 214; Profundidade de Entubamento (m): 201. 

 

Figura 4.3-16 – Litologia e Geometria 

(Fonte: http://snirh.pt) 

http://snirh.pt/
http://snirh.pt/
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Nível piezométrico (m) e Profundidade do nível de água (m) do Ponto de Água (340/83) 

Apresentam-se os dados de piezometria disponíveis na base de dados do SNIRH, sintetizados 

relativos ao: 

 Nível piezométrico (m) 

 Profundidade do nível de água (m) 

Nível piezométrico (m) 

 

Figura 4.3-17 – Nível piezométrico (m) período Outubro 2000 a Outubro 2009 

 (Fonte: http://snirh.pt) 

 

Figura 4.3-18 – Gráfico do Ano Hidrológico (Média 1999/00 - 2009/10) 

 (Fonte: http://snirh.pt) 

 

http://snirh.pt/
http://snirh.pt/
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Quadro 4.3-17 – Dados – nível piezométrico (m) (últimos dados) 

 

(Fonte: http://snirh.pt) 

Pelos dados do Quadro anterior, relativos ao nível piezométrico, verifica-se que em 06/09/2010 

apresentou um valor de 38.67 m. Apresenta-se no quadro seguinte a estatística do parâmetro nível 

piezométrico (m) para o período de 06/12/1999 a 06/09/2010. 

Quadro 4.3-18 – Estatística do parâmetro nível piezométrico (m) de 06/12/1999 a 06/09/2010 

 

(Fonte: http://snirh.pt) 

http://snirh.pt/
http://snirh.pt/
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Figura 4.3-19 – Gráfico do nível piezométrico de 06/12/1999 a 06/09/2010 

(Fonte: http://snirh.pt) 

 

 

Figura 4.3-20 – Gráfico do nível piezométrico de 06/06/2010 a 06/09/2010 

(Fonte: http://snirh.pt) 

 

http://snirh.pt/
http://snirh.pt/
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Profundidade do nível de água (m) 

Quadro 4.3-19 – Profundidade do nível de água (m) (últimos dados) 

 

(Fonte: http://snirh.pt) 

Pelos dados do Quadro anterior, verifica-se que se registou um valor de 6.33 m relativo à 

profundidade do nível de água em 06/09/2010. 

Apresenta-se no quadro seguinte a estatística do parâmetro profundidade do nível de água (m) 

para o período de período de 06/12/1999 a 06/09/2010. 

Quadro 4.3-20 – Estatística do parâmetro profundidade do nível de água (m) de 06/12/1999 a 

06/09/2010 

 

 (Fonte: http://snirh.pt) 

http://snirh.pt/
http://snirh.pt/
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Figura 4.3-21 – Profundidade do nível de água (m) período 06/12/1999 e 06/09/2010 

(Fonte: http://snirh.pt) 

 

Figura 4.3-22 – Gráfico da profundidade do nível de água de 06/06/2010 a 06/09/2010 

(Fonte: http://snirh.pt) 

Apresenta-se na Figura seguinte o diagrama com o valor da profundidade do nível de água 

registada em Setembro de 2010, que foi de 6.33 m. 

http://snirh.pt/
http://snirh.pt/
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Figura 4.3-23 – Diagrama com o valor da profundidade do nível de água 

(Fonte: http://snirh.pt) 

Análise de Risco 

No documento Questões Significativas da Gestão da Água – Região Hidrográfica do Tejo – 

Participação Pública - Informação de Suporte (Janeiro 2009), foi apresentada uma análise de risco, 

da qual se apresenta uma síntese nos parágrafos seguintes. 

Com base no processo de identificação de pressões e avaliação da susceptibilidade do estado das 

massas de água reportados no “Relatório Síntese sobre a Caracterização das Regiões 

Hidrográficas” (INAG, 2005), elaborado nos termos do preconizado pelo Artigo 5.º da DQA, e na 

sua posterior actualização, apresenta-se uma descrição das pressões consideradas significativas e 

da análise do risco das massas de água presentes na RH do Tejo não cumprirem os objectivos 

ambientais. 

http://snirh.pt/
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Quadro 4.3-21 – Pressões significativas – Águas subterrâneas 

 

(Fonte: Instituto da Água, Janeiro, 2009) 

Relativamente às águas subterrâneas considerou-se para as fontes de poluição difusa que uma 

massa de água está em risco quando uma área superior a 40% está sujeita a adubação e existe 

impacto comprovado da actividade agrícola. Para as fontes pontuais de poluição considerou-se em 

risco quando os objectivos de qualidade são ultrapassados em qualquer ponto de monitorização e 

para qualquer dos parâmetros analisados. 

Em termos de pressões quantitativas uma massa de água está em risco quando as extracções são 

superiores a 90% do valor da recarga e quando existe impacto comprovado na descida dos níveis 

piezométricos. 

Foram ainda consideradas em risco todas as massas de água que não cumprem os objectivos 

estabelecidos no âmbito das Directivas Comunitárias em vigor. 

Das 12 massas de água subterrâneas existentes na RH do Tejo, uma massa de água foi classificada 

em risco e três massas de água em dúvida, devido a problemas de poluição pontual e difusa. Não 

foram identificadas massas de água em risco ou em dúvida devido a pressões quantitativas. 
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Quadro 4.3-22 – Estado das Águas 

 

(Fonte: Instituto da Água, Janeiro, 2009) 

No caso das águas subterrâneas, o “bom estado das águas”, integra o “bom estado quantitativo” e 

o “bom estado químico”. 

Localização das captações e respectivos perímetros de protecção na área em estudo  

 

Captações públicas 

 

Apresenta-se na Figura seguinte a Localização das captações públicas e respectivos perímetros de 

protecção na área de estudo (Fonte: Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. Administração da 

Região Hidrográfica do Tejo). 

 



Localização das captações públicas e 
respectivos perímetros de  protecção na  área de estudo

(Fonte: ARH do Te jo, I.P.)
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A captação (PS23) para abastecimento público, é a mais próxima da área em estudo. A referida 

captação localiza-se a cerca de 3,5 km da instalação. As “Águas de Santarém” são a entidade 

gestora.  

Quadro 4.3-23 – Dados gerais relativos à captação PS23 

 

 

 

 

Captações privadas 

 

Apresenta-se de seguida um quadro com os seguintes dados sintetizados das captações de água 

subterrânea no concelho e freguesia do local em estudo: N.º de Inventário, Tipo de Captação, 

Coordenadas, Cota, Carta Militar, Local de Captação, Freguesia, Concelho, Profundidade da 

captação (m), Diâmetro de perfuração (mm), Profundidade do revestimento (m), Diâmetro do 

revestimento (mm), Profundidade dos Ralos (m), NHE (m), NHD (m), Volume de exploração 

(m3/mês), Finalidade. 

 

Apresentam-se nas páginas seguintes o Quadro e a Figura com a localização das captações de 

água subterrânea privadas. 

 



Estudo de Impacte Ambiental do Aviário José Batista Carvalho & Filhos Lda. – Vale das Colmeias – Instalação Existente 

 

 

Inovação e Projectos em Ambiente, Lda.                   79 

Março 2013 

Quadro 4.3-24 – Captações de água subterrânea no concelho e freguesia do local em estudo 

 

 

(Fonte: Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. Administração da Região Hidrográfica do Tejo) 
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Apresenta-se o Quadro seguinte com as características da captação privada (dados disponíveis) 

localizada mais próxima da área em estudo (a cerca de 180 m). 

Quadro 4.3-25 – Características da captação de água subterrânea privada 

Coordenadas 
Cota (m) Carta Militar Local da captação Freguesia Concelho 

M (m) P (m) 

138.269 266.638 49 340 Pinhais Fráguas Rio Maior 

 

Caracterização do furo localizado na exploração  

Esta exploração não tem ligação com a rede pública de água. O abastecimento de água ao aviário é 

assegurado pelo furo de captação de água subterrânea da beneficiária. A água captada não é 

utilizada para consumo humano, apenas nas instalações sanitárias (lavagens mãos, autoclismo) e 

abeberamento das aves.  

O consumo de água nesta instalação avícola não é constante, variando de acordo com a 

permanência ou ausência de frangos na instalação, a idade dos mesmos, a temperatura e 

humidade atmosféricas, entre outros aspectos. Durante o período de permanência de frangos na 

instalação, os consumos de água são devidos essencialmente à alimentação das aves e ao sistema 

de arrefecimento. 

Quadro 4.3-26 – Consumo de água na exploração avícola 

Consumo de 

água 

Nº 

aves/bando 

Duração 

da 

engorda 

(dias) 

Bando/ano 

Total 

anual 

(m3) 

Distribuição 

percentual 

Consumos 

m3/mês 

Consumos 

m3/dia 

Abeberamento 

das aves   

(1 dl/dia) 

126.500 37 5,60 3.328,77 90,02% 277,40 9,25 

Desinfecção 

instalações e 

equipamentos 

- - - 21,44 0,58% 1,79 0,06 

Sistema 

arrefecimento a 

favos 

- - - 302,09 8,17% 25,17 0,84 

Arco de 

desinfecção 
- - - 41,39 1,12% 3,45 0,11 

Instalações 

sanitárias 
- - - 4,00 0,11% 0,33 0,01 

CONSUMO 

TOTAL 
- - - 3.697,69 100,00% 308,14 10,27 

 



Estudo de Impacte Ambiental do Aviário José Batista Carvalho & Filhos Lda. – Vale das Colmeias – Instalação Existente 

 

 

Inovação e Projectos em Ambiente, Lda.  82 

Março 2013 

 

Figura 4.3-26 – Localização do furo de água subterrânea na exploração avícola (escala 1:2 000) 

Dos consumos anteriormente apresentados, deverá referir-se que o volume de água consumido 

anualmente poderá apresentar uma variação mínima decorrente de eventual ruptura ou avaria, 

mas que dada a vigilância existente é rapidamente detectada. 

No Quadro e Figura seguinte apresentam-se as características do furo vertical licenciado e 

respectiva licença de utilização (nº 2011.001439.000.T.A.CA.SUB), sendo efectuadas análises 

regulares à água captada. Apresentamase ainda os resultados do boletim analítico da água captada 

por agora disponíveis. 

Quadro 4.3-24 – Características do furo 

N.º de Unidades 1 

Equipamento de extração Eléctrico (3 cv) 

Caudal máximo instantâneo (l/s) 1,5 

Volume médio anual (m3/ano) 1.200 

Profundidade (m) 70 

Diâmetro da coluna – Revestimento (mm) 180 
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Figura 4.3-27 – Licença Furo de água subterrânea 
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Figura 4.3-28 – Boletim analítico da água captada no furo 
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A não existência de coliformes (Resultado igual a zero) é tomada como uma indicação de que uma 

água não contém microrganismos patogénicos. 

Segundo o Decreto-lei nº 236/98 de 1 de Agosto, Anexo XVI (Qualidade das águas destinadas à 

rega), o resultado obtido do parâmetro coliformes fecais cumpre o VMR legislado (100) em /100 ml 

(expressão dos resultados), uma vez que o resultado obtido é igual a zero. Os outros parâmetros 

analisados (enterococos, total de microrganismos a 22ºC, total de microrganismos a 37ºC, 

clostridium perfringens), não estão legislados neste Anexo XVI do Decreto-lei nº 236/98 de 1 de 

Agosto. 

Pela análise dos resultados do boletim analítico, verifica-se que a água captada contém 

microrganismos a 22ºC e a 37ºC. Microrganismos que se desenvolvem habitualmente em biofilmes 

nas superfícies em contacto com a água. Uma elevada contagem de colónias ocorre especialmente 

em zonas de maior estagnação dos sistemas de distribuição de água, em redes prediais e em 

alguns equipamentos (por exemplo, filtros de carvão). Após desinfecção, a presença destes 

microrganismos indica que o tratamento é ineficaz (WHO). 

A presença de microrganismos na água tratada resulta de contaminações de origem externa, 

(rupturas de condutas, trabalhos de manutenção, intrusões causadas por pressões negativas, 

entrada de animais em reservatórios), ou da má qualidade da água bruta aliada a sistemas de 

desinfecção deficientes. Neste caso pode dever-se a uma desinfecção deficiente. 

Avaliação das possíveis fontes de contaminação 

As várias possíveis fontes de contaminação podem ser: 

 Origem doméstica (fossas sépticas, escorrências da deposição de resíduos não 

acondicionados sobre o solo, escorrências de águas de lavagens contaminadas com 

detergentes, etc); 

 Actividades industriais; 

 Actividades agrícolas (aplicação superior à necessária de pesticidas, fertilizantes); 

 Resíduos de origem animal: actividade pecuária (derivados de suiniculturas, vacarias, 

boviniculturas, aviculturas), excrementos dos animais. 

No caso da presente exploração avícola em estudo as possíveis fontes de contaminação podem 

eventualmente ser: 

 Fossa séptica com poço absorvente; 

 Actividades agrícolas existentes na envolvência; 
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Fossa séptica com poço absorvente 

As águas residuais geradas provêm essencialmente dos sanitários existentes na exploração e são 

essencialmente águas residuais domésticas. Qualitativamente estas águas são caracterizadas 

sobretudo pela presença de substâncias orgânicas e de sólidos suspensos. 

O tratamento das águas residuais é realizado em fossa séptica com poço absorvente. 

A existência duma fossa com poço absorvente poderá eventualmente afectar a qualidade dos 

recursos hídricos subterrâneos, uma vez que não é estanque, e se não é efectuada a remoção 

regular das lamas produzidas poderá reduzir a eficiência do seu tratamento e a água residual não 

ser adequadamente tratada. 

Deve ser assegurada a remoção regular das lamas produzidas na fossa séptica de modo a garantir 

a eficiência do tratamento e não deteriorar os recursos hídricos e contaminar o solo. 

Actividades agrícolas existentes na envolvência 

Note-se que existem alguns terrenos agrícolas na proximidade do local, o que poderá afectar a 

qualidade dos recursos hídricos subterrâneos (poluição difusa), devido à escorrência, percolação de 

fertilizantes (adubos e correctores de pH), pesticidas (fungicidas, herbicidas e insecticidas), etc. 

Valorização agrícola dos terrenos pela aplicação de estrume 

A valorização agrícola dos terrenos pela aplicação de estrume, não é efectuada na exploração 

avícola, a área total de espalhamento do estrume é de 135,59 hectares, dos quais: 

- 65,4 ha pertencentes a Luís Miguel Baptista Gonçalves localizados na freguesia de Valada, 

concelho do Cartaxo. 

- 70,19 ha pertencentes a Nicolau Manuel Baptista Gonçalves localizados na freguesia de Valada, 

concelho do Cartaxo. 

No que se refere aos resíduos de origem orgânica que constituem a cama das aves (mistura de 

aparas/ serradura e dejectos de animais, numa proporção de 60% para 40% respectivamente), 

caracterizam-se por apresentarem uma elevada carga orgânica, pelo que têm vindo a ser 

encaminhados para empresas agrícolas para efeitos de valorização agrícola. 

A remoção do estrume é efectuada directamente do interior das zonas de engorda para os veículos 

de transporte do estrume e é encaminhado para o local de armazenamento temporário de estrume. 

Estes resíduos (Subprodutos de categoria 2), que correspondem a uma quantidade de 1012 

m3/ano, são provenientes da fase de limpeza das zonas de engorda das aves, são submetidos no 

exterior à operação R3.  

No futuro está prevista a construção duma Nitreira. 
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Desse modo não se poderá relacionar a eventual deterioração da água subterrânea com o 

espalhamento do estrume, uma vez que é efectuada noutro local. 

Como medidas de minimização, de modo a preservar a qualidade da água captada, propõem-se as 

indicadas no capítulo 5.3 deste EIA relativo à geologia e recursos hídricos subterrâneos, bem como 

a avaliação dos possíveis impactes resultantes da existência de água contaminada. 

 

4.4 SOLOS E USOS DO SOLO 

4.4.1 Enquadramento 

A caracterização dos solos existentes na área abrangida pelo projecto em estudo foi realizada a 

partir da informação de base disponível do Instituto de Hidráulica, Engenharia Rural e Ambiente 

(IHERA), que segue a metodologia do Serviço de Reconhecimento e Ordenamento Agrário (SROA). 

A cartografia utilizada foi a “Carta dos Solos de Portugal” e a “Carta de Capacidade de Uso do 

Solo”, à escala 1:25 000. 

Relativamente aos Usos do Solo, foi identificada e caracterizada a ocupação actual do solo da área 

em estudo com informação bibliográfica e visita ao local. 

4.4.2 Solos 

Unidades Pedológicas 

A caracterização pedológica é realizada com base nas unidades de solos com as mesmas 

características físicas, químicas e mecânicas. 

As categorias taxonómicas consideradas na classificação dos solos são: Ordem, Sub-Ordem, 

Grupo, Sub-Grupo e Família. 

A Figura que se segue apresenta as unidades de solos existentes na área em estudo. 

 

 



Carta de Solos na área de Projec to
(Fonte: DGADR)
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Através da análise da Carta de Solos, foi possível identificar as seguintes associações de solos: 

Atl+Par e Vt+Ppt+Ppr, em que: 

 Atl – Solos Incipientes – Aluviossolos Antigos, Não Calcários, de textura ligeira; 

 Par – Solos Litólicos, Não Húmicos, Pouco Insaturados, Normais, de materiais arenáceos 

pouco consolidados (de textura arenosa a franco-arenosa); 

 Vt - Solos Litólicos, Não Húmicos, Pouco Insaturados, Normais, de arenitos grosseiros; 

 Ppt – Solos Podzolizados – Podzóis (não Hidromórficos), Com Surraipa, com A2 incipiente, 

de ou sobre arenitos; 

 Ppr - Solos Podzolizados – Podzóis (não Hidromórficos), Com Surraipa, com A2 incipiente, 

de materiais arenáceos pouco consolidados.  

Cerca de 15% da área total do terreno encontra-se em solos Atl+Par e cerca de 85% classe de 

solos com a associação Vt+Ppt+Ppr, área em que se localiza a exploração avícola.  

Solos Incipientes - Aluviossolos 

Os Solos Incipientes são solos não evoluídos, sem horizontes genéticos claramente diferenciados, 

praticamente reduzidos ao material originário. O horizonte superficial é frequentemente um Cp, 

podendo haver um A ou Ap de espessura reduzida, caso em que existe pequena acumulação de 

matéria orgânica. A ausência de horizontes genéticos é fundamental devida a escassez de tempo 

para o seu desenvolvimento se dar.  

Os Aluviossolos são Solos Incipientes não hidromórficos constituídos por depósitos estratificados de 

aluviões (incluindo os solos que apresentam um epipédon úmbrico ou mólico). Não se subdividem 

sob o ponto de vista climático, dado o regime hídrico especial a que normalmente estão sujeitos.  

Na área em estudo verificou-se a existência de Aluviossolos Antigos Não Calcários, de textura 

ligeira (Atl) sem carbonato no perfil e que já não recebem, em regra, adições de sedimentos 

aluvionais. Constituem, em geral, terraços fluviais, e quase sempre apresentam lençol freático a 

maior profundidade do que os Aluviossolos Modernos. Na época seca, a toalha freática atinge os 

níveis mais baixos; quando a descida é muito grande pode dar-se uma forte dessecação das 

camadas superficiais e o consequente aumento da sua compacidade, o que prejudica a vegetação 

que os cobre.  

Embora os Aluviossolos apresentem muitas vezes uma variação morfológica considerável de acordo 

com a profundidade, especialmente no que concerne à textura, não possuem verdadeiros 

horizontes genéticos. As camadas sedimentares, depositadas em diferentes ocasiões por acção da 

água e da gravidade, e que se diferenciam por características diversas (textura, pedregosidade, 

espessura, cor, teor de carbonatos, …), mostram normalmente transacções abruptas ou nítidas de 

umas para as outras. 
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Solos Litólicos 

São solos pouco evoluídos (de perfil A C ou A Bc C) formados, em geral, a partir de rochas não 

calcárias. Podem, nalguns casos, ser derivados de rochas calcárias, mas encontram-se 

completamente descarbonatados até ao horizonte C. Quando são argilosos não apresentam em 

todo o seu perfil as características próprias dos Barros. Correspondem, em parte, aos 

“Cambissolos” da legenda de FAO. A classe Bc é o horizonte câmbico, o horizonte formado sub-

superficialmente por alteração dos materiais in situ, de textura não grosseira, com destruição da 

maior parte do arranjo textural da rocha mãe e formação de agregados estruturais (mas sem que 

ocorram processos dinâmicos verticais).  

Solos Podzolizados 

Os Podzóis são solos evoluídos de perfil A Bpz C – aos “Pozols” de legenda da FAO, em que Bpz é 

horizonte espódico. Na área em estudo encontram-se Solos Não Hidromórficos com Surraipa, isto 

é, são solos que em geral apresentam um horizonte Eluvial A2 nítido, de cor clara e sem 

apresentarem sintomas de hidromorfismo, em que parece surraipa dura e/ou branda contínua ou 

descontínua.  

4.4.3 Capacidade de Uso do Solo 

A Capacidade de Uso do Solo está associada directamente à aptidão agrícola dos solos, sendo estes 

agrupados de acordo com as suas potencialidades e limitações agrícolas. 

Esta classificação tem em conta a espessura do terreno, a sua pedregosidade, a possibilidade de 

exploração do solo dela resultante e o escalonamento dos solos, de acordo com a sua capacidade 

de uso. 

Com o objectivo de conseguir abranger a maioria das variações de solos existentes, as unidades de 

capacidade de uso constituem classes subdivididas em subclasses. 

As classes são agrupamentos de solos que apresentam o mesmo grau de limitações e/ou riscos de 

deterioração semelhantes. Diferenciam-se pelas limitações resultantes do solo e do clima em 

relação ao uso, exploração e produtividade do solo. 

As subclasses são grupos de solos da mesma classe que apresentam a mesma espécie de limitação 

dominante ou de riscos de deterioração. 

Quadro 4.4-1 - Classes de solos e suas características 

Classes 
Principais Características 

A 

- poucas ou nenhumas limitações 

- sem riscos de erosão ou com riscos ligeiros 

- susceptíveis de utilização agrícola intensiva 

B - limitações moderadas 
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Classes 
Principais Características 

- riscos de erosão no máximo moderados 

- susceptível de utilização agrícola moderadamente intensiva 

C 

- limitações acentuadas 

- riscos de erosão no máximo elevados 

- susceptível de utilização agrícola pouco intensiva 

D 

- limitações severas 

- riscos de erosão no máximo elevados a muito elevados 

- não susceptível de utilização agrícola, salvo casos muito especiais 

- poucas ou moderadas limitações para pastagens, exploração de matos e exploração florestal 

E 

- limitações muito severas 

- riscos de erosão muito elevados 

- não susceptível de utilização agrícola  

- severas a muito severas limitações para pastagens, matos e exploração florestal 

- ou servindo apenas para vegetação natural, floresta de protecção ou de recuperação 

- ou não susceptível de qualquer utilização 

De A para E aumenta o número e/ou o grau de limitações de utilização e os riscos de deterioração 

do solo. Por outro lado, de A para C, diminui o número de culturas que é possível cultivar e as 

respostas à exploração do solo são cada vez menos favoráveis.  

Relativamente ao risco de erosão associado a estes tipos de solos, as classes C e D, apresentam 

riscos elevados a muito elevados de erosão. 

As classes dividem-se em três subclasses que se apresentam no Quadro que se segue. 

Quadro 4.4-2 - Classes de solos e suas características 

Classes Principais Características 

e - Erosão e 

Escorrimento 

Superficial 

Constituída pelo conjunto dos solos duma classe em que a susceptibilidade, os riscos ou 

os efeitos da erosão constituem o factor dominante de limitação. O risco de erosão 

(resultante da susceptibilidade à erosão e do declive) e, em certos casos, o grau de 

erosão, são os principais factores a considerar para a inclusão dos solos nesta subclasse. 

h - Excesso de 

Água 

Inclui os solos em que o excesso de água constitui o principal factor limitante da sua 

utilização ou condicionador dos riscos a que o solo está sujeito, e que apresentam uma 

drenagem pobre, resultante quer de uma permeabilidade lenta, quer de um nível freático 

elevado. Esta drenagem pobre e a frequência das inundações, são os principais factores 

determinantes dum excesso de água no solo. 

s - Limitações do 

Solo na Zona 

Radicular 

Abrange os solos em que predominam as limitações na zona radicular. Os principais 

factores que determinam essa limitação são a espessura efectiva, a secura associada à 

baixa capacidade de água utilizável, a baixa fertilidade difícil de corrigir ou uma pouco 

favorável resposta aos fertilizantes, a salinidade e/ou alcalinidade, a quantidade e 

tamanho de elementos grosseiros, os afloramentos rochosos, etc. 
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Para a caracterização da capacidade de uso do solo da área em estudo, recorreu-se à Carta da 

Capacidade de Uso do Solo do IHERA, a qual se apresenta na Figura que se segue. 

Na área em estudo, relativamente à capacidade de uso do solo, surge a classe de capacidade Cs, 

em cerca de 15% da área total do terreno, e Ee, em cerca de 85%, incluindo a área da exploração 

avícola.  

Os solos de Classe C são solos com capacidade de usos mediana, limitações acentuadas, riscos de 

erosão, no máximo, elevados, susceptíveis de utilização agrícola pouco intensivas e de outras 

utilizações. O número de limitações e restrições de uso é maior do que na classe B, necessitando 

de uma exploração ainda mais cuidadosa ou de práticas de conservação mais complexas. O 

número de culturas e de alternativas de exploração é também, em princípio, mais reduzido. 

Os solos de Classe E são solos com capacidades muito baixas, limitações muito severas, riscos de 

erosão muito elevados, não susceptíveis de uso agrícola, tem severas a muito severas limitações 

para pastagens, explorações de matos e exploração florestal. Em muitos casos o solo não é 

susceptível de qualquer utilização económica.  

A subclasse e caracteriza-se pelo risco de erosão, resultante da susceptibilidade à erosão e do 

declive, e, em certos casos, o grau de erosão, são os principais factores a considerar para a 

inclusão dos solos nesta subclasse.  

A subclasse s abrange os solos em que predominam as limitações na zona radicular. Os principais 

factores que determinam essa limitação são a espessura efectiva, a secura associada à baixa 

capacidade de água utilizável, a baixa fertilidade difícil de corrigir ou uma pouco favorável resposta 

aos fertilizantes, a salinidade e/ou alcalinidade, a quantidade e tamanho de elementos grosseiros, 

os afloramentos rochosos, etc. 
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Na área em estudo, relativamente à capacidade de uso do solo, surge a classe de capacidade Cs, 

em cerca de 15% da área total do terreno, e Ee, em cerca de 85%, incluindo a área da exploração 

avícola.  

Os solos de Classe C são solos com capacidade de usos mediana, limitações acentuadas, riscos de 

erosão, no máximo, elevados, susceptíveis de utilização agrícola pouco intensivas e de outras 

utilizações. O número de limitações e restrições de uso é maior do que na classe B, necessitando 

de uma exploração ainda mais cuidadosa ou de práticas de conservação mais complexas. O 

número de culturas e de alternativas de exploração é também, em princípio, mais reduzido. 

Os solos de Classe E são solos com capacidades muito baixas, limitações muito severas, riscos de 

erosão muito elevados, não susceptíveis de uso agrícola, tem severas a muito severas limitações 

para pastagens, explorações de matos e exploração florestal. Em muitos casos o solo não é 

susceptível de qualquer utilização económica.  

A subclasse e caracteriza-se pelo risco de erosão, resultante da susceptibilidade à erosão e do 

declive, e, em certos casos, o grau de erosão, são os principais factores a considerar para a 

inclusão dos solos nesta subclasse.  

A subclasse s abrange os solos em que predominam as limitações na zona radicular. Os principais 

factores que determinam essa limitação são a espessura efectiva, a secura associada à baixa 

capacidade de água utilizável, a baixa fertilidade difícil de corrigir ou uma pouco favorável resposta 

aos fertilizantes, a salinidade e/ou alcalinidade, a quantidade e tamanho de elementos grosseiros, 

os afloramentos rochosos, etc. 

4.4.4 Uso do Solo 

A caracterização do actual uso do solo na área em estudo teve por base a cartografia 

disponibilizada pelo Instituto Geográfico Português, em formato digital, mapa de caracterização do 

uso e ocupação do solo para Portugal Continental, em 2006, (CLC06_PT - CORINE Land Cover 

2006), e visitas de reconhecimento ao local, de forma a aferir os resultados, sendo esta, 

igualmente, complementada por fotografias. Na Figura seguinte, referente à Carta de Ocupação do 

Solo, representa-se o uso do solo na área de projecto. 

 



Carta de Ocupação do Solo na área de projecto
(Fonte: CORINE Land Cover, 2006)
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Relativamente à ocupação do solo, verifica-se que 85% da área total do terreno e a exploração 

avícola, na sua totalidade, se distribui em área de Floresta e meios naturais e semi-naturais – 

Floresta de folhosas e cerca de 15% da área total em classe de Áreas agrícolas e agro-florestais - 

Sistemas culturais e parcelares complexos 

No geral a área em estudo situa-se numa zona rural com uma paisagem assente em áreas 

agrícolas e agro-florestais associadas a culturas temporárias e permanentes, com habitações 

dispersas. Em visita ao local, e relativamente aos usos do solo, verificou-se que é ocupado 

essencialmente por eucaliptos.  

A Figura seguinte ilustra a ocupação do solo da área envolvente à propriedade. 

 

  

  

Figura 4.4-4 – Zona envolvente dos pavilhões 

Na envolvente é possível encontrar várias unidades de ocupação do solo. Estas unidades vão desde 

zonas artificializadas a zonas agrícolas e florestais.  

Assim sendo, pode-se distinguir zonas artificializadas, que consistem em tecido urbano simples 

e descontínuo, disposto ao longo dos diversos caminhos existentes e estando integrado na 

paisagem agrícola. 
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As zonas agrícolas podem ser subdivididas de acordo com as culturas dominantes: 

 Dominância de culturas anuais de sequeiro; 

 Dominância de culturas anuais de regadio; 

 Dominância de culturas permanentes. 

As zonas florestais, à semelhança das zonas agrícolas, podem também ser subdivididas de 

acordo com o mesmo critério: 

 Dominância de espécies resinosas (ex: pinheiro bravo); 

 Dominância de espécies de produção intensiva (Eucalyptus); 

 Com presença de comunidades de carvalho-cerquinho, castanheiro, sobreiro, entre outras; 

 Zonas mistas de pinheiro bravo e eucalipto em proporções idênticas.  

Os estratos arbustivo e herbáceo associados ao estrato arbóreo dominante são constituídos por 

madressilvas, loureiros, hera e outras formações vegetais, consoante a natureza do estrato 

dominante.  

Distinguem-se ainda zonas de vegetação ribeirinha, formando a galeria ripícola. Na estrutura 

ripícola distinguem-se salgueiros, choupos, loureiros e freixos no estrato principal. Nos estratos 

inferiores observam-se a silva, o pilriteiro e a hera. Pode-se verificar também o aparecimento de 

canavial. 

 

4.5 RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS E QUALIDADE DAS ÁGUAS 

4.5.1 Enquadramento 

A área abrangida pela exploração avícola encontra-se inserida no Plano de Bacia Hidrográfica do 

Rio Tejo, pelo que a caracterização dos recursos hídricos seguidamente apresentada foi realizada 

com base no Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Tejo, no documento “Questões Significativas da 

Gestão da Água da Região Hidrográfica do Tejo” (Janeiro, 2009), no levantamento de campo 

realizado durante visitas ao local, na informação contida na carta militar, na base de dados do 

SNIRH. 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 347/2007, de 19 de Outubro, que delimita de forma 

georreferenciada as regiões hidrográficas de Portugal Continental e Regiões Autónomas, a zona em 

estudo pertence à região hidrográfico nº 5 (RH5). 

A Região Hidrográfica do Tejo – RH 5 –, é uma região hidrográfica internacional com uma área 

total em território português de 25 665 km2. Integra a bacia hidrográfica do rio Tejo e as bacias 

hidrográficas das ribeiras de costa, incluindo as respectivas águas subterrâneas e águas costeiras 

adjacentes e, ainda, o aquífero Tejo-Sado. 
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4.5.2 Hidrografia 

Rede de drenagem na área do projecto e na envolvência 

Na Figura seguinte apresentam-se as massas de água localizadas na envolvência do local em 

estudo (dados Intersig). 
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Figura 4.5-1 – Massas de água localizadas na envolvência do local 

(Fonte: Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos, 2012) 

Na visita de campo foi identificada apenas uma linha de escorrência de reduzida dimensão de 

carácter torrencial entre o pavilhão nº1 e nº3. Esta linha é afluente da Ribeira das Alcobertas e 

está entubada (passagem hidráulica). 

A ribeira das Alcobertas é assim a única linha de água nas imediações da propriedade com carácter 

permanente. A Ribeira das Alcobertas é uma ribeira de Portugal, que nasce na Serra dos 

Candeeiros, perto da vila de Alcobertas (Rio Maior) no lugar do Olho de Água e que desagua no Rio 

Maior. Ela passa pelas aldeias de Fráguas e de Ribeira de Fráguas. 

Na carta militar estão representadas além desta, outras linhas de escorrência que na visita de 

campo não foram detectadas. Desconhece-se se as outras linhas de escorrência foram ou não 

intervencionadas (aterradas). 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ribeira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Serra_dos_Candeeiros
http://pt.wikipedia.org/wiki/Serra_dos_Candeeiros
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alcobertas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Maior
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Maior
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A1guas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ribeira_de_Fr%C3%A1guas
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Ribeira das Alcobertas

Linha de escorrência 
visualizada na visita de 

campo (entubada)

Linhas de escorrência 
não destetadas na 

visita de campo

 

Figura 4.5-2 – Linhas de escorrência, identificadas na carta militar e na visita de campo, na área de 

projecto 

Massa de água (Intersig) 

Só foram consideradas massas de água as linhas de água com área superior a 10 km2. Deste 

modo, todas as linhas de águas das cabeceiras das ribeiras, como por exemplo os afluentes da 

Ribeira das Alcobertas ilustradas na figura (Linhas de escorrência), não têm representação 

geométrica, mas no entanto estão incluídas na respectiva bacia hidrográfica da massa de água. 

Assim sendo, a massa de água identificada pertence à Vala da Azambuja e Ribeira das Alcobertas, 

de acordo com os critérios de delimitação apresentados em http://portaldaagua.inag.pt/, que apoia 

a justificação acima. 

Critérios de delimitação  

Apresenta-se a seguinte informação consultada em http://portaldaagua.inag.pt/, que apoia a 

justificação acima. 

 

http://portaldaagua.inag.pt/
http://portaldaagua.inag.pt/
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A delimitação das massas de água, realizada no âmbito do Relatório Síntese sobre a caracterização 

das Regiões Hidrográficas, baseou-se nos princípios fundamentais da DQA e nas orientações do 

documento guia nº 2 “Identification of Water Bodies”: 

 Considerar uma massa de água como uma subunidade da região hidrográfica para a qual 

os objectivos ambientais possam ser aplicados, ou seja, para a qual o estado possa ser 

avaliado e comparado com os objectivos estipulados; 

 Permitir associar um único estado ecológico a cada massa de água (homogeneidade de 

estado), sem contudo conduzir a uma fragmentação de unidades difícil de gerir. 

Em síntese, procurou-se minimizar a delimitação das massas de água, identificando uma nova 

massa de água apenas quando se verificaram alterações significativas do estado de qualidade. 

 

A metodologia utilizada baseou-se na aplicação sequencial de factores gerais, comuns a todas as 

categorias de águas, e na aplicação de factores específicos a cada categoria, quando justificável. 

 

Os factores gerais aplicados na delimitação das massas de água de superfície foram os seguintes: 

 Tipologia – critério base fundamental; 

 Massas de água fortemente modificadas ou artificiais; 

 Pressões antropogénicas significativas; 

 Dados de monitorização físico-química; 

 Dados biológicos existentes 

Rios 

Posteriormente à caracterização das Regiões Hidrográficas, realizada no âmbito do Artº 5º, 

procedeu-se a uma actualização da tipologia e da informação relativa à análise de risco das massas 

de água da categoria rios. Deste modo, foi necessário proceder a uma nova delimitação das 

massas de água tendo em conta estas actualizações. Para além dos critérios gerais mencionados 

anteriormente foram ainda considerados os seguintes aspectos: 

 Todas as linhas de água cuja bacia hidrográfica é igual ou superior a 10 km2; 

 Todas as massas de água associadas a rios com um comprimento igual ou superior a 2 km 

(valor mínimo referido no Discussion Paper. European Workshop on WFD Implementation – 

Status of IMPRESS and Economic Analysis. Key topics for the Workshop, Junho de 2004). 

Aquelas que tinham comprimento inferior foram, de um modo geral, incorporadas noutras 

adjacentes, com excepção daquelas que tinham áreas de bacias de drenagem de classe 

diferente das adjacentes. 

 

http://portaldaagua.inag.pt/PT/InfoTecnica/Directiva/Accoes/AguasInteriores/Documents/Relatorio_Artigo5_PT-SETEMBRO.pdf
http://portaldaagua.inag.pt/PT/InfoTecnica/Directiva/Accoes/AguasInteriores/Documents/Relatorio_Artigo5_PT-SETEMBRO.pdf
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Caracterização do risco 

Tendo em conta o Relatório Síntese sobre a Caracterização das Regiões Hidrográficas previstas na 

Directiva - Quadro da Água: 

“Foram consideradas em risco as massas de água de qualquer categoria que não cumprem os 

objectivos ambientais de estado ecológico bom e/ou de estado químico bom.” 

 

 

 

Figura 4.5-3 – Metodologia aplicada na classificação das massas de água quanto ao risco de não 

cumprimento dos objectivos ambientais 

De acordo com o Relatório do Artigo 5.º e posterior actualização foram consideradas em risco as 

massas de água identificadas como susceptíveis de não cumprir os objectivos de qualidade 

ambiental, ou seja, o estado ecológico bom e/ou o estado químico bom. As massas de água que 

não cumprem os objectivos estabelecidos no âmbito de outras Directivas Comunitárias em vigor 

foram também identificadas como em risco. De um modo geral, a metodologia aplicada baseou-se 

nos seguintes critérios: 

• Condições de suporte aos elementos biológicos; 

• Informação biológica disponível; 

• Condições químicas; 

• Incumprimento de outras Directivas Comunitárias. 

No âmbito do Relatório do Artigo 5º, as massas de água fortemente modificadas e as massas de 

água artificiais identificadas provisoriamente foram classificadas como em risco, devido à alteração 

hidromorfológica significativa que inviabiliza o cumprimento do objectivo ambiental bom estado 

ecológico. Para estas massas de água, decorre actualmente o processo de designação e a 

consequente definição do objectivo ambiental, bom potencial ecológico. 

Quanto ao risco, a massa de água localizada na envolvência (Ribeira das Alcobertas) está em risco 

devido ao estado ecológico e químico. 

A Figura seguinte ilustra as linhas de escorrência e delimitação da bacia hidrográfica no local da 

exploração avícola. 
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B

C

E

D

D

 

Figura 4.5-4 – Linhas de escorrência e delimitação da bacia hidrográfica no local da exploração avícola 
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Legenda  

 

A - Linha de escorrência, sem caudal identificada na visita de campo (curso de água principal) 

entubada (passagem hidráulica) 

B – Início da secção entubada 

C- Final da secção entubada 

D – Linhas de escorrência não detectadas na visita de campo 

E - Linhas de escorrência não detectadas na visita de campo 

F – Ponto de descarga pluvial (localizado a este do pavilhão nº3) 

A área da bacia hidrográfica do local da exploração avícola é 250 km2 e o curso de água principal 

tem cerca de 1 km de comprimento. 

Atlas da Água (base de dados do SNIRH) 

Como anteriormente referido, a rede de drenagem do local do projecto caracteriza-se por linhas de 

escorrência afluentes da Ribeira das Alcobertas. 
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Figura 4.5-5 – Rede Hidrográfica (Atlas da Água) 

(Fonte: http://geo.snirh.pt/AtlasAgua/) 

 

 

 

http://geo.snirh.pt/AtlasAgua/
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Mapa interactivo (ARH Tejo) 

Foi ainda consultada a página da ARH Tejo para a freguesia em estudo (Fráguas), concelho de Rio 

Maior, obtendo-se o mapa que se apresenta na seguinte figura. 

 

Figura 4.5-6 – Mapa interactivo (ARH Tejo) 

 

 (Fonte: http://www.planotejo.arhtejo.pt/liferay/mapa-interactivo) 

 

http://www.planotejo.arhtejo.pt/liferay/mapa-interactivo
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4.5.3 Fontes de Poluição 

Na visita de campo efectuada ao local, não se identificaram fontes de poluição (indústrias, 

actividades pecuárias, etc.) na proximidade imediata da exploração avícola em estudo. 

As fontes de poluição de carácter difuso, poderão ser: áreas agrícolas e vias rodoviárias. 

Note-se que existem alguns terrenos agrícolas na proximidade do local, o que poderá afectar a 

qualidade dos recursos hídricos (poluição difusa), devido à escorrência superficial e percolação de 

fertilizantes (adubos e correctores de pH), pesticidas (fungicidas, herbicidas e insecticidas), etc. 

Contudo o local da exploração avícola é maioritariamente ocupado por eucaliptal, as áreas agrícolas 

são reduzidas, não estando associada a cargas poluentes significativas. 

Além disso o proprietário da exploração não efectua espalhamento do estrume nos seus terrenos. 

A valorização agrícola dos terrenos pela aplicação de estrume, não é efectuada na exploração 

avícola, a área total de espalhamento do estrume é de 135,59 hectares, dos quais: 

- 65,4 ha pertencentes a Luís Miguel Baptista Gonçalves localizados na freguesia de Valada, 

concelho do Cartaxo. 

- 70,59 ha pertencentes a Nicolau Manuel Baptista Gonçalves localizados na freguesia de Valada, 

concelho do Cartaxo. 

No que se refere aos resíduos de origem orgânica que constituem a cama das aves (mistura de 

aparas/ serradura e dejectos de animais, numa proporção de 60% para 40% respectivamente), 

caracterizam-se por apresentarem uma elevada carga orgânica, pelo que têm vindo a ser 

encaminhados para empresas agrícolas para efeitos de valorização agrícola. 

A remoção do estrume é efectuada directamente do interior das zonas de engorda para os veículos 

de transporte do estrume e é encaminhado para o local de armazenamento temporário de estrume. 

Estes resíduos (Subprodutos de categoria 2), que correspondem a uma quantidade de 1012 

m3/ano, são provenientes da fase de limpeza das zonas de engorda das aves, são submetidos no 

exterior à operação R3.  

No futuro está prevista a construção duma Nitreira. 

Quanto às vias rodoviárias mais próximas da exploração (Estrada Vale Rabão, Rua São Silvestre, 

Rua Principal - Ribeira de Fráguas, N361) são de reduzida dimensão e de tráfego reduzido sendo 

insignificantes as escorrências das vias rodoviárias associadas ao tráfego. 

 

A manutenção da maquinaria existente não é efectuada na exploração avícola, não existindo 

produção e manuseamento de combustíveis e óleos. 
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Não é efectuada qualquer descarga para linha de água, resultante da actividade da exploração 

avícola. Os efluentes produzidos na Instalação Avícola de José Batista Carvalho & Filhos, Lda. 

resultam das instalações sanitárias. Estes efluentes são directamente encaminhados para fossa 

séptica, dimensionada para os trabalhadores existentes. 

São adoptados todos os procedimentos adequados de armazenamento, acondicionamento e envio 

para operador licenciado dos resíduos produzidos na exploração avícola. 

Assim sendo não existem fontes de poluição de carácter pontual e difuso resultante da exploração 

avícola para os recursos hídricos. 

Caracterização das fontes de poluição na zona envolvente da exploração avícola  

Foi efectuada consulta bibliográfica, complementada com um levantamento de campo expedito e 

adaptado à presente situação. Foram identificadas, de forma muito geral, as principais fontes 

poluidoras para a zona tendo-se identificado as seguintes: 

 Aglomerados populacionais que não se encontram servidos por sistema de drenagem e 

tratamento de esgotos; 

 Explorações pecuárias, essencialmente suiniculturas, na sua maioria sem qualquer 

processo de tratamento de efluentes instalado, embora ocorram, pontualmente 

explorações com fossa séptica e, inclusivamente com sistema de lagunagem instalado; 

 Lagares de azeite. 

Relativamente aos efluentes de suiniculturas e lagares, o Estudo de Impacte Ambiental da 

Barragem da Ribeira das Alcobertas (ProSistemas, 2005), refere que, de acordo com dados cedidos 

pela Associação dos Produtores Agrícolas da Região de Rio Maior, no concelho de Rio Maior (para o 

concelho de Santarém não foi possível obter dados), verifica-se a existência de 96 explorações 

registadas: 

 Inactivas (38); 

 Caseiras (até 5 porcas) – 20; 

 Familiares (até 20 porcas ou 200 porcos de engorda) – 32; 

 Industriais (20 ou mais porcas ou 200 ou mais porcos engorda) – 6 

Junto à povoação de Sourões localiza-se a ETAR do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros 

que trata efluentes provenientes de 17 explorações suinícolas localizadas na bacia hidrográfica 

(devido à diminuição de disponibilidade de efluentes das suiniculturas a ETAR trata efluentes de 3 

lagares de azeite, dois dos quais situados dentro da bacia). A ETAR possui tratamento por digestão 

anaeróbia, seguida de tamisação, sendo que a parte líquida do efluente é tratada por lagunagem e 

a parte sólida por compostagem (nesta instalação há produção de energia eléctrica a partir do 
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biogás obtido do tratamento). Esta instalação permite o tratamento de uma parte importante de 

efluentes que seriam descarregados sem tratamento numa linha de água afluente da ribeira de 

Alcobertas.  

A obrigatoriedade das suiniculturas, a partir de determinada dimensão, possuírem estações de 

tratamento para os seus efluentes (com tratamento diferenciado segundo a dimensão da 

exploração), aliado ao facto da obrigatoriedade do cumprimento de normas mais exigentes por 

parte dos produtores, tem levado a que muitas das instalações mais pequenas fechem, ficando 

apenas as instalações mais rentáveis mas com capacidade de cumprir os objectivos impostos 

diminuindo, assim, a grande dispersão existente. Este facto verifica-se também no caso dos 

lagares existentes cujo número tem também diminuído. 

No concelho de Rio Maior, freguesia de fráguas existem duas suiniculturas: 

 JOÃO MANUEL DOS SANTOS BATISTA - POVOAS-FRAGUAS 2040-154 

 DUARTE, RAÚL FERNANDO CAETANO - RUA DE SANTO ANTONIO 2040-153 

 

Figura 4.5-7 – Localização das suiniculturas na envolvente do projecto 

Relativamente ao tratamento das águas residuais urbanas, o município de Rio Maior é servido por 

doze sistemas de saneamento. Em operação encontram-se as ETAR de Alcobertas, Arruda dos 

Pisões, Asseiceira/ Ribeira de Santo André. Assentiz/ Marmeleira, Correias, Fráguas, Malaqueijo, 
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Outeiro da Cortiçada, Ribeira de S. João/ S. João da Ribeira, Rio Maior, S. Sebastião e Vale de 

Óbidos. 

 

 

Figura 4.5-8 – Sistema de Saneamento da Águas do Oeste 

(Fonte: http://www.aguasdooeste.pt/) 

Apresenta-se no Quadro seguinte a constituição do sistema de saneamento da freguesia de 

Fráguas, onde se localiza a exploração avícola em estudo.  

 

 

 

 

http://www.aguasdooeste.pt/
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Quadro 4.5-1 – Características do sistema de saneamento de Fráguas  

Sistema de Saneamento de Fráguas 

Início de exploração por parte das Águas do 

Oeste (ano) 
2003 

População a servir em horizonte de projecto 700 hab. eqv. 

Infraestrutura Uma ETAR (adquirida ao município) 

Caudal de dimensionamento 105 m3/dia 

Sistema interceptor Não tem 

Lugares servidos Parte da freguesia de Fráguas 

Intervenções Não tem 

 

4.5.4 Breve caracterização do sector da avicultura e sua incidência ambiental em 

termos locais 

Apresenta-se na figura seguinte a carga de CBO5 por concelho. Sectores: Bovinicultura, 

Suinicultura, Avicultura, Lagares, Matadouros, Queijarias, Adegas. Uma vez que o local de projecto 

em estudo se localiza no concelho de Rio Maior apresenta-se apenas o extracto desse concelho e 

respectiva legenda. Para este concelho o intervalo situa-se entre 5.000 a 10.000 ton CBO5/ano. 

Figura 4.5-9 - Carga de CBO5 por concelho. Sectores: Bovinicultura, Suinicultura, Avicultura, 

Lagares, Matadouros, Queijarias, Adegas 

(Fonte: MAMAOT, 2007) 
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Apresenta-se na figura seguinte a carga de azoto por concelho. Sectores: Bovinicultura, 

Suinicultura, Avicultura, Lagares, Matadouros, Queijarias, Adegas. Uma vez que o local de projecto 

em estudo se localiza no concelho de Rio Maior, apresenta-se apenas o extracto desse concelho e 

respectiva legenda. Para este concelho o valor situa-se entre 1000 a 2000 ton de azoto/ano. 

 

Figura 4.5-10 - Carga de azoto por concelho. Sectores: Bovinicultura, Suinicultura, Avicultura, 

Lagares, Matadouros, Queijarias, Adegas 

(Fonte: MAMAOT, 2007) 

Apresenta-se na figura seguinte a carga de azoto por concelho. Sectores: Bovinicultura, 

Suinicultura, Avicultura e Lagares. Uma vez que o local de projecto em estudo se localiza no 

concelho de Rio Maior, apresenta-se apenas o extracto desse concelho e respectiva legenda. Para 

este concelho o valor situa-se entre 1000 a 2000 ton de azoto/ano. 

  

Figura 4.5-11 - Carga de azoto por concelho. Sectores: Bovinicultura, Suinicultura, Avicultura e 

Lagares 

(Fonte: MAMAOT, 2007) 

Apresenta-se na seguinte figura a carga de azoto na SAU por concelho nos sectores: Bovinicultura, 

Suinicultura, Avicultura e Lagares. SAU: Total. Uma vez que o local de projecto em estudo se 
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localiza no concelho de Rio Maior, apresenta-se apenas o extracto desse concelho e respectiva 

legenda. Para este concelho o valor está compreendido entre 100 a 170 de Azoto/ha.ano. 

Figura 4.5-12 - Carga de azoto na SAU por concelho nos sectores: Bovinicultura, Suinicultura, 

Avicultura e Lagares. SAU: Total 

(Fonte: MAMAOT, 2007) 

Apresenta-se na seguinte figura a carga de azoto na SAU por concelho nos sectores: Bovinicultura, 

Suinicultura, Avicultura e Lagares. SAU: Forragens e Prados temporários, Pastagens Permanentes, 

Cereais e Olivais. Uma vez que o local de projecto em estudo se localiza no concelho de Santarém, 

apresenta-se apenas o extracto desse concelho e respectiva legenda. Para este concelho o valor é 

> 350 kg. de Azoto/ha.ano. 

 

 

Figura 4.5-13 - Carga de azoto na SAU por concelho nos sectores: Bovinicultura, Suinicultura, 

Avicultura e Lagares. SAU: Forragens e Prados temporários, Pastagens Permanentes, Cereais e 

Olivais 

(Fonte: MAMAOT, 2007) 

No Código de Boas Práticas Agrícolas, o valor estabelecido para a carga de azoto por hectare é de 

170 kg N/ha.ano em zonas consideradas como vulneráveis e 210 kg N/ha.ano para as restantes 

zonas. 
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No quadro seguinte apresenta-se a pressão exercida pelos diversos sectores, em cada uma das 

regiões hidrográficas estabelecidas na recente Lei da Água, considerando, fundamentalmente, as 

cargas poluentes produzidas por cada sector. Verifica-se que esta pressão é, normalmente, mais 

acentuada em regiões e bacias hidrográficas de maior “fragilidade”. 

Quadro 4.5-2 - Pressão de cada sector por região hidrográfica 

 

 

 

 

 

 

 

(Fonte: MAMAOT, 2007) 

Para o local em estudo, pertencente à RH 5, classifica-se como pressão muito elevada. 

A avicultura está muito concentrada nas regiões do Dão, da Beira Litoral e do Ribatejo e Oeste, 

sendo significativa a sua importância na produção de matéria orgânica, nomeadamente nas regiões 

hidrográficas do Vouga e Tejo/Ribeiras do Oeste 

4.5.5 Identificação de Zonas com Maior Pressão e Definição de Núcleos de Acção 

Prioritária 

Foram identificados os concelhos e as regiões de maior pressão e definidos Núcleos de Acção 

Prioritária para cada sector, considerando diversos critérios, designadamente: 

 Número de efectivo animal ou quantidade de produto laborado; 

 Número de unidades a laborar por concelho; 

 Dimensão e características das unidades; 

 Proximidade física das várias unidades consideradas dos concelhos abrangidos; 

 Pressão exercida no solo e nos recursos hídricos. 

Relativamente ao sector da avicultura, apresenta-se o seguinte quadro dos núcleos de acção 

prioritária. O concelho de Rio Maior é evidenciado pelo núcleo E, apresentando este um efectivo 
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LPG (Lugar de Galinha Poedeira) de aproximadamente 1.978.000 correspondendo a uma 

percentagem de 8% comparativamente aos outros núcleos.  

Pela avaliação dos núcleos de acção prioritária do sector avicultura no concelho de Santarém, o 

total LPG no concelho de Santarém apresenta um valor em cerca de 806.000, resultado obtido 

tendo em conta os valores 3.000 (galinhas poedeira / reprodutoras (LPG)), 776.000 (Frangos 

(LPG)) e 27.000 (Perús (LPG)). 

Quadro 4.5-3- Núcleos de acção prioritária - avicultura 

 

(Fonte: MAMAOT, 2007) 

4.5.6 Usos de água das massas de água 

De acordo com os dados da bibliografia consultados (nomeadamente o EIA da Barragem das 

Alcobertas), o uso principal da água da ribeira de Alcobertas é destinado à rega, que é efectuada 

ao longo dos campos marginais da ribeira e linhas de água principais como o rio Maior. De facto 
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verifica-se que as linhas de água nesta zona desempenham, na sua maioria, a dupla função de 

drenagem e origem de água para rega. 

As terras localizadas no vale da ribeira de Alcobertas são utilizadas em regime de regadio. O 

regadio actual faz-se normalmente por gravidade com recurso a águas superficiais captadas 

através de açudes precários amovíveis construídos ao longo do rio Maior e da ribeira de Alcobertas. 

Os recursos hídricos existentes e explorados actualmente para a satisfação das necessidades são 

os seguintes: 

Aproveitamento a fio de água por derivação em açudes e portas de água ou por bombagem 

directamente do curso de água; 

Nascentes; 

Aquíferos explorados através de poços e furos. 

A rega praticada consiste em soluções individualizadas de captação de água do curso de água, 

ribeira de Alcobertas, sendo a rega efectuada maioritariamente por gravidade a partir da captação. 

4.5.7 Caracterização Geral da Qualidade da Água 

Não é efectuada qualquer descarga para linha de água, resultante da actividade da exploração 

avícola. Os efluentes produzidos na Instalação Avícola de José Batista Carvalho & Filhos, Lda. 

resultam das instalações sanitárias. Estes efluentes são directamente encaminhados para fossa 

séptica. 

Não existe nenhuma estação de qualidade da água (SNIRH) na Ribeira de Alcobertas (linha de 

água mais próxima do projecto em estudo). Apresentam-se assim os dados consultados no Estudo 

de Impacte Ambiental da Barragem de Alcobertas, elaborado pela ProSistemas (2005): 

“Durante a visita de campo efectuada ao local, no âmbito do estudo atrás referido, não foram 

detectadas situações visíveis de poluição, isto é, a água da ribeira não apresentava turvação, 

espumas, cor ou cheiros suspeitos, não se podendo no entanto comprovar a qualidade da água 

tendo em atenção apenas estes parâmetros. Não foram efectuadas análises à água da ribeira uma 

vez que, a ocorrerem, os resultados obtidos revelariam apenas uma situação pontual e pouco 

representativa da real qualidade da água da ribeira. 

Verifica-se o assoreamento de troços da ribeira, bem como, obstrução por vegetação, o que 

impedindo a normal progressão da água e a criação de zonas de fluxo reduzido, contribuirá 

pontualmente e eventualmente para a degradação da qualidade das águas. 

No estudo elaborado pela Coba, “Beneficiação Hidroagrícola de uma Área situada nos Concelhos de 

Rio Maior e Santarém”, que recorreu a dados publicados pelo Ministério do Ambiente e Recursos 

Naturais (1991), o rio Maior apresentava troços classificados como poluídos (classe D) e 

medianamente poluídos (classe C). As características das águas superficiais de classes C e D, são 

as seguintes: 
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Quadro 4.5-4 - Características das águas superficiais de classes C e D 

Classe SST (mg/L) 
O2 dissolvido 

(% Sat.) 

CBO5 

 (mg/L) 

Azoto Amoniacal 

(mg N/L) 
Classificação 

C ≤40 ≥50 ≤8 ≤2 
Medianamente 

poluído 

D ≤80 ≥30 ≤20 ≤5 Poluído 

(Fonte: MARN, 1991) 

Rede de Monitorização (Qualidade das Águas Superficiais) - SNIRH 

Das estações de qualidade da água superficial  (Rede de Monitorização) mais próximas da área em 

estudo, verificou-se que a estação mais próxima da exploração avícola é a 18E/01 (Ponte Freiria). 

 

Figura 4.5-14 - Rede de Monitorização (Qualidade das Águas Superficiais) mais próxima do projecto 

(Fonte: http://snirh.pt) 

 

http://snirh.pt/
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Figura 4.5-15 – Localização das estações de monitorização e da exploração avícola 

 (Fonte: http://earth.google.com) 

A estação 18 E/01 localiza-se a cerca de 11,6 km da exploração avícola e a estação 18D/50 

localiza-se a cerca de 13,36 km da exploração avícola, pelo que não é representativa da qualidade 

das águas superficiais, afluentes da Ribeira de Alcobertas na envolvente do local em estudo.  

Assim sendo apesar de não existirem dados de qualidade da água da Ribeira de Alcobertas, nada 

implica com a caracterização da situação de referência a nível de qualidade dos recursos hídricos 

superficiais, uma vez que a exploração avícola não tem qualquer influência sobre a qualidade da 

água da Ribeira de Alcobertas. 

Não se pode assim relacionar qualquer eventual deterioração da qualidade da água desta Ribeira 

com a existência desta exploração avícola, pelas várias razões acima descritas. 

 

 

http://earth.google.com/


Estudo de Impacte Ambiental do Aviário José Batista Carvalho & Filhos Lda. – Vale das Colmeias – Instalação Existente 

 

 

Inovação e Projectos em Ambiente, Lda.   

Março 2013  

121 

4.6 FACTORES BIOLÓGICOS E ECOLÓGICOS 

4.6.1 Enquadramento  

A área em estudo insere-se numa área pouco declivosa e algo antropomorfizada. No geral, a área 

em estudo situa-se numa área de transição entre espaços rurais e florestais e espaços urbanos 

(nomeadamente no eixo Rio Maior – Fráguas), enquadrando-se assim numa zona “peri-urbana”. 

Disso mesmo se ressente a dinâmica bioecológica da área em estudo. Embora praticamente toda a 

área envolvente à exploração se encontre envolta de vegetação e se observe a existência de 

vegetação ripícola nas linhas de água envolventes, no geral a vegetação ocorrente apresenta pouco 

interesse global. 

Logicamente, a área específica da exploração avícola consiste numa área edificada e artificializada 

e com um reduzido interesse do ponto de vista da fauna, flora e habitats. Considerando apenas o 

local de implantação do aviário, este não apresenta comunidades naturais estáveis e complexas do 

ponto de vista sucessional, quer por existir um distúrbio antrópico continuado, quer pela sua 

completa destruição. As comunidades naturais existentes resumem-se aqui às que apresentam um 

grau de especialização elevado à presença humana. Deste modo, no perímetro da Instalação não 

existe sequer a possibilidade de subsistência de qualquer espécie ou comunidade natural sensível 

que apresente importância conservacionista, embora a envolvente apresente ainda algumas 

comunidades naturais, que eventualmente merecerão referência no sentido de caracterizar a 

situação existente. 

Assim, a caracterização e análise da fauna e flora presentes na área de influência do projecto 

desenvolveu-se segundo duas vertentes: numa 1ª fase efectuou-se a compilação e análise 

bibliográfica disponível e numa 2ª fase realizou-se uma visita de campo, em Fevereiro de 2011, 

que consistiu numa recolha e observação dos diversos elementos biológicos presentes. 

4.6.2 Flora e Vegetação 

A metodologia utilizada para efectuar a caracterização da flora e vegetação/habitats consistiu na 

realização de percursos ao longo dos quais se identificaram os elementos de flora e 

vegetação/habitats mais significativos, assim como da análise das fotografias aéreas disponíveis. 

Quanto à avaliação do valor botânico das espécies encontradas tal foi efectuado confrontando o 

elenco florístico local com a Lista de Espécies Botânicas a Proteger em Portugal (SNPRCN, 1990). 

A área onde se insere o Aviário em estudo está localizada, em termos biogeográficos, e segundo 

Rivas Martinez 1990, na Região Mediterrânica, Sub-Região Mediterrânica Ocidental, Super-

província Mediterrânica-Ibero-Atlântica, Província Luso-Extremadurense, Sector Divisório 

Português. 
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De acordo com os dados bioclimáticos e biogeográficos da área em estudo, a vegetação existente, 

aquando o clímax climático, consistiria em bosques ou matas marcescentes e perenifólias com 

dominância do carvalho-cerquinho (Quercus faginea).  

Actualmente, esta área insere-se numa região do país onde a actividade agrícola é muito intensa. 

Assim sendo, a ocupação actual do solo na região de Rio Maior demonstra as intervenções 

cumulativas de muitas décadas, que eliminaram gradualmente as florestas climáticas, substituindo-

as por campos de cultivo anuais e perenes e ainda, mais recentemente, por florestas de produção 

intensiva.  

Na área da exploração avícola propriamente dita, onde se encontram implantados os pavilhões e 

edificações de apoio à actividade, não existe vegetação com qualquer valor conservacionista. 

Na envolvente da área de projecto, identificam-se as seguintes unidades fisionómicas de 

vegetação:  

 Áreas agrícolas; 

 Galeria ripícola; 

 Pinhais; 

 Eucaliptais.  

As culturas agrícolas ocupam uma importante área da envolvente da exploração. É uma zona onde 

predominam as culturas anuais, sobretudo de vinha e, embora de forma dispersa, vestígios de 

antigas explorações de olival. 

Na galeria ripícola, adjacente às linhas de água situadas na envolvente, verifica-se que a sua 

vegetação se encontra já num estágio de degradação vegetal, nomeadamente pelo domínio do 

Rubus ulmifolius (silva) e da Arundo donax (cana). No entanto, embora de modo esporádico, 

observa-se ainda a presença de salgueiros (Salix sp.), choupos (Populus nigra, loureiros (Laurus 

nobilis) e freixos (Fraxinus angustifolia). Nos estratos arbustivo e ascandente encontra-se ainda o 

pilriteiro (Crataegus monogina subsp brevispina), e a hera (Hedera helix).  

Os pinhais correspondem a formações de porte arbóreo dominada por pinheiro-bravo (Pinus 

pinaster). 

Os eucaliptais, à semelhança com os pinhais, são também formações de porte arbóreo dominadas 

por eucaliptos (Eucalyptus globulus).  
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Figura 4.6-1 – Área de eucaliptal na área de projecto 

Espécies com Particular Interesse 

No elenco florístico da área de impacte directo, não foi detectada a existência de manchas de 

vegetação com elevado valor ecológico e biológico nem a ocorrência de espécies com estatuto de 

conservação especial ou que constem do Anexo II da Directiva 92/43/CEE. 

4.6.3 Fauna 

A caracterização da fauna existente no local em estudo teve por base a saída de campo efectuada 

ao local, onde se utilizaram diferentes métodos para diferentes grupos de fauna: 

 Anfíbios: caracterização feita com recurso a prospecção visual semi-intensiva; 

 Répteis: caracterização feita com recurso a prospecção visual semi-intensiva; 

 Aves: realização de transectos onde se efectuou detecção visual e pontos de escuta para 

detecção auditiva; 

 Mamíferos: devido aos seus hábitos pouco conspícuos, a identificação e o levantamento 

foram efectuados com base em vestígios de presença (pegadas, dejectos e rastos). 

As espécies da comunidade faunística foram depois confrontadas com a Directiva Aves (Directiva 

Comunitária n.º 79/409/CEE), ou na Directiva Habitats (Directiva Comunitária n.º 92/43/CEE), 

ambas transpostas para o direito nacional pelo Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, o qual foi 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro, no sentido de avaliar o seu valor 

conservacionista de acordo com os respectivos estatutos de protecção. 

Foi também verificado o estatuto de conservação das várias espécies identificadas de acordo o 

Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (SNPRCN 1990). 
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Foram considerados apenas três biótipos considerados representativos da região envolvente da 

exploração: zona agrícola, zona ripícola e área florestal. 

O biótipo da zona agrícola, é constituído por pequenas explorações agrícolas dedicados 

essencialmente a vinha. É um biótipo bastante importante para os répteis, em especial para as 

espécies como a cobra-rateira (Malpolon mospessulanus), a cobra-de-escada (Elaphe scalaris) e a 

cobra-de-ferradura (Coluber hippocrepis)que devem ser relativamente comuns neste biótipo.  

É espectável que aves como o melro (Turdus merula), o picanço-real (Lanius excubitor), a petinha-

dos-prados (Anthus campestris), a cotovia-de-poupa (Galerida creistata), a laverca (Alauda 

arvensis) e o trigueirão (Miliaria calandra) sejam mais ou menos abundantes neste biótipo 

consoante a época do ano e as passagens migratórias.  

Tendo em consideração os mamíferos, é provável que apareçam raposas (Vulpes vulpes), rato-

cego (Microtus lusitanicus) e toupeira (Talpa occidentalis). 

O biótipo da zona ripícola é, naturalmente, um biótipo delimitado e que acompanha todo o curso de 

água da ribeira. É um local com grande importância para os anfíbios, com especial destaque para 

os tritões, sendo a espécie dominante o tritão-de-ventre-laranja (Triturus boscai). É expectável que 

ocorra a presença de tritão-marmorato (Tritus marmoratus).  

No que toca aos répteis, encontram-se cobras-de-água (Natrix maura e Natrix natrix), sendo 

possível observar também o cágado.  

Nas margens da ribeira, concentra-se um grande número de aves de distintas espécies de 

passeriformes. Como espécies abundantes neste biótipo encontram-se a carriça (Troglodytes 

troglodytes), a felosa-comum (Phylloscopus collibyta), toutinegra (Sylvia melanocephala), chapim-

real (Parus major) e chapim-azul (Parus cauruleus).  

No que respeita aos mamíferos apenas se associam às linhas de água ocorrentes, aqueles que 

utilizam a vegetação ripícola para construírem aí algumas nas suas tocas. São exemplos desta 

situação os ratos-cegos (Microtus lusitanicus), rato-de-água (Arvicula sapidus) e toupeira (Talpa 

occidentalis).  

O biótopo da zona florestal apresenta comunidades de espécies com reduzido interesse 

conservacionista. A comunidade de anfíbios não se prevê muito diversificada. Quanto à 

comunidade réptil esta não apresenta indícios de elevados níveis de riqueza específica. No entanto, 

constituirá um importante pólo de distribuição de saurídeos e ofídeos à escala local. A cobra-de-

ferradura (Colluber hippocrepis) pode ocorrer na área do projecto, pois habita uma grande 

variedade de biótopos, ocorrendo preferencialmente em áreas secas expostas, apresentando uma 

distribuição contínua, principalmente a sul do rio Douro (Almeida et al. 2001). Esta espécie, apesar 

de ser considerada uma espécie de interesse comunitário que exige uma protecção rigorosa, 

estando incluída no Anexo IV do D.L. n.º 140/99, em Portugal possui estatuto de conservação Não 

Ameaçado (Cabral et al. 2005), o que revela a sua ubiquidade. 
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Ao nível da avifauna, verificou-se também que a comunidade existente na área envolvente ao 

Aviário não constitui per se um importante valor do ponto de vista da conservação, tendo sido 

detectadas sobretudo espécies bastante ubiquístas, como os Pardais-comuns (Passer domesticus), 

o Chamariz (Serinus serinus), o Pisco-de-peito-ruivo (Erithacus rubecula) e o Corvo (Corvus 

corax). 

Ao nível da mamofauna foi possível identificar a presença da raposa (Vulpes vulpes) e alguns 

mustelídeos, bem como a do coelho-bravo (Oryctolagus cuniculus). Nesta área florestal foi referida 

a ocorrência de javali (Sus scrofa). É expectável também a presença de pequenos mamíferos 

insectívoros e roedores como o musaranhgo-de-dentes-brancos (Crocidura russula), o rato-cego 

(Microtus lusitanicus), o rato-do-campo (Apodemus sylvaticus) e a ratazana (Rattus norvegicus), 

bem como mamíferos carnívoros como a doninha (Mustela nivalis), a geneta (Genetta genetta) e o 

saca-rabos (Herpestes ichneumon). 

Espécies com Particular Interesse 

Das espécies que potencialmente são observadas nos biótipos apresentados, nenhuma se encontra 

inscrito no Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal. 

 

4.7 QUALIDADE DO AR 

4.7.1 Enquadramento  

A caracterização da qualidade do ar, nomeadamente no que se refere às concentrações dos 

poluentes atmosféricos mais significativos, na zona de implantação do projecto, costuma ter por 

base o conjunto de dados para a região em estudo. Estes dados são disponibilizados pelas 

Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR), resultantes de medições 

referentes aos parâmetros da qualidade do ar, efectuadas nas estações de monitorização, 

distribuídas pelas diversas redes, à escala regional e nacional. 

No entanto, a rede de medição de qualidade do ar existente não possui postos de medição no 

concelho de Rio Maior (freguesia de Fráguas), cujos resultados pudessem ser utilizados na 

avaliação da qualidade do ar da área em estudo. Com efeito, a estação de medição da qualidade do 

ar mais próxima é a da Chamusca, localizada no concelho e freguesia de Chamusca, em zona rural 

regional, não sendo claramente representativa da qualidade do ar local. 

4.7.2 Metodologia de Avaliação 

A caracterização da qualidade do ar, baseou-se numa metodologia de caracterização pericial, 

assente nos seguintes aspectos: 

o FONTES DE POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA – onde é efectuada a caracterização sumária das 

principais fontes de emissão na área da exploração avícola e sua envolvente próxima; 
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o RECEPTORES SENSÍVEIS – onde é analisada a presença na zona de receptores sensíveis, 

como sejam áreas habitacionais ou recreativas; 

o DADOS SOBRE A CONCENTRAÇÃO DE POLUENTES ATMOSFÉRICOS – onde se caracteriza a qualidade 

do ar nas áreas em causa, de acordo com os dados de monitorização disponíveis; 

o ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DE DISPERSÃO NO MEIO RECEPTOR – onde se analisam as condições de 

dispersão na atmosfera. 

  “Relatório das Emissões de Poluentes Atmosféricos por Concelho” (Agência Portuguesa do 

Ambiente, 2011). 

A noção de qualidade do ar encontra-se associada ao grau de poluição existente no ar que é 

respirado pela população exposta. Esta poluição pode ser provocada por uma mistura de 

substâncias químicas ou físicas, lançadas directamente no ar ou resultantes de reacções químicas, 

que alteram aquela que seria a constituição natural da atmosfera. Dependendo das características 

e concentração dessas substâncias, bem como das condições meteorológicas e da localização e tipo 

das fontes de emissão, estas poderão ter maior ou menor impacte sobre a qualidade do ar. 

4.7.3 Fontes de Emissão e Poluentes Atmosféricos 

As fontes de emissão dos vários poluentes atmosféricos são numerosas e diversificadas. Em geral, 

estas podem dividir-se em: 

 Antropogénicas: as que resultam de actividades humanas, como sejam sistemas de 

transportes, geração de energia, aquecimento e actividade industrial. 

 Não Antropogénicas ou naturais: que englobam fenómenos que ocorrem geralmente na 

Natureza, como sejam fogos florestais de origens naturais, fenómenos vulcanológicos, etc. 

Tem interesse distinguir, ainda, as fontes móveis (dos sistemas de transporte, por exemplo) das 

fontes fixas, com uma localização definida. De entre estas últimas consideram-se, também, as 

fontes estacionárias, com um regime de emissão permanente, e as difusas, com um regime de 

emissão irregular ou intermitente. 

Relativamente aos poluentes há que distinguir entre: 

 Poluentes primários - que são emitidos directamente pelas fontes para a atmosfera e 

expelidos directamente por estas, dos quais os mais significativos são o monóxido de 

carbono (CO), óxidos de azoto (NOx) constituídos pelo monóxido de azoto (NO) e pelo 

dióxido de azoto (NO2), dióxido de enxofre (SO2) e as partículas totais em suspensão 

(PTS); 

 Poluentes secundários - que resultam de reacções químicas que ocorrem na atmosfera e 

em que participam alguns poluentes primários, como sejam o ozono troposférico (O3) que 
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resulta de reacções fotoquímicas entre os óxidos de azoto, dióxido de carbono (CO2) ou 

compostos orgânicos voláteis (COV); ou o vapor de ácido sulfúrico (H2SO4) que resulta da 

reacção entre o dióxido de enxofre o vapor de água. 

No Quadro seguinte apresentam-se, sinteticamente, as principais fontes de emissão dos principais 

poluentes atmosféricos, nomeadamente os que são utilizados pelas CCDR para o cálculo do Índice 

de Qualidade do Ar. 

Quadro 4.7-1 – Fontes e características dos Poluentes que são considerados para o cálculo do Índice 

de Qualidade do Ar 

Poluente Características Físico-Químicas Fontes 

Dióxido de 

Azoto (NO2) 

 Castanho claro, quando em baixas concentrações 

 Cria uma brisa castanha desagradável quando em 

altas concentrações 

 Tráfego 

 Sector industrial (resultado da queima de 

combustíveis a temperaturas mais ou menos 

elevadas 

Monóxido de 

Carbono (CO) 

 Incolor 

 Inodoro 

 Tráfego (especialmente veículos sem 

catalisador) 

 Sector industrial 

Dióxido de 

Enxofre (SO2) 

 Incolor 

 Inodoro, em baixas concentrações 

 Cheiro intenso a enxofre, quando há altas 

concentrações 

 Muito solúvel em água 

 Sector industrial (em particular, refinarias, 

caldeiras de queima de combustíveis com 

altos teores de enxofre) 

 Veículos a diesel 

Ozono  

(O3) 

 Incolor, embora seja o principal constituinte do 

smog fotoquímico, que se traduz por uma névoa 

formada alguns metros acima da superfície do solo 

 Tráfego 

 Indústrias 

 Aterros industriais 

 Tintas e solventes 

 Florestas (principalmente COV) 

 Pequenas fontes (estações de serviço, 

equipamentos mecânicos de jardim) 

Partículas 

 Material sólido ou pequenas gotículas de fumo, 

poeiras e vapor condensado no ar (sais de sulfato, 

sais de metais, lixo dividido em partículas de 

carbono e sílica, sprays líquidos,) 

 Tráfego 

 Sector industrial (cimenteiras, indústria 

química, refinarias, siderurgias, pastas de 

papel, extracções de madeiras, entre outros) 

 Obras de construção civil 

 Processos agrícolas (por exemplo, aragem 

dos solos) 
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4.7.4 Caracterização da qualidade do ar na área de projecto 

Receptores Sensíveis 

Neste ponto, procedeu-se a um levantamento dos receptores sensíveis existentes na área de 

implantação do projecto e na área de influência do mesmo. 

Actualmente a área de implantação do projecto é ocupada por três pavilhões e respectivas 

infraestruturas de apoio. 

A instalação avícola está localizada numa zona agro-florestal, arborizada e distante de grandes 

centros urbanos, a ocupação humana mais próxima da instalação é uma casa de habitação 

localizada a 213 m do aviário (RS2), sendo um receptor sensível. Trata-se, ainda, de uma área 

pouco povoada, constituída por habitações esparsas, inexistência de indústria, e traçado de 

estradas municipais e florestais.  

 

Figura 4.7-1 – Localização dos receptores sensíveis na área de projecto (escala 1:2 500) 

(Fonte: http://earth.google.com) 

http://earth.google.com/
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Análise das Fontes de Emissão 

A caracterização das principais fontes de perturbação da qualidade do ar, ou seja, fontes de 

emissão de poluentes atmosféricos, passa por um levantamento exaustivo das fontes emissoras e 

a quantificação das respectivas emissões. Sempre que possível, as fontes emissoras identificadas 

devem ser caracterizadas com recurso a valores reais. 

Só no caso das fontes de poluição difusas, tais como campos agrícolas, explorações pecuárias, 

transportes e florestas, a medição directa não é exequível. 

Uma vez que, conforme se refere no ponto anterior, a zona de concretização do projecto se 

encontra suficientemente afastada de povoações, aglomerados habitacionais e se concluiu pela 

inexistência de unidades industriais, considera-se não existirem fontes emissoras fixas de 

poluentes atmosféricos, sendo ainda de concluir pela inexistência de fontes difusas significativas.  

Assim, na zona de implantação do projecto, as principais fontes de poluição atmosféricas exteriores 

ao projecto correspondem principalmente à própria exploração e a fontes de emissão móveis 

provenientes do tráfego rodoviário nas vias de circulação existentes. 

O tráfego rodoviário é responsável, fundamentalmente, pela emissão de óxidos de azoto, monóxido 

de carbono, dióxido de enxofre, metais pesados, compostos orgânicos voláteis e partículas em 

suspensão. 

Registe-se, contudo, que por existirem apenas algumas (poucas) estradas locais de circulação 

reduzida, além de estradas florestais, a afecção da qualidade do ar devido ao tráfego automóvel 

deverá ser não significativa e de magnitude muito reduzida. 

Indicadores de Qualidade do Ar 

Emissões de Poluentes Atmosféricos por Concelho (Ano 2009) 

São mostrados os principais poluentes atmosféricos, cujos dados foram consultados no “Relatório 

das Emissões de Poluentes Atmosféricos por Concelho” (Agência Portuguesa do Ambiente, 2011). 

Apresenta-se os quadros síntese realçando o concelho de Rio Maior uma vez que o local de projecto 

em estudo localiza-se neste concelho.  

Quadro 4.7-2 - Emissões totais em 2009 incluindo fontes naturais (valores em t/km2) 
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Quadro 4.7-3- Emissões totais em 2009 excluindo fontes naturais (valores em t/km2) 

 

Por forma a enquadrar melhor os valores obtidos anteriormente, seguidamente efectua-se a 

desagregação das emissões por tipo de fonte no concelho de Rio Maior, por forma a determinar 

quais as fontes com maior influência na qualidade do ar do respectivo concelho.  

Perante a Figura seguinte, visualiza-se que os sectores com emissões totais mais elevadas e, com 

maior influência negativa na qualidade do ar do concelho de Rio Maior devem-se aos transportes 

tanto a nível rodoviário como ferroviário com um valor aproximado de167,8 (t/km2), seguido da 

combustão industrial e das pequenas fontes de combustão, com valores de aproximadamente 70,4 

e 28,9 (t/km2). 

As fontes com menores emissões totais e com menor influência na qualidade do ar local, excluindo 

as fontes onde o valor das emissões totais é nulo, estão relacionadas com emissões fugitivas, 

processos industriais e uso de solventes, tendo sido respectivamente avaliados os seus valores em 

aproximadamente 0,3; 1,7 e 1,8 (t/km2). 

Para a fonte relacionada com a actividade pecuária, pertencendo às outras fontes de emissão, seu 

valor valor foi avaliado em cerca de 10,2 (t/km2). 

 

Figura 4.7-2 - Emissões totais por tipologia de fonte em 2009 (t/km2) 

Para compreender melhor as emissões decorrentes pela actividade agropecuária, seguidamente 

desagregam-se estas emissões por tipologia de gás libertado, procedendo-se à sua respectiva 

quantificação e qualificação. 
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Figura 4.7-3 - Emissões totais pela actividade pecuária em 2009 (t/km2) 

Em síntese, tendo em conta os valores disponíveis nestas campanhas de monitorização e tendo 

igualmente em conta que o local de inserção do projecto se situa numa zona em que as emissões 

atmosféricas, por unidade de área, são relativamente baixas, é de esperar que os níveis de 

concentração dos principais poluentes sejam igualmente reduzidos, concluindo-se pois que se 

referem a uma situação típica de zonas naturais e/ou rurais, não apresentando sinais de 

degradação que mereçam referência. 

Salienta-se apenas a contribuição do reduzido trânsito local e das vias rodoviárias circundantes. 

Destaca-se a relativa proximidade de aglomerados populacionais da exploração avícola, que 

associados à dispersão atmosférica decorrente do regime de ventos, podem contribuir para o 

aumento das contribuições menos positivas para a qualidade do ar. 

Com base nesta análise pode afirmar-se que a qualidade do ar na área de exploração avícola 

poderá apresentar sinais de degradação. 

Dispersão de Poluentes na Atmosfera 

As substâncias poluentes, uma vez libertadas para a atmosfera, sofrem interacções de ordem vária 

com a mesma, podendo ser diluídas, transportadas por convecção ou reagir umas com as outras. A 

dispersão ocorre fundamentalmente devido à influência dos vectores climatológicos, sendo as 

propriedades dispersivas da atmosfera caracterizadas pelas suas classes de estabilidade, que estão 

intrinsecamente relacionadas com as condições meteorológicas locais. 

As metodologias mais utilizadas em estudos referentes à dispersão de poluentes (quer gasosos, 

quer sólidos), são a de Pasquill-Gilfford e a de Turner, as quais, embora apresentando algumas 

limitações, constituem uma boa base de previsão e são muito utilizadas em estudos de poluição 

atmosférica. Combinadas com modelos de dispersão das plumas de poluentes (relativos a campos 

gaussianos, eulerianos, lagrangianos) é possível prever os fluxos de dispersão de poluentes na 

atmosfera. 
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Neste estudo referem-se as classes de estabilidade calculadas com base na tipologia de Pasquill-

Gilfford que advém de observações meteorológicas e foi testada com resultados experimentais, 

constituindo, por estas razões, uma boa base de previsão no âmbito da micro-escala. 

Segundo esta tipologia a estabilidade atmosférica divide-se em 6 classes distintas, que vão desde a 

muito instável (A) à classe muito estável (F), em que a muito instável corresponde a maior 

dispersão local e a muito estável a menor dispersão. Esta tipologia relaciona as classes de 

estabilidade com a insolação diurna, a nebulosidade nocturna e a velocidade do vento à superfície, 

como se apresenta no Quadro seguinte. 

Quadro 4.7-4 – Relação das classes de estabilidade de Pasquill-Gilfford com as condições 

atmosféricas predominantes 

Velocidade do Vento 
à Superfície 

(m/s) 

Insolação Diurna Condições Nocturnas 

Forte Moderada Fraca 
Nebulosidade 

>4/8 
Nebulosidade 

<3/8 

<2 A A – B B   

2 A - B B C E F 

4 B B - C C D E 

6 C C – D D D D 

>6 C D D D D 

(Fonte: Domingos, J.J. Delgado; et al., 1980) 

Especificamente, existem duas componentes principais a considerar na avaliação das condições de 

dispersão dos poluentes atmosféricos: 

 a componente horizontal, que depende fundamentalmente do regime de ventos; 

 a componente vertical, que depende principalmente do gradiente vertical da temperatura 

do ar ou gradiente térmico. 

Estudo das características do vento zonal 

 Metodologia 

Para esta análise foi utilizado o WRPLOT View, sendo este um programa que gera estatísticas do 

vento através de uma bases de dados meteorológicos registados nas diferentes estações 

meteorológicas existentes a nível mundial. 

Perante o programa anteriormente mencionado com a base de dados meteorológicas criada, vai 

ser gerada uma rosa-dos-ventos representa a frequência de ocorrência de uma determinada 

velocidade do vento, bem como de sua direcção. 

A rosa-dos-ventos gerada será importante pelo facto de esta constituir ou representar uma 

direcção dominante para uma determinada área. Devido a influências de terreno local, possíveis 

efeitos costeiros, a exposição dos próprios instrumentos, a variabilidade temporal do vento e 

aumentos de sua intensidade, nem sempre pode ser representante do transporte válido para uma 
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área. Outras condições meteorológicas também podem ser importantes para a determinação da 

formação e do transporte de certos contaminantes atmosféricos, particularmente para os poluentes 

reactivos. 

A estação meteorológica considerada para estudo das características do vento zonal foi a estação 

localizada em Santarém com coordenadas 39°14'N e 8°41'O, de uma base de dados com todos os 

dados meteorológicos desde 2000-03-09 a 2012-03-05 contabilizando na totalidade de 24.319 

observações. 

 Análise resultados 

No âmbito deste estudo considera-se que na generalidade a zona do local da área em estudo, tem 

uma classe de estabilidade entre B-C, dado que a velocidade do vento dominante se encontra 

compreendida entre 5,0 e 5,5 m/s (conforme se pode ver na figura seguinte que apresenta as 

intensidades dos ventos em Portugal Continental) e tem uma insolação diurna Moderada. 

 
 

Figura 4.7-4 – Intensidade dos ventos em Portugal Continental 

No local de projecto tendo em conta, os resultados que se podem visualizar na Figura seguinte, a 

classes de vento dominante correspondem às classes vento (0,5-2,1; 3,6-5,7; 2,1-3,6 e 5,7-8,8 

(m/s)) sendo o respectivamente o seu peso percentual avaliado em (37,0; 21,6; 28,7 e 10,0 %). 

Pela classificação da intensidade dos ventos pode-se aferir que o vento associado corresponde 

Legenda: 

   -  Local de projecto  
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maioritariamente a períodos de aragem e ou brisa moderada, sendo que raramente ocorreram 

situações de calmaria, bem como situações de vento forte. 

 

Figura 4.7-5 - Distribuição das classes de vento 

Além disto, dado que o conhecimento geral do regime dos ventos é indispensável nos estudos de 

previsão de dispersão de poluentes, a Figura seguinte determina o azimute predominante nos 

ventos no local de projecto.  

Perante a análise da dispersão atmosférica dos poluentes decorrentes no local de projecto, um 

facto a ter em conta será que a velocidade do vento aumenta em altura, afectando de forma mais 

directa a massas de poluentes emitidos pelas chaminés de grande altura, no momento inicial da 

mistura dos gases de saída com camada atmosférica, sendo que o transporte das plumas em altura 

pode ser efectuado a longas distâncias e levar a situações de concentrações de poluentes a nível 

do solo em locais onde não há fontes poluentes próximas. 

Perante a Figura seguinte, pelas frequências de distribuição azimutal do vento zonal, o local de 

projecto está sobre influência maioritária de ventos provenientes do 2º quadrante (Norte-Oeste), 

atribuindo-se especificamente pesos percentuais superiores à proveniência pelo Norte e Nordoeste 

avaliados estes em cerca de 20 a 14 %, pelo que a dispersão atmosférica ocorrerá com maior 

frequência neste quadrante e direcções mencionadas. 
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Figura 4.7-6 - Rosa dos Ventos  

 

4.8 RUÍDO 

4.8.1 Enquadramento 

O ruído define-se como a variação de pressão em qualquer meio, capaz de ser detectado pelo ser 

humano, sendo usualmente definido como um som indesejável para quem o ouve. Torna-se 

também importante considerar a noção de incomodidade. Assim, o ruído pode ser definido como 

um som ou conjunto de sons indesejáveis para quem os ouve. A incomodidade depende da 

intensidade, da frequência (qualidade), da duração e repetição (intermitente, contínuo) e altura de 

ocorrência (dia, noite) do ruído, e ainda do ouvinte. 

Os efeitos da exposição ao ruído podem ser físicos, quando ocorrem danos no sistema auditivo, 

psicológicos, quando se verificam alterações no comportamento, ou fisiológicos, quando se 

verificam variações no corpo humano. Os efeitos referidos podem ser permanentes ou temporários, 

sendo estes últimos dependentes da amplitude, frequência e duração do tempo de exposição. 

Refira-se que os efeitos psicológicos e fisiológicos podem ocorrer após exposições a níveis sonoros 

muito inferiores aos níveis causadores de danos físicos. 
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A descrição da situação de referência foi efectuada tendo por base a visita de campo ao local da 

instalação e duas campanhas de medição de ruído realizadas nos dias 2 e 3 de Fevereiro de 2011. 

A desrição da situação de referência foi, ainda, efectuada tendo por base um projecto de 

actualização de Mapa de Ruído e tendo solicitado pela Câmara Municipal de Rio Maior, realizados 

em Maio de 2005, tendo a presente actualização sido realizada em Janeiro de 2011 (dbLab, 2011). 

Os dados necessários para a elaboração dos MR foram os seguintes: clima; geografia e 

geomorfologia; dados de tráfego rodoviário; cartografia digital base fornecida pelo cliente. 

4.8.2 Enquadramento Legal  

A avaliação foi realizada de acordo com o Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, que aprovou o 

Regulamento Geral de Ruído (RGR), rectificado pela Declaração de Rectificação n.º 18/2007, de 16 

de Março, com a Norma Portuguesa NP 1730 (1996). 

O Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro foi alterado pelo Decreto-lei nº 278/2007 de 1 de 

Agosto (artigos 4.º, e 15.º do Decreto -Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro). 

O Decreto-Lei nº 146/2006 de 31 de Julho com a Declaração de Rectificação nº 57/2006, de 31 de 

Agosto, transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva nº 2002/49/CE, do Parlamento Europeu 

e do Conselho, de 25 de Junho de 2002, relativa à Avaliação e gestão do ruído ambiente. 

O Regulamento Geral de Ruído (RGR) aplica-se às actividades ruidosas permanentes e temporárias 

e a outras fontes de ruído susceptíveis de causar incomodidade. 

A avaliação acústica efectua-se durante a fase de exploração, ou seja insere-se na classificação de 

«Actividade ruidosa permanente». 

4.8.3 Enquadramento Metodológico 

A campanha de medição foi realizada de acordo com as Directrizes da APA (Agência Portuguesa do 

Ambiente), bem como com a normalização portuguesa aplicável (NP 1730 (1996): 

 Norma Portuguesa 1730-1 

Descrição e medição do ruído ambiente; 

Parte 1: Grandezas fundamentais e procedimentos. 

 Norma Portuguesa 1730-2 

Descrição e medição do ruído ambiente; 

Parte 2: Recolha de dados relevantes para o uso do solo. 

 Norma Portuguesa 1730-3 

Descrição e medição do ruído ambiente; 

Parte 3: Aplicação aos limites do ruído. 
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Assim, procederam-se a medições utilizando um analisador de ruído, previamente calibrado no 

local, e montado num tripé, a uma altura entre 1,2 m e 1,5 m, afastado em 3,5 m de qualquer 

estrutura reflectora. 

As medições foram efectuadas durante um período de tempo considerado adequado para 

caracterizar o nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A, LAeq, do ruído ambiente exterior, 

sendo estas realizadas nos períodos diurno, entardecer e nocturno.  

Foram realizados ensaios acústicos em dois dias distintos: dia 02/02/2011 e dia 03/02/2011. 

O equipamento utilizado na campanha de monitorização foi o seguinte: 

 Analisador de ruído Brüel & Kjær Investigator 2260; 

 Calibrador Brüel & Kjær 4189; 

 Calibrador acústico Brüel & Kjær Mod. 4231; 

 Tripé. 

O analisador acústico encontrava-se devidamente calibrado pelo Instituto de Soldadura e Qualidade 

em 28 de Março de 2007, estando este em conformidade com a Norma Internacional IEC 60804 

para a classe de exactidão 1. 

Foi efectuada antes de cada série de medições a calibração do analisador de ruído. 

4.8.4 Caracterização da Envolvente Acústica  

A instalação avícola localizada no lugar de Ribeira de Fráguas, é propriedade de José Batista 

Carvalho & Filhos, Lda., localiza-se na freguesia de Fráguas, concelho de Rio Maior e distrito de 

Santarém, a unidade avícola é constituída por dois pavilhões, destinados à recria e engorda de 

frango em regime intensivo. 

Relativamente à ocupação do solo, verifica-se que a área da exploração avícola se distribui em área 

de Floresta e meios naturais e semi-naturais – Floresta de folhosas. No geral a área em estudo 

situa-se numa zona rural com uma paisagem assente em áreas agrícolas e agro-florestais 

associadas a culturas temporárias e permanentes, com habitações dispersas. Em visita ao local, e 

relativamente aos usos do solo, verificou-se que é ocupado essencialmente por eucaliptos.  
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Figura 4.8-1 – Ocupação do solo na área da exploração avícola (eucaliptos) 

A instalação avícola está localizada numa zona agro-florestal, arborizada e distante de grandes 

centros urbanos, a ocupação humana mais próxima da instalação é uma casa de habitação 

localizada a 213 m do aviário, sendo um receptor sensível (RS2). 

Não foram identificadas fontes de ruído de grande relevância. No entanto é de salientar, o ruído 

emitido pelo tráfego automóvel e o ruído produzido pelas actividades agrícolas presentes na 

envolvência do local. As fontes de ruído presentes na instalação (ventiladores, alimentação 

automática, sistema de aquecimento), são fontes de ruído sem expressão. 

A zona envolvente apresenta densidade habitacional reduzida e vias rodoviárias com tráfego 

rodoviário reduzido. 

O ambiente sonoro é, essencialmente, contribuído por: 

 Ventiladores, alimentação automática, sistema de aquecimento (fontes de ruído 

presentes na instalação) 

 Actividades agrícolas; 

 Tráfego rodoviário (Estrada Vale Rabão, Rua São Silvestre, Rua Principal - Ribª de 

Fráguas, N361) 

Para caracterizar o nível de ruído ambiente na área de implantação do projecto seleccionou-se o 

receptor sensível localizado mais próximo da instalação ponto (RS2), casa de habitação localizada a 

213 m do aviário, uma vez que corresponde à situação mais desfavorável. Apresenta-se no Quadro 

seguinte a distância entre o ponto receptor e a localização dos equipamentos mecânicos em 

funcionamento (fontes de ruído) existentes na instalação.  

Quadro 4.8-1 – Ponto receptor 
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Ponto receptor 
Distância entre o ponto receptor e 

as fontes de ruído (m) 

Coordenadas do ponto 

RS2 (receptor sensível) 

(RS2) – Casa de habitação, 

localizada mais próxima da instalação 
213 

39°22'0.70"N 

8°51'0.59"W 

 

Na Figura seguinte apresenta-se a localização dos receptores sensíveis (RS1, RS2, RS3, RS4) 

relativamente à exploração avícola.  

 

Figura 4.8-2 – Localização dos receptores sensíveis na área de projecto (escala 1:2 500) 

(Fonte: http://earth.google.com) 

4.8.5 Resultados das Medições Realizadas 

Apresentam-se assim de seguida os ensaios acústicos, realizados em dois dias distintos: dia 

02/02/2011 e dia 03/02/2011. 

http://earth.google.com/
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As medições foram efectuadas durante um período de tempo (20 minutos) considerado adequado 

para caracterizar o nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A, LAeq, do ruído ambiente 

exterior, sendo estas realizadas nos períodos diurno, entardecer e nocturno.  

Condições Ambientais 

Condições Ambientais – Dia 02/02/2011 

As medições de ruído ambiente foram realizadas no dia 02/02/2011, com condições meteorológicas 

onde pontuou a ausência de pluviosidade e céu nublado. 

Quadro 4.8-2 – Condições meteorológicas no dia 02/02/2011 

Ponto 
Período das medições 

(horas) 

Condições 

meteorológicas 

(diurno) 

Condições 

meteorológicas 

(entardecer) 

Condições 

meteorológicas 

(nocturno) 

RS2 

Diurno (15:25) 

Entardecer (20:40) 

Nocturno (23:00) 

Temperatura (14ºC) 

Céu nublado 

Temperatura (13ºC) 

Céu com nuvens 

Temperatura (12ºC) 

Céu com nuvens 

Condições Ambientais – Dia 23/03/2011 

As medições de ruído ambiente foram realizadas no dia 03/02/2011, com condições meteorológicas 

onde pontuou a ausência de pluviosidade e céu nublado. 

Quadro 4.8-3 – Condições meteorológicas no dia 03/02/2011 

Ponto 
Período das medições 

(horas) 

Condições 

meteorológicas 

(diurno) 

Condições 

meteorológicas 

(entardecer) 

Condições 

meteorológicas 

(nocturno) 

RS2 

Diurno (15:40) 

Entardecer (20:50) 

Nocturno (00:10) 

Temperatura (14ºC) 

Céu nublado 

Temperatura (13ºC) 

Céu com nuvens 

Temperatura (11ºC) 

Céu com nuvens 

 

Descrição da fonte e ruídos analisados 

Descrição da fonte e ruídos analisados – Dia 02/02/2011 

Apresentam-se as descrições das situações registadas do ruído avaliado no quadro seguinte. 
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Quadro 4.8-4 – Descrição do ruído avaliado Dia 02/02/2011 

 Descrição do ruído avaliado 

Períodos de 

referência 
Período Diurno Período Entardecer Período Nocturno 

Ruído 

Ambiente 

(RS2) 

Ruído resultante da instalação 

em exploração com fontes de 

ruído em funcionamento 

(ventiladores, alimentação 

automática, sistema de 

aquecimento, aves nos 

pavilhões) 

Ruído de tráfego automóvel na 

via envolvente 

Trabalhos agrícolas com recurso 

a máquinas agrícolas 

A medição foi interrompida 

aquando da passagem do tractor 

 

Ruído resultante da 

instalação em exploração 

com fontes de ruído em 

funcionamento 

(ventiladores, 

alimentação automática, 

sistema de aquecimento, 

aves nos pavilhões) 

Ruído de tráfego 

automóvel à distância 

 

Ruído resultante da 

instalação em exploração 

com fontes de ruído em 

funcionamento 

(ventiladores, 

alimentação automática, 

sistema de aquecimento, 

aves nos pavilhões) 

Ruído de tráfego 

automóvel à distância 

 

Descrição da fonte e ruídos analisados - Dia 03/02/2011 

Apresentam-se as descrições das situações registadas do ruído avaliado no quadro seguinte. 

Quadro 4.8-5 – Descrição do ruído avaliado Dia 03/02/2011 

 Descrição do ruído avaliado 

Períodos de 

referência 
Período Diurno Período Entardecer Período Nocturno 

Ruído 

Ambiente 

(RS2) 

Ruído resultante da instalação 

em exploração com fontes de 

ruído em funcionamento 

(ventiladores, alimentação 

automática, sistema de 

aquecimento, aves nos 

pavilhões) 

Ruído de tráfego automóvel na 

via envolvente. 

Trabalhos agrícolas com recurso 

a máquinas agrícolas 

Fontes naturais (avifauna) 

 

Ruído resultante da 

instalação em exploração 

com fontes de ruído em 

funcionamento 

(ventiladores, 

alimentação automática, 

sistema de aquecimento, 

aves nos pavilhões) 

Ruído de tráfego 

automóvel à distância 

Cães a ladrar à distância 

Ruído resultante da 

instalação em exploração 

com fontes de ruído em 

funcionamento 

(ventiladores, 

alimentação automática, 

sistema de aquecimento, 

aves nos pavilhões) 

Ruído de tráfego 

automóvel à distância 

 

Medições – Valores de ruído registados  

Apresentam-se de seguida os valores de ruído ambiente registados. 
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Apresentam-se de seguida os valores de ruído ambiente registados nos dois dias distintos 

(02/02/2011 e 03/02/2011). Tendo por base os resultados das medições realizadas, apresenta-se 

os parâmetros caracterizadores dos ruídos avaliados, a utilizar para efeitos de verificação de 

conformidade legal. 

Quadro 4.8-6 – Valores de ruído ambiente 

 

Período Diurno  

(pavilhões ocupados com 

aves e com fontes de ruído 

em funcionamento) 

Período Entardecer 

(pavilhões ocupados com 

aves e com fontes de ruído 

em funcionamento) 

Período Nocturno 

(pavilhões ocupados com 

aves e com fontes de ruído 

em funcionamento) 

RS 02/02/2011 03/02/2011 02/02/2011 03/02/2011 02/02/2011 03/02/2011 

R
u

íd
o

 A
m

b
ie

n
te

 

Duração do 

período de 

referência 

(horas) 

13 13 3 3 8 8 

Ruído 

Ambiente – 

LAeq dB(A) 

38,4 38,98 39,47 39,35 38,46 38,47 

Ruído Tonal? 

(K1) 
Não Não Não Não Não Não 

Ruído 

Impulsivo? 

(K2) 

Não Não Não Não Não Não 

Correcções a 

aplicar devido 

às 

características 

tonais e/ou 

impulsivas 

detectadas 

(K1+K2) 

0 0 0 0 0 0 

Nível de 

Avaliação do 

ruído 

ambiente 

(LAr,T) dB(A) 

38,4 38,98 39,47 39,35 38,46 38,47 

 

Nota: 

O tratamento dos dados para a avaliação dos impactes e análise da conformidade legal relativa ao nível sonoro 

médio de longa duração e Critério de incomodidade é apresentado no capítulo da avaliação de impactes. 
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4.8.6 Mapa de Ruído do Concelho  

Este mapa de ruido não resulta directamente de medições de ruido realizadas pois, para que tal 

fosse possível com um mínimo de representatividade, seriam necessárias centenas, ou mesmo 

milhares de medições, com duração de vários dias por cada ponto de medição. Estes resultam sim, 

de cálculos realizados de acordo com modelos matemáticos baseados em Normas. Os resultados 

são normalmente apresentados sob a forma de linhas isofónicas e/ou manchas coloridas, 

representando as áreas cujo nível de ruído se situa numa dada gama de valores. 

O cálculo dos mapas de ruído foi realizado a partir da criação de uma malha equidistante de pontos 

de cálculo. Para cada um dos pontos da malha o modelo calcula os níveis de ruído adicionando as 

contribuições de todas as fontes de ruído, tendo também em consideração os trajectos de 

propagação e as atenuações de acordo com o estipulado na Norma XPS 31-133, no Método de 

Cálculo Francês “NMPB Routes 1996”, na Norma Alemã Schall 03 e nas Normas ISSO 8297:1994 e 

NP 4361-2. 

Dada a sua influência no cálculo da atenuação do som na sua propagação ao ar livre, entre os 

parâmetros climáticos relevantes salientam-se a temperatura, a humidade relativa e o regime de 

ventos. 

De acordo com os valores registados naquela estação tem-se: Temperatura média anual – 15,6ºC; 

Humidade relativa média do ar – 80%; Velocidade média do vento – 2,03 m/s. 

Os mapas de ruído correspondem às condições típicas médias ocorridas no ano de 2010, pelo que 

na eventualidade de variação dos parâmetros inseridos no modelo (tráfego, condições 

meteorológicas, etc.), o cenário acústico poderá ser alterado. 

Nas Figuras seguintes, apresentam-se os mapas de ruído resultantes do modelo, para o concelho 

de Rio Maior. Relativamente à área em estudo da exploração avícola, esta não se encontra 

classificada no Mapa de Ruido do concelho de Rio Maior.  

Os referidos mapas apresentam uma escala de cores de acordo com os níveis de ruído simulados, 

correspondendo as cores mais escuras a níveis mais elevados de ruído e as mais claras a níveis 

inferiores. Como seria de esperar, no Mapa de Ruído do concelho de Rio Maior verifica-se um 

decréscimo dos níveis de ruído do indicador Lden para o Ln. De acordo com a legislação em vigor, 

verifica-se que o indicador Ln é o mais problemático em termos de situações não regulamentares. 

As zonas mais ruidosas são aquelas que apresentam cores mais escuras (vermelhão, carmim e 

magenta) e as menos ruidosas são as que apresentam cores mais claras (verde e ocre). 

É de referir-se que uma boa parte, das zonas envolventes encontra-se sujeita a níveis de ruído 

inferiores a 55 dB(A) no caso do indicador Lden e a 45 dB(A) no caso do Ln. As zonas mais críticas 

do ponto de vista acústico são as que se encontram próximas dos grandes eixos viários. Essas 

zonas (como é o caso da parte Noroeste da exploração avícola, onde se encontra o N361) poderão 

ser enquadradas, depois de definido o zoneamento acústico do município, num Plano Municipal de 
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Redução do Ruído conforme previsto na legislação em vigor (Artigo 8º do Decreto-Lei nº 9/2007). 

Porém, a Estrada Nacional N361 localiza-se a mais de 1 km da exploração avícola em estudo. 

No local mais próximo da exploração avícola, e considerando a N361, e como representado nas 

Figuras seguintes, o Lden pode variar entre os valores máximos compreendidos entre 75-70 dB(A) e 

os valores mínimos inferiores a 55 dB(A), na zona Noroeste da instalação avícola. Relativamente ao 

Ln este poderá variar num extremo máximo de valores superiores a 60 db(A) e o extremo mínimo 

com valores inferiores a 45 dB(A), na zona Noroeste da instalação avícola.  



Extracto da Carta de Ruído do concelho de Rio Maior  - Lden
(Fonte: Câ mara Municipal de Rio M aior, 2011)

Número da Figura:

4.8-3

Março 2013Data:

Pro jec ção Hay ford Gaus s, Datum Lis boa. M apas  n.º  339 e 340 Série  M888, IG eoE
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Extracto da Carta de Ruído do concelho de Rio Maior  - Ln
(Fonte: Câ mara Municipal de Rio M aior, 2011)

Número da Figura:
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4.9 RESÍDUOS 

4.9.1 Enquadramento  

Neste ponto efectua-se a avaliação do factor ambiental Resíduos. Para tal recorreu-se a uma 

caracterização do estado actual do local susceptível de ser afectado pelo projecto localizado no 

concelho de Rio Maior, na freguesia de Fráguas. 

A análise da situação de referência foi efectuada tendo por base elementos bibliográficos e a visita 

de campo ao local de inserção do projecto. 

Neste factor ambiental é considerada como área de estudo todo o espaço físico envolvente até 

onde se façam sentir os efeitos do projecto em análise. 

4.9.2 Enquadramento Legal 

Os principais diplomas aplicados à instalação, no âmbito dos resíduos são: 

 Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro - Aprova o Regime Geral de Resíduos; 

 Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março - Publica a Lista Europeia de resíduos e define as 

operações de valorização e de eliminação de resíduos; 

 Portaria nº 1408/2006, de 18 de Dezembro (Aprova o SIRER); 

 Decreto-Lei n.º 122/2006, de 27 de Junho, que visa assegurar a execução e garantir o 

cumprimento no ordenamento jurídico nacional das obrigações decorrentes do 

Regulamento (CE) n.º 1774/2002, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 de Outubro; 

 Portaria n.º 335/97, de 16 de Maio, que estabelece as regras a que fica sujeito o transporte 

de resíduos. 

4.9.3 Caracterização dos resíduos gerados na exploração avícola  

Decorrente do processo de engorda de frangos, a instalação avícola de José Batista Carvalho & 

Filhos, Lda. (Vale das Colmeias) produz os seguintes tipos de resíduos: 

 Lâmpadas fluorescentes usadas; 

 Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias perigosas; 

 Estrume de Animais; 

 Resíduos de tecidos animais: - aves mortas ou eliminadas; 

 Embalagens vazias de medicamentos e medicamentos veterinários fora de uso; 

 Resíduos urbanos e equiparados produzidos são, na sua maioria, de uso doméstico, 

embalagens e invólucros comuns, material de protecção individual, mistura de resíduos 

urbanos e lamas provenientes da fossa séptica; 
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 Cinza de caldeira de biomassa. 

Note-se que nesta exploração avícola não há manutenção da maquinaria existente (tractores 

agrícolas, etc), não existindo local de acondicionamento de óleos e outros produtos do género na 

exploração. No futuro está prevista a construção duma Nitreira. 

Lâmpadas fluorescentes usadas 

As lâmpadas fluorescentes são recolhidas e armazenadas em contentor próprio, após o que, e dada 

a reduzida quantidade produzida anualmente, são posteriormente recolhidas pela Pneugreen – 

Recolha e reciclagem de pneus, Lda e enviadas para tratamento adequado. São produzidas cerca 

de 1,5Kg/ano de lâmpadas fluorescentes usadas, sendo resíduos perigosos, com o código LER (20 

01 21). No exterior da instalação serão sujeitas à operação de valorização (R13), o responsável 

pela operação é o PneuGreen - Recolha e Reciclagem de Pneus, Lda. 

Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias perigosas 

Estes resíduos (LER 15 01 10) são provenientes da desinfecção de pavilhões e equipamentos, são 

armazenadas temporariamente em contentor próprio. São submetidos no exterior à operação R13 

e D15, o responsável pela operação é o Ambipombal – Recolha de Resíduos Industriais, S.A. O 

operador estima que são produzidas cerca de 10Kg/ano deste tipo de resíduos. 

Estrume de Animais 

No que se refere aos resíduos de origem orgânica que constituem a cama das aves (mistura de 

aparas/ serradura e dejectos de animais, numa proporção de 60% para 40% respectivamente), 

caracterizam-se por apresentarem uma elevada carga orgânica, pelo que têm vindo a ser 

encaminhados para empresas agrícolas para efeitos de valorização agrícola. 

A remoção do estrume é efectuada directamente do interior das zonas de engorda para os veículos 

de transporte do estrume e é encaminhado para o local de armazenamento temporário de estrume. 

Estes resíduos (Subprodutos de categoria 2), que correspondem a uma quantidade de 1012 

m3/ano, são provenientes da fase de limpeza das zonas de engorda das aves, são submetidos no 

exterior à operação R3.  

A área total de espalhamento do estrume é de 135,59 hectares, dos quais: 

- 65,4 ha pertencentes a Luís Miguel Baptista Gonçalves localizados na freguesia de Valada, 

concelho do Cartaxo. 

- 70,19 ha pertencentes a Nicolau Manuel Baptista Gonçalves localizados na freguesia de Valada, 

concelho do Cartaxo. 

Resíduos de tecidos animais 
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São ainda produzidos resíduos de tecidos animais, provenientes das aves que não sobrevivem ao 

processo de crescimento. Actualmente por implementação do plano de melhoria contínua para este 

tipo de resíduos, são recolhidos para sacos estanques e armazenados temporariamente em câmara 

de refrigeração até serem transportados e encaminhados para a ITS – Industria Transformadora de 

Subprodutos S.A., empresa certificada para este fim, submetidos à operação D9. 

Estima-se uma produção de 1,59 t/ano (valor variável dependendo do nº de mortes anuais) deste 

tipo de resíduos (Subprodutos de categoria 2). 

Embalagens vazias de medicamentos e medicamentos veterinários fora de uso 

Os resíduos de embalagens e materiais contaminados de uso veterinário, são temporariamente 

armazenados em contentores próprios e posteriormente submetidos no exterior à operação D9, 

enviados para o centro de recepção Inogen, Lda que posteriormente são recolhidos pela Valormed 

– Sociedade Gestora de Resíduos de Embalagens e Medicamentos, Lda., empresa certificada para a 

eliminação deste tipo de resíduos. 

Estima-se uma quantidade de 15 kg/ano de produção destes resíduos (LER 20 03 01), (os resíduos 

cuja recolha e eliminação não estão sujeitos a requisitos específicos tendo em vista a prevenção de 

infecções - Grupo II com o código LER 180203, de acordo com a tabela de correspondência entre 

grupos de Resíduos Hospitalares e os códigos LER são tratados de acordo com a Portaria nº 

209/2004, de 3 de Março como pertencentes ao código 200301). 

Resíduos urbanos e equiparados produzidos (de uso doméstico, embalagens e invólucros comuns, 

material de protecção individual, mistura de resíduos urbanos e lamas provenientes da fossa 

séptica) 

Os outros resíduos urbanos e equiparados produzidos são, na sua maioria, de uso doméstico, 

embalagens e invólucros comuns, material de protecção individual, mistura de resíduos urbanos e 

lamas provenientes da fossa. Estes resíduos são temporariamente armazenados em contentores 

próprios, submetidos no exterior à operação R13 e posteriormente são enviados para a Câmara 

Municipal de Rio Maior para valorização ou eliminação, consoante o material de constituição. 

Estima-se uma quantidade de 0,066 t/ano de Resíduos urbanos e equiparados – resíduos 

domésticos, para os 3 trabalhadores. 

Quanto ao material de protecção individual estima-se que são produzidos cerca de 6 kg/ano deste 

tipo de resíduos. 

Cinza de caldeira de biomassa 

Os resíduos de processos térmicos (cinzas) (LER 10 01 01) provenientes da queima de casca de 

pinha das caldeiras de aquecimento são temporariamente armazenados em contentores próprios, 

submetidos no exterior às operações R13 e D15 e posteriormente são enviados para a empresa 

Ambipombal – Recolha de Resíduos Industriais, S.A. para valorização ou eliminação. 
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Estima-se uma produção entre 800 kg e 1.000 Kg por ano. 

4.9.4 Armazenamento de resíduos gerados na exploração avícola  

A cama das aves, constituída por uma mistura de aparas/serradura e dejectos de aves, é retirada 

do interior das zonas de engorda, directamente para o veículo que a transporta para o destinatário. 

Desta forma, o local de armazenamento deste tipo de resíduo é sempre o interior da instalação 

avícola (zona de engorda). 

São ainda produzidos resíduos de tecidos animais, provenientes das aves que não sobrevivem ao 

processo de crescimento. Estes, actualmente por implementação do plano de melhoria contínua 

para este tipo de resíduos, são recolhidos para sacos estanques e armazenados temporariamente 

em câmara de refrigeração até serem transportados e encaminhados para a ITS – Industria 

Transformadora de Subprodutos S.A. empresa certificada para este fim. 

 

Figura 4.9-1 – Câmara de refrigeração (armazenamento de tecidos animais) 

As embalagens de medicamentos e medicamentos fora de uso são armazenadas temporariamente 

e depositados em contentores específicos existentes, sendo posteriormente enviados para 

empresas acreditadas para o seu tratamento. 

 

Figura 4.9-2 – Contentor específico para armazenamento de embalagens de medicamentos e 

medicamentos fora de uso 
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Os resíduos urbanos e equiparados são temporariamente armazenados em contentores próprios e 

posteriormente são enviados para a Câmara Municipal de Rio Maior para valorização ou eliminação, 

consoante o material de constituição. 

Os resíduos de processos térmicos (cinzas) provenientes da queima de casca de pinha das 

caldeiras de aquecimento são temporariamente armazenados em contentores próprios localizados 

no local de armazenamento e posteriormente são enviados para a empresa Ambipombal – Recolha 

de Resíduos Industriais, S.A. para valorização ou eliminação. 

 

 

4.10 PAISAGEM 

4.10.1 Enquadramento  

Na Paisagem foram considerados os factores referentes às unidades paisagísticas, à qualidade da 

paisagem e à fragilidade da paisagem. 

 

A caracterização da situação de referência da componente paisagem tem como objectivo o 

conhecimento e a compreensão, à escala regional, da paisagem do local em estudo.  

Assim, esta caracterização compreende várias aproximações metodológicas: inicialmente uma 

caracterização objectiva com o estudo dos elementos estruturantes do território e o estudo do 

funcionamento e da participação de cada elemento no mesmo e posteriormente uma caracterização 

mais subjectiva, que consiste na caracterização e avaliação da manifestação visual do território, 

que é conhecida por paisagem. 

A caracterização apresentada foi realizada segundo dois tipos de metodologias: inicialmente pela 

metodologia conhecida como Landscape Ecology, para a caracterização e compreensão da 

paisagem como ente organizado e funcional e posteriormente pela metodologia proposta pela 

Countryside Commission - Landscape Assessment, para a caracterização e avaliação visual da 

paisagem. 

A recolha de informação para a caracterização da situação de referência foi realizada quer em 

trabalho de gabinete, quer em trabalho de campo, tendo em consideração diversa bibliografia 

existente sobre a região, fotografia aérea e fichas de campo, nomeadamente referente a áreas de 

elevado valor ecológico e paisagístico. 

4.10.2 Estrutura da paisagem 

Geologia 

A área em estudo encontra-se em terrenos compostos por Arenitos de Ota (M1-4 
Ot – Arenitos de 

Ota) do terciário.  
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Clima 

A área em estudo encontra-se inserida na região mediterrânica, a qual se caracteriza pela 

concentração da pluviosidade nos meses de Inverno, e por um período estival quente e seco.  

Relevo 

A exploração avícola encontra-se situada numa área de relevo um pouco acentuado, sendo que na 

envolvente directa os declives chegam a atingir valores superiores a 20º. Na área da propriedade 

os declives variam entre os 0º e os 35º. 

Relativamente à hipsometria verifica-se que a área de implantação da exploração avícola apresenta 

uma cota na ordem dos 80 metros de altitude. Na envolvente próxima da instalação, os valores de 

altitude são mais elevados a Nordeste (cerca dos 110 metros) e mais reduzidos a Sudoeste da área 

do Aviário José Batista Carvalho & Filhos, Lda., chegando aos 40 metros. 

Hidrologia 

O local em estudo situa-se na Bacia Hidrográfica do Rio Tejo. Em visita de campo foi identificada 

apenas uma linha de escorrência de reduzida dimensão de carácter torrencial entre o pavilhão nº1 

e pavilhão nº3. Esta linha é afluente da Ribeira das Alcobertas e está entubada (passagem 

hidráulica). Na envolvente directa a ribeira das Alcobertas é a única linha de água com carácter 

permanente. 

Solos 

Através da carta de solos, foi possível identificar que a área da exploração avícola se localiza em 

classe de associação de solos Litólicos e Podzolizados (Vt+Ppt+Ppr).  

Cobertura Vegetal 

Relativamente à cobertura vegetal a exploração avícola insere-se em área ecológica de eucaliptos 

(Eucalyptus globulus), pinhais (Pinus pinaster), vinhas, vegetação rasteira e canaviais. 

Ocupação do Solo 

Relativamente à ocupação do solo, verifica-se que a área da exploração avícola se distribui em área 

de Floresta e meios naturais e semi-naturais – Floresta de folhosas. No geral a área em estudo 

situa-se numa zona rural com uma paisagem assente em áreas agrícolas e agro-florestais 

associadas a culturas temporárias e permanentes, com habitações dispersas. Em visita ao local, e 

relativamente aos usos do solo, verificou-se que é ocupado essencialmente por eucaliptos.  
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4.10.3 Organização da Paisagem 

Em termos de caracterização da paisagem, existem e devem ser considerados neste factor 

ambiental os valores cénicos, geográficos e culturais, subjacentes a uma avaliação subjectiva de 

classificação do espaço envolvente. 

O conhecimento da organização estrutural da paisagem é a chave para a compreensão e o 

conhecimento da mesma, para o conhecimento dos potenciais impactes causados pelo futuro uso e 

para a integração e minimização do mesmo na funcionalidade e na manifestação visual da 

paisagem existente. 

É importante referir que o valor da paisagem em si é muitas vezes motivo de desacordo, existindo 

divergências face a várias opiniões. Ou seja, a paisagem é uma variável bastante subjectiva, sendo 

por isso mesmo frequentemente considerada como um factor de decisão de menor peso na tomada 

de decisões quanto ao projecto que se estuda. 

Por este motivo, procuram encontrar-se padrões organizacionais (unidades de paisagem), através 

da sua diferenciação funcional e naturalmente visual que serão estudados segundo uma 

discretização dos seus elementos estruturais, estudando-os individualmente, percebendo quais os 

seus padrões de influência para a dinâmica de cada unidade de paisagem em particular e para toda 

a paisagem em geral. 

A área em estudo insere-se na Unidade de Paisagem “Colinas Rio Maior – Ota”, pertence ao Grupo 

de Unidade de Paisagem “Maciços Calcários da Estremadura” (DGOTDU, 2004). 

As paisagens desta unidade são caracterizadas essencialmente por um relevo ondulado e por um 

uso florestal dominante (eucaliptal e alguns pinhais bravos). Surgem pontualmente vinhas, olivais 

e pinhais mansos, não sendo suficientes para conferir um carácter diversificado ao mosaico e 

minimizar a sensação de monotonia dada pela extensão de floresta. 

No conjunto trata-se de paisagens desinteressantes, em que o forte impacto de algumas vias (IC2, 

A15/IP6, A1/IP1) e da ocupação edificada que as acompanha, bem como a presença de pedreiras, 

contribuem para uma sensação de desordem. Os horizontes são quase sempre muito limitados – 

por exemplo, para quem vem de sul, apenas junto a Rio Maior se lê a presença da serra dos 

Candeeiros, maciço compacto de cor acinzentada que se estende para noroeste. 

O povoamento não é denso e concentra-se em aglomerados com alguma dimensão, como é o caso 

de Rio Maior e de Ota (aglomerados com edifícios de habitação e indústria, armazéns e comércio 

incaracterísticos e sem qualidade arquitectónica). 

No limite nordeste da unidade, entre Fráguas e Alcanede, as áreas agrícolas passam a ser mais 

extensas (transição para as “Colinas do Ribatejo”) e o povoamento organiza-se ao longo das 

estradas principais. 
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Surgem pontualmente alguns exemplares isolados de sobreiro, testemunhando parte da vegetação 

original. 

Paisagens profundamente desestruturadas, sem identidade clara, em que existe algumas 

semelhanças com paisagens da Beira Litoral em que o eucaliptal também constitui o uso 

dominante, embora nesse caso se trate de povoamentos com maior vigor vegetativo e cobrindo 

colinas mais suaves. 

A coerência de usos é média a baixa na medida em que, tratando-se de uma unidade com aptidão 

florestal genérica, não se verifica dentro deste uso a diferenciação exigida pela diversidade de 

situações presentes de modo a tirar partido e valorizar os recursos hídricos e pedológicos. 

A “riqueza biológica” será reduzida, tendo em conta o padrão homogéneo destas paisagens. Não se 

encontram referenciadas espécies raras e de elevado valor para a conservação. 

As sensações associadas a esta unidade de paisagem serão de monotonia, ausência de grandeza e 

de profundidade. A dinâmica temporal e algum tipo de contraste surgem apenas como 

consequência dos cortes florestais. 

No caso da área em estudo, considera-se que o aviário é uma subunidade homogénea de 

paisagem, antropisada e agrícola.  

4.10.4 Análise da Paisagem 

A abordagem ecológica da paisagem é fundamental para o conhecimento e para a compreensão 

das potencialidades e das problemáticas de cada paisagem, assim como a sua evolução sem e com 

projecto. Esta perspectiva de compreensão do funcionamento da paisagem visa: 

 a utilização racional das potencialidades do território, sem as colocar em causa, ou 

melhor, retirando do território tudo o que ele nos oferece e tudo o que procuramos, sem 

perturbar de forma irreversível a sua dinâmica e funcionalidade; 

 a conservação e a protecção de áreas naturais ou próximo do natural que apresentem 

elevado valor ecológico e paisagístico; 

 a recuperação e a reabilitação da estrutura funcional do território/paisagem após a sua 

utilização, de forma a recuperar todas as potencialidades existentes antes do seu uso. 

Valor Ecológico 

A preservação e valorização ambiental concretizada através de uma Estrutura Regional de 

Protecção e Valorização Ambiental (ERPVA) é essencial para a criação de oportunidades de 

desenvolvimento e coerência do modelo territorial (CCDR-LVT, 2009). 

O ambiente e os valores relacionados com a sustentabilidade ambiental e paisagística são 

considerados, actualmente, recursos e objectivos centrais na área do planeamento, pelo que o 

Plano Regional de Ordenamento do Território para a Região do Oeste e Vale do Tejo (PROT-OVT) 
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integra estas questões no desenvolvimento das diferentes fases do mesmo. Deste modo, torna-se 

fundamental a definição de uma ERPVA para a região do Oeste e Vale do Tejo que constitua um 

suporte territorial de base, para o desenvolvimento sustentável das actividades no território. Esta 

estrutura é um elemento essencial para a identificação e preservação dos recursos naturais, em 

particular para a manutenção da biodiversidade e para o funcionamento equilibrado dos processos 

naturais. 

Exploração avícola

 

 

Figura 4.10-1 - Estrutura Regional de Protecção e Valorização Ambiental 

(Fonte: CCDR-LVT, 2009)  
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Relativamente à ERPVA, a área em estudo não faz parte de corredores ecológicos da região, sendo 

que o local não tem valor conservacionista do ponto de vista da funcionalidade ecológica à escala 

regional. 

Exploração avícola

 

Figura 4.10-2 - Cartografia dos sistemas de maior valor ecológico na região do Oeste e Vale do Tejo 

(Fonte: CCDR-LVT, 2009)  

Relativamente aos sistemas de maior valor ecológico à escala regional, a área em estudo não se 

insere em classe de valor significativo. 
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Resiliência Ecológica 

A Resiliência Ecológica é o grau, forma e tempo de restauração na estrutura inicial de um sistema 

ecológico, nomeadamente fitocenoses, após o distúrbio. A resiliência ecológica compõe-se de dois 

conceitos: a elasticidade, que é a rapidez de restauração do estado relativo de equilíbrio após o 

distúrbio e a amplitude, que é o grau de alteração ou de deformação do sistema ecológico. Assim, 

a unidade em causa, e devido à estrutura do seu sistema ecológico, nomeadamente o seu coberto 

vegetal, apresenta rápida restauração da situação inicial após o distúrbio, ou seja, apresenta 

elevada resiliência ecológica. 

 

4.11 POPULAÇÃO, EMPREGO E ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

4.11.1 Enquadramento  

A análise do factor População, Emprego e Actividades Económicas foi efectuada, numa primeira 

fase, com base na caracterização da zona de intervenção, o que implicou uma descrição genérica 

das principais linhas de força por que se têm vindo a orientar os processos de desenvolvimento do 

espaço abrangido pela infraestrutura em estudo, dando obviamente conta da respectiva incidência 

territorial. 

A análise efectuada orientou-se de acordo com uma perspectiva global (na medida em que se 

preocupou em analisar os espaços em apreço no contexto da região envolvente em que se 

inserem) e local (na medida em que a análise não deixa de se referir explicitamente às diversas 

condicionantes locais que aqui se podem verificar. 

De uma forma geral, a análise apresenta de forma adequada à presente situação, o estado social e 

económico observado, de acordo com o conjunto de indicadores sociais e económicos exigíveis 

numa análise de uma infraestrutura de pequena dimensão e face à qual, à priori, não se detectam 

situações de impacte que pareçam merecer grande destaque. 

Como resultado final da análise da Situação de Referência obtém-se o conhecimento das condições 

globais no seio das quais o desenvolvimento deste projecto tem lugar, de forma a serem 

determinadas as respectivas possibilidades e condicionantes sociais e económicas. Note-se que a 

instalação em estudo já se encontra em fase de exploração. 

Com base nos principais indicadores demográficos e socioeconómicos disponíveis efectuou-se uma 

análise integrada das diferentes variáveis em presença: com efeito, a evolução dos diversos 

factores presentes numa formação social determinada não pode ser efectuada de forma isolada, 

mas antes levando em linha de conta todos os elementos presentes na mesma, uma vez que o 

dinamismo social mais não é do que a resultante da interacção entre estes diferentes e diversos 

elementos. 
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Com efeito, não raramente, tal abordagem é erroneamente identificada com uma mera avaliação 

de viabilidade do projecto. Acontece, contudo, que tal avaliação, embora necessária, deve 

forçosamente apresentar-se como elemento técnico prévio à definição de projecto, sobretudo com 

o recurso a elementos estruturados de avaliação financeira. 

Desta forma, a avaliação social e económica integrada num Estudo de Impacte Ambiental deve 

preocupar-se sobretudo com os elementos do sistema social e económico directamente 

referenciados ao espaço em que se encontram inseridos. Dito de outra forma: enquanto a prévia 

avaliação económica e financeira de um projecto se centra sobretudo nas suas próprias 

características internas, a avaliação socioeconómica em termos de impacte ambiental integra o 

projecto em questão no espaço envolvente, avaliando a sua adequabilidade à situação de 

referência em tal espaço. 

É precisamente sobre este aspecto que a análise se centrará. Assim, a questão da avaliação 

socioeconómica remete, desde logo, para a questão do espaço e da lógica de inserção 

espacial/territorial de determinadas infraestruturas. Na realidade, o espaço tem-se vindo a 

constituir como um dos mais importantes elementos de abordagem e de consideração na avaliação 

do impacte de projectos, mesmo no que se refere aos de pequena dimensão global, como parece 

ser o caso. 

Neste contexto, a avaliação socioeconómica do projecto em estudo é efectuada com base na sua 

dimensão especificamente local, mas sempre por referência à freguesia (Fráguas) e ao concelho 

(Rio Maior) em que ele se integra e face à situação global aí considerada. 

4.11.2 Metodologia de abordagem  

A presente abordagem centra-se, em termos da definição da situação de referência, na 

caracterização do espaço local de inserção do projecto e na sua integração na freguesia (Fráguas) 

e concelho de inserção (Rio Maior).  

Para a caracterização da situação de referência recorreu-se a uma análise centrada em torno das 

estruturas sociais e económicas, sendo considerados como indicadores mais significativos, de 

acordo aliás com modelos de análise suficientemente testados em Estudos de Impacte Ambiental e 

com resultados amplamente satisfatórios, os seguintes: demografia e estruturas populacionais, 

emprego, economia e sistemas de produção e infraestruturas. Obviamente, este modelo de análise 

foi aferido e adaptado, quer à situação especificamente em apreço, quer à tipologia de 

infraestrutura em apreço. 

Em termos metodológicos, recorreu-se a uma metodologia assente em fontes de informação de 

diversa proveniência, a saber: 

- recorreu-se a uma bateria de dados retirados e tratados a partir das estatísticas oficiais, 

sujeitos, no entanto, a tratamento próprio; 
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- efectuou-se um levantamento da informação presente no Plano Director Municipal de Rio 

Maior, no que se relaciona com o espaço onde se situa o projecto, devidamente 

complementado com os dados referenciados e sujeitos a tratamento próprio; 

- recorreu-se a uma análise e levantamento de dados de campo, procedendo a uma pesquisa 

dos elementos presentes no terreno, complementados com uma metodologia de 

abordagem assente em investigação de campo e adaptada às presentes circunstâncias 

analíticas. 

4.11.3 População e Povoamento: a estruturação demográfica  

Caracterização e Evolução dos Efectivos Populacionais 

O concelho de Rio Maior situa-se no centro do país, a 80 km de Lisboa, 30 km de Santarém e 20 

km de Caldas da Rainha. Pertence à Região de Turismo do Oeste e, administrativamente, é um dos 

concelhos do distrito de Santarém. O município é limitado a Norte pelo município de Porto de Mós, 

a Nordeste e a Sul por Santarém, a Sul pela Azambuja, a Oeste pelo Cadaval e pelas Caldas da 

Rainha e a Noroeste por Alcobaça. 

Estatisticamente, ou seja, os dados estatísticos consultados constam do Anuário Estatístico da 

Região do Alentejo, referente ao ano de 2008, pois Rio Maior é uma área afectada à nova NUTS II 

Alentejo e à NUTIII Lezíria do Tejo. 

Registava, em 2011, segundo dados provisórios disponíveis (INE, 2011) um total de população 

residente de 21.192 indivíduos e com uma área total de 272,8 km2 (INE, 2008) sendo que a 

densidade populacional perfaz um total de cerca de 77,7 hab./km2. 

Na Figura seguinte é possível observar a evolução da população residente no concelho de Rio Maior 

no período entre 1991 e 2011. Verifica-se que este parâmetro tem tido uma evolução crescente até 

2008, mas sem grande significado entre os anos de 2001 e 2008, com um aumento de cerca de 

697 pessoas. Denote-se que em 2011 houve um decréscimo da população residente no município 

de cerca de pessoas 615 pessoas.   

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_de_M%C3%B3s
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santar%C3%A9m_(Portugal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Azambuja
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cadaval
http://pt.wikipedia.org/wiki/Caldas_da_Rainha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Caldas_da_Rainha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alcoba%C3%A7a_(Portugal)


Estudo de Impacte Ambiental do Aviário José Batista Carvalho & Filhos Lda. – Vale das Colmeias – Instalação Existente 

 

 

Inovação e Projectos em Ambiente, Lda.   

Março 2013  

160 

20.119

21.110

21.807

21.192

19.000

19.500

20.000

20.500

21.000

21.500

22.000

1991 2001 2008 2011

(N
ú
m

e
ro

 d
e
 p

e
s
s
o
a
s
)

(Ano)

 

Figura 4.11-1 – Evolução da População Residente no município de Rio Maior nos anos de 1991, 

2001, 2008 e 2011 

(Fonte: INE, 1991, 2001, 2008 e 2011) 

A distribuição da população neste município, por faixas etárias, pode ser observada na Figura 

seguinte. 
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Figura 4.11-2 – Distribuição da população do município de Rio Maior por faixas etárias, em 2011  

(Fonte: INE, 2011) 

Em média, o concelho de Rio Maior apresenta um peso da população com idades situadas entre os 

0 e os 14 anos, face à população residente total, em 2011, de cerca de 15%. Os especialistas em 

demografia concordam com o princípio de que uma população com uma pirâmide etária equilibrada 

apresenta um peso desta população que ronda em média os 20%. Ou seja, o concelho apresenta 

um peso da população jovem, face ao total dos efectivos demográficos, relativamente 

desequilibrada, apontando para um ligeiro envelhecimento da respectiva base, denotando uma 

tendência para atingir o limiar do equilíbrio. 
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Verifica-se que no município em estudo, a faixa etária entre os 25 a 64 anos é a mais 

representativa desta população, englobando 54% destes habitantes. A segunda faixa etária mais 

representativa é a de maiores de 65 anos, com cerca de 21%. O índice de envelhecimento deste 

município (expresso pela relação entre o número de população residente com 65 e mais anos e de 

população residente entre os 0 e os 14 anos) apresenta um valor de 137,9 sendo este um valor 

significativo de índice de envelhecimento. 

É, portanto, um município com índices crescentes de envelhecimento, em que mais de metade dos 

seus habitantes se encontram em “idade activa”, contribuindo para a economia local. 

O concelho é constituído por 14 freguesias, localizando-se o projecto em estudo na freguesia de 

Fráguas. A freguesia de Fráguas situa-se a 8 km do concelho de Rio Maior, fazendo fronteira com 

as freguesias de Outeiro da Cortiçada e São Sebastião. Apresenta uma área de 16,19 km² 

(informação constante na Câmara Municipal) e uma população residente de 865 habitantes (INE, 

2011). 

Ao nível da freguesia, Fráguas, no período decorrente entre 1991 e 2011, o valor da população 

residente teve uma variação negativa de cerca de -9,8%, de 1991 a 2001 e negativa, com -6,95%, 

entre 2001 e 2011.   

O concelho de Rio Maior, entre os anos de 1991 e 2001, registou uma variação total da população 

positiva de cerca de 4,9% e entre os anos de 2001 e 2011, uma variação 0,4%.  

Quadro 4.11-1 – População residente e evolução dos efectivos populacionais entre 1991 e 2011 no 

concelho de Rio Maior e na freguesia de Fráguas 

 

População Residente Taxa de Variação Total (%) 

1991 2001 2011 1991-2001 2001-2011 

Rio Maior (concelho) 20.119 21.110 21.192 4,9 0,4 

Fráguas 1.016 950 865 -6,95 -9,8 

(Fonte: INE, 2001 e 2011) 

Esta análise estatística, se complementada com uma visita de campo, permite-nos constatar, 

localmente, que nos encontramos perante um território local sem praticamente população 

residente, distribuindo-se esta por propriedades agrícolas, constituindo-se pois como população 

isolada, de cariz vincadamente rural.  

O Emprego e a Distribuição da População Activa 

A análise das estruturas de emprego é, neste contexto, de alguma importância analítica, uma vez 

que nos permite visualizar, de forma mais ou menos clara, a forma como se têm vindo a orientar 

os processos de territorialização e de apropriação espacial e económica do território envolvente em 

estudo. 

Para tal análise, iremos, também aqui, recorrer aos dados constantes do Recenseamento Geral da 

População da região do Alentejo de 2001, ao nível do concelho e freguesia em estudo. 
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Quadro 4.11-2- População Activa e empregabilidade 

 População 

Activa 

População Activa 

empregada 

Sector 

Primário 

Sector 

Secundário 

Sector 

Terciário 

Taxa de 

Actividade 

Taxa de 

desemprego 

Rio Maior 

(Concelho) 
9.946 9.306 831 3.421 5.054 47,1 6,4 

Fráguas 394 378 47 201 130 41,7 4,1 

(Fonte: INE, 2001) 

A taxa de actividade registada situa-se, por um lado, e a nível concelhio, ligeiramente acima dos 

valores médios nacionais (que são cerca de 42%), sendo de, aproximadamente, 47,1% no 

concelho de Rio Maior. Por outro lado, na freguesia de Fráguas o valor registado é ligeiramente 

menor à média nacional, em 2001, com cerca de 41,7%. 

Tais valores possuem uma explicação social que importa destacar. Com efeito, é normal 

encontram-se taxas de actividade importantes em duas situações limite: em espaços sujeitos a 

uma forte juvenilização dos efectivos populacionais, onde a população em idade activa assumem 

especial destaque; ou em territórios sujeitos a uma perda acentuada de efectivos demográficos e 

onde os estratos etários mais elevados “prolongam” a sua permanência no mercado de trabalho, 

desenvolvendo actividades económicas produtivas em contextos de economia familiar, sobretudo 

ligada aos processos produtivos do sector primário, embora não se esgotem exclusivamente neste, 

podendo abranger actividades turísticas em que a unidade económica familiar pode assumir algum 

destaque. No caso vertente, este valor parece referir-se, precisamente, a este padrão “ruralizado”. 

Esta leitura pode ser reforçada pela avaliação da taxa de desemprego. Com efeito, em situações de 

economia com uma forte influência (que não necessariamente pendor) rural, os valores referentes 

à taxa de desemprego são, em regra, mais baixos do que os registados na média nacional. A 

explicação para tal situação radica no facto de, em economias “rurais”, a dependência do emprego 

assalariado ser menor, por via do efeito de “amortecimento” representado pelas unidades 

económicas familiares. 

Tendo em consideração que os valores registados, para Portugal, em 2001, apontavam para uma 

taxa de desemprego de 6,1%, o concelho de Rio Maior ultrapassa este média com cerca de 6,4%. 

Deve ser devidamente realçado que estes valores não significam um padrão económico bem 

estruturado, mas apenas que as economias domésticas possuem uma importância local que, face a 

estes indicadores, as dotam de uma maior capacidade de “resistência”.  

Obviamente, o reverso da medalha radica no facto de, se são capazes de resistir a padrões de 

desemprego mais elevados, estas economias não são capazes de se desenvolver e de fixar (e 

muito menos atrair) população residente, pelo que não conseguem parar a drenagem dos efectivos 

demográficos.  
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A estrutura do emprego registada no concelho de Rio Maior e a freguesia de Fráguas parece 

reflectir, aliás, a predominância de padrões específicos, claramente correlacionados, 

evidentemente, com estruturas económicas internas destes espaços. 

   

Figura 4.11-3 – Distribuição dos Activos por Sectores de Actividade – concelho de Rio Maior e 

freguesia de Fráguas (2001) 

(Fonte: INE, Censos - Resultados definitivos. Região Alentejo – 2001) 

Assim, o concelho de Rio Maior, entendido na sua totalidade, apresentava-se, em 2001, como um 

concelho de incidência directa no sector terciário, o qual capta cerca de 54,3% do total dos activos. 

O sector secundário, por seu lado, capta cerca de 36,8% e o sector primário cerca de 8,9%, valor 

que assume pouco destaque no contexto dos valores nacionais e regionais e que não denota uma 

certa capacidade de “resistência”. A freguesia de Fráguas apresentava, em 2001, uma maior 

incidência no sector secundário com cerca de 53,2% dos activos, seguido do sector terciário com 

cerca de 34,4% e o sector primário com cerca de 12,4%. 

O concelho de Rio Maior, assiste, nos últimos anos, ao reforço do sector terciário, o qual se tem 

vindo a constituir como o mais importante sector de desenvolvimento económico local, reflectindo 

um padrão que visa aproveitar as principais vantagens oferecidas pelo território concelhio. 

O sector agrícola tem vindo a perder importância relativa ao longo dos anos, fruto não apenas da 

perda de importância económica desta actividade, mas igualmente da sua diversificação 

tecnológica e produtiva, menos exigente em termos de mão-de-obra.  

Desta forma, os elementos apresentados anteriormente devem ser entendidos de acordo com um 

conjunto de elementos de enquadramento e caracterização, a saber: 

 Tem sido evidente a redução progressiva dos efectivos na agricultura ao longo das últimas 

décadas, por via, não apenas da constante situação de “crise” da agricultura de base 

familiar e para auto consumo, como mesmo pela introdução de um maior grau de 

mecanização, inibidor do recurso a maiores efectivos de mão-de-obra; 
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 A actividade agrícola tem sido progressivamente complementada por outro tipo de 

obtenção de rendimentos familiares, muitas vezes com origem no sector não formal da 

actividade económica e portanto de difícil contabilização, mas acreditando-se que, no 

prolongamento da lógica económica verificada no campesinato nacional, assuma um peso 

significativo na obtenção de produto; 

 Em alguns casos esta actividade não formal, não contabilizada oficialmente, radica no 

aumento de outros serviços; 

 O envelhecimento progressivo da população residente não deixará no futuro de aumentar 

não só o total dos activos que abandonam o sector primário, como da mesma forma, 

aumentará a pressão sobre os sistemas de segurança social, aumentando os respectivos 

níveis de dependência.  

Valerá a pena, neste contexto, focar a atenção nas estruturas qualificativas da população residente 

(e activa), já que se compreende a importância que estas poderão ter na estruturação económica e 

produtiva e até como enquadramento ao desenvolvimento futuro dos espaços concelhios. 

Quadro 4.11-3 – População residente, segundo o nível de ensino atingido e taxa de analfabetismo, 

em 2001 

 Nível de Ensino Atingido  Taxa de 

Analfabetismo (%)  

Total Nenhum 

Básico 

Secundário Médio Superior 
 

1º 

Ciclo 

2º 

Ciclo 

3º 

Ciclo 
1991 2001 

Rio Maior 

(Concelho) 
21.110 3.281 8.318 2.704 2.247 3.015 85 1.460 14,2 10,6 

Fráguas 945 148 501 112 93 67 - 24 15 14,2 

(Fonte: INE, 2001) 

A taxa de analfabetismo era, em 2001, de 10,6% (14,2%, em 1991) para a totalidade do concelho 

de Rio Maior. Estes valores, se indicam já uma situação de baixa qualificação dos residentes e 

activos, é ainda mais reforçado se a análise descer ao nível das qualificações efectivamente 

encontradas no concelho em estudo. Com efeito, verifica-se, para o concelho de Rio Maior, cerca 

de 16% dos que sabem ler e escrever não possuem qualificações superiores ao 1º ciclo do ensino 

básico, enquanto apenas 14% possuem o ensino secundário e 7% o ensino superior.  

Relativamente à freguesia de Fráguas, cerca de 16% da população que sabe ler e escrever não 

possui qualificações superiores ao 1º ciclo do ensino básico, enquanto apenas 7% possuem o 

ensino secundário e apenas 3% tem o ensino superior. No que respeita à taxa de analfabetismo, a 

freguesia detém cerca de 14,2%, no ano de 2001. 

A Estruturação Económica e Produtiva 

Em regra, os espaços concelhios parecem reflectir um conjunto básico de especializações 

territoriais que os determinam e em grande parte constituem os elementos básicos para o 
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respectivo ordenamento. Nesta perspectiva, também o concelho de Rio Maior parece reflectir 

alguns princípios de estruturação económico-espacial significativa, a qual tem vindo, de forma mais 

ou menos consolidada, a apontar para um padrão específico do “zonamento” territorial do 

concelho. 

De acordo com estes princípios, ir-se-á aqui orientar a abordagem em torno dos principais sectores 

económicos, dando conta da sua pertinência e distribuição ao longo do espaço concelhio, mas com 

ênfase na situação observada em termos do local específico de implantação da unidade produtiva 

em análise. 

Agricultura 

Em termos agrológicos a área de inserção do projecto insere-se na sub-região Lezíria do Tejo. 

Apresenta-se no quadro abaixo os principais indicadores relativos às Explorações Agrícolas na sub-

região Lezíria do Tejo e no concelho de Rio Maior. 

Quadro 4.11-4 – Explorações segundo a condição pela qual é recenseada a exploração 

 1 ha ou mais de Superfície Agrícola Utilizada (SAU) 

 Explorações SAU Superfície Total 

Lezíria do Tejo 12.021 218.475 347.701 

Concelho Rio Maior 1.713 7.617 13.826 

 

(Fonte: INE, 1999) 

Quadro 4.11-5- Principais Indicadores relativos às Explorações Agrícolas na sub-região Lezíria do 

Tejo e no Concelho Santarém (1999) 

     
Lezíria do Tejo Rio Maior 

Superfície Total 
expl (nº) 15.153 2.152 

área (ha) 351.706 14.543 

Superfície Agrícola Utilizada (SAU) 
expl (nº) 14.868 2.061 

área (ha) 220.209 7.820 

Terra arável 
expl (nº) 11.834 1.788 

área (ha) 102.429 4.509 

Culturas permanentes 
expl (nº) 11.737 1.553 

área (ha) 31.031 2.925 

Pastagens permanentes 
expl (nº) 1.126 192 

área (ha) 86.745 384 

Matas e florestas sem culturas sob-coberto 
expl (nº) 4.386 1.265 

área (ha) 114.794 5.866 

Superfície Agrícola não utilizada 
expl (nº) 1.602 289 

área (ha) 3019 479 

Outras superfícies 
expl (nº) 13611 1855 

área (ha) 13687 380 

 (Fonte: INE, 1999) 
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A estrutura fundiária de Rio Maior caracteriza-se pela existência de 2.152 explorações agrícolas que 

ocupam no seu conjunto cerca de 14.543 hectares. No concelho de Rio Maior concentra-se 4,4% 

da área total da terra arável da região de Lezíria do Tejo, 9,43% da área dedicada às culturas 

permanentes, 15,87% da área de superfície agrícola não utilizada e 5,11% da área ocupada por 

matas e florestas sem culturas sob-coberto. 

 

Figura 4.11-4 – Forma de exploração da SAU 

(Fonte: INE, Recenseamento Geral da Agricultura – Ribatejo e Oeste, 1999) 

Na análise à forma de exploração da Superfície Agrícola Utilizada (SAU), ilustrada no gráfico 

anterior, verifica-se que a maioria da SAU (90%) é explorada por conta própria, apenas 6,3% é 

arrendada e os restantes 3,6% são explorados de formas diversas.  

Quadro 4.11-6 - Principais Indicadores relativos às principais Culturas Agrícolas (1999) 

  
Culturas 

permanentes 

Frutos 

frescos 
Citrinos 

Frutos 

sub-

tropicais 

Frutos 

secos 
Olival Vinha Viveiros Chá Vime 

Outras 

culturas 

permanentes 

Lezíria 

do Tejo 

Expl. (nº) 11.737 1.858 2.546 11 194 5.809 7.740 9 - - 4 

Área (ha) 31.031 1.561 1.117 6 189 11.950 16.175 28 - - 6 

Rio Maior 
Expl. (nº) 1.553 115 69 3 51 1.133 992 - - - - 

Área (ha) 2.925 208 16 2 64 1.532 1.104 - - - - 

(Fonte: INE, 1999) 

A grande maioria das explorações do concelho em estudo dedica, á semelhança com o restante da 

Região de Lezíria do Tejo, uma grande parte da sua área às culturas permanentes, olival e vinha. 

No estudo do efectivo animal, verifica-se que no município de Rio Maior, a maioria das explorações 

dedica-se á suinicultura (destacam-se as explorações dedicadas às fêmeas reprodutoras de 50 kg 

de PV e mais (500) e as que se dedicam a outros suínos (371), seguindo-se as explorações 

dedicadas à avicultura (galinhas poedeiras e reprodutoras: 423 e frangos de carne (inclui galos): 

375), seguindo-se as explorações dedicadas a ovinos (411) e coelhas reprodutoras (277). 

Encontram-se também explorações dedicadas a caprinos e equídeos mas em menor expressão.  
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Indústria 

As actividades ligadas à Indústria e Construção Civil (na prática, o grosso do sector secundário) 

assumem alguma expressão no contexto local. É evidente que não cabe neste quadro de 

elaboração do estudo avaliar e identificar as situações que cabem, de forma particularizada, neste 

domínio, embora se justifique uma breve abordagem sobre estes sectores, o que iremos efectuar 

recorrendo aos elementos constantes do Anuário Estatístico da Região do Alentejo (2008), relativos 

ao número de sociedades e pessoal, disponibilizados por concelho. 

Ao nível da Indústria Extractiva, as estatísticas oficiais registam um total, neste território, de 124 

empresas na sub-região, e 19 empresas com sede no concelho de Rio Maior, o que equivale a um 

peso de 1%. Relativamente ao número de pessoas ao serviço, no concelho de Rio Maior o número 

de trabalhadores, no sector da Indústria Extractiva, é de 238.  

 

Quadro 4.11-7 – Empresas com sede na sub-região e concelho, segundo CAE – Rev. 2.1, em 2007 

 TOTAL B C D E F G H I K M N O 

Lezíria do Tejo 21.932 34 124 1.837 9 2.322 7.201 1.910 685 3.569 1.189 1.352 1.700 

Rio Maior 2.023 0 19 229 2 207 669 198 73 316 102 86 122 

(Fonte: INE, 2008) 

Quadro 4.11-8 – Pessoal ao serviço nas Empresas com sede na sub-região e concelho, segundo CAE 

– Rev. 2.1, em 2007 

 TOTAL B C D E F G H I K M N O 

Lezíria do Tejo 68.372 34 754 16.332 181 9.426 17.572 4.278 3.592 8.049 1.601 3.703 2.850 

Rio Maior 6.636 0 238 2.181 … 769 1.607 384 502 486 131 161 … 

(Fonte: INE, 2008) 

Legenda: 

B: Pesca 

C: Indústria Extractiva 

D: Indústria Transformadora 

E: Produção e Distribuição de Electricidade, Gás e Água 

F: Construção 

G: Comércio 

H: Alojamento e Restauração 
I: Transportes 

J: Actividades Financeiras 

K: Actividades Imobiliárias 

L a Q: Serviços 

… - segredo estatístico 

 

Relativamente às empresas na indústria transformadora com sede na sub-região de Lezíria do Tejo 

e concelho de Rio Maior, são as empresas de Indústrias alimentares, das bebidas e do tabaco (DA), 

que predominam, com um peso de cerca de 29% no concelho, sendo neste sector que se verifica o 

maior número de pessoal ao serviço, ao nível concelhio, com cerca de 1.209 pessoas.  
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Quadro 4.11-9 – Empresas das Indústrias Transformadoras, segundo CAE – Rev. 2.1, em 2007 

 TOTAL DA DB DC DD DE DF DG DH DI DJ DL DK DM DN 

Lezíria do Tejo 1.837 355 108 23 195 123 0 29 21 178 401 127 62 39 176 

Rio Maior 229 67 7 3 14 19 0 6 1 34 33 8 5 13 19 

(Fonte: INE, 2008) 

Quadro 4.11-10 – Pessoal ao serviço das Empresas das Indústrias Transformadoras, segundo CAE – 

Rev. 2.1, em 2007 

 TOTAL DA DB DC DD DE DF DG DH DI DJ DL DK DM DN 

Lezíria do Tejo 16.332 5.918 … … 773 771 0 … 515 1.073 2.392 566 … … 1.496 

Rio Maior 2.181 1.209 29 35 50 90 0 13 … 190 137 41 … 320 36 

(Fonte: INE, 2008) 

Legenda: 

DA: Indústrias Alimentares, das Bebidas e do Tabaco 

DB: Indústria Têxtil 

DC: Indústria do Couro e dos Produtos de Couro 

DD: Indústrias da Madeira e da Cortiça e suas obras 

DE: Indústrias de Pasta, de Papel e Cartão e seus artigos; Edição e Impressão 

DF: Fabricação de Coque, Produtos Petrolíferos Refinados e Combustível nuclear 
DG: Fabricação de Produtos Químicos e de Fibras Sintéticas ou Artificiais 

DH: Fabricação de Artigos de Borracha e de Matérias Plásticas 

DI: Fabricação de Outros Produtos Minerais Não Metálicos 

DJ: Indústrias Metalúrgicas de Base e de Produtos Metálicos 

DK: Fabricação de Máquinas e Equipamentos n.e. 

DL: Fabricação de Equipamento Eléctrico e de Óptica 

DM: Fabricação de Material de Transporte 

DN: Indústrias Transformadoras n.e. 

Quanto à Construção Civil e Obras Públicas, o sector regista um total de 2.322 empresas, a nível 

regional, e de 207 empresas com sede no concelho de Rio Maior, cerca de 10% de peso, com 769 

pessoas ao serviço.  

Terciário e Serviços 

As actividades ligadas ao Consumo (terciário e serviços) têm vindo a assumir uma importância 

crescente nos contextos nacional e regional, até enquanto enformadoras da lógica de 

reordenamento espacial das economias. 

Analisando o quadro de empresas com sede na sub-região de Lezíria do Tejo e concelho de Rio 

Maior no sector terciário, são o Comércio e as Actividades Imobiliárias que ganham destaque, com 

um peso de 33% e 16%, respectivamente, ao nível do concelho. São igualmente estas as 

actividades que empregam mais pessoal no concelho, com cerca de 1.607 pessoas, no comércio, e 

486 pessoas nas actividades imobiliárias.  

Quadro 4.11-11 – Empresas com sede na sub-região e concelho, segundo CAE – Rev. 2.1, em 2007 

 TOTAL B C D E F G H I K M N O 

Lezíria do Tejo 21.932 34 124 1.837 9 2.322 7.201 1.910 685 3.569 1.189 1.352 1.700 

Rio Maior 2.023 0 19 229 2 207 669 198 73 316 102 86 122 

(Fonte: INE, 2008) 
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Quadro 4.11-12 – Pessoal ao serviço nas Empresas com sede na sub-região e concelho, segundo 

CAE – Rev. 2.1, em 2007 

 TOTAL B C D E F G H I K M N O 

Lezíria do Tejo 68.372 34 754 16.332 181 9.426 17.572 4.278 3.592 8.049 1.601 3.703 2.850 

Rio Maior 6.636 0 238 2.181 … 769 1.607 384 502 486 131 161 … 

(Fonte: INE, 2008) 

Legenda: 

B: Pesca 

C: Indústria Extractiva 

D: Indústria Transformadora 

E: Produção e Distribuição de Electricidade, Gás e Água 

F: Construção 

G: Comércio 

H: Alojamento e Restauração 

I: Transportes 

J: Actividades Financeiras 
K: Actividades Imobiliárias 

L a Q: Serviços 

… - Segredo estatístico 

 

Relativamente aos indicadores Hoteleiros e de Turismo, o concelho de Rio Maior destaca-se, 

comparando-se com a sub-região de Lezíria do Tejo, pois apresenta um valor mais elevado, 

ultrapassando na capacidade de alojamento por 1000 habitantes, no ano de 2008. 

Quadro 4.11-13 – Indicadores de Hotelaria, em 2008 

 Estada média 

de hóspedes 

estrangeiros 

Capacidade de 

alojamento por 1000 

habitantes 

Proporção de 

dormidas entre 

Julho-Setembro 

Dormidas em 

estabelecimentos hoteleiros 

por 100 habitantes 

Lezíria do Tejo 2,0 4,6 24,0 41,6 

Rio Maior … 5,9 … … 

(Fonte: INE, 2008) 

4.11.4 Infraestruturas 

No âmbito desta avaliação justifica-se plenamente que seja efectuada uma abordagem em torno 

das principais infraestruturas e condições de qualidade de vida do concelho de Rio Maior, uma vez 

que qualquer infraestrutura pode ter uma influência e/ou pressão a estes níveis. 

Ao nível das infraestruturas viárias, mau grado a relativa periferabilidade face aos espaços 

envolventes, a situação do concelho de Rio Maior no que se refere às infraestruturas de circulação 

viárias pode ser designada, regra geral, como de boa qualidade, o que prefigura uma situação de 

boa acessibilidade global. 

Com efeito, no contexto nacional o concelho de Rio Maior apresenta uma situação relativamente 

privilegiada. Desde há alguns anos assistiu-se à construção de um conjunto de infraestruturas 

rodoviárias nacionais e regionais que permitiram ganhos de acessibilidade muito fortes do 

município relativamente a outras áreas do país. 

O concelho de Rio Maior é servido pelo EN1/IC2 que liga o Sul (sobretudo a região de Lisboa) ao 

Centro (fundamentalmente à região de Alcobaça/Leiria) e ao Norte do país. A ligação ao Litoral 
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(Peniche/Caldas da Rainha e A8) e ao Interior é feita pelo IP6/A15 que depois de Santarém e 

Torres Novas dá acesso aos concelhos do Médio Tejo, Beira Interior e Espanha. Em Rio Maior, a 

A15 comunica com o IC2. 

Para além destas ligações, existe o sistema de acessibilidades intra-concelhio e inter-regional, 

fundamentalmente constituído por outras duas vias: a EN114 (paralela à A15) que estrutura as 

acessibilidades rodoviárias à parte leste do concelho e a EN361 (Rio Maior/Alcanena), que estrutura 

as ligações a nordeste do concelho, ao norte do Maciço Calcário e ao Médio Tejo. 

 

 

Figura 4.11-5 – Integração de Rio Maior no Sistema de Acessibilidades 

(Fonte: CEDRU, 2006) 

Em termos de distribuição de infraestruturas de saúde e de educação, e de acordo com os dados 

disponíveis, no ano lectivo de 2007/2008, o concelho possui uma rede de escolas públicas de 

ensino básico (30 estabelecimentos até o 3º ciclo), 1 estabelecimento de ensino secundário público 

e 1 privado, e 1 estabelecimento de ensino superior público, no ano lectivo de 2008/2009.  
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Quanto aos estabelecimentos de saúde, em 2007, Santarém possui 1 centro de saúde (e 10 

extensões), 5 farmácias e nenhum hospital público ou privado.  

No que se refere a infraestruturas culturais, em 2008, regista 1 recinto cultural e 1 galeria de arte. 

 

4.12 ARQUEOLOGIA E PATRIMÓNIO CULTURAL 

4.12.1 Introdução 

O projecto relativo ao Aviário de José Batista Carvalho & Filhos, Lda. – Vale de Colmeias, localiza-

se no distrito de Santarém, concelho do Rio Maior, freguesia de Fráguas, na povoação Ribeira de 

Fráguas. 

A nível geológico, a propriedade encontra-se em terrenos compostos por arenitos de Ota, do 

Terciário, aluviões e depósitos de terraços, do Quaternário. 

Segundo a informação prestada por IPA - Inovação e Projectos em Ambiente, autor do EIA, a 

exploração já existe e está em laboração. Segundo a informação prestada pelo responsável da 

exploração, irá ser construído um terceiro pavilhão nos terrenos a NE. 

O layout fornecido pelo cliente indica a localização da AI (Área de Incidência) do Projecto, em 

extracto da CMP (Carta Militar de Portugal) na escala 1:25 000, como se pode observar na Figura 

seguinte. 
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Figura 4.12-1 - Localização da Área de Incidência do Projecto e das ocorrências, em extracto da 

Carta Militar de Portugal na escala 1:25 000 

4.12.2 Metodologia 

A definição da Situação de Referência do Projecto, ao nível do factor ambiental Património, 

consubstancia-se num inventário de ocorrências, cuja identificação foi executada nas duas seguintes 

etapas: 

a) Pesquisa documental das pré-existências culturais registadas num conjunto variado de 

fontes de informação na AE do projecto, nomeadamente, bibliografia especializada, 
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cartografia militar, bases de dados de organismos públicos e da autarquia local, 

instrumentos de planeamento e entidades locais;  

b) Prospecção sistemática da AI directa do Projecto. 

A metodologia seguida teve como guia a Circular do Instituto Português de Arqueologia de 10 de 

Setembro de 2004 sobre os “Termos de Referência para o Descritor Património Arqueológico em 

Estudos de Impacte Ambiental”. 

As ocorrências identificadas com base nas duas linhas de pesquisa acima explicitadas (documental e 

trabalho de campo) estão caracterizadas de forma resumida no Quadro seguinte. 

Os códigos e nº de referência atribuídos às ocorrências correspondem às localizações cartografadas 

nas Figuras 4.12-1 e 4.12-2 que também apresentam a delimitação da AI do Projecto.  

4.12.3 Pesquisa Documental 

As fontes de informação utilizadas incluíram o Plano Director Municipal de Rio Maior (PDM Rio 

Maior), as bases de dados de organismos públicos com tutela sobre o Património, nomeadamente o 

IGESPAR, a cartografia militar (CMP) e geológica (CGP) e a Câmara Municipal. 

Esta pesquisa incidiu na AI do projecto e na sua envolvente até cerca de 1 km de distância do 

limite daquela, de modo a caracterizar o potencial arqueológico da AE. 

Nesta fase de definição da situação actual identificaram-se quatro ocorrências de natureza 

arquitectónica, localizadas na ZE. 

No quadro seguinte apresenta-se um resumo das fontes documentais consultadas no âmbito da 

pesquisa documental. 

No Anexo 1 caracterizam-se as ocorrências identificadas nesta fase. 

Quadro 4.12-1 – Resumo da Pesquisa Documental 

Fontes de 

informação 
Resultados 

Lista de imóveis 

classificados 

(IGESPAR) 

Não contempla ocorrências de interesse cultural na AE. 

Bases de dados de 

sítios arqueológicos 

(IGESPAR) 

Não contempla ocorrências de interesse cultural na AE. 

Inventário do 

Património 

Arquitectónico 

(DGEMN) 

Não contempla ocorrências de interesse cultural na AE. 
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Instrumentos de 

planeamento 
Plano Director Municipal: Não contempla ocorrências de interesse cultural 

na AE. 

Cartografia 

Carta Geológica de Portugal (CGP): Não contempla ocorrências de 

interesse cultural na AE. 

Carta Militar de Portugal (CMP): assinala as Oc. 01 e 04,  correspondentes 

a azenhas localizadas na ZE 

Bibliografia  A bibliografia consultada não contempla ocorrências de interesse cultural na 

AE. 

Contactos com 

instituições e 

investigadores  

Consultou-se a base de dados com sítios geo-referenciados nos Serviços 

Centrais do IGESPAR Lisboa, encontrando-se identificadas duas ocorrências 

na ZE do Projecto, Oc. 02 e 03.  

Foi enviado pedido de informações à Câmara Municipal de Rio Maior, não se 

tendo obtido resposta até à presente data. 

Anexo 1 - Inventário das ocorrências de interesse patrimonial identificadas na Pesquisa Documental 

Nº de Referência 

Topónimo 

Tipologia 

Cronologia 

Categoria 

Estatuto (legal) 

Valor Cultural 

CMP Folha N.º 

Fonte de 

Informação 

Localização 

Caracterização 

1 

Ribeira das Alcobertas 

Azenha 

Indeterminado 

Arquitectónico 

 

Não tem 

Indeterminado 

340 

CMP  

Na ZE do projecto 

Azenha assinalada na cartografia militar. 

A fonte consultada não contém descrição da ocorrência. 

2 

Borra de Ferro 

Vestígios Diversos 

Romano; Idade Média 

Arqueológico 

Não tem 

Médio-Elevado 

340 

IGESPAR, CNS 14485 

Na ZE do projecto  

"No local aparecem restos de fundição (escória e minério por 

tratar) e cerâmica de construção numa área de cerca de 

2500m2 de encostas suaves sobre a Ribeira das Alcobertas. 

Os solos encontram-se ocupados com vinha e olival." (Base 

de dados Endovélico). 

3 

Fráguas 

Achado(s) Isolado(s) 

Contemporâneo 

Arqueológico 

Não tem 

Baixo 

340 

IGESPAR, CNS 14486  

Na ZE do projecto  

“Peso de lagar que actualmente se encontra no centro da 

povoação, junto à igreja."  (Base de dados Endovélico). 

4 

Ribeira das Alcobertas 

Azenha 

Não tem 

Indeterminado 

340 

Azenha assinalada na cartografia militar. 

A fonte consultada não contém descrição da ocorrência. 
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Nº de Referência 

Topónimo 

Tipologia 

Cronologia 

Categoria 

Estatuto (legal) 

Valor Cultural 

CMP Folha N.º 

Fonte de 

Informação 

Localização 

Caracterização 

Indeterminado 

Arquitectónico 

 

CMP  

Na ZE do projecto 

4.12.4 Trabalho de Campo 

Os trabalhos de campo decorreram em Dezembro de 2010 e tiveram como objectivo a prospecção 

sistemática da AI do Projecto. 

Como base de trabalho, foi utilizada cartografia do projecto à escala 1: 25 000 e fotografia aérea, 

adequadas ao desenvolvimento do Projecto. 

Esta pesquisa foi realizada por dois prospectores. As condições climáticas foram adequadas, 

encontrando-se a AI integralmente alterada pela construção e pela surriba para plantação de 

eucalipto. 

No âmbito do trabalho de campo não se identificaram vestígios de interesse cultural na AI. 

Descrição da AI  

A AI situa-se nas encostas de uma linha de drenagem de águas pluviais, com cotas entre os 60 m 

e os 70 m. 

A AI é maioritariamente ocupada por dois pavilhões, sendo o pavilhão situado mais a NE de 

construção muito recente. O terreno encontra-se integralmente afectado por terraplanagens e 

aterros, sendo o interesse arqueológico nulo. 

Segundo informação cedida pelo responsável pelo aviário, irá ser construído um terceiro pavilhão, 

a NE do mais recente. A área onde este será construído, mediante execução de terraplanagem, é 

presentemente ocupada por eucaliptal, encontrando-se a área integralmente alterada por surriba 

profunda e sendo o interesse arqueológico nulo. 

O trabalho de campo foi zonado no que concerne às características da ocupação do terreno e de 

visibilidade do solo para a detecção de estruturas e materiais arqueológicos (Anexo 2 e Figura 

seguinte). 
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Quadro 4.12-2 - Situação de referência no factor ambiental Património 

Referência 
Tipologia 

Topónimo ou 

Designação 

Inserção no Projecto (AI, ZE) 

Categoria (CL, AA, AE) 

Valor cultural e Classificação 
Cronologia 

AI ZE 

TC PD CL AA AE CL AA AE PA PR F ER MC Ind 

 

 1 Azenha 

Ribeira das Alcobertas 

     Ind      Ind 

 

 2 Vestígios Diversos 

Borra de Ferro 

    4     ER M  

 

 3 Achado(s) Isolado(s) 

Fráguas 

    1      C  

 

 4 Azenha 

Ribeira das Alcobertas 

     Ind      Ind 

 

 

LEGENDA 

Referência. Os números da primeira coluna identificam as ocorrências caracterizadas durante o trabalho 

de campo (TC) e as letras da segunda coluna as que foram identificadas na pesquisa documental (PD). 

Faz-se, desta forma, a correspondência entre as duas fontes de caracterização do Património. As 

ocorrências estão identificadas na cartografia com estas referências. 

 

Tipologia, Topónimo ou Designação  

 

Inserção no Projecto. AI = Área de incidência do Projecto; ZE = Zona envolvente do Projecto. 

 

Categoria. CL = Património classificado, em vias de classificação ou com outro estatuto de protecção 

(M=monumento nacional; IP=imóvel de interesse público; IM=imóvel de interesse municipal; ZP=zona 

especial de protecção; VC=em vias de classificação; PL=planos de ordenamento; In=inventário); AA = 

Património arqueológico; AE = Arquitectónico, artístico, etnológico, construído. 

 

Valor cultural e critérios. Elevado (5): Imóvel classificado (monumento nacional, imóvel de interesse 

público) ou ocorrência não classificada (sítio, conjunto ou construção, de interesse arquitectónico ou 

arqueológico) de elevado valor científico, cultural, raridade, antiguidade, monumentalidade, a nível 

nacional. Médio-elevado (4): Imóvel classificado (valor concelhio) ou ocorrência (arqueológica, 

arquitectónica) não classificada de valor científico, cultural e/ou raridade, antiguidade, monumentalidade 

(características presentes no todo ou em parte), a nível nacional ou regional. Médio (3), Médio-baixo 

(2), Baixo (1): Aplica-se a ocorrências (de natureza arqueológica ou arquitectónica) em função do seu 

estado de conservação, antiguidade e valor científico, e a construções em função do seu arcaísmo, 

complexidade, antiguidade e inserção na cultura local. Nulo (0): Atribuído a construção actual ou a 

ocorrência de interesse patrimonial totalmente destruída. Ind=Indeterminado (In), quando a informação 
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disponível não permite tal determinação, ou não determinado (Nd), quando não se obteve informação 

actualizada ou não se visitou o local. 

 

Cronologia. PA=Pré-História Antiga (i=Paleolítico Inferior; m=Paleolítico Médio; s=Paleolítico Superior); 

PR=Pré-História Recente (N=Neolítico; C=Calcolítico; B=Idade do Bronze); F=Idade do Ferro; ER=Época 

Romana; MC=Idades Média, Moderna e Contemporânea (M=Idade Média; O=Idade Moderna; C=Idade 

Contemporânea); Ind=Indeterminado (In), quando a informação disponível não permite tal determinação, 

ou não determinado (Nd), quando não se obteve informação actualizada ou não se visitou o local. Sempre 

que possível indica-se dentro da célula uma cronologia mais específica.  

 

Incidência espacial. Reflecte-se neste indicador a dimensão relativa da ocorrência, à escala considerada, 

e a sua relevância em termos de afectação, através das seguintes quatro categorias (assinaladas com 

diferentes cores nas células): achado isolado (cor verde); ocorrências localizadas ou de reduzida incidência 

espacial, inferior a 200m2 (cor azul); manchas de dispersão de materiais arqueológicos, elementos 

construídos e conjuntos com área superior a 200m2 e estruturas lineares com comprimento superior a 

100m (cor vermelha); áreas de potencial interesse arqueológico (cor laranja). 

 

Incidência espacial  Áreas de potencial valor arqueológico  

Achado isolado  Ocorrência de dimensão significativa  

Ocorrência de pequena dimensão  Dimensão não determinada   

Anexo 2 - Caracterização da ocupação e visibilidade do solo na AI 

Zona 
VE 

VA 
Caracterização e registo fotográfico 

 

A N 

N 

Área do aviário em exploração, alterada pela construção (terraplanagens e aterros). Sem 

interesse arqueológico. 

 

 01      02    

 

 03 

 

B M-R Área de eucaliptal com coberto herbáceo disperso e densa manta morta, encontrando-se 
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R-N integralmente com surriba profunda. 

 

 04       05 

 

 

Zona.  

Identificação e delimitação de áreas sequenciais, em termos de ocupação actual e/ou visibilidade, com 

dimensão significativa à escala cartográfica utilizada. 

 

Parâmetros.  

VE = visibilidade para detecção de estruturas, acima do solo (elementos imóveis); VA = visibilidade para 

detecção de artefactos, ao nível do solo (elementos móveis). 

 

Graus de visibilidade.  

Elevado = ausência de vegetação (arbórea, arbustiva e herbácea) devido a incêndio, desmatação ou lavra 

recente. Observa-se a totalidade (ou quase) da superfície do solo; Médio = a densidade da cobertura vegetal é 

mediana ou existem clareiras que permitem a observação de mais de 50% da superfície do solo; Reduzido = a 

densidade da vegetação impede a progressão e/ou a visualização de mais de 75% da superfície do solo; Nulo 

= zona artificializada, impermeabilizada ou oculta por se encontrar ocupada por construções, depósitos de 

materiais, pavimentos ou vegetação densa impedindo, desta forma, a progressão e a visualização do solo na 

totalidade da área considerada; Div = diversos graus de visibilidade. 

 

Caracterização.  

Descrição da ocupação e visibilidade do solo e registo fotográfico. 

 

Apresenta-se na figura seguinte o zonamento da área do projecto e das ocorrências, sobre 

fotografia aérea. 
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Figura 4.12-2 - Zonamento da prospecção arqueológica sobre fotografia aérea (Visibilidade do solo) 

Quadro 4.12-3 – Registo fotográfico geral 

 

Capa – Zona A 

 

01 – Zona A (Pavilhão mais 

antigo) 

 

02 – Zona A (Pavilhão mais 

recente) 

 

03 – Zona A (Área para o 

pavilhão a construir) 

 

04 – Zona B 

 

05 – Zona B 
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4.13  INSTRUMENTOS DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  

4.13.1 Enquadramento 

O projecto encontra-se implantado em área do concelho de Rio Maior, nomeadamente na freguesia 

de Fráguas, estando sujeito a regulamentações e restrições de uso do solo de carácter geral, 

decorrentes da legislação nacional e dos instrumentos normativos relacionados com o ordenamento 

do território e com planeamento e uso do solo. 

Os instrumentos de ordenamento do território identificados e que possuem potenciais implicações 

com a área de projecto são os correspondentes aos aqui referenciados e prendem-se com o Plano 

Regional de Ordenamento do Território do Oeste e Vale do Tejo (PROT-OVT) e o Plano Director 

Municipal (PDM) de Rio Maior.  

4.13.2 Plano Regional de Ordenamento do Território do Oeste e Vale do Tejo (PROT-

OVT) 

A Resolução de Conselho Ministros nº 30/2006, de 23 de Março, determinou a elaboração do PROT-

OVT. O Plano, elaborado pela CCDR-LVT, foi submetido a discussão pública (entre Junho e Agosto 

de 2008), tendo sido entregue em Outubro de 2008  proposta de PROT-OVT, a submeter à 

aprovação do Governo. Posto isto, foi aprovado o presente diploma através da Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 64-A/2009, de 6 de Agosto.  

O PROT-OVT define as linhas estratégicas de desenvolvimento, de organização e de gestão do 

território das sub-regiões do Oeste, Lezíria do Tejo e Médio Tejo, enquadrando os investimentos a 

realizar e servindo de quadro de referência para a elaboração dos planos especiais, intermunicipais 

e municipais de ordenamento do território. No PROT é demarcado o Futuro da Região no horizonte 

de 2020, pretendendo-se que o Oeste e Vale do Tejo venha a ser um dos territórios mais 

qualificados, atractivos e produtivos do país.  

As opções estratégicas para o território do OVT concretizam-se em quatro eixos estratégicos, 

fundados essencialmente: 

 Na competitividade (Eixo 1 – ganhar a aposta da inovação, competitividade e 

internacionalização); 

 Na valorização (Eixo 2 – potenciar as vocações territoriais num quadro de sustentabilidade 

ambiental); 

 Na qualidade (Eixo 3 – concretizar a visão policêntrica e valorizar a qualidade de vida 

urbana); 

 Na multifuncionalidade (Eixo 4 – descobrir as novas ruralidades). 

Assim, no horizonte de 2020 o Oeste e Vale do Tejo será um dos territórios mais qualificados, 

atractivos e produtivos do país, combinando:  

a) Excelência dos seus diversificados sistemas naturais e patrimoniais, paisagens e culturas; 
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b) Recursos humanos, científicos e organizacionais qualificados; 

c) Reforçadas acessibilidades e conexões que lhe conferem uma nova centralidade nacional e 

relevância internacional; 

d) Actividades agrícolas, florestais, industriais, centros logísticos e serviços com elevado grau 

de inovação, tecnologia e conhecimento; 

e) Fixação de novos residentes e talentos, relevantes eventos culturais e de lazer, e ainda, 

elevado número de visitantes. 

Desta forma, é propiciado um modelo de desenvolvimento sustentável, apreciada qualidade de 

vida, governabilidade consistente e coesão e tolerância sociais distintas, a caminho da sociedade 

do conhecimento. 

A visão policêntrica do Oeste e Vale do Tejo está assente em estratégias locais diferenciadas, e 

apoia-se na recomposição regional em torno das comunidades de aglomeração, contribuindo 

decisivamente para dinamizar sistemas produtivos locais e espaços integrados de gestão de 

oportunidades e de riscos naturais e sociais. Entende-se a recomposição do território Oeste e Vale 

do Tejo no sentido da reorganização das aglomerações urbanas locais e da estruturação dos 

espaços alargados e pertinentes ao nível demográfico, cultural, ambiental, económico e social. 

Tendo em consideração a capacidade competitiva do sector agrícola e florestal e, simultaneamente, 

a fragilidade dos territórios rurais face ao consumo de solo rural para actividades turísticas e 

urbanas (ou a fragmentação do tecido urbano) ao nível regional, desenvolveu-se um eixo 

estratégico específico. Neste sentido, o PROT-OVT aposta na convergência da multifuncionalidade 

das explorações agrícolas com a competitividade económica dos respectivos sistemas de 

agricultura de forma a assegurar a futura sustentabilidade económica, ambiental e social quer do 

sector agro-florestal, quer das zonas rurais do Oeste e Vale do Tejo.  

Uma visão estratégica do tipo multifuncional e económica visa a concretização dos três seguintes 

objectivos: 

a) Promover sistemas de produção agrícolas e florestais economicamente competitivos e 

ambientalmente sustentáveis; 

b) Viabilizar sistemas de ocupação e uso do solo que valorizem os recursos naturais, 

paisagísticos e patrimoniais das zonas rurais; 

c) Incentivar a diversificação e reforço do tecido económico e social das zonas rurais e 

contribuir para a melhoria da sua qualidade de vida.  

A concretização destes objectivos vai depender da capacidade dos produtores agrícolas da Região 

para desempenhar três diferentes tipos de funções: 

a) Uma função económica baseada na prática de actividades agrícolas de tipo agro-comercial 

capazes de serem competitivas no contexto de mercados cada vez mais alargados e 

concorrenciais e respeitadoras do ambiente, segurança alimentar e bem-estar animal; 
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b) Uma função ambiental baseada na prática de actividades agrícolas de tipo agro-ambiental 

orientada para a conservação da natureza e da biodiversidade para o ordenamento do 

espaço rural; 

c) Uma função social baseada em actividades agrícolas e não agrícolas, de tipo agro-rural, 

orientadas para a consolidação e diversificação do tecido económico e social das zonas 

rurais. 

A ideia das novas ruralidades assenta, pois, na capacidade de harmonizar a competitividade com a 

multifuncionalidade nos espaços rurais, sendo que estes, actualmente, incorporam elementos e 

características do urbano. 

O Oeste e Vale do Tejo está relativamente bem dotado de infraestruturas, equipamentos e 

serviços, assentes numa rede de cidades médias, potenciando a emergência de pólos a vários 

níveis. E este território possui uma forte vocação e competitividade agrícola e nele se procura a 

excelência ambiental, mas que importa salvaguardar das pressões da Área Metropolitana de 

Lisboa. 

Sendo positiva a aproximação do espaço social à hegemonia da urbanização - tendo-se criado 

novos valores e atitudes – também o é a valorização das especificidades e particularidades do 

mundo rural. Supõe-se, portanto, que importa valorizar os contornos e as especificidades do 

espaço rural do Oeste e Vale do Tejo, impedindo a sua descaracterização ou diluição social, e 

simultaneamente, reafirmar a necessidade de amplo acesso das populações rurais aos mesmos 

equipamentos, serviços e infraestruturas do meio urbano. A emergência de uma nova ruralidade 

está em curso no Oeste e Vale do Tejo a qual, na actualidade, exige o reconhecimento do rural, 

tanto nas suas relações com o urbano, como segundo as suas relações internas e específicas, mas 

que não lhe nega as mesmas condições de acesso. 

As cidades e as áreas rurais do Oeste e Vale do Tejo são mutuamente responsáveis pelo seu 

desenvolvimento futuro e, segundo lógicas de partilha de custo-benefício, adiantam esforços para 

formar internamente sub-regiões funcionais. Esta complementaridade funcional e territorial, 

seguindo estratégias de aglomeração e equidade, valoriza as funções económicas, ambientais e 

residenciais dos espaços rurais e, simultaneamente, reforça as economias de aglomeração nas 

áreas urbanas. 

A integração das áreas rurais nas estratégias de ordenamento das regiões urbanas joga também 

um importante papel na economia regional e no aprofundamento das relações urbano-rurais. Neste 

contexto, os sistemas urbanos definidos no modelo territorial do Oeste e Vale do Tejo concorrem 

para o aprofundamento do policentrismo à escala regional. 

Modelo Territorial 

No que diz respeito ao Modelo Territorial, e segundo a figura seguinte, a exploração avícola 

enquadra-se em Áreas de desenvolvimento agrícola e florestal – Floresta de produção e Olivicultura 

(CCDR-LVT, 2009). 
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Exploração avícola
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Figura 4.13-1 – Modelo Territorial 

(Fonte: CCDR-LVT, 2009) 

Relativamente ao enquadramento em área de Agricultura e Florestas, as normas orientadoras 

estabelecidas pelo PROT-OVT, são: 

“1. Promover o desenvolvimento rural na óptica da multifuncionalidade dos espaços, através de 

estratégias e instrumentos que englobem os diversos actores públicos e privados com interesses 

nestes domínios; 

2. Promover actividades de produção agrícolas e florestais economicamente competitivas e 

respeitadoras do ambiente, da segurança alimentar e do bem-estar animal e da 

multifuncionalidade dos espaços florestais. 

3. Valorizar os recursos naturais, paisagísticos e patrimoniais dos espaços rurais. 

4. Promover a elaboração dos Planos de Gestão Florestal das áreas submetidas a regime florestal, 

das propriedades privadas com área superior ao definido em cada PROF e em especial das matas 

modelo (Quinta do Furadouro e uma área integrada na Companhia das Lezírias, S. A.), uma vez 

que estas são constituídas por espaços florestais onde há possibilidade de implementar e testar 

modelos de gestão que se pretendem exemplares. 

5. Estimular a diversificação do tecido económico e social e a melhoria da qualidade de vida das 

zonas rurais, promovendo a salvaguarda das áreas agrícolas prioritárias na afectação do território a 

outras utilizações dominantes. 

6. Integrar os processos de modernização, expansão e instalação de novas actividades no 

território, relativas à transformação e distribuição, no contexto das soluções que venham a ser 

propostas para as restantes actividades económicas. 
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7. Promover a adopção, por parte das entidades competentes, de mecanismos de tratamento 

prioritário dos processos de licenciamento de iniciativas empresariais integradas no contexto das 

fileiras estratégicas propostas no âmbito do Plano Estratégico Nacional 2007-13 (PEN). 

8. Desenvolver unidades de valorização de efluentes, resíduos e lamas provenientes de 

agroindústrias e explorações agro-pecuárias de forma a contribuir para a melhoria dos solos 

(incorporação de matéria orgânica de qualidade), prevendo soluções colectivas e multisectoriais, 

prevendo a produção de energias renováveis (biodigestão). 

9. O desenvolvimento sustentável em espaço rural deve: 

a) Sujeitar as actividades florestais aos objectivos e normas específicas comuns previstos 

nos PROF do Oeste e Ribatejo, tendo em conta as respectivas sub-regiões homogéneas e 

funcionalidades, tal como identificado no Anexo IV; 

b) Sujeitar as actividades agrícolas desenvolvidas em áreas designadas como Zonas 

Vulneráveis, ao abrigo Directiva Nitratos (Directiva n.º 91/676/CEE, do Conselho, de 12 de 

Dezembro), ao enquadramento previsto nos respectivos Programas de Acção; 

c) Acautelar a remoção de nutrientes durante o tratamento de águas residuais urbanas ou 

agro-industriais em zonas vulneráveis aos nitratos; 

d) Sujeitar as actividades agrícolas e florestais desenvolvidas nas áreas classificadas para 

conservação da natureza e da biodiversidade à compatibilização das mesmas aos 

objectivos para que foram criadas; 

e) Sujeitar os solos susceptíveis de desertificação às normas resultantes da aplicação 

regional do Plano de Acção Nacional de Combate à Desertificação; 

f) Promover e salvaguardar os investimentos (públicos ou privados) estruturantes do 

espaço rural, tais como áreas de regadio, a floresta, as acções de estruturação fundiária, 

ou ainda os investimentos com impacte social e económico na comunidade, tais como 

regadios tradicionais, construções ou benfeitorias.” 

Quanto às normas aplicáveis do PROT-OVT, e tendo em conta o enquadramento em área de 

Agricultura e Florestas, no domínio das actividades de pecuária intensiva, transformação e 

distribuição agro-alimentar e florestal, condicionar a ocupação e uso do solo às seguintes 

directrizes: 

“2.1. Promover a adopção, por parte das entidades competentes, de mecanismos de tratamento 

prioritário dos processos de licenciamento de iniciativas empresariais integradas no contexto das 

fileiras estratégicas propostas no âmbito do Plano Estratégico Nacional 2007-13 (PEN); 

2.2. Definir condições e identificar áreas para a implantação de novas unidades sectoriais 

produtivas e para a deslocalização de unidades que estejam em conflito com outros sectores; 
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2.3. Requalificar os territórios com elevada carga primária intensiva – suiniculturas, boviniculturas 

e explorações avícolas – sem tratamento colectivo de efluente; 

2.4. Salvaguardar a permanência em solo rural das áreas com unidades produtivas pecuárias.” 

O presente IGT refere ainda que surge com expressão territorial concentrada a subárea da 

Pecuária Intensiva (suinicultura e avicultura) para a qual deverão ser criadas as condições 

ambientais necessárias para que as actividades existentes possam vir a coexistir com uma 

valorização sustentada dos recursos naturais, paisagísticos e patrimoniais das áreas rurais onde se 

localizam (Estratégia Nacional para os Efluentes Agro-Pecuários e Agro-Industriais), tornando-os, 

assim, compatíveis com a expansão futura de turismo de qualidade nas sub-regiões do Oeste e 

Vale do Tejo. 

Unidade Territorial 

As Unidades Territoriais são demarcadas com base na identificação de áreas relativamente 

homogéneas do ponto de vista dos padrões de ocupação do solo, apresentam características gerais 

muito semelhantes em termos de tipologias de ocupação agrícola, florestal ou edificada e não 

obstante a sua natural diversidade interna, evidenciam potencialidades e problemas comuns em 

função do padrão dominante. 

Das 16 unidades territoriais identificadas no PROT-OVT, algumas foram divididas em subunidades, 

seja pelas características específicas que as distinguem ou por descontinuidade espacial. Na Figura 

seguinte, representam-se as unidades e subunidades definidas no Oeste e Vale do Tejo, sendo que 

a área em estudo se insere na unidade nº 7 – Oeste florestal (CCDR-LVT, 2009). 

A unidade Oeste florestal integra parte dos concelhos de Alenquer, Azambuja, Rio Maior e 

Santarém e caracteriza-se por um relevo ondulado ocupado com povoamentos florestais de 

eucalipto e pinheiro bravo associados à função de produção florestal (o que lhe confere elevado 

potencial de biomassa). Surgem, pontualmente, alguns olivais, vinhas e áreas de agricultura em 

baixa aluvionar. 

A edificação é particularmente dispersa, salientando-se a presença de algumas áreas afectas a 

indústrias, comércio ou logística. No sistema urbano interno destacam-se Rio Maior a Norte, e, 

Alenquer, e Alcoentre a Sul. No exterior, Azambuja e Alcanena também exercem alguma 

polarização sobre a unidade. 

Nesta Unidade Territorial surge uma forte ligação transversal entre o Oeste e o Vale do Tejo 

potenciada pelo cruzamento da A15 com a EN1 (actual IC2). 

Em especial na parte Norte da unidade regista-se uma concentração de pecuária intensiva e de 

grandes unidades de extracção de calcário. 
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Exploração avícola

 

Figura 4.13-2 – Unidades territoriais 

(Fonte: CCDR-LVT, 2009) 

Quanto aos recursos hídricos, são vários os cursos de água que atravessam ou partem desta 

unidade em direcção à bacia do rio Tejo, destacando-se, entre outros, os rios Maior e Alviela. Em 

termos de recursos subterrâneos, a unidade é servida pelo aquífero Ota–Alenquer. 

Em termos de recursos geológicos, nos concelhos de Alenquer e Rio Maior, exploram-se calcários 

para produção de agregados que se destinam fundamentalmente à construção civil e obras 

públicas. Em Alenquer são ainda explorados calcários destinados ao fabrico de calçada portuguesa 

em pedreiras de pequena dimensão. 

Localizadas a 3 Km da cidade de Rio Maior, junto à EN1, encontram-se as únicas salinas de 

salgema existentes em Portugal, cujo sal provém de uma mina de sal-gema, extensa e profunda 

que é atravessada por uma corrente de água subterrânea. 

Importa, ainda, relevar o Canhão Cársico da Ota local que se destaca pela sua importância em 

termos, geológicos, florísticos e faunísticos. 
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As Unidades Territoriais correspondem a espaços que à escala regional evidenciam características 

específicas do ponto de vista da ocupação e da utilização do solo e que pela sua extensão e 

particularidades são merecedores de uma abordagem conjunta e integrada e objecto de normas 

detalhadas dirigidas ao planeamento das ocupações e usos do solo. Nas Unidades Territoriais 

aplicam-se as orientações e directrizes, as quais visam, em particular, constituir o quadro de 

referência para os planos municipais de ordenamento do território e orientar os planos especiais de 

ordenamento do território, instrumentos vinculativos dos particulares a que incumbe, 

respectivamente, o estabelecimento de regimes de ocupação, uso e transformação do solo e de 

salvaguarda de recursos e valores naturais. 

Para a unidade em análise (Oeste Florestal) as directrizes são: 

“1. Estruturar a unidade em torno do sistema urbano formado por Rio Maior e Alenquer e por uma 

rede complementar de aglomerados urbanos e rurais a identificar, nos respectivos PDM, que 

absorvam as procuras de edificação e contrariem as tendências de povoamento disperso; 

2. Elaborar um PAT para a área de acolhimento empresarial a desenvolver no âmbito da Porta 

Norte da Área Metropolitana de Lisboa, nos concelhos de Alenquer e Azambuja (abrangendo áreas 

das Unidades Territoriais limítrofes), que inclua componentes estratégicas, programáticas e 

ordenamento do território; 

3. Impedir, em sede de PDM, a expansão do edificado em áreas de baixa aluvionar, na medida em 

que os corredores fluviais são parte integrante da ERPVA; 

4. Ordenar e requalificar o troço da EN366 entre Alcoentre e Aveiras, do ponto de vista urbanístico 

e da funcionalidade das áreas de actividades; 

5. Compatibilizar a indústria extractiva com outros usos e com a protecção de valores naturais 

importantes e promover a recuperação ambiental das extracções abandonadas e em fim de 

exploração; 

6. Manter manchas agrícolas no contínuo florestal; 

7. Promover o saneamento ambiental das agro-pecuárias e a sua compatibilização com outros usos 

e definir as condições para a modernização e ampliação das unidades, designadamente para 

garantir o cumprimento de normas relativas à higiene, bem-estar animal e ambiente, nos termos 

da legislação aplicável (ex. ENEAPAI); 

8. Garantir a integridade das áreas abrangidas pelo projecto do aproveitamento hidroagrícola de 

Rio Maior, salvaguardar e promover a sua função produtiva agrícola de regadio/uso agrícola e 

preservar as áreas para construção das barragens e albufeiras; 

9. Manter a dominância da ocupação e uso florestal da unidade territorial; diminuir o risco de 

incêndio, e aumento do valor paisagístico e biodiversidade, bem como valorizar as áreas de 

sobreirais; 
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10. Avaliar a exequibilidade da criação de áreas protegidas de nível regional ou local em espaços 

de elevado valor natural, a gerir pelas autarquias, incluindo entre outras o Canhão da Ota, os 

relevos calcários da envolvente de Alenquer e da Ota, as várzeas e vales das Ribeiras da Marcussa, 

do Judeu, da Ameixoeira e do Archinho, e os relevos calcários do Choupo–Relvinhas–Penas do 

Prado; 

11. Manter o coberto vegetal natural e a gestão sustentável dos usos agrícolas e das formações 

florestais, ao longo do Corredor Ecológico do Maciço Calcário, que nesta Unidade se desenvolve 

entre a Serra dos Candeeiros e a Serra de Montejunto e das encostas dos vales das linhas de água 

que drenam para o Rio Tejo; 

12. Promover e garantir o bom estado ecológico das massas de água e dos ecossistemas 

ribeirinhos dos Corredores Fluviais essenciais para a ERPVA, designadamente no Rio Maior, Ribeira 

de Almoster, Ribeira do Juncal, Ribeiras das Alcobertas, e Rio Alviela; 

13. Promover a elaboração dos Planos de Gestão Florestas das áreas submetidas a regime florestal 

(perímetro florestal da Serra de Ota); 

14. Estudar, delimitar e gerir as salinas de Rio Maior enquanto paisagem notável.” 

Estrutura Regional de Protecção e Valorização Ambiental (ERPVA) 

A preservação e valorização ambiental concretizada através de uma Estrutura Regional de 

Protecção e Valorização Ambiental (ERPVA) são essenciais para a criação de oportunidades de 

desenvolvimento e coerência do modelo territorial.  

A ERPVA constitui uma estrutura multifuncional com diferentes objectivos de protecção de áreas 

para a conservação da natureza, preservação de biodiversidade e recursos hídricos, apoio ao 

turismo integrado, recreio e lazer e articulação com a rede urbana. A coexistência espacial da 

ERPVA com as diferentes actividades depende de diferentes graus de compatibilização. Por 

exemplo, a conservação da natureza e a protecção de habitats podem ser, em determinadas 

situações, objectivos não compatíveis com o uso para recreio deste espaço. Esta estrutura, ao 

integrar diferentes territórios e sistemas, de forma articulada, poderá suscitar a proposta no plano 

de regimes de gestão diferenciada para as diferentes áreas. 

Em termos conceptuais, a ERPVA é constituída por uma rede de áreas e corredores com funções 

ecológicas dominantes, recursos fundamentais para a manutenção das funções ecológicas da 

região, interligadas de modo a garantir a continuidade entre espaços. Estas estruturas englobam as 

áreas e corredores mais sensíveis ou classificados, do ponto de vista da conservação da natureza, 

assim como, recursos hídricos importantes e a preservação de habitats e ecossistemas 

particulares. 

A integração, em termos metodológicos, de um conjunto de contributos de diversos sectores do 

PROT-OVT é importante, em especial das áreas da conservação da natureza e biodiversidade, 
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agricultura e florestas, riscos naturais, assim como elementos decorrentes da interpretação da 

cartografia dos padrões de ocupação do solo.  

Exploração avícola

 

 

Figura 4.13-3 - Estrutura Regional de Protecção e Valorização Ambiental 

(Fonte: CCDR-LVT, 2009)  

Relativamente à ERPVA, a exploração avícola não faz parte de corredores ecológicos da região, 

sendo que o local não tem valor conservacionista do ponto de vista da funcionalidade ecológica à 

escala regional. 
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4.13.3 Plano Director Municipal (PDM) de Rio Maior  

O Plano Director Municipal (PDM) do concelho de Rio Maior é regulamentado pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 47/95, de 17 de Maio, com a 1ª alteração pela Resolução do Conselho de 

Ministros nº 84/2002, de 19 de Abril, com suspensão parcial através da Resolução do Conselho de 

Ministros nº 40/2003, de 24 de Março, com a 2ª alteração por adaptação através da Declaração 

212/2008 de 12 de Junho, com 3ª alteração através do Aviso 5174/2010, de 11 de Março, e com a 

4ª Alteração por adaptação através do Aviso 5175/2010, de 11 de Março. 

O PDM de Rio Maior abrange a totalidade da área do concelho, e constitui para essa mesma área o 

respectivo instrumento de ordenamento do território, podendo ser revisto antes de decorrido o 

prazo de 10 anos a partir da sua vigência. De acordo com informação da Câmara Municipal da Rio 

Maior, o PDM encontra-se actualmente em revisão. 

O Ordenamento do Território tende claramente para a especialização do uso do solo, determinando 

qual o uso mais adequado e útil à colectividade, considerando para o efeito o seu potencial de 

utilização, em termos do seu valor agrícola, florestal, pecuário, urbano, industrial, etc. 

Confrontando o terreno com Carta de Ordenamento do PDM (Figuras seguintes) verifica-se que o 

mesmo se encontra dividido pelo perímetro urbano de Fráguas. A parte da parcela que se situa 

dentro do perímetro urbano, localiza-se numa unidade operativa designada por “Área de Reserva 

de Expansão”, as acções de edificação poderão ter lugar se cumprirem em termos de 

edificabilidade, uso e índices urbanísticos, estabelecidos nos artigos 25º, 28º, 30º e 31º do 

regulamento do PDM. A parcela que se situa fora do perímetro urbano e onde estão implantados os 

três pavilhões (exploração avícola), localiza-se em categoria de espaço designada por “Áreas de 

Floresta de Produção”, ao qual se aplicam os condicionamentos dispostos no artigo 50º do presente 

regulamento. 

Espaços florestais  

O capítulo VIII do presente diploma estabelece as classes integrantes dos Espaços florestais. 

Relativamente às áreas floresta de produção, o artigo 50º, ponto 1, define que “a constituição das 

áreas de floresta de produção assegura a defesa da estrutura verde dominante, tendendo para a 

promoção de populações arbóreas, instaladas segundo técnicas de cultura e de exploração que têm 

por objectivo a produção.  

Nestas áreas devem ser estabelecidos programas que motivem a gestão regional da floresta, 

articulando as zonas de «povoamentos puros» e «mistos», tendo em vista a salvaguarda da 

protecção do solo e das características da paisagem. 
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(Fonte: PDM de Rio Maior, 1995)
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Estas áreas ficam sujeitas aos seguintes condicionamentos: 

“3.1 – Pode ser autorizada a construção isolada de edificações de apoio a explorações agrícolas, 

agro-pecuárias ou florestais. É ainda permitida a construção isolada de edificações destinadas a 

habitação em parcelas com áreas igual ou superior a 4 ha; 

3.2 – A altura máxima das construções, com excepção de silos, depósitos de água ou instalações 

especiais devidamente justificadas – 6,5 m; 

3.3 – Índice de construção – 0,08; 

3.4 — A área máxima de pavimentos a edificar destinados a habitação, incluindo anexos, é de 

1.000 m2; 

3.5 — O afastamento mínimo das edificações aos limites da parcela é de 10 metros. 

3.6 — O abastecimento domiciliário de água e a drenagem de esgotos devem ser assegurados pela 

constituição de sistemas autónomos de promoção privada, não sendo imputável à autarquia a 

extensão das redes públicas.” 

A instalação avícola é constituída por três pavilhões, sendo que apenas o Pavilhão nº 3 possui 

alvará de construção nº 40/2008 e alvará de utilização nº 101/2008. Relativamente ao Pavilhão nº 

1 e 2 foi submetida à Câmara Municipal de Rio Maior, para apreciação da Licença administrativa 

para obras de legalização dos dois pavilhões, inseridos em prédio misto com 66.860 m2, 

pertencente ao aviário Jose Batista Carvalho e Filhos, Lda. Apresenta-se em seguida o pedido de 

Legalização enviado à Câmara Municipal de Rio Maior. 

A proposta de decisão por parte da Câmara Municipal de Rio Maior, refere que: “(…) considera-se 

que projecto de arquitectura reúne as condições necessárias para poder ser aprovado, 

condicionado ao parecer/decisão favorável ou favorável condicionado da entidade coordenadora 

competente no âmbito do REAP, a Direcção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do 

Tejo (DRAPLVT). (…)”  
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Apresenta-se em seguida o Quadro com os respectivos parâmetros urbanísticos, do Pavilhão nº 3, 

sendo este o único que detém autorização, segundo artigo 50º do PDM de Rio Maior. 

Quadro 4.13-1 – Parâmetros urbanísticos 

 
Artigo 50º 

PDM de Rio Maior 

 

Pavilhão nº3 

Altura máxima das edificações 6,5 m  Altura das edificações 3,0 m 

Índice de construção 0,08 Índice de construção 0,035 

Área máxima de pavimentos 

destinados a habitação 
1.000 m2 

Área máxima de pavimentos a 

edificar  

Área de pavimentos a licenciar 

1.700,40 m2 

Afastamento mínimo das 

edificações não habitacionais 
10 m Cálculo para o Índice 1.700,40 m2 

Afastamento mínimo das 

edificações habitacionais 
6 

Afastamento ao limite lateral e 

tardoz 

Lateral 

cumprido 

Refira-se ainda que o abastecimento de água ao aviário é assegurado pelo furo de captação de 

águas subterrâneas da beneficiária.  

De acordo com a Carta de Condicionantes e Carta da Reserva Agrícola Nacional (RAN), do PDM de 

Rio Maior em vigor, e Carta da Reserva Ecológica Nacional (REN) do concelho de Rio Maior 

(Resolução do Conselho de Ministros nº 31/2008, de 19 de Fevereiro) a exploração avícola em 

estudo não se encontra como parte integrante de alguma condicionante, servidão ou restrição de 

utilidade pública. Porém, parte do limite da propriedade insere-se em classe de REN – áreas em 

risco de erosão - sendo que esta não se encontra ocupada por nenhuma infraestrutura.  



Carta S íntese de Condiconantes na área de Projec to 
(Fonte: PDM de Rio Maior, 1995 e 

Carta de REN concelho de Rio Maior, 20 08)

Número da Figura:

4.13-6

Março 2013Data:

Pro jec ção Hay ford Gaus s, Datum Lis boa. M apas  n.º  339 e 340 Série  M888, IG eoE

Escala:

Descrição:

Estudo de Impacte Ambiental do Aviário de 
José Batista Carvalho e Filhos, Lda - 

Vale das Colmeias - Instalação Existente

1:5 000

Legenda

1
2

3

$

m0 250125

-60.734,9

-33.713,0

-62.350,1-32.305,1

Linhas de água incluídas na REN

Reserva Agrícola Nacional (RAN)

Reserva Ecológica Nacional (REN)
áreas com risco de erosão

Rede viária
Rede primária existente

Plano de Aproveitamento 
Hidroagrícola de Rio Maior

Limite do terreno

Pavilhões

Limite da exploração avícola



Extracto da Carta de Condicionantes do PDM Rio Maior 
Carta 1  e 2

(Fonte: PDM de Rio Maior, 1995)

Número da Figura:

4.13-7

Março 2013Data:

Pro jec ção Hay ford Gaus s, Datum Lis boa. M apas  n.º  339 e 340 Série  M888, IG eoE

Escala:

Descrição:

Estudo de Impacte Ambiental do Aviário de 
José Batista Carvalho e Filhos, Lda - 

Vale das Colmeias - Instalação Existente

1:25 000

Legenda

m0 1.000500 Limite do terreno

Pavilhões

Limite da exploração avícola

-66.148,4-27.751,4

-34.793,2

-58.079,9

m0 1.000500
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Figura 4.13-8 – Extracto Carta REN do concelho Rio Maior (escala 1:25 000) 

(Fonte: CCDR-LVT, 2008) 
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4.13.4 Outros Condicionantes à Ocupação do Solo 

O projecto em estudo não se encontra inserido em áreas classificadas como Zona de Protecção 

Especial, Sítio Natura 2000 ou Parque Natural. 

Na envolvente do Aviário José Batista Carvalho & Filhos, Lda., encontram-se quatro áreas 

sensíveis. Tal como se pode observar na figura seguinte, a mais próxima, é o Parque Natural da 

Serra de Aires e dos Candeeiros, que dista apenas 6 km da exploração. Seguidamente, encontra-se 

a Serra de Montejunto a apenas 20 km.  

 

 

Figura 4.13-9 – Áreas Sensíveis 

(Fonte: ICNF, 2010) 
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5 ANÁLISE DE IMPACTES E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO 

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 os diversos factores ambientais 

considerados na fase de exploração. Deverão ser identificados os impactes positivos ou negativos, 

directos ou indirectos, a curto, médio e longo prazo, permanentes ou temporários, certos ou 

incertos. 

Para cada um dos factores ambientais e pelas razões já apresentadas, para a fase de exploração 

serão analisadas e recomendadas as medidas a adoptar, com vista à minimização das perturbações 

ambientais causadas pela exploração da instalação. 

5.1.1 Previsão (identificação e quantificação) e Avaliação de Impactes 

Entende-se por impacte a alteração ao meio envolvente originada por determinado projecto, de 

forma directa ou indirecta. Estes impactes poderão ser muito pouco significativos, pouco 

significativos, significativos, muito significativos, ou mesmo não significativos (nulos), consoante a 

gravidade ou magnitude da situação a eles inerente. 

Para cada factor ambiental são identificados, quantificados (sempre que possível) e avaliados 

conjuntos de impactes, que permitam uma quantificação ou qualificação o mais rigorosa 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.  

Naturalmente, existirão impactes analisados de forma mais detalhada que outros, justificando-se 

tal situação pelo facto de, conforme o projecto, existirem factores ambientais que, à partida, se 

pressupõem como mais passíveis de serem afectados, 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 

eventuais medidas no sentido de serem efectuados estudos específicos, por forma a se preverem 

os impactes gerados com o grau de confiança desejável. 

Quando os indicadores em presença tenham um significado similar ou complementar, poderão ser 

agregados em índices, por forma a sintetizar melhor a informação, com requisitos metodológicos 

que preservem o significado original dos dados. Indicadores com significado intrinsecamente 

diferente, ou que tenham como alvo diferentes sujeitos, não são agregados por forma a não 

mascarar problemas críticos. 
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A partir dos indicadores em presença, é definido um conjunto de “índices de impacte”. Os valores 

de cada índice são classificados de acordo com a sua natureza, espaço, duração, início, 

reversibilidade, probabilidade e magnitude, com as seguintes ressalvas: 

 Nem sempre a natureza do impacte é simples. O mesmo impacte pode ser considerado 

positivo por uma entidade e negativo por outra. Caso isto ocorra, serão discriminados os 

valores do impacte em função do sujeito; 

 O nível de significância (sem significativo, pouco significativo, significativo e muito 

significativo), em qualquer escala convencional, é sempre reportado a um padrão (legal, 

técnico-científico ou pericial), mediante uma função de classificação com critérios 

objectivos. Existindo quantificação objectiva e na ausência de padrão, dispensar-se-á 

qualquer classificação da significância; 

 Um impacte pode manifestar-se directa ou indirectamente num factor ambiental; 

 O início refere-se à verificação observável de um efeito no ambiente: curto prazo (dentro 

de dois anos), médio prazo (dentro da vida útil do projecto) e longo prazo (para além do 

tempo de vida útil do projecto); 

 A duração (temporário ou permanente) refere-se à fracção de tempo em que o efeito se 

verifica e está associado ao conceito de reversibilidade, correspondendo à cessação de um 

efeito no prazo de cerca de dois anos após a cessação da causa (acção do projecto) que 

originou esses efeitos; 

 O conceito de certo ou incerto refere-se à probabilidade de um impacte se manifestar ou 

não. 

Um impacte é tanto mais significativo quanto maior for o seu nível espacial, duração, 

irreversibilidade, probabilidade e magnitude, mas apenas na medida em que tal implicar perdas de 

usos. São considerados especialmente significativos (negativos) os impactes irreversíveis que 

infrinjam as normas legais, ou destruidoras de componentes raros ou únicos do património natural 

ou cultural, dada a óbvia perda de usos implicada. 

A escala convencional utilizada é, tanto quanto possível, similar para os diferentes factores 

ambientais, devendo ser feito um grande esforço para a compatibilização de critérios. Os impactes 

ambientais significativos foram considerados consoante o mencionado na Portaria n.º 330/2001, de 

2 de Abril, Anexo II: 

 Positivo e negativo; 

 Directo e indirecto; 

 A curto, médio e longo prazo; 

 Permanente e temporário; 

 Certo e incerto. 
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Para todos os casos, são explicitados os critérios que presidem à definição de um dado nível de 

impacte em função de dados objectivos. Dada a diferença de significado entre os diversos factores 

ambientais, e a ausência de padrões sedimentados em muitos sectores, admitimos que possa 

subsistir alguma arbitrariedade na classificação, ou mesmo alguma distorção num ou noutro 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. 

Na generalidade, e para todos os factores ambientais, 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.  

A análise de impactes neste caso, uma vez que o aviário já está em exploração incidirá sobre a 

fase de exploração. Uma vez que o aviário em estudo se encontra já em laboração não se 

considera necessário proceder à avaliação dos impactes da fase de construção do mesmo.  

Neste capítulo, serão também analisadas e recomendadas as medidas a adoptar durante a fase de 

exploração, com vista à minimização das perturbações ambientais causadas pela exploração do 

projecto. 

A elaboração das medidas mitigadoras e de valorização é de grande importância, tendo em conta a 

fase do projecto. Neste sentido, 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. 

5.1.2 Medidas de Mitigação 

No ponto referente às medidas de mitigação serão analisadas e recomendadas as medidas a 

adoptar durante a fase de exploração, com vista à minimização das perturbações ambientais 

causadas pela exploração do projecto.  

As medidas recomendadas são de dois tipos:  

 Âmbito geral; 

 Específicas. 

As medidas gerais referem-se a medidas e cuidados que devem ser seguidas em todas as 

situações. As medidas específicas são dirigidas a acções do projecto específicas para as diferentes 

fases do projecto. 

Tendo em conta que o Aviário José Batista Carvalho & Filhos, Lda. se encontra já em fase de 

exploração, serão apenas enunciadas para cada factor ambiental as medidas de carácter geral e 
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específico que se deverão levar em conta durante esta fase do projecto, e que contribuam para a 

minimização dos impactes negativos previstos e para potenciar os impactes positivos, ou 

valorização de impactes, com a implementação do cenário ambientalmente mais favorável. 

 

5.2 CLIMA E MICROCLIMA 

5.2.1 Impactes 

A nível global, não são esperados impactes relacionados com o clima. No entanto, poderá ocorrer 

um aumento muito localizado da temperatura do ar, aumento este resultante do aquecimento das 

instalações, através de caldeiras, concretamente, geradores de ar quente a partir da combustão da 

casca de pinha, necessário para a manutenção de uma temperatura adequada ao seu crescimento.  

No entanto é de salientar que a probabilidade da ocorrência deste aumento é muito reduzida, visto 

que os pavilhões estão preparados para a retenção da temperatura dentro deles. Assim, também 

se considera um impacte nulo ao nível local. 

As alterações da morfologia do terreno induzem a modificações na drenagem das massas de ar, 

com incidência sobre os ventos locais e brisas. A remoção da vegetação e a impermeabilização do 

solo têm também consequências ao nível da radiação reflectida e na evapotranspiração. 

A obstrução provocada pela instalação, decorrente da presença dos edifícios da instalação em 

análise, constitui uma barreira à circulação de massas de ar e dos ventos e brisas locais. 

No presente caso, os impactes microclimáticos anteriormente referidos são considerados nulos, 

visto os edifícios da instalação não apresentarem alturas muito significativas e pelo facto de 

estarem já implantados. Não é assim expectável um agravamento da ocorrência de fenómenos 

meteorológicos. 

Em síntese, a exploração da instalação não é susceptível de causar impactes significativos no 

microclima da região atravessada. 

5.2.2 Medidas 

Para este factor ambiental, não são propostas medidas, dada a inexistência de significado dos 

impactes microclimáticos. 
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5.3 GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA E HIDROGEOLOGIA (RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS) 

5.3.1 Impactes 

Características geomorfológicas do local e movimentações de terras  

Na fase de exploração os impactes que tiveram início na fase de construção, decorrentes da 

alteração das características geomorfológicas do local e das movimentações de terras realizadas, 

não têm expressão, uma vez que não são registadas quaisquer afectações resultantes da 

exploração da instalação. 

Áreas impermeabilizadas 

As áreas impermeabilizadas alteram a drenagem superficial, bem como diminuem a taxa de 

infiltração, contudo as áreas impermeabilizadas (pavilhões e arruamentos) existentes no aviário 

são pouco significativas (cerca de 6.254,10 m2), pelo que não se esperam que ocorram modificações 

no regime hidrológico e hidrogeológico, resultando um impacte negativo mas muito pouco 

significativo, incerto, indirecto, médio prazo e permanente. 

Consumo de água subterrânea – furo de captação 

O abastecimento de água à exploração avícola é assegurado pelo furo de captação de águas 

subterrâneas da beneficiária, sendo que não é consumida água da rede pública. A água captada 

não é utilizada para consumo humano, apenas nas instalações sanitárias (lavagens mãos, 

autoclismo), abeberamento das aves, desinfecção das instalações e equipamentos, sistema de 

arrefecimento e arco de desinfecção.  

Grande parte do consumo de água (90%) é para o abeberamento das aves, para cerca de 126.500 

aves existe um consumo de água, por bando, de 3.328,77 m3. Anualmente, a exploração avícola 

apresenta um consumo de cerca de um consumo 3.697,69 m3.  

A instalação tem ainda adoptadas medidas de racionalização de consumo de água resultando um 

impacte negativo mas muito pouco significativo, incerto, indirecto, médio prazo e permanente. 

Relativamente à água captada são efectuadas análises regulares. A não existência de coliformes 

(Resultado igual a zero) é tomada como uma indicação de que uma água não contém 

microrganismos patogénicos. 

Segundo o Decreto-lei nº 236/98, de 1 de Agosto, Anexo XVI (Qualidade das águas destinadas à 

rega), o resultado obtido do parâmetro coliformes fecais cumpre o VMR legislado (100) em /100 ml 

(expressão dos resultados), uma vez que o resultado obtido é igual a zero. Os outros parâmetros 

analisados (enterococos, total de microrganismos a 22ºC, total de microrganismos a 37ºC, 

clostridium perfringens), não estão legislados neste Anexo XVI do Decreto-lei nº 236/98 de 1 de 

Agosto. 



Estudo de Impacte Ambiental do Aviário José Batista Carvalho & Filhos Lda. – Vale das Colmeias – Instalação Existente 

 

 

Inovação e Projectos em Ambiente, Lda.   

Março 2013  

208 

Pela análise dos resultados do boletim analítico, verifica-se que a água captada contém 

microrganismos a 22ºC e a 37ºC. 

Os microrganismos que se desenvolvem habitualmente em biofilmes nas superfícies em contacto 

com a água. Uma elevada contagem de colónias ocorre especialmente em zonas de maior 

estagnação dos sistemas de distribuição de água, em redes prediais e em alguns equipamentos 

(por exemplo, filtros de carvão). Após desinfecção, a presença destes microrganismos indica que o 

tratamento é ineficaz (WHO). 

A presença de microrganismos na água tratada resulta de contaminações de origem externa, 

(rupturas de condutas, trabalhos de manutenção, intrusões causadas por pressões negativas, 

entrada de animais em reservatórios), ou da má qualidade da água bruta aliada a sistemas de 

desinfecção deficientes. Neste caso pode dever-se a uma desinfecção deficiente. 

Porém, surge a necessidade de caracterizar a qualidade da água subterrânea com base no furo 

existe na instalação avicola para outros parâmetros. Assim, deverão ser analisados, ainda, os 

seguintes parâmetros: pH, condutividade, nitratos, azoto amoniacal, azoto total, fosforo total, 

ferro, manganês, sulfatos, cloretos, oxidabilidade ao KMnO4 ou Carbono Orgânico Total e Oxigénio 

dissolvido. Estes valores deverão ser analisados de acordo com o Decreto-Lei nº 256/98, de 1 de 

Agosto.  

Avaliação das possíveis fontes de contaminação 

As várias possíveis fontes de contaminação podem ser: 

 Origem doméstica (fossas sépticas, escorrências da deposição de resíduos não 

acondicionados sobre o solo, escorrências de águas de lavagens contaminadas com 

detergentes, etc) 

 Actividades industriais  

 Actividades agrícolas (aplicação superior à necessária de pesticidas, fertilizantes) 

 Resíduos de origem animal: Actividade pecuária (derivados de suiniculturas, vacarias, 

boviniculturas, aviculturas), excrementos dos animais 

No caso da presente exploração avícola em estudo as possíveis fontes de contaminação podem 

eventualmente ser: fossa séptica com poço absorvente, actividades agrícolas existentes na 

envolvência e resíduos de origem animal.  

Fossa séptica com poço absorvente 

As águas residuais geradas provêm essencialmente dos sanitários existentes na exploração e são 

essencialmente águas residuais domésticas. Qualitativamente estas águas são caracterizadas 

sobretudo pela presença de substâncias orgânicas e de sólidos suspensos. 
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O tratamento das águas residuais é realizado em fossa séptica com poço absorvente. 

A existência duma fossa com poço absorvente poderá eventualmente afectar a qualidade dos 

recursos hídricos subterrâneos, uma vez que não é estanque, e se não é efectuada a remoção 

regular das lamas produzidas poderá reduzir a eficiência do seu tratamento e a água residual não 

ser adequadamente tratada. 

De forma a minimizar este impactes deve ser assegurada a remoção regular das lamas produzidas 

na fossa séptica de modo a garantir a eficiência do tratamento e não deteriorar os recursos hídricos 

e contaminar o solo. 

Actividades agrícolas existentes na envolvência 

Note-se que existem alguns terrenos agrícolas na proximidade do local, o que poderá afectar a 

qualidade dos recursos hídricos subterrâneos (poluição difusa), devido à escorrência, percolação de 

fertilizantes (adubos e correctores de pH), pesticidas (fungicidas, herbicidas e insecticidas), etc.  

Valorização agrícola dos terrenos pela aplicação de estrume 

A valorização agrícola dos terrenos pela aplicação de estrume, não é efectuada na exploração 

avícola, a área total de espalhamento do estrume é de 135,59 hectares, dos quais: 

- 65,4 ha pertencentes a Luís Miguel Baptista Gonçalves localizados na freguesia de Valada, 

concelho do Cartaxo. 

- 70,19 ha pertencentes a Nicolau manuel Baptista Gonçalves localizados na freguesia de Valada, 

concelho do Cartaxo. 

No que se refere aos resíduos de origem orgânica que constituem a cama das aves (mistura de 

aparas/ serradura e dejectos de animais, numa proporção de 60% para 40% respectivamente), 

caracterizam-se por apresentarem uma elevada carga orgânica, pelo que têm vindo a ser 

encaminhados para empresas agrícolas para efeitos de valorização agrícola. 

A remoção do estrume é efectuada directamente do interior das zonas de engorda para os veículos 

de transporte do estrume e é encaminhado para o local de armazenamento temporário de estrume. 

Estes resíduos (Subprodutos de categoria 2), que correspondem a uma quantidade de 1.012 

m3/ano, são provenientes da fase de limpeza das zonas de engorda das aves, são submetidos no 

exterior à operação R3.  

No futuro está prevista a construção duma Nitreira. 

Desse modo não se poderá relacionar a eventual deterioração da água subterrânea com o 

espalhamento do estrume, uma vez que é efectuada noutro local. 
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Avaliação dos possíveis impactes resultantes da existência de água contaminada 

Os impactes a nível da afectação dos recursos hídricos subterrâneos e usos dados à água 

subterrânea têm várias implicações. As captações de água subterrânea no concelho e freguesia do 

local em estudo, segundo dados fornecidos pela ARH Tejo, têm como usos: Rega, actividade 

industrial, exploração avícola, exploração suinícola e lavagens. 

Segundo a autora Alexandra Gonçalves (2008), a deterioração da qualidade da água subterrânea, 

afecta a qualidade dos recursos hídricos subterrâneos que tem implicações negativas a nível 

ambiental e de saúde quando consumidas por humanos, animais (abeberamento) e plantas (rega), 

etc. Por exemplo, nos humanos o consumo de água contaminada pode provocar cólera, amebiase, 

hepatite. 

O consumo de águas poluídas nas plantas, a nível de metais pesados tóxicos implicará a redução 

do crescimento. O excesso de azoto causa crescimento vegetal acelerado, diminuição da resistência 

a doenças, retardamento da floração e ciclo de vida encurtado. Com excesso de ferro, as folhas 

crescem normalmente com manchas pretas. Os vírus causam doenças variadas. Estas implicações 

são nefastas para a saúde quando consumidas por humanos ou animais. 

As águas residuais das fossas sépticas contêm sais minerais, matéria orgânica, restos de 

compostos não biodegradáveis, vírus e microrganismos fecais, que ao atingir o aquífero implicam 

aumento da mineralização, elevação da temperatura, aparecimento de cor, sabor, odor. 

O excesso de matéria orgânica, resultante dos excrementos dos animais (pecuária), provoca 

grande consumo de oxigénio. 

5.3.2 Medidas 

As medidas propostas para reduzir o impacte neste factor ambiental, são:  

1. Na tampa de protecção do furo, poderá ser aberto um orifício de diâmetro não inferior a 20 

mm, obturado por um bujão, destinado a permitir a introdução de aparelhagem de medida 

dos níveis de água, de modo a assegurar uma gestão cuidada e racional das águas 

subterrâneas, de forma a evitar o aumento do consumo e o rebaixamento do nível freático; 

2. A fossa deve estar protegida da entrada de águas pluviais e ser de construção sólida de 

modo a evitar a saída de águas residuais, com risco de contaminação do solo e das águas, 

sobretudo das águas subterrâneas; 

3. De modo a garantir o adequado funcionamento da fossa séptica, as lamas da fossa devem 

ser recolhidas pelo menos uma vez por ano, evitando a deterioração da qualidade dos 

recursos hídricos subterrâneos como consequência do mau desempenho da fossa, devido a 

fenómenos de colmatação, entupimento, etc. O operador deverá contactar os serviços 

municipalizados para efectuarem a remoção das lamas; 
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4. Devem ser respeitados os perímetros de protecção das captações subterrâneas; 

5. De modo a salvaguardar a qualidade da água captada e evitar a sobre-exploração dos 

recursos hídricos subterrâneos, devem ser monitorizadas regularmente a qualidade e 

quantidade de água captada: 

 O operador deverá submeter a controlo analítico regular, a água captada, além dos 

parâmetros que já efectua a análise, avaliar os seguintes parâmetros: pH, Condutividade, 

nitratos, azoto total, fósforo total, oxidabilidade ao KMnO4 ou Carbono Orgânico Total, 

oxigénio dissolvido; 

 De modo a preservar a qualidade da água captada, deve ser assegurada uma desinfecção 

eficaz da água captada (Tratamento da água captada com cloro). 

6. Quanto aos resíduos sólidos produzidos e de acordo com o Código das Boas Práticas 

Agrícolas, deve existir um órgão de armazenamento que garanta uma retenção por um 

período mínimo de 3-4 meses. Este órgão deve ser totalmente estanque, por forma a evitar 

escorrências para o meio hídrico e para o solo; 

7. Devem ser cumpridas as condicionantes à valorização agrícola de efluentes pecuários 

estabelecidos no art. 10º da Portaria nº 631/2009, de 9 de Junho, e Portaria n.º 114-

A/2011 (Primeira alteração à Portaria n.º 631/2009, de 9 de Junho, que estabelece as 

normas regulamentares a que obedece a gestão dos efluentes das actividades pecuárias e 

as normas regulamentares relativas ao armazenamento, transporte e valorização de outros 

fertilizantes orgânicos); 

8. O potencial espalhamento do efluente tratado deve ser efectuado fora do período mais 

chuvoso (de Outubro a Abril), uma vez que os quantitativos de precipitação potenciam a 

lixiviação dos contaminantes, assim como as escorrências superficiais, especialmente se 

ocorrerem chuvadas intensas ou prolongadas; 

9. A valorização agrícola dos efluentes pecuários e de outros fertilizantes é interdita nas 

seguintes situações: 

o em solos inundados e inundáveis, e sempre que durante o ciclo vegetativo das 

culturas ocorram situações de excesso de água no solo, devendo neste caso, 

aguardar-se que o solo retome o seu estado de humidade característico do período de 

sazão; 

o nos meses de Novembro, Dezembro e Janeiro, excepto quando a aplicação precede 

a instalação imediata de uma cultura ou seja realizada sobre uma cultura já instalada 

e seja agronomicamente justificável; 

o nas parcelas classificadas com IQFP igual ou superior a 4, excepto em parcelas 

armadas em socalcos ou terraços e nas áreas integradas em várzeas destas parcelas, 

http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=sum&serie=1&iddr=2011.58S01&iddip=20110548
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=sum&serie=1&iddr=2011.58S01&iddip=20110548
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sum&iddip=20091427


Estudo de Impacte Ambiental do Aviário José Batista Carvalho & Filhos Lda. – Vale das Colmeias – Instalação Existente 

 

 

Inovação e Projectos em Ambiente, Lda.   

Março 2013  

212 

bem como nas situações que a Direcção Regional de Agricultura e Pescas considere 

tecnicamente adequadas; 

o sob condições climatéricas adversas, designadamente em períodos de precipitação 

ou em que esta esteja iminente; 

o em solos agrícolas em que não exista uma cultura instalada ou esteja prevista a 

sua instalação a consequente utilização próxima dos nutrientes dos efluentes;  

o em dias ventosos ou durante os períodos de elevada temperatura diária, com 

excepção da aplicação por injecção directa; 

o A valorização agrícola de efluentes pecuários e de outros fertilizantes deve, ainda, 

respeitar as seguintes condições: 

o o efluente líquido deve ser, preferencialmente, aplicado com equipamentos de 

injecção directa ou sistemas de baixas pressões que minimizem a sua dispersão; 

o a incorporação no solo do efluente líquido deve ser realizada imediatamente após a 

sua aplicação, até um limite de quatro horas; 

o a incorporação no solo do efluente sólido e dos fertilizantes orgânicos deve ser 

realizada de forma tão rápida quanto possível, até ao limite de vinte e quatro horas, 

após a sua aplicação; 

o Garantir a efectiva rotatividade das parcelas a beneficiar com o efluente, a fim de 

assegurar que não se efectuam dotações em excesso e, deste modo, evitar a 

degradação física, química ou biológica dos solos; 

o Distribuir uniformemente o efluente nas várias parcelas agrícolas; 

o Instalar a cultura agrícola no período de tempo mais curto possível, após a 

aplicação dos efluentes líquidos e sólidos, de modo a garantir que a cultura beneficie 

dos nutrientes dotados; 

o Não aplicar o efluente em solos encharcados, devendo aguardar-se que o solo 

retome o seu estado de humidade normal para proceder à aplicação; 

o Evitar a circulação de veículos e maquinaria fora dos caminhos rurais de acessos às 

parcelas agrícolas; 

o Realizar acções de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores e 

encarregados envolvidos na exploração, relativamente às acções susceptíveis de 

causar impactes ambientais e às medidas de minimização a implementar, 

designadamente normas e cuidados a ter no decurso do espalhamento; 
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o Respeitar, no espalhamento dos efluentes, as zonas de defesa de 50 m para 

qualquer fonte, poço, albufeira, charca ou captação de água e de 10 m para qualquer 

linha de água. 

 

5.4 SOLOS E USOS DO SOLO  

5.4.1 Impactes 

O solo, enquanto recurso natural básico, apresenta múltiplas funções e, enquanto recurso natural 

básico, apresenta múltiplas funções e disponibiliza serviços aos seres vivos, em geral, e ao 

Homem, em particular. Sendo uma componente fundamental dos ecossistemas e dos ciclos 

naturais, pode proporcionar armazenamento de água, ser o suporte essencial do sistema agrícola e 

constituir espaço para as actividades industriais e para os seus resíduos.  

Neste ponto pretendem-se caracterizar os impactes decorrentes do projecto, que ocorrerão sobre 

as diferentes propriedades dos solos existentes no local.  

Fase de Exploração 

O solo é uma interface entre o ar (atmosfera) e a água (hidrosfera). Por este motivo, este 

compartimento ambiental pode sofrer contaminação directa ou por intermédio dos outros dois 

compartimentos ambientais. O problema da contaminação dos solos é a principal questão neste 

factor ambiental para a fase de exploração. 

O processo de contaminação pode definir-se como a adição ao solo de compostos que, qualitativa 

e/ou quantitativamente, podem modificar as suas características naturais e utilizações, produzindo 

então efeitos negativos, e com eles a designada poluição. 

Deste modo, define-se um sítio com solos contaminados como um local onde a poluição põe em 

risco a qualidade do solo, das águas subterrâneas e das águas superficiais, limitando o seu uso e 

constituindo um risco imediato para a saúde pública. De outra forma, e numa perspectiva de 

avaliação baseada no risco, poderá definir-se um sítio com solos contaminados, à semelhança do 

que é referido na legislação holandesa em vigor, como um local onde as substâncias estão 

presentes no solo em concentrações superiores às recomendadas, colocando em sério risco a 

saúde pública e o ambiente. 

Durante a fase de exploração, a contaminação do solo em geral pode ocorrer devido às seguintes 

actividades: deposição directa de resíduos; infiltração das redes de drenagem; derrames 

acidentais; e deposição atmosférica de poluentes libertados. 

Gestão de resíduos resultantes da exploração avícola 

São adoptados todos os procedimentos adequados de armazenamento, acondicionamento e envio 

para operador licenciado dos resíduos produzidos na exploração avícola. 
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São respeitadas todas as regras inerentes a um correcto acondicionamento e transporte de 

resíduos, evitando-se assim a ocorrência de emissões difusas e odores desagradáveis para a 

atmosfera. Não se verifica também emissões para os solos e linhas de água. 

A valorização agrícola dos terrenos pela aplicação de estrume, não é efectuada na exploração 

avícola, a área total de espalhamento do estrume é de 135,59 hectares, dos quais: 

- 65,4 ha pertencentes a Luís Miguel Baptista Gonçalves localizados na freguesia de Valada, 

concelho do Cartaxo. 

- 70,19 ha pertencentes a Nicolau Manuel Baptista Gonçalves localizados na freguesia de Valada, 

concelho do Cartaxo. 

 

Figura 5.4-1 – Áreas de espalhamento de estrume 

No que se refere aos resíduos de origem orgânica que constituem a cama das aves (mistura de 

aparas/ serradura e dejectos de animais, numa proporção de 60% para 40% respectivamente), 

caracterizam-se por apresentarem uma elevada carga orgânica, pelo que têm vindo a ser 

encaminhados para empresas agrícolas para efeitos de valorização agrícola. 

A remoção do estrume é efectuada directamente do interior das zonas de engorda para os veículos 

de transporte do estrume e é encaminhado para o local de armazenamento temporário de estrume. 

Estes resíduos (Subprodutos de categoria 2), que correspondem a uma quantidade de 1.012 
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m3/ano, são provenientes da fase de limpeza das zonas de engorda das aves, são submetidos no 

exterior à operação R3.  

Quando a aplicação de estrume está em equilíbrio com as necessidades das culturas no terreno, 

tem um efeito positivo na produção agrícola e na estrutura do solo através de: 

 Fertilização do solo pela aplicação de estrume: a decomposição do material orgânico pelos 

microrganismos produz CO2, água e minerais dos nutrientes das plantas como N, P, S e 

metais. A mineralização é a transformação de elementos ligados organicamente em 

nutrientes disponíveis para as plantas. A aplicação de estrume às terras de cultivo ou 

pastagens reduzirá as necessidades de fertilizantes artificiais. 

 Melhoria da fertilidade do solo: a matéria orgânica que permanece um ano após a sua 

aplicação assume-se como parte da matéria orgânica do solo e decompor-se-á 

gradualmente com os anos, libertando nutrientes para as plantas. 

 Melhoria da estabilidade da estrutura do solo. A matéria orgânica também está envolvida 

nas propriedades físicas do solo, p. ex. porosidade, arejamento, capacidade de retenção de 

água, melhora a estrutura do solo e reduz a vulnerabilidade do solo à erosão. 

 Melhoria da eficácia dos fertilizantes inorgânicos: a matéria orgânica do solo aumenta a 

capacidade de absorção de minerais, reduzindo a perda de elementos trazidos pelos 

fertilizantes. Os elementos absorvidos são libertados gradualmente para a alimentação das 

plantas. 

No futuro está prevista a construção duma Nitreira. 

O impacte da remoção/destino adequado de todos os resíduos produzidos na instalação é positivo, 

significativo, directo, a curto prazo, temporário e certo. 

Na exploração avicola não existe um local onde são acondicionados os óleos e outros produtos do 

género e não existe local onde se processa a manutenção da maquinaria existente, nomeadamente 

tractores agrícolas, porque não são efectuadas este tipo de operações na exploração avícola. 

Fossa séptica com poço absorvente 

As águas residuais geradas provêm essencialmente dos sanitários existentes na exploração e são 

essencialmente águas residuais domésticas. Qualitativamente estas águas são caracterizadas 

sobretudo pela presença de substâncias orgânicas e de sólidos suspensos. 

O tratamento das águas residuais é realizado em fossa séptica com poço absorvente. 

A existência duma fossa com poço absorvente poderá eventualmente afectar a qualidade dos 

recursos hídricos subterrâneos, uma vez que não é estanque, e se não é efectuada a remoção 

regular das lamas produzidas poderá reduzir a eficiência do seu tratamento e a água residual não 

ser adequadamente tratada. 



Estudo de Impacte Ambiental do Aviário José Batista Carvalho & Filhos Lda. – Vale das Colmeias – Instalação Existente 

 

 

Inovação e Projectos em Ambiente, Lda.   

Março 2013  

216 

De ser assegurada a remoção regular das lamas produzidas na fossa séptica de modo a garantir a 

eficiência do tratamento e não deteriorar os recursos hídricos e contaminar o solo. 

Transporte de cargas e descargas de/e para a exploração 

Como resultado da actividade aqui desenvolvida, verifica-se o transporte de cargas e descargas 

de/e para a exploração, que poderá originar alguns impactes negativos indirectos e pouco 

significativos sobre o solo, resultantes da emissão de poeiras e/ou derrames dos resíduos 

transportados para a envolvente. 

No capítulo 5.11 deste EIA (Impactes – População, Emprego e Actividades Económicas) 

apresentam-se os circuitos e frequência dos vários tipos de transporte realizados de e para a 

exploração avícola, pelo que não será repetida aqui essa informação. 

Estando a contaminação do solo em geral directamente relacionada com os efluentes líquidos 

industriais (estes não produzidos nesta instalação) e resíduos sólidos lançados e/ou depositados no 

solo, salienta-se a imediata necessidade de controlo destes poluentes, preservando e conservando 

a integridade natural dos meios receptores, como sendo os recursos hídricos, solos e atmosfera.  

Visto que na instalação já existem medidas implementadas, nomeadamente: impermeabilização da 

superfície de armazenamento de resíduos, localizada numa determinada área/infraestrutura e com 

respectivo acondicionamento adequado, os impactes resultantes do uso actual do solo são 

considerados nulos. 

5.4.2 Medidas 

As medidas propostas para reduzir o impacte neste factor ambiental, são:  

1. O armazenamento temporário dos resíduos deve ser efectuado em áreas impermeabilizadas, 

planas e protegidas das chuvas, bem como do acesso de pessoas e animais e da acção do 

vento, de forma a garantir a protecção dos solos, águas superficiais e subterrâneas; 

2.  Deve ser efectuada a caracterização do estrume, de acordo com os parâmetros indicados 

no seguinte Quadro; 

Quadro 5.4-1 – Monitorização do estrume avícola 

Tipo de produto Parâmetros 
Expressão dos 

resultados 

Frequência da 

monitorização 

Estrume avícola 

pH - 
2 vezes/ano(uma no 

período Primavera/Verão 

e outra no período 

Outono/Inverno) 

Matéria seca 
% (ou outra unidade em 

massa/massa tida por 

conveniente) 

Matéria orgânica 

Azoto total 

Fosforo total 

O operador deverá ainda incluir: Informação sobre a quantidade de estrume produzido por 

bando (kg/bando) e quantidade de estrume (em toneladas/ano) enviado para operador 
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licenciado. Caso, e sempre que, seja(m) utilizada(s) outra(s) UTS (Unidade Técnica de 

Subprodutos) deverão ser indicadas as quantidades enviadas (kg/ano) para cada uma, 

assim como enviada cópia da(s) respectiva(s) autorização(ões). O operador deverá ainda 

enviar cópia das guias de acompanhamento do estrume. 

3.  A instalação deverá proceder ao cumprimento das regras definidas no Código de Boas 

Práticas Agrícolas. 

 

5.5 RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS E QUALIDADE DA ÁGUA  

5.5.1 Impactes 

No presente caso da exploração avícola em estudo, os impactes ao nível dos recursos hídricos 

devem-se à eventual implantação/intervenção sobre as linhas de escorrência existentes no local da 

exploração, ao nível do regime hidrológico, relação solo-água. 

A passagem hidráulica (linha de escorrência entubada) foi construída aquando da construção dos 

pavilhões avícolas, os autores do EIA desconhecem se essa intervenção foi submetida a aprovação 

pelas autoridades competentes, e se o proprietário efectuou intervenções noutras linhas de 

escorrência (não entubadas), mas que eventualmente possam ter sido aterradas no âmbito dos 

trabalhos de modelação do terreno efectuados anteriormente à realização deste EIA. 

Desse modo a avaliação dos impactes incidem sobre a intervenção nessas linhas de escorrência e 

medidas de minimização e recuperação que devem ser adoptadas face à presente situação. 

Linhas de escorrência 

Na visita de campo foi identificada apenas uma linha de escorrência de reduzida dimensão de 

carácter torrencial sem caudal entre o pavilhão nº1 e pavilhão nº3. Esta linha é afluente da Ribeira 

das Alcobertas e está entubada (passagem hidráulica). 
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Figura 5.5-1 – Linha de escorrência, sem caudal identificada na visita de campo 

 

Figura 5.5-2 – Linha de escorrência, sem caudal identificada na visita de campo (parte entubada) 

A ribeira das Alcobertas é, assim, a única linha de água nas imediações da propriedade com 

carácter permanente. A Ribeira das Alcobertas é uma ribeira de Portugal, que nasce na Serra dos 

Candeeiros, perto da vila de Alcobertas (Rio Maior) no lugar do Olho de Agua e que desagua no Rio 

Maior. Ela passa pelas aldeias de Fráguas e de Ribeira de Fráguas. 

Na carta militar estão representadas além desta, outras linhas de escorrência que na visita de 

campo não foram detectadas. Desconhece-se se as outras linhas de escorrência foram ou não 

intervencionadas (aterradas). 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ribeira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Serra_dos_Candeeiros
http://pt.wikipedia.org/wiki/Serra_dos_Candeeiros
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alcobertas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Maior
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Maior
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A1guas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ribeira_de_Fr%C3%A1guas
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Ribeira das Alcobertas

Linha de escorrência 
visualizada na visita de 

campo (entubada)

Linhas de escorrência 
não destetadas na 

visita de campo

 

Figura 5.5-3 – Linhas de escorrência identificadas na carta militar e na visita de campo localizadas 

no local da exploração avícola 

Usos de água das massas de água 

De acordo com os dados da bibliografia consultados (nomeadamente o EIA da Barragem das 

Alcobertas), o uso principal da água da ribeira de Alcobertas é destinado à rega, que é efectuada 

ao longo dos campos marginais da ribeira e linhas de água principais como o rio Maior. De facto 

verifica-se que as linhas de água nesta zona desempenham, na sua maioria, a dupla função de 

drenagem e origem de água para rega. 

As terras localizadas no vale da ribeira de Alcobertas são utilizadas em regime de regadio. O 

regadio actual faz-se normalmente por gravidade com recurso a águas superficiais captadas 

através de açudes precários amovíveis construídos ao longo do rio Maior e da ribeira de Alcobertas. 
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Os recursos hídricos existentes e explorados actualmente para a satisfação das necessidades são 

os seguintes: 

 Aproveitamento a fio de água por derivação em açudes e portas de água ou por bombagem 

directamente do curso de água; 

 Nascentes; 

 Aquíferos explorados através de poços e furos 

 

A rega praticada consiste em soluções individualizadas de captação de água do curso de água, 

ribeira de Alcobertas, sendo a rega efectuada maioritariamente por gravidade a partir da captação. 

As linhas de escorrência/cursos de água dum modo geral são zonas de drenagem natural mas, ao 

mesmo tempo, de recarga dos lençóis freáticos, portanto reguladores de regimes hidrológicos, 

fonte de abastecimento de águas para fins domésticos, agrícolas e industriais. São também 

depuradores da água, por oxigenação, floculação e retenção de materiais. 

Impactes da implantação/intervenção sobre as linhas de escorrência 

Note-se que na visita de campo efectuada ao local, complementada com a caracterização da 

situação de referência, não se visualizaram galerias de vegetação ribeirinha e o projecto em estudo 

não se encontra inserido em áreas classificadas como Zona de Protecção Especial, Sítio Natura 

2000 ou Parque Natural, a área em estudo, não se insere em locais abrangidos pela Lista Nacional 

de Sítios, zonas integradas no Inventário do Projecto Biótopos do Programa CORINE, Zonas de 

Protecção Especial, Sítios RAMSAR, Reservas Biogenéticas (Conselho da Europa), Diploma Europeu 

(Conselho da Europa) e Reservas da Biosfera (MAB).  

Assim sendo, os principais impactes pela eventual implantação/intervenção sobre as linhas de 

escorrência, no caso da exploração avícola em estudo, não são especificamente ao nível da fauna e 

flora ribeirinha, mas sim ao nível do regime hidrológico, relação solo-água, destacando-se os 

seguintes impactes (Patacho, 2009): 

 Alteração do curso natural das linhas de água, com a rectificação das margens e a 

consequente remoção de terras, vegetação ripícola e desaparecimento de toda a fauna 

associada. Em algumas zonas de produção agrícola intensiva e em áreas urbanas é 

frequente recorrer-se de forma artificial à canalização do curso de água, o que 

normalmente acarreta problemas devido à impermeabilização dos solos, impedindo a 

infiltração das águas e causando um rápido escorrimento superficial, aumentando o risco e 

frequência de cheias; 

 As rectificações e linearizações ao encurtarem o percurso do curso de água, aumentam o 

declive e consequentemente a velocidade de escoamento. Isso poderá modificar as 

características de transporte e sedimentação de partículas, originando a erosão das 

margens e o aumento os riscos de inundações a jusante; 
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 Problemas no escoamento das águas pluviais. Os trabalhos de movimentações de terras, 

construção de aterros, passagens hidráulicas, escavações e compactação do solo poderão 

provocar impactes negativos pela obstrução parcial ou total de algumas linhas de água; 

 No que diz respeito à limpeza de vegetação das margens existe um aparente contra-senso 

na sua prática, dado que a vegetação das margens efectua uma resistência ao caudal das 

cheias, reduzindo assim a velocidade de escoamento o que evita a concentração das águas 

e o seu retorno, minimizando a jusante o impacte de cheias repentinas que provocam 

grandes inundações; 

 Alteram o regime hidrológico e as relações solo-água das encostas, tendo uma repercussão 

imediata nos caudais em termos totais, distribuição ao longo do ano e na quantidade de 

sedimentos provocados pela erosão, que se vão depositar no curso de água; 

 Grande parte dos problemas dos cursos de água, encontram-se associados à remoção do 

coberto vegetal e alterações do relevo efectuadas na bacia hidrográfica, muitas vezes de 

forma negligente. Refira-se que segundo alguns autores a consequência do excessivo 

assoreamento dos nossos rios e ribeiros (causa das grandes cheias), tem origem no 

transporte e deposição dos solos no leito dos cursos de água, provocada pela erosão após a 

desflorestação; 

 Elevados custos das actuações correctivas após a intervenção, como por exemplo a 

construção de muros de suporte em taludes das margens para evitar a erosão dos solos; 

 A eliminação radical da vegetação e das comunidades faunísticas, alteram as condições de 

habitat que existiam, promovendo a invasão e propagação de novas espécies de plantas 

infestantes. 

Avaliação dos impactes da actividade desenvolvida na exploração avícola 

Não se consideram existir impactes sobre os recursos hídricos superficiais e qualidade da água, nas 

seguintes actividades desenvolvidas na exploração avícola, pelas razões a seguir indicadas: 

 Limpeza das instalações e equipamentos 

A Limpeza das instalações e equipamentos, é efectuada do seguinte modo: 

Interior do pavilhão 

Em primeiro lugar retira-se todo o equipamento móvel para o exterior e o equipamento fixo é 

elevado e suspenso a uma altura que permita a livre circulação das máquinas. 

A limpeza inicia-se começando por varrer todo o interior dos pavilhões com o apoio de uma 

vassoura mecânica existente para este fim. De seguida procede-se à desinfecção, começando pelos 

tectos, paredes, equipamentos suspensos (linhas de alimentação, comedouros, bebedouros, para 

terminar no piso.  
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Silos e Pratos 

A limpeza dos silos inicia-se pelo seu esvaziamento total, abrindo-se as tampas de carga e 

descarga de forma arejar. De seguida, limpam-se as paredes internas, batendo nas paredes 

exteriores do silo a fim de retirar todas os resíduos de ração. 

Os pratos das linhas de comedouros, são limpos a seco e desinfectados no interior do pavilhão. 

Tanque/ Linhas de Água e Bebedouros 

Os restantes equipamentos, também o tanque, as linhas de água e os bebedouros são limpos e 

desinfectados, de forma a prevenir contaminações, muito usuais neste tipo de processo. 

Não existem águas residuais resultantes da exploração avícola, pois as paredes e tetos são apenas 

fumigados, aplicando-se de seguida cal viva no piso o que absorve as humidades existentes. 

 Gestão dos resíduos produzidos na exploração 

São adoptados todos os procedimentos adequados de armazenamento, acondicionamento e envio 

para operador licenciado dos resíduos produzidos na exploração avícola. 

A valorização agrícola dos terrenos pela aplicação de estrume, não é efectuada na exploração 

avícola, a área total de espalhamento do estrume é de 135,59 hectares, dos quais: 

- 65,9 ha pertencentes a Luís Miguel Baptista Gonçalves localizados na freguesia de Valada, 

concelho do Cartaxo. 

- 70,19 ha pertencentes a Nicolau manuel Baptista Gonçalves localizados na freguesia de Valada, 

concelho do Cartaxo. 

No que se refere aos resíduos de origem orgânica que constituem a cama das aves (mistura de 

aparas/ serradura e dejectos de animais, numa proporção de 60% para 40% respectivamente), 

caracterizam-se por apresentarem uma elevada carga orgânica, pelo que têm vindo a ser 

encaminhados para empresas agrícolas para efeitos de valorização agrícola. 

A remoção do estrume é efectuada directamente do interior das zonas de engorda para os veículos 

de transporte do estrume e é encaminhado para o local de armazenamento temporário de estrume. 

Estes resíduos (Subprodutos de categoria 2), que correspondem a uma quantidade de 1.012 

m3/ano, são provenientes da fase de limpeza das zonas de engorda das aves, são submetidos no 

exterior à operação R3.  

No futuro está prevista a construção duma Nitreira. 

Desse modo não se poderá relacionar a eventual deterioração da água superficial com o 

espalhamento do estrume, uma vez que é efectuada noutro local. 

A manutenção da maquinaria existente não é efectuada na exploração avícola, não existindo 

produção e manuseamento de combustíveis e óleos. 
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 Consumo de água na exploração avícola 

O abastecimento de água à exploração avícola é assegurado pelo furo de captação de águas 

subterrâneas da beneficiária, sendo que não é consumida água da rede pública. A água captada 

não é utilizada para consumo humano, apenas nas instalações sanitárias (lavagens mãos, 

autoclismo), abeberamento das aves, desinfecção das instalações e equipamentos, sistema de 

arrefecimento e arco de desinfecção.  

Grande parte do consumo de água (90%) é para o abeberamento das aves, para cerca de 126.500 

aves existe um consumo de água, por bando, de 3.328,77 m3. Anualmente, a exploração avícola 

apresenta um consumo de cerca de um consumo 3.697,69 m3.  

O consumo de água nesta instalação avícola não é constante, variando de acordo com a 

permanência ou ausência de frangos na instalação, a idade dos mesmos, a temperatura e 

humidade atmosféricas, entre outros aspectos. Durante o período de permanência de frangos na 

instalação, os consumos de água são devidos essencialmente à alimentação das aves e ao sistema 

de arrefecimento. Durante o vazio sanitário, o consumo de água é praticamente nulo. 

Relativamente à água captada são efectuadas análises regulares.  

Na exploração avícola já estão implementadas medidas de racionalização dos consumos de água. 

 Descargas/Emissões Águas residuais domésticas  

Águas Residuais Domésticas 

Não é efectuada qualquer descarga para linha de água, resultante da actividade da exploração 

avícola. Os efluentes produzidos na Instalação Avícola de José Batista Carvalho & Filhos, Lda. 

resultam das instalações sanitárias. Estes efluentes são directamente encaminhados para fossa 

séptica, dimensionada para os trabalhadores existentes. 

As águas residuais domésticas são encaminhadas para fossa séptica com poço absorvente. 

Os efluentes líquidos produzidos durante a exploração do aviário são apenas ao nível de efluentes 

líquidos domésticos. Atendendo que apenas existem 3 trabalhadores na instalação existe uma 

produção de cerca de 4,00 m3/ano. 

Assim, e considerando os valores envolvidos na actividade desenvolvida na exploração avícola, o 

impacte mesmo que negativo é pouco significativo.  

5.5.2 Medidas 

As medidas propostas para reduzir o impacte neste factor ambiental, são:  

1. Na tampa de protecção do furo, poderá ser aberto um orifício de diâmetro não inferior a 20 

mm, obturado por um bujão, destinado a permitir a introdução de aparelhagem de medida 
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dos níveis de água, de modo a assegurar uma gestão cuidada e racional das águas 

subterrâneas, de forma a evitar o aumento do consumo e o rebaixamento do nível freático; 

2. Qualquer intervenção de regularização do leito ou limpeza da vegetação das margens, para 

além de ter que ser autorizada pelas Comissões de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional (CCDR) deverá ser efectuada com acompanhamento técnico, por forma à 

realização dos trabalhos serem adequados aos objectivos do projecto de limpeza, sempre 

com o bom senso de evitar impactes negativos sobre os recursos naturais; 

3. As técnicas devem ser reajustadas e melhoradas sempre que as mesmas não garantam a 

sustentabilidade dos recursos, nas acções projectadas para limpeza e desobstrução de 

linhas de água; 

4. Se se considerar necessário ao presente caso, deve ser efectuada a reposição dos perfis das 

linhas de água afectadas, sem alteração da largura, declive e profundidade do leito e 

estabilização das margens intervencionadas; 

5. Caso as acções de limpeza provoquem a destruição da regeneração natural da vegetação 

ripícola e a exposição dos taludes das margens à erosão, deverá ser efectuada a 

reflorestação recorrendo à plantação com espécies autóctones; 

6. Para evitar o risco de erosão hídrica é fundamental manter o coberto vegetal, sobretudo 

com a floresta de protecção, incluindo os estratos arbustivos e herbáceos, de modo a forçar 

a infiltração gravitacional e capilar da água da chuva no solo, evitando o rápido 

escorrimento superficial para o curso de água e consequentemente as cheias. 

A superfície dos leitos e margens dos cursos de água terá que ser permeável, para permitir 

o intercâmbio hídrico entre o lençol freático e as águas fluviais de superfície. De facto, se 

não existir infiltração das águas para recarga dos aquíferos, as nascentes correm o risco de 

diminuírem de caudal e até mesmo secarem em situações extremas; 

7. A limpeza e desobstrução, consiste essencialmente na retirada de obstáculos, como troncos 

de árvores mortas, detritos, corte de vegetação que cresce para o meio do curso de água, 

que contribuem para a redução da capacidade de vazão, com a obstrução do leito. O 

desassoreamento, que consiste na remoção dos materiais do fundo do leito e das plantas 

aquáticas que tendem a reduzir a capacidade de vazão do curso de água. 

Estas intervenções se não tiverem em consideração as condicionantes definidas pelas 

CCDRs, podem provocar elevados impactes negativos sobre os ecossistemas ribeirinhos; 

8.  Responsabilidade da Limpeza e Desobstrução: 

 A maioria das margens e leitos consideram-se objecto de propriedade privada, no 

entanto, encontram-se sujeitas às servidões administrativas do domínio hídrico. Estas 

servidões são definidas por faixas a partir da margem, com a largura de 10 metros em 

cursos de águas não navegáveis, nem flutuáveis, 30 metros em cursos de água 
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navegáveis ou flutuáveis, não sujeita à influência das marés e 50 metros nos troços 

sujeitos à influência das marés. 

A limpeza e desobstrução de linhas de água é da responsabilidade de: 

  “Os proprietários ou possuidores de parcelas de leitos e margens que não integrem o 

domínio público devem mantê-las em bom estado de conservação procedendo à sua 

regular limpeza e desobstrução.” 

  “Quando se trate de uma linha de água inserida em aglomerado urbano, cabe ao 

município a responsabilidade referida no número anterior.” 

 Quando implique acções de regularização, aterros, escavações ou alteração do coberto 

vegetal, a limpeza e desobstrução está sujeita à obtenção de licença da Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional competente.  

9. Condições da Licença de Limpeza e Desobstrução de Linhas de Água. A atribuição de licença 

está condicionada a: 

a) Servir para a consolidação das margens e protecção contra a erosão e cheias; 

b) Servir para a melhoria da drenagem e funcionalidade da corrente; 

c) Manter a diversidade e interesse ecológico; 

d) Minimizar os cortes de meandros e a artificialização das margens;   

e) Não provocar impactes negativos na fauna e na flora; 

f) Não ter implicações negativas a nível freático. 

10. As CCDRs, para além de determinarem as condicionantes legais, podem estabelecer 

condições específicas a cada caso, para salvaguardarem a minimização de impactes 

negativos da obra sobre o ecossistema ribeirinho, como por exemplo: 

- O licenciamento da obra não tem a ver com o projecto apresentado devendo a 

intervenção ser de acordo com as condições impostas na licença; 

- Ser acompanhada pelos serviços de fiscalização; 

- Respeitar todas as condicionantes de natureza ambiental; 

- O desassoreamento deve ser pontual e acompanhada pelos serviços; 

- As árvores a retirar serão somente as que se encontrem no leito do curso de água; 

- As árvores das margens serão mantidas à excepção dos ramos tombados para o leito e 

que constituam obstrução da secção de vazão: 

- Os cortes a executar nas árvores terão de ser efectuados com equipamento de corte 

(moto-serra, serras, etc.; para não serem deixados troncos e ramos partidos); 

- Efectuar limpeza manual em zonas sensíveis. 

11.  A fim de manter a eficiência do sistema de tratamento das águas residuais domésticas 

(fossa séptica com poço absorvente), este deve ser mantido em boas condições de 

funcionamento e manutenção, para o que é necessário que se proceda, com a devida 

regularidade, à remoção das lamas. As lamas devem ser transferidas para destino final 

adequado (valorização/tratamento); 
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12.  O operador deve ter em conta medidas de racionalização dos consumos de água, algumas 

delas já adoptadas, nomeadamente: 

- Manutenção do bom estado das instalações, nomeadamente no que respeita à detecção 

de possíveis fugas de água nas tubagens e ao bom desempenho dos equipamentos 

associados ao circuito de água; 

- Contadores de água em todos os pavilhões avícolas; 

- Verificação regular do débito de água nos bebedouros e da sua altura em relação aos 

animais, o que permite evitar eventuais derrames. 

MRH1  Outra medida é a adequação de aspectos de concepção/construção das instalações 

avícolas e do equipamento utilizado. Esta medida consiste em dotar os locais de 

alojamento dos animais com um conjunto de características que permitam alcançar os 

seguintes objectivos: 

- Controlo ambiental adequado no interior das instalações; 

- Remoção eficaz das dejecções produzidas; 

- Remoção ou reparação de todas as torneiras, canos, mangueiras e fontes de água com 

fugas; 

- Minimização da possibilidade de ocorrência de desperdícios de água nos dispositivos de 

abeberamento. 

 

5.6 FACTORES BIOLÓGICOS E ECOLÓGICOS 

5.6.1 Impactes 

Fase de Exploração 

A importância bioecológica da área e estudo é relativamente reduzida. No entanto, justifica-se uma 

breve abordagem dos efeitos que a operação da instalação tem sobre este factor ambiental. 

Flora 

Prevendo-se que no futuro a área de implantação da instalação não exceda o terreno em que se 

localiza e que se apresenta bem delimitado, visto que as manchas de vegetação existentes são 

praticamente nulas e de reduzido valor, considera-se que os impactes negativos na flora e 

vegetação são praticamente inexistentes.  

Acresce que as actividades aqui observadas não se estendem para além dos pavilhões situados no 

perímetro da instalação, pelo que não existirão quaisquer efeitos sobre a flora e vegetação 

visualizada na envolvente. 

Fauna 

Os impactes observados ao nível da fauna provêm, fundamentalmente, da destruição do habitat e 

da mortalidade directa provocada por atropelamentos e movimentos de veículos de acesso à 
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instalação. No entanto, a perturbação visual e sonora resultante desta circulação de veículos e a 

emissão de gases e poeiras constituem também outros impactes negativos decorrentes do 

projecto. 

Como se verificou na área em estudo e sua envolvente não se observa uma comunidade faunística 

com elevado valor específico, devido à não detecção de espécies de particular interesse 

conservacionista (pelos seus estatutos de protecção ou de conservação evidenciados). Refira-se 

igualmente que os potenciais efeitos decorrentes da exploração apenas podem registar efeitos 

potenciais sobre a fauna terrestre. 

Contudo, a avaliar pela caracterização da comunidade faunística efectuada e dado o seu valor 

fortemente ubiquista, não se prevêem impactes negativos que mereçam referência para a fauna. 

5.6.2 Medidas 

Visto os impactes apresentados serem reduzidos e pouco significativos, apresentam-se de seguida 

uma medida global para a fase de exploração do projecto: 

1. Deverão ser salvaguardadas as espécies arbóreas e arbustivas que se encontrem, quer 

dentro da instalação, quer na sua envolvente, nomeadamente junto à linha de água e na 

mancha florestal. 

 

5.7 QUALIDADE DO AR 

5.7.1 Impactes 

A instalação avícola em estudo apresenta três tipos de fontes de emissão de poluentes 

atmosféricos, que consistem basicamente em: 

- Fontes fixas de emissão atmosférica, correspondentes às emissões produzidas pela 

combustão de biomassa – casca de pinha (3 chaminés) e que se destinam ao aquecimento 

dos pavilhões; 

- Fontes difusas produzidas pela emissão de odores, com origem no estrume gerado nas 

instalações, correspondente às camas de aviário (com mistura de dejectos), removidos 

após a saída de cada bando, bem como do funcionamento do gerador de emergência 

utilizado em casos de falhas no fornecimento de energia eléctrica; 

- Emissões derivadas das fontes de tráfego de acesso às instalações (transporte de matérias 

primas e produtos finais), nomeadamente, óxidos de azoto, monóxido de carbono, 

hidrocarbonetos não queimados e fumos negros 
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Durante a fase de limpeza, poderá também ocorrer a emissão de partículas em suspensão, 

originadas pela limpeza da instalação, dado que a mesma é efectuada a seco. No entanto, estas 

poeiras não são suficientes para causar quaisquer impactes ambientais. 

Fontes fixas de emissão atmosférica 

O processo de engorda de frangos necessita de temperaturas adequadas e uniformes no interior 

dos pavilhões onde se encontram as aves. Esta temperatura varia em função de vários factores, de 

salientar neste âmbito, a temperatura atmosférica sentida, a idade das aves (fase do processo 

produtivo). Conforme se pode verificar pelo quadro a seguir apresentado, a temperatura decresce 

à medida que as aves vão crescendo e aproximando-se a idade para abate. 

Quadro 5.7-1 – Temperaturas óptimas para a produção de frangos 

Idade das aves (dias) Temperatura do Pavilhão (ºC) 

0-3 28 

4-6 27 

7-9 26 

10-12 25 

13-15 24 

16-18 23 

22-24 21 

>25 20 

Desta forma, e principalmente durante a estação de Inverno, em que as temperaturas atmosféricas 

são mais reduzidas, torna-se necessário proceder ao aquecimento das instalações, devendo este 

aquecimento consagrar o respeito das temperaturas enunciadas. 

O sistema de aquecimento a resíduos biológicos tem capacidade de aproximadamente 300 KW 

incluindo tulha cilíndrica de aproximadamente 1,5 m3 de capacidade, com alimentação por sem-

fim, com 105 metros de tubagem, com quadro eléctrico para controlo, incluindo sistemas de 

elevação manual do tubo de ar quente. 

 

Figura 5.7-1 – Sistema de aquecimento a resíduos biológicos (caldeira e chaminé) 
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As emissões referidas repetem-se esporadicamente e dada a eficiência do sistema de controlo 

ambiental existente, durante o período de verão, em que a temperatura atmosférica iguala ou 

supera a desejada no interior dos pavilhões, o sistema de aquecimento não funciona, não 

ocorrendo por consequência emissões gasosas. 

Neste âmbito, temos ainda a considerar que durante a restante parte do ano, dada a eficiência do 

sistema de controlo ambiental e as condições climatéricas da zona de implantação, enquadrado 

numa região de temperaturas amenas, sem grandes amplitudes térmicas, o número de horas de 

funcionamento diário é bastante reduzido, nunca superior a 7 horas, repartido ao longo de 

pequenos períodos. 

De considerar ainda que à medida que as aves vão crescendo a área ocupada pelas aves vai 

aumentando e a quantidade de calor irradiado pelas próprias aves também, reduzindo por 

consequência as necessidades de aquecimento e as respectivas emissões. 

Durante as fases de limpeza, vazio sanitário e a primeira fase da preparação do pavilhão para a 

recepção das aves, o sistema de aquecimento está também desligado e mais uma vez não ocorrem 

emissões. 

É ainda de referir que o combustível utilizado neste sistema de aquecimento, conduz a emissões 

gasosas muito pouco poluentes e o volume emitido é muito reduzido. 

Para finalizar é de relembrar que a instalação, está implantada longe dos aglomerados 

populacionais ou de outros locais similares onde as emissões poluentes sejam frequentes e 

encontra-se enquadrado numa zona florestal com elevada capacidade de purificação das escassas 

emissões gasosas efectuadas. 

Assim pelo conjunto de motivos acima enunciados, considera-se dispensável a realização de 

tratamento às emissões em questão uma vez que o período de funcionamento destas caldeiras é 

inferior a 500 horas anuais. 

O facto dos sistemas de queima funcionarem, no total, menos de 500 horas durante cada ano, 

permite a dispensa da realização de monitorização das emissões atmosféricas das respectivas 

fontes fixas (artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de Abril). 

O funcionamento das caldeiras é controlado, assim como o regime de ventilação, de forma a evitar 

perdas de calor e reduzir assim, o período de funcionamento das caldeiras. 

Relativamente às emissões produzidas pelas caldeiras, é importante referir que as mesmas 

apresentam um carácter esporádico e descontinuo, na medida em que o seu funcionamento varia 

em função da idade dos frangos e das condições atmosféricas locais. Neste caso, destacamos a 

libertação de poluentes, como o Dióxido de Enxofre (SO2), Dióxido de Carbono (C02) e Óxidos de 

Azoto (NOx). 
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Fontes difusas de emissão 

A instalação avícola possui um gerador de emergência que assegura o normal funcionamento dos 

aviários em caso de interrupção do fornecimento público de energia eléctrica. A exploração possui 

um gerador de emergência de 110 KVA e é alimentado a gasóleo, cujo depósito tem uma 

capacidade de armazenamento de 200 litros. 

No caso do gerador, a entrada em funcionamento deste equipamento só ocorre, muito 

esporadicamente, em caso de falha de energia eléctrica, ocorrendo a libertação de emissões 

difusas esporádicas originadas pelo seu funcionamento, por conseguinte fica reduzida a sua 

utilização e respectivas emissões gasosas a situações de emergência, pelo que o impacte causado 

é mínimo ou mesmo nulo. 

Emissões difusas - Emissões anuais (kg poluente/ano)  

A actividade principal da exploração avícola é a recria e engorda de frango em regime intensivo. 

Foi efectuada uma consulta dos factores de emissão para o ar (frangos de carne) apresenta-se no 

Quadro seguinte esses valores. 

Quadro 5.7-2 – Factores de Emissão para o ar (frangos de carne) 

Tipo de produção Poluente 
Factor de emissão 

recomendado 
Fonte 

Frangos de carne 

NH3 0,17 kg/animal EMEP/CORINAIR* 

CH4 0,117 Kg/animal EMEP/CORINAIR* 

N2O 
1,2 ton/ano para 500 

unidades animais 
AP42** 

Frangos de carne PTS 
2,1 ton/ano para 500 

unidades animais 
AP42** 

 
 

(Fonte: PRTR Anexo Sectorial - Sector PRTR 7a)i) Avicultura (Janeiro de 2010)) 

Tipicamente, as emissões para o ar do sector avícola são na sua maioria emissões difusas e 

provêem tanto do maneio (NH3 e CH4) como do estrume gerado pelos animais e respectiva 

armazenagem (N2O e PM10). 

Apresentam-se no quadro seguinte as estimativas das emissões difusas resultantes da exploração 

avícola em estudo. 

A capacidade instalada total incluindo todos os pavilhões, é de 126.500 aves. Em que: 

Pavilhão 1 Pavilhão 2 Pavilhão 3 

44.000 aves 44.000 aves 38.500 aves 

Peso das aves = 1,800 kg (35 – 42 dias de vida) 
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Quadro 5.7-3 – Emissões difusas resultantes do aviário 

Poluente 
Emissões anuais 

(Kg poluente/ano) 

Amoníaco 21.505 

Metano 14.800,5 

Acido Nitroso 1.206,36 

Partículas (PM10) 2.111,13 

Apesar do processo produtivo desenvolvido na instalação ser promotor da formação de odores no 

interior das zonas de engorda, devido à presença dos dejectos das aves que se acumulam durante 

a fase de engorda, as características de manutenção deste processo não permitem o seu aumento 

e dissipação ao meio envolvente. 

Este odor é muito reduzido no exterior da instalação e é apenas sentido nas fases finais do 

processo, sensivelmente a partir das quatro semanas, pois a exploração está equipada com um 

sistema integrado de controlo ambiental que desempenha um papel fundamental na prevenção de 

entre outros aspectos, da existência de camas húmidas e deficiente ventilação, factores 

responsáveis pela intensificação dos odores. 

Após a saída dos frangos da instalação, procede-se à limpeza das instalações, eliminando-se a 

existência de dejectos passíveis da produção de odores degradáveis. 

Durante esta fase poderá ocorrer uma intensificação dos odores, devido à remoção das camas 

(mistura de aparas/ serradura e dejectos de aves). No entanto e dada a localização da instalação 

numa zona agro-florestal os impactes são muito reduzidos. 

Emissões derivadas das fontes de tráfego 

Foi ainda considerada a circulação dos veículos para transporte de matéria-prima (ração, cama), de 

resíduos e de aves e circulação dos veículos dos tratadores, como fontes de emissões difusas. 

A circulação destes veículos ocorre com maior intensidade durante a fase de recepção dos pintos e 

durante a fase de saída dos frangos/remoção das camas das aves de dentro dos pavilhões, sendo 

que durante a fase de cria, o tráfego existente está associado às visitas dos tratadores e à remoção 

das aves mortas, por conseguinte fica reduzida a sua utilização e respectivas emissões gasosas a 

situações estritamente necessárias. 

Relativamente aos poluentes emitidos pelos veículos de transporte associados ao funcionamento da 

instalação, importa referir que o mesmo é muito reduzido. 

Os tractores agrícolas efectuam o abastecimento das matérias-primas durante o período de 

funcionamento daqueles equipamentos e o transporte das camas para o interior do pavilhão. 

Participa ainda na remoção de camas e limpeza dos pavilhões, sendo que o total das actividades 



Estudo de Impacte Ambiental do Aviário José Batista Carvalho & Filhos Lda. – Vale das Colmeias – Instalação Existente 

 

 

Inovação e Projectos em Ambiente, Lda.   

Março 2013  

232 

desenvolvidas dentro da exploração que possam produzir emissões poluentes, é inferior a 200 

horas/ano. 

Os pesados de mercadorias têm a actividade emissora dentro da exploração restrita à saída e 

entrada na mesma, resultado do transporte dos factores de produção e outros similares, 

nomeadamente aquisições das camas sendo o número de horas de funcionamento reduzido 

(inferior 50 horas/ano). O ligeiro de mercadorias, é um veículo de transporte dos criadores pelo 

que as emissões efectuadas por estes veículos são também diminutas. 

Para finalizar, o pesado de mercadorias apenas entra na exploração para descarregar a ração e 

para trazer e recolher as aves, neste último caso uma vez por bando, não devendo também ocorrer 

quaisquer impactes a este nível. 

A circulação destes veículos ocorre com maior intensidade durante a fase de recepção dos pintos e 

durante a fase de saída dos frangos/remoção das camas das aves de dentro dos pavilhões, sendo 

que durante a fase de cria, o tráfego existente está associado às visitas dos tratadores e à remoção 

das aves mortas, por conseguinte fica reduzida a sua utilização e respectivas emissões gasosas a 

situações estritamente necessárias. 

Assim, e dadas as fontes emissoras, julga-se que a quantidade e características dos poluentes 

emitidos não é suficiente para causar impactes ambientais. 

Em termos ecológicos, pode concluir-se que estas emissões não causam impactes negativos, dada 

a reduzida quantidade de poluentes emitida. 

No que concerne ao solo, a presente actividade não tem qualquer ligação directa ao mesmo e, a 

não afectação da componente ecológica, conduz a que também os solos não sofram qualquer 

impacte associado às emissões atmosféricas. 

Conclui-se assim, que as emissões referidas anteriormente, não causam impactes ambientais 

negativos, quer no que diz respeito à atmosfera, assim como às restantes componentes 

ambientais. 

5.7.2 Medidas 

As medidas propostas para reduzir o impacte neste factor ambiental, são:  

1. Relativamente à qualidade do ar preconizam-se as seguintes medidas. Muitas delas já 

adoptadas pela instalação: 

2. Medidas de controlo do grau de humidade da cama dos animais, através da utilização de 

dispositivos e meios de uso eficiente da água para o abeberamento dos animais (evitando o 

derramamento de água sobre as camas e o respectivo humedecimento); 
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3. Medidas de redução de consumo de energia, aproveitando (sempre que possível) as 

eventuais condições de ventilação natural; 

4. Assegurar o controlo do funcionamento das caldeiras, assim como o regime de ventilação, 

de forma a evitar perdas de calor e reduzir assim, o período de funcionamento das 

caldeiras; 

5. Os equipamentos móveis em funcionamento devem encontrar-se em boas condições de 

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

por veículos pesados. 

 

5.8 RUÍDO 

O nível de ruído num determinado ponto de recepção depende da distância a que se encontra a 

fonte emissora de ruído, da natureza do solo entre o ponto de emissão e o ponto de recepção e da 

presença de obstáculos entre estes dois pontos. 

A poluição sonora pode ser gerada e transmitida mediante duas situações: 

 Propagação sonora através das partículas de ar, típica da propagação em espaço livre, 

assentando numa transmissão do som através dos materiais, reflexões em superfícies e 

fenómenos de difracção; 

 Propagação de vibrações através de estruturas, com base na excitação das estruturas e 

superfícies envolventes. 

A primeira situação é mais relevante ao nível da incidência que se verifica quando o receptor, caso 

este exista num perímetro próximo da fonte de emissão de ruído, se encontra num espaço aberto, 

enquanto que a segunda situação se refere à situação em que o receptor se encontra no interior de 

uma estrutura, como por exemplo uma residência. 

5.8.1 Impactes 

Analisou-se o cumprimento dos diplomas legais, nomeadamente no que respeita ao Decreto-Lei n.º 

9/2007, de 17 de Janeiro (Regulamento Geral do Ruído) alterado pelo Decreto-lei nº 278/2007 de 

1 de Agosto (artigos 4.º, e 15.º do Decreto -Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro). 

De acordo com o referido Decreto-Lei acima referido, uma actividade ruidosa permanente, define-

se como a actividade desenvolvida com carácter permanente, ainda que sazonal, que produza 

ruído nocivo ou incomodativo para quem habite ou permaneça em locais onde se fazem sentir os 

efeitos dessa fonte de ruído, designadamente laboração de estabelecimentos industriais, comerciais 

e de serviços. 

As actividades ruidosas permanentes são sujeitas à avaliação de: 
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 Critério de exposição máxima 

Para a determinação do critério de exposição máxima, segundo o referido no artigo 11º do DL nº 

9/2007, o qual em função da classificação de uma zona, devem ser respeitados os seguintes 

valores limite de exposição:  

Quadro 5.8-1 – Critério Exposição Máxima (limites máximos) 

Critério Exposição Máxima (limites máximos) Lden (dB(A)) Ln (dB(A)) 

Zonas mistas 65 55 

Zonas sensíveis  55 45 

Zonas sensíveis na proximidade de GIT (1) existente 65 55 

Zonas sensíveis na proximidade de GIT (1) não aérea em projecto 60 50 

Zonas sensíveis na proximidade de GIT (1) aérea em projecto  65 55 

Zonas não classificadas (2) 63 53 

 

(1) GIT – Grande infraestrutura de transporte: 

- GIT aéreo – aeroporto com mais de 50.000 movimentos/ano; 

- GIT ferroviário – troços com mais de 30.000 troços com mais de 3 milhões passagens/ano; 

- GIT rodoviário – troços com mais de 3 milhões passagens/ano. 

(2) Situação transitória ate que a classificação seja realizada pelas camaras municipais.  

A zona onde se localiza a instalação não se encontra ainda classificada, de acordo com os critérios 

definidos no Decreto-Lei nº 9/2007, de 17 de Janeiro. Foi contactada a Câmara Municipal de Rio 

Maior, no sentido de ser fornecido o Mapa de Ruído do Concelho, contudo a mesma informou que 

ainda não está concluída a elaboração do Mapa de Ruído ao abrigo da nova legislação em vigor 

(Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro alterado pelo Decreto-lei nº 278/2007 de 1 de Agosto). 

Os valores limite de exposição legislados para zonas ainda não classificadas é de Lden ≤63 dB(A) e 

Ln ≤53 dB(A). 

Apresentam-se de seguida os valores de ruído ambiente registados nos dois dias distintos 

(02/02/2011 e 03/02/2011). Tendo por base os resultados das medições realizadas, apresenta-se 

os parâmetros caracterizadores dos ruídos avaliados, a utilizar para efeitos de verificação de 

conformidade legal. 
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Quadro 5.8-2 – Valores de ruído ambiente registados 

 

Período Diurno  

(pavilhões ocupados com 

aves e com fontes de ruído 

em funcionamento) 

Período Entardecer 

(pavilhões ocupados com 

aves e com fontes de ruído 

em funcionamento) 

Período Nocturno 

(pavilhões ocupados com 

aves e com fontes de ruído 

em funcionamento) 

RS 02/02/2011 03/02/2011 02/02/2011 03/02/2011 02/02/2011 03/02/2011 

R
u

íd
o

 A
m

b
ie

n
te

 

Duração do 

período de 

referência 

(horas) 

13 13 3 3 8 8 

Ruído 

Ambiente – 

LAeq dB(A) 

38,4 38,98 39,47 39,35 38,46 38,47 

Ruído Tonal? 

(K1) 
Não Não Não Não Não Não 

Ruído 

Impulsivo? 

(K2) 

Não Não Não Não Não Não 

Correcções a 

aplicar devido 

às 

características 

tonais e/ou 

impulsivas 

detectadas 

(K1+K2) 

0 0 0 0 0 0 

Nível de 

Avaliação do 

ruído 

ambiente 

(LAr,T) dB(A) 

38,4 38,98 39,47 39,35 38,46 38,47 

Nível sonoro médio de longa duração 

Se LAeq, T, num determinado ponto resultar de várias medições (2 dias distintos), é efectuada a 

sua média logarítmica: 

 

n – nº de medições 

(LAeq, t)i – valor do nível sonoro da medição i 
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Os valores apresentados no quadro seguinte (Ld, Le e Ln) resultam das médias logarítmicas 

calculadas, relativamente aos dois dias distintos. 

Posteriormente, calcula-se o Indicador de ruído diurno-entardecer-nocturno (Lden). 

«Indicador de ruído diurno-entardecer-nocturno (Lden)» o indicador de ruído, expresso em 

dB(A), associado ao incómodo global, dado pela expressão: 

 

 

 

Quadro 5.8-3 – Nível sonoro médio de longa duração dB(A) 

RS Período Diurno Período Entardecer Período Nocturno 

Nível sonoro médio 

de longa duração 

dB(A) 

Ld 38,69  

Le  39,41  

Ln  38,46 

Lden 44,89 

A zona ainda não se encontra classificada em termos acústicos, enquadrando-se como “zonas não 

classificadas com receptores sensíveis”, sendo os limites de exposição: Lden ≤63 e Ln ≤ 53. 

Junto ao ponto avaliado (RS) é cumprido o respectivo valor limite (Critério Exposição Máxima) para 

o indicador Lden, e o valor limite (Critério Exposição Máxima) para o indicador Ln, definidos para 

zonas não classificadas com receptores sensíveis. 

 Critério de incomodidade 

Segundo o Artigo 13º do Decreto-Lei nº 9/2007 de 17 de Janeiro, ponto 5: o disposto na alínea b) 

do nº 1 (cumprimento do critério de incomodidade) não se aplica, em qualquer dos períodos de 

referência, para um valor do indicador LAeq do ruído ambiente no exterior igual ou inferior a 45 

dB(A). 

Como os valores do indicador LAeq do ruído ambiente no exterior são inferiores a 45 dB(A), este 

critério não se aplica ao presente caso. 

Através da análise dos resultados obtidos face aos respectivos valores limite definidos pelo RGR, 

conclui-se o seguinte: 

A zona ainda não se encontra classificada em termos acústicos, enquadrando-se como “zonas não 

classificadas com receptores sensíveis”, sendo os limites de exposição: Lden ≤63 e Ln ≤ 53. 

Junto ao ponto avaliado (RS) é cumprido o respectivo valor limite (Critério Exposição Máxima) para 

o indicador Lden, e o valor limite (Critério Exposição Máxima) para o indicador Ln, definidos para 

zonas não classificadas com receptores sensíveis. 
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Segundo o Artigo 13º do Decreto-Lei nº 9/2007 de 17 de Janeiro, ponto 5: o disposto na alínea b) 

do nº 1 (cumprimento do critério de incomodidade) não se aplica, em qualquer dos períodos de 

referência, para um valor do indicador LAeq do ruído ambiente no exterior igual ou inferior a 45 

dB(A). 

Como os valores do indicador LAeq do ruído ambiente no exterior são inferiores a 45 dB(A), este 

critério não se aplica ao presente caso. 

Impactes provocados pela circulação de veículos 

Em termos indirectos, foram considerados os impactes provocados pela circulação de veículos 

pesados para transporte de ração, cama, de subprodutos (aves mortas, estrume), de aves vivas e 

de resíduos. 

As vias rodoviárias mais próximas da exploração (Estrada Vale Rabão, Rua São Silvestre, Rua 

Principal - Ribª de Fráguas, N361) são de reduzida dimensão e de tráfego reduzido. 

Relativamente aos transportes, consideram-se as seguintes situações: 

Quadro 5.8-4 – Frequência, período, tipo de veículo para transporte de ração, cama, de 

subprodutos, de aves vivas e de resíduos 

Tipo de transporte Frequência Período 
Tipo de 

veículo 
Origem/Destino 

Ração (matéria-prima) 
1 a 2 x 

p/semana 

manhã ou 

tarde 
pesado 

Racentro, fábrica de 

rações do centro. S.A. 

Cama (matéria-prima) 

Antes da 

entrada de cada 

bando – 5 x p/ 

ano 

durante o 

dia 

tractor agrícola, 

pesado 

J.J. Louro. S.A. (vários 

fornecedores) 

Transporte de aves 

vivas (saída de frangos) 

Transporte de 

aves para 

matadouro – 14 

camiões por 5 x 

p/ ano (saída do 

bando) 

noite pesado Lusiaves. S.A. 

Lâmpadas fluorescentes 

usadas 
uma vez por ano durante o 

dia 
ligeiro 

PneuGreen - 

Recolha e 

Reciclagem de 

Peneus, Lda 

Embalagens contendo 

ou contaminadas 

por resíduos de 

substâncias perigosas 

uma vez por ano 
durante o 

dia 
pesado 

Ambipombal- 

Recolha de 

Residuos 

Industriais, SA. 

Embalagens de 

medicamentos e 

medicamentos fora de 

uso 

uma vez por ano 

 

durante o 

dia 

pesado Inogen e Valormed 

Cinza de caldeira de 

biomassa 
1/2 vezes/ano 

durante o 

dia 
pesado 

Ambipombal- 

Recolha de Residuos 

Industriais, SA. 
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Tipo de transporte Frequência Período 
Tipo de 

veículo 
Origem/Destino 

Aves mortas 2 x p/semana manhã carrinha 
ITS. S.A. (Coruche) grupo 

ETSA 

Estrume 

À saída do 

bando - 5 x p/ 

ano 

durante o 

dia 
pesado 

Espalhamento próprio em 

terrenos cedidos 

Considera-se que o tráfego verificado semanalmente poderá variar no mínimo entre 1 a 2 x 

p/semana para transporte de ração e no máximo 14 camiões por 5 x p/ ano (saída do bando). 

Tendo em conta a reduzida quantidade de veículos em causa, não se considera a ocorrência de 

situações graves de congestionamento de tráfego e de degradação do pavimento das vias 

utilizadas por estes veículos. Atendendo a que o volume de tráfego previsto é pouco significativo e 

aliado a uma velocidade forçosamente reduzida, considera-se também que os mesmos estão 

associados a um impacte negativo contudo muito pouco significativo sobre a qualidade de vida das 

populações mais próximas decorrentes da emissão de ruído resultantes da circulação automóvel. 

Os mapas com os circuitos realizados de e para a exploração avícola não serão aqui repetidos, uma 

vez que essas figuras estão apresentadas no capítulo 5.11 (População, Emprego e Actividades 

Económicas). 

Assim, durante a visita de campo efectuada ao local da instalação, constatou-se que os 

equipamentos mecânicos existentes na instalação são muito pouco ruidosos, que se revelam 

localmente sem expressão e têm regime de emissão esporádico. Em termos indirectos, foram 

considerados os impactes provocados pela circulação de veículos pesados e ligeiros para transporte 

de ração, cama, de subprodutos (aves mortas, estrume), de aves vivas e de resíduos, estes 

impactes classificam-se como muito pouco significativos, certos, indirectos, de médio prazo e 

temporários. 

A zona ainda não se encontra classificada em termos acústicos, enquadrando-se como “zonas não 

classificadas com receptores sensíveis”, sendo os limites de exposição: Lden ≤63 e Ln ≤ 53. 

Junto ao ponto avaliado (RS) é cumprido o respectivo valor limite (Critério Exposição Máxima) para 

o indicador Lden definido para zonas mistas e é cumprido o respectivo valor limite (Critério 

Exposição Máxima) para o indicador Ln. 

Segundo o Artigo 13º do Decreto-Lei nº 9/2007 de 17 de Janeiro, ponto 5: o disposto na alínea b) 

do nº 1 (cumprimento do critério de incomodidade) não se aplica, em qualquer dos períodos de 

referência, para um valor do indicador LAeq do ruído ambiente no exterior igual ou inferior a 45 

dB(A). 

No presente caso este critério não se aplica, uma vez que o valor do indicador LAeq do ruído 

ambiente no exterior é inferior a 45 dB(A). 
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Apesar do contributo de ruídos existentes na envolvência da exploração, tais como o tráfego nas 

vias rodoviárias (Estrada Vale Rabão, Rua São Silvestre, Rua Principal - Ribª de Fráguas, N361) e 

ruídos existentes na envolvência do local (aves, cães na vizinhança, actividades agrícolas), a zona 

caracteriza-se por níveis reduzidos de ruído. E pela análise dos valores obtidos pode concluir-se 

que o impacte sobre o ruído resultante do funcionamento da exploração avícola é praticamente 

nulo, isto é, o facto da exploração existir no local e estar em exploração, não agrava os níveis de 

ruído no local. 

5.8.2 Medidas 

As medidas propostas para reduzir o impacte neste factor ambiental, são:  

1. Manter em bom funcionamento os equipamentos mecânicos, efectuando revisões e 

trabalhos de manutenção desses equipamentos, de forma a evitar situações anómalas de 

emissão de ruído, assegurando a sua manutenção e revisão periódica; 

2. A circulação de veículos pesados deve efectuar-se essencialmente em período diurno. É 

recomendada, a redução da sua velocidade de circulação aquando do atravessamento de 

zonas habitacionais. 

 

5.9 RESÍDUOS 

5.9.1 Impactes 

Tendo em conta que este estudo é efectuado na fase de exploração (funcionamento da exploração 

avícola), no capítulo da caracterização da situação de referência relativo aos resíduos, já foi 

caracterizada a gestão efectuada aos resíduos produzidos nesta exploração, assim sendo não se 

repetirá aqui esse tipo de informação já apresentada anteriormente no capitulo (4.10) deste EIA. 

Decorrente do processo de engorda de frangos, a instalação avícola de José Batista Carvalho & 

Filhos, Lda. (Vale das Colmeias) produz os seguintes tipos de resíduos: 

 Lâmpadas fluorescentes usadas; 

 Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias perigosas; 

 Estrume de Animais; 

 Resíduos de tecidos animais: - aves mortas ou eliminadas; 

 Embalagens vazias de medicamentos e medicamentos veterinários fora de uso, 

 Resíduos urbanos e equiparados produzidos são, na sua maioria, de uso doméstico, 

embalagens e invólucros comuns, material de protecção individual, mistura de resíduos 

urbanos e lamas provenientes da fossa séptica; 

 Cinza de caldeira de biomassa. 
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Refira-se que na exploração avícola não há manutenção da maquinaria existente (tractores 

agrícolas, etc), não existindo local de acondicionamento de óleos e outros produtos do género na 

exploração. No futuro está prevista a construção duma Nitreira. 

Quadro 5.9-1 – Quantidades de resíduos produzidos 

LER Descrição Origem 
Quantidade 

anual 

Tipo de 

operação 

(D/R) 

Destino 

20 01 21 

Lâmpadas 

fluorescentes 

usadas 

Iluminação 1,5Kg R13 

PneuGreen - 

Recolha e 

Reciclagem de 

Pneus, Lda. 

15 01 10 

Embalagens 

contendo ou 

contaminadas 

por resíduos de 

substâncias 

perigosas 

desinfecção de 

pavilhões e 

equipamentos 

10Kg R13 e D15 

Ambipombal – 

Recolha de Resíduos 

Industriais, S.A. 

Subprodutos 

de categoria 

2 

Estrume de 

Animais 
Produção 1.012 m3 R3 

Terrenos de Luís 

Miguel Baptista 

Gonçalves, em 

Valada – Cartaxo; 

de Nicolau Manuel 

Baptista Gonçalves, 

em Valada - Cartaxo 

Subprodutos 

de categoria 

2 

Resíduos de 

Tecidos 

Animais 

Produção 1,59 ton D9 

ITS – Industria 

Transformadora de 

Subprodutos S.A. 

20 03 01 

Embalagens 

vazias de 

medicamentos 

e 

medicamentos 

veterinários 

fora de uso 

Saúde Animal 15 Kg D9 

Centro de recepção 

Inogen, Lda que 

posteriormente são 

recolhidos pela 

Valormed – 

Sociedade Gestora 

de Resíduos de 

Embalagens e 

Medicamentos, Lda. 

20 03 01 

Material de 

protecção 

individual 

Trabalhadores 6 Kg - 
Câmara Municipal de 

Rio Maior 

20 03 01 

Resíduos 

urbanos e 

equiparados – 

resíduos 

domésticos 

Trabalhadores 0,066 ton R13 
Câmara Municipal de 

Rio Maior 
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LER Descrição Origem 
Quantidade 

anual 

Tipo de 

operação 

(D/R) 

Destino 

20 03 04 
Lamas de 

fossas sépticas 
Trabalhadores indeterminado - 

Câmara Municipal de 

Rio Maior 

10 01 01 

Cinza de 

caldeira de 

biomassa 

Sistema de 

Aquecimento 
800 a 1.000 Kg R13 e D15 

Ambipombal – 

Recolha de Resíduos 

Industriais, S.A 

 

Estão a ser tomadas todas as medidas de preservação ambiental e cumprimento da legislação em 

vigor uma vez que são adoptados os procedimentos adequados (acondicionamento, armazenagem 

e envio para operadores licenciados para o seu tratamento e valorização) de todos os resíduos 

resultantes da exploração avícola, assim sendo não existem impactes ambientais negativos 

associados aos mesmos. O impacte da remoção/destino adequado dos resíduos é positivo, 

significativo, directo, a curto prazo, temporário e certo. 

5.9.2 Medidas 

Apresentam-se algumas medidas no âmbito da gestão de resíduos na exploração avícola. Muitas 

destas medidas já são adoptadas pela exploração avícola. 

1. O sistema de gestão de resíduos deve garantir uma correcta gestão, separação de resíduos 

e posterior encaminhamento a destino final adequado, incluindo as seguintes medidas: 

 Sinalização das zonas de armazenamento; 

 Identificação da quantidade e do tipo de resíduos produzidos na instalação; 

 Identificação dos contentores, código LER, com o objectivo de ter uma 

visualização facilitada na identificação dos resíduos; 

 Registo da origem e do destino dos resíduos, incluindo informação sobre a 

operação de valorização/eliminação a que os mesmos estão sujeitos, e 

confirmação da autorização. 

 A gestão de resíduos na empresa deve ter como prioridade evitar ou reduzir a 

quantidade de resíduos produzidos e promover a sua valorização. 

2. As áreas de armazenamento de resíduos deverão apresentar piso impermeabilizado bem 

como, em função do mais adequado em cada caso específico, serem cobertas, devendo 

ainda cumprir as seguintes condições: 

 O armazenamento de resíduos deve ter em consideração a classificação do resíduo em 

termos da LER (Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março); 
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 No acondicionamento dos resíduos produzidos deverão ser utilizados contentores ou 

outras embalagens de elevada resistência garantindo um acondicionamento que deverá 

ser em depósitos rígidos e individualizados (um para cada tipo de resíduo produzido); 

 Cada contentor deverá ter um rótulo indelével e permanente onde conste a 

identificação dos resíduos, de acordo com a LER;Deverá ser dada especial atenção, 

entre outros aspectos, à resistência, estado de conservação e capacidade de contenção 

dos contentores em que os resíduos são acondicionados/armazenados, bem como 

atender aos eventuais problemas associados ao empilhamento desadequado dessas 

embalagens. 

 Deverá ser também assegurada a adequada ventilação dos diferentes locais de 

armazenamento temporário de resíduos, salientando-se ainda a necessidade do 

acondicionamento de resíduos permitir, em qualquer altura, a detecção de derrames ou 

fugas 

 Os subprodutos produzidos na instalação deverão ser conservados em local e 

temperatura adequados de forma a evitar qualquer risco para a saúde humana ou 

animal, até serem encaminhados para o destino final adequado. 

3. Em matéria de transporte de resíduos, este apenas pode ser realizado pelas entidades 

definidas no n.º 2º da Portaria n.º 335/97, de 16 de Maio e de acordo com as condições aí 

estabelecidas. A este propósito, salienta-se a necessidade de utilização da guia de 

acompanhamento dos resíduos em geral, aprovada na referida Portaria, que consiste no 

modelo exclusivo da INCM n.º 1428; 

4. Após a aprovação do PGEP pela autoridade competente o operador é obrigado à sua 

manutenção actualizada nos termos do Anexo IV da Portaria nº631/2009 de 9 de Junho; 

5. Deve ser efectuada a caracterização do estrume, de acordo com os parâmetros indicados no 

seguinte Quadro. 

Quadro 5.9-2 – Monitorização do estrume avícola 

Tipo de produto Parâmetros 
Expressão dos 

resultados 

Frequência da 

monitorização 

Estrume avícola 

pH - 
2 vezes/ano(uma no 

período Primavera/Verão 

e outra no período 

Outono/Inverno) 

Matéria seca 
% (ou outra unidade em 

massa/massa tida por 

conveniente) 

Matéria orgânica 

Azoto total 

Fosforo total 

O operador deverá ainda incluir: 
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 Informação sobre a quantidade de estrume produzido por bando (kg/bando) e quantidade 

de estrume (em toneladas/ano) enviado para operador licenciado. Caso, e sempre que, 

seja(m) utilizada(s) outra(s) UTS (Unidade Técnica de Subprodutos) deverão ser indicadas 

as quantidades enviadas (kg/ano) para cada uma, assim como enviada cópia da(s) 

respectiva(s) autorização(ões). O operador deverá ainda enviar cópia das guias de 

acompanhamento do estrume. 

6. A actividade normal da instalação gera determinados fluxos materiais designados por 

“subprodutos” da actividade compreendendo, nomeadamente, o estrume das aves e os 

cadáveres de animais. De acordo com o Regulamento (CE) n.º 1774/2002 do Parlamento 

Europeu e do Conselho de 3 de Outubro de 2002, tanto o estrume das aves como os 

cadáveres de animais são subprodutos de categoria 2 pelo que a sua recolha, transporte e 

identificação deverá ser efectuada em conformidade com o disposto no Regulamento 

referido, nomeadamente no seu artigo 7º, pontos 1 e 2. Todos os subprodutos resultantes 

da laboração da instalação deverão ser encaminhados para um destino em conformidade 

com o disposto no Regulamento (CE) n.º 1774/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 3 de Outubro, com as alterações introduzidas pelo Regulamento (CE) n.º 808/2003 da 

Comissão de 12 de Maio, que estabelece regras sanitárias relativas aos subprodutos animais 

não destinados ao consumo humano; 

7. Os subprodutos produzidos na instalação deverão ser conservados em local e temperatura 

adequados de forma a evitar qualquer risco para a saúde humana ou animal, até serem 

encaminhados para o destino final adequado; 

8. O operador deverá incluir informação sobre as quantidades de cadáveres de animais (em 

toneladas/bando e em n.º de animais/bando) e quantidade de cadáveres de animais 

enviadas para operador licenciado. Caso, e sempre que seja(m) utilizada(s) outra(s) UTS 

(Unidade de Transformação de Subprodutos de categoria 1 ou 2) deverão ser indicadas as 

quantidades enviadas (kg/ano) para cada uma assim como enviada cópia da(s) 

respectiva(s) autorização(ões). O operador deverá ainda enviar cópia das guias de 

acompanhamento destes subprodutos; 

9. A instalação deverá proceder ao cumprimento das regras definidas no Código de Boas 

Práticas Agrícolas para a protecção da água contra a poluição com nitratos de origem 

agrícola, de que se apresenta uma síntese nas linhas seguintes: 

Correctivos Orgânicos 

A fertilização azotada das culturas é habitualmente feita através da aplicação de adubos 

adequados. No entanto, há uma grande diversidade de materiais de natureza orgânica, alguns dos 

quais subprodutos das explorações agrícolas e agropecuárias, como estrumes, compostos, resíduos 

das culturas, etc., que são habitualmente usados como correctivos orgânicos do solo com o 

objectivo fundamental de melhorar as suas características físicas, químicas e biológicas. 
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Para além dos estrumes, compostos e resíduos das culturas, também podem produzir-se nas 

explorações agro-pecuária outros materiais fertilizantes como chorumes e, ainda, águas residuais e 

lamas de depuração resultantes do tratamento dos efluentes provenientes das unidades de criação 

intensiva de animais. 

Todos estes produtos veiculam maiores ou menores quantidades dos diversos nutrientes, entre 

eles o azoto que pode encontrar-se inteira ou parcialmente sob forma orgânica conforme o grau de 

decomposição ou mineralização que os correctivos já sofreram. 

Até há cerca de um século e meio, antes do advento dos adubos químicos, eram sobretudo os 

estrumes que os agricultores tradicionalmente utilizavam, para manter ou melhorar a fertilidade do 

solo e o seu potencial produtivo. 

Nos planos de fertilização das culturas, e num contexto em que se procura racionalizar a gestão do 

azoto, não apenas por razões de economia mas, sobretudo, por exigências de natureza ambiental, 

é indispensável entrar em linha de conta com o contributo em azoto dos diferentes correctivos 

orgânicos que possam incorporar-se no solo. Nesse sentido se faz uma breve referência às 

características mais relevantes desses correctivos. 

Estrumes e chorumes 

A composição dos estrumes varia bastante com a espécie pecuária, sua idade e fim com que é 

explorada, com o seu regime alimentar e tipo de estabulação, com a quantidade e natureza do 

material utilizado nas camas, com a técnica de produção utilizada e com outros factores. 

Os nutrientes contidos nos estrumes são sobretudo provenientes dos dejectos (fezes e urinas) que 

neles são incorporados. No Anexo 1 do Documento “Código de Boas Práticas Agrícolas para a 

protecção da água contra a poluição com nitratos de origem agrícola”, indicam-se as quantidades 

médias de alguns nutrientes excretados anualmente por unidade animal das principais espécies 

pecuárias.
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Quadro 5.9-3 - Quantidade média de nutrientes principais excretados anualmente por unidade 

animal das principais espécies pecuárias 

 

(Fonte: Código de Boas Práticas Agrícolas para a protecção da água contra a poluição com nitratos de origem 

agrícola; Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas (versão 1997)) 

A quantidade de estrumes e de chorumes produzidos anualmente nas explorações por unidade 

animal varia sobretudo com as espécies pecuárias e os sistemas de exploração. 
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O tipo de estrume produzido depende da quantidade de palhas e/ou de outros materiais usados 

nas camas, da proporção de fezes e urina que elas absorvem, da temperatura atingida durante a 

fermentação, do grau de curtimenta final, podendo obter-se estrumes mais ou menos palhosos e 

mais ou menos ricos em nutrientes, conforme os casos. 

A quantidade de chorume depende, também, do seu grau de diluição com águas de lavagem dos 

estábulos e outras que afluem à fossa onde são recolhidas as urinas com quantidades maiores ou 

menores de fezes em suspensão e com restos de rações, de palhas, de fenos, de silagem ou de 

outros materiais. 

O azoto fornecido através do estrume ou chorume não fica imediatamente nem integralmente 

disponível para a cultura. A libertação e disponibilização do azoto pode alongar-se por um, dois ou 

três anos, dependendo da sua natureza, sendo naturalmente mais rápida nos chorumes diluídos e 

mais lenta no caso dos estrumes. No caso de uma aplicação isolada de estrume ou chorume podem 

considerar-se as seguintes eficiências nutritivas no 1º ano: estrume de aves - cerca de 90% do 

Ntotal. Nas parcelas de terreno que recebem regularmente adubos orgânicos é possível utilizar 

directamente os valores de azoto disponível (Ndisp.) que figuram na tabela do Anexo 2 do 

Documento “Código de Boas Práticas Agrícolas para a protecção da água contra a poluição com 

nitratos de origem agrícola”. 

Armazenamento e Manuseamento de Efluentes das Explorações Agro-Pecuárias 

A composição dos dejectos sólidos e líquidos das diferentes espécies pecuárias e dos estrumes e 

chorumes que deles resulta é bastante variável. 

Desde a altura em que essas matérias fertilizantes são produzidas até ao momento em que são 

aplicadas ao solo, podem ocorrer perdas maiores ou menores de nutrientes, em especial de azoto, 

diminuindo, por um lado, o seu valor agronómico e, por outro, contribuindo para a poluição do 

ambiente, sobretudo da água e do ar. Haverá, por isso, que racionalizar a gestão desses 

subprodutos das explorações agro-pecuárias de forma a minimizar tanto quanto possível tais 

perdas e inconvenientes e, simultaneamente, preservar ou melhorar o seu poder fertilizante. 

Acerca das Instalações Pecuárias 

No que respeita à criação de frangos, convirá que as instalações sejam concebidas e construídas de 

forma a evitar fenómenos de condensação de humidade que poderão originar o humedecimento 

das camas, o que será de evitar. A distribuição e funcionamento dos dispositivos de abeberamento 

deverão reduzir, tanto quanto possível, os desperdícios e derrames de água; os comedouros 

deverão ser em número suficiente de maneira a evitar a competição e disputa entre os frangos de 

que resultarão derrames dos alimentos sobre as camas. 

A utilização de rações adequadas que evitem a produção de dejectos demasiado aquosos, por um 

lado, e, por outro, a aplicação de material de camas em quantidade apropriada que facilite a 
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incorporação dos dejectos produzidos, permitirão, juntamente com os cuidados anteriormente 

mencionados, a produção de um material fertilizante de qualidade razoável. 

Acerca do Armazenamento dos Efluentes 

Os dejectos produzidos nas explorações pecuárias, bem como os estrumes, chorumes e compostos 

que a partir deles poderão obter-se, deverão ser utilizados na fertilização dos solos e das culturas 

de forma tecnicamente correcta para deles conseguir retirar o melhor proveito sem fazer perigar a 

qualidade do ambiente. Haverá, por isso, que aplicá-los nas quantidades e épocas mais adequadas, 

o que obrigará a ter de armazená-los durante períodos maiores ou menores de tempo. As 

explorações agro-pecuárias necessitarão, por isso, de instalações apropriadas com capacidade 

suficiente para conservar em boas condições essas matérias fertilizantes até à altura em que elas 

devam ser aplicadas. Tais instalações deverão ser operadas de forma a evitar ou a reduzir ao 

máximo a poluição das águas, superficiais ou freáticas, e do ar. 

Para dimensionar a capacidade dessas instalações haverá que ter em conta a produção diária total 

de efluentes, chorumes e/ou estrumes, e o período de armazenagem capaz de assegurar a 

utilização dessas matérias fertilizantes nas alturas mais adequadas, o que depende das condições 

climáticas prevalecentes na região, da forma como decorre o tempo, das culturas e do tipo de solo. 

No caso de estrumes bastará considerar um período de 3-4 meses; no que respeita a chorumes 

ter-se-á que alargar esse período para 5-6 meses. 

Haverá que ter especial cuidado na concepção e construção das fossas e tanques de recolha e 

armazenamento de chorumes, de forma a assegurar a impermeabilidade das paredes e dos 

pavimentos e, assim, reduzir ou eliminar os riscos de fugas de chorume com os inconvenientes daí 

resultantes. 

Por uma questão de segurança e facilidade de gestão, convirá que a capacidade de cada tanque ou 

fossa de armazenamento de chorume não exceda os 5 000 m3, sendo preferível que se situe entre 

os 2 000 e os 3 000 m3. O seu projecto deve ser confiado a técnicos especialistas na matéria. 

Relativamente aos estrumes, convirá guardá-los em recintos apropriados, se possível protegidos 

das águas das chuvas, com pavimento impermeável, em pilhas ou medas, até dois metros de 

altura, que periodicamente são revolvidas para facilitar um conjunto de transformações 

microbianas aeróbias através das quais se conseguirá a sua maturação. Durante este processo 

verifica-se, em condições normais, uma abundante libertação de calor, atingindo a temperatura do 

estrume valores suficientemente elevados para destruir a maior parte dos microrganismos 

patogénicos e as sementes de ervas daninhas eventualmente presentes. 

Correctivos orgânicos 

A manipulação e técnicas de aplicação de estrumes, chorumes, compostos, lamas de depuração e 

de outras matérias fertilizantes similares condicionam largamente o efeito que esses produtos têm 

sobre o ambiente, quer no que respeita às perdas de azoto por volatilização para a atmosfera ou 
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arrastado pelas águas, quer no tocante à libertação de odores desagradáveis. Estas operações 

deverão, por isso, realizar-se de maneira a minimizar tanto quanto possível tais efeitos. 

Os estrumes, compostos, lamas de depuração e produtos similares deverão, nas épocas 

adequadas, espalhar-se uniformemente sobre o terreno e de seguida ser incorporados o mais 

brevemente possível no solo com uma lavoura cuja profundidade dependerá da espessura da 

camada que se pretenda beneficiar. Assim se reduzirão as perdas por volatilização do azoto sob a 

forma de amoníaco bem como a libertação de cheiros desagradáveis. 

No que respeita aos estrumes e compostos não convirá aplicar anualmente quantidades 

superiores às correspondentes a 170 kg de azoto total por hectare como medida de prevenção 

contra a poluição das águas com nitratos. 

Relativamente aos estrumes de aviário deverá, também, ter-se em conta a sua salinidade e 

alcalinidade bem como os seus teores de cobre e de zinco. Nestas condições, e à falta de dados 

experimentais, será prudente não exceder as 3-4 t/ha. 

Dada a variabilidade da sua composição, será de toda a conveniência mandar proceder à análise 

dos correctivos orgânicos utilizados na fertilização do solo. 

No que respeita aos chorumes eles são habitualmente transportados para o campo em tanques ou 

cisternas e distribuídos à superfície do terreno nú, precedendo as sementeiras ou plantações de 

culturas anuais, ou do terreno ocupado com pastagens e/ou forragens. 

Na aplicação do chorume é fundamental ter certos cuidados para conseguir, por um lado, obter os 

benefícios do seu poder fertilizante e, por outro, para evitar ou reduzir os riscos de contaminação 

ambiental e de degradação do solo. 

As melhores épocas e dias para a sua aplicação serão aquelas ou aqueles que possibilitem o maior 

benefício para as culturas e, ao mesmo tempo, os menores riscos de poluição da água e do ar. 

Sempre que o chorume seja aplicado sobre o terreno nu convirá, logo de seguida, proceder à sua 

incorporação no solo. 

No tocante às culturas, convirá que os chorumes sejam aplicados atempadamente por forma a que 

os nutrientes neles contidos possam ser absorvidos na maior proporção possível, melhorando, 

assim, a sua eficácia ao mesmo tempo que se reduzem os riscos de poluição ambiental. 

Nas culturas primavero-estivais convém que as aplicações sejam feitas na altura das sementeiras 

ou com alguma antecedência ou mesmo depois, enquanto as máquinas puderem entrar no terreno. 

No que respeita a cereais de Outono - Inverno convirá fazer as aplicações precedendo a sementeira 

e continuando-as enquanto for possível entrar com as máquinas nas searas, guardando um 

intervalo de cerca de três semanas entre duas aplicações sucessivas. 
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A operação de aplicação do chorume só deverá ser feita com o solo em bom estado de humidade. 

Por um lado, porque um solo demasiado húmido não terá capacidade para reter o chorume, que 

terá tendência a acumular-se em poças à superfície do solo ou a escorrer superficialmente para 

terrenos adjacentes. Por outro lado, e sobretudo se o solo for argiloso, um estado adequado de 

humidade é essencial para evitar que a passagem dos equipamentos de distribuição degrade a 

estrutura do próprio solo. Quando este está demasiado húmido a passagem de veículos destrói ou 

danifica mais ou menos gravemente os agregados estruturais. Quanto mais pesados forem estes 

veículos, mais húmido estiver o solo e mais fina for a textura deste, tanto maiores serão os 

prejuízos causados à estrutura do solo. Os danos são mínimos quando a distribuição do chorume é 

feita com o solo relativamente seco. 

A degradação da estrutura do solo torna este mais compacto, menos permeável e mais susceptível 

aos riscos de escorrimentos superficiais dos chorumes com os inerentes riscos de poluição das 

águas superficiais e torna-o, também, mais exposto aos fenómenos de erosão. 

Para reduzir os fenómenos de compactação do solo convirá, por isso, para além de ter em conta o 

seu grau de humidade, utilizar na aplicação do chorume máquinas equipadas com rodas 

pneumáticas largas, de baixa pressão e que permitam faixas de distribuição com a maior largura 

possível, a fim de reduzir o número de passagens sobre o terreno. 

A técnica tradicional de aplicação de chorumes por espalhamento, a mais usada em Portugal, 

apresenta vários inconvenientes, um dos quais, a compactação do solo, acabou de ser referido. 

A libertação de cheiros desagradáveis e a perda de azoto amoniacal para a atmosfera, que pode 

atingir proporções elevadas do azoto total aplicado e, ainda, a conspurcação e contaminação das 

plantas com os efeitos negativos daí resultantes são outros dos inconvenientes. Para atenuá-los 

haverá que utilizar dispositivos de distribuição que funcionem a baixa pressão por forma a reduzir 

de maneira significativa a formação de aerossóis, as perdas por volatilização de azoto amoniacal e 

a libertação de cheiros desagradáveis. Estes inconvenientes serão praticamente eliminados se, em 

vez da aplicação à superfície, o chorume for injectado na camada arável do solo, o que requer 

equipamento especial, mais dispendioso do que o utilizado no sistema tradicional. 

Quadro 5.9-4 - Relação C/N de alguns estrumes, compostos e outros produtos 

Produtos orgânicos C/N Adaptado de: 

Estrume de frangos de engorda 11-13 Santos, J.Q. (1991); MERAR e Comité 
Nitratos (s.d.) 

(Fonte: MADRP, 1997) 
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Quadro 5.9-5 - Número de animais de diferentes espécies pecuárias, ou de lugares destes nos 

estábulos, pocilgas, aviários ou redis, a que corresponde a produção anual de 170 kg de azoto 

Lugares de galinhas poedeiras 239,4 

Lugares de frangas 500 

Lugares de frangos de engorda 425 

Nota: O número que se apresenta tem apenas valor indicativo pois a quantidade de azoto excretada anualmente varia bastante 

com as quantidades e teores em proteína dos alimentos ingeridos. 

(Fonte: MADRP, 1997) 

NOTAS: 

As definições que a seguir se apresentam são consideradas para efeitos do Código de Boas Práticas Agrícolas: 

Estrume: mistura dos dejectos sólidos e líquidos dos animais com resíduos de origem vegetal, como palhas e matos, com maior 

ou menor grau de decomposição. 

Chorume: mistura dos dejectos sólidos e líquidos dos animais, com maior ou menor grau de diluição, contendo, por vezes, 

restos de rações, de palhas ou de fenos. As escorrências provenientes das nitreiras também são vulgarmente designadas por 

chorume. 

Nitreira: estrumeira de pavimento de cimento com uma ligeira inclinação para facilitar o escorrimento do líquido (chorume) que 

sai da base das medas ou pilhas de estrume em direcção a uma valeta que o conduz para uma fossa subterrânea onde é 

recolhido. 

 

5.10 PAISAGEM  

5.10.1 Impactes 

A fase de exploração retrata-se basicamente na manutenção da nova paisagem, que alterna entre 

a paisagem original e a área de implantação do projecto. É, assim, expectável um incremento no 

grau de antropização da paisagem no local de implantação do projecto e alguma descontinuidade 

visual, consequência da sua reestruturação, causando impactes relacionados com a antropização 

do lugar.  

A existência das infraestruturas associadas ao projecto, pavilhão e estruturas de apoio, apresenta 

sempre um impacte visual, embora mediano, dada a capacidade de absorção da área de 

intervenção e à reduzida dimensão do projecto em estudo. Contudo, ao nível da paisagem, a 

exploração avícola, pelas necessidades de espaço, volumetria do edificado e desenho/materiais de 

arquitectura do pavilhão e estruturas de apoio apresenta-se como um elemento com impacte 

elevado. No entanto, toda esta estrutura edificada necessária à exploração é beneficiada pelo facto 

de se inserir numa paisagem assente em área rural, com povoamento florestal e agrícola, 

associada a uma média qualidade visual da paisagem com uma elevada capacidade de absorção 

dos impactes. 
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No que diz respeito aos impactes na funcionalidade da paisagem, a utilização desta infraestrutura 

causa restrições na dinâmica actual do território. No entanto, estas consideram-se com pouco 

significado. Assim, prevêem-se que os impactes possam ser classificados como negativos, certos, 

directos, médio prazo e temporários. 

Durante a fase de exploração, os impactes sentidos na componente paisagem são resultado da 

introdução de um novo elemento no território que vai alterar a leitura e a percepção visual da 

paisagem envolvente. No entanto e visto que estas estruturas já existem no local, vai minimizar o 

impacte causado pela introdução destes novos elementos. Assim, impactes paisagísticos causados 

pela presença destas infra-estruturas, são pois pouco significativos quer a nível visual, quer a nível 

funcional.  

Não obstante, é de considerar que a alteração no coberto vegetal, necessária à implantação da 

exploração avícola, e, em especial, a densidade de construção prevista, implicará, no seu conjunto, 

um impacte pouco significativo. 

Contudo, e sobretudo se for considerado um enquadramento estrutural e cromático das estuturas 

previstas, assim como uma recuperação da unidade sob o ponto de vista paisagístico, este impacte 

pode ser significativamente reduzido.  

Na zona circundante da instalação existe uma cortina arbórea, que constitui uma faixa de 

protecção e isolamento. Na propriedade existe alguma vegetação, nomeadamente árvores e 

arbustos, próprios da região, que valorizam a paisagem, não estando previstas mais medidas 

complementares de integração paisagística. Todavia, deverá ser adoptada como medida a 

conservação do bom estado do aviário e sua envolvente directa, reduzindo o impacte visual da 

mesma. 

5.10.2 Medidas 

As medidas propostas para reduzir o impacte do edificado na paisagem, e que acautelem os 

inconvenientes da proximidade da actividade a áreas habitacionais, são:  

1. Deverá ser assegurada uma célebre e eficaz integração paisagística da exploração, 

nomeadamente a manutenção e melhoramento da cortina arbórea existente e conservação 

das infra-estruturas e respectivos acessos, de modo a atenuar os impactes visuais e 

aumentar a capacidade de absorção da área intervencionada;  

2. Recomenda-se a implantação de barreiras arbóreo/arbustivas utilizando espécies de folha 

persistente e com elevada densidade de folhagem. Quando correctamente dimensionadas e 

implementadas estas barreiras terão funções de atenuação dos impactes sonoros e impactes 

na paisagem, em particular nas áreas de fronteira da exploração;  

3. Controlar os processos de ocupação da área intervencionada por espécies invasoras;  
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4. Manter os acessos à e dentro da instalação, assim como a sinalização destas e o uso da 

prática da jardinagem no local, conferindo uma boa paisagem;  

5. Deverão ser conservados e respeitados os princípios da sustentabilidade ambiental, 

assegurando a conservação dos valores naturais, e a exploração sustentável dos recursos, 

incluindo água, solo, paisagem e biodiversidade;  

6. Fomentar, de forma sustentável, o desenvolvimento da actividade económica (agro-

pecuária);  

7. Favorecer a relação estreita entre a actividade avícola (actividade humana) e qualidade do 

suporte ecológico regional;  

8. Respeitar os usos do solo dos espaços existentes nas zonas adjacentes ao projecto.  

 

5.11 POPULAÇÃO, EMPREGO E ACTIVIDADES ECONÓMICAS  

5.11.1 Impactes 

A tipologia de projecto em causa (de pequena dimensão) não é de molde a motivar especiais 

impactes ao nível social e económico. Não se esperam impactes ao nível demográfico e de 

instalação de população, nem tão pouco ao nível do emprego total criado. 

Apenas merecerá algum destaque, ainda que relativo, a potencial importância do projecto para a 

especialização económica local, em torno da produção avícola (frangos de carne). 

Do ponto de vista socioeconómico (e também paisagístico) o projecto assume importância positiva 

ao nível da sua contribuição para o desenvolvimento rural e para a manutenção das condições de 

vida e da paisagem rural na região onde se insere. 

Segundo Martinho (2000), o conceito de desenvolvimento rural pode ser definido como: “a 

melhoria das condições de vida das pessoas residentes nas áreas e regiões rurais, através de 

processos sociais que respeitem e articulem os seguintes princípios: eficiência económica, equidade 

social e territorial, qualidade patrimonial e ambiental, sustentabilidade, participação democrática e 

responsabilidade cívica”.  

Este é um conceito, que surgiu com a Revolução Industrial e que tem tido uma importância 

crescente nas preocupações europeias, em especial durante as últimas duas décadas.  

Com efeito, os últimos anos têm assistido a um agravamento das consequências desta 

problemática, nomeadamente através do abandono crescente dos meios rurais com a consequente 

degradação da paisagem, aumento dos riscos de incêndio nas zonas florestais, degradação do 

património e da cultura das zonas rurais e do país em geral. 
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Os espaços rurais e as actividades a si inerentes, são alvos de políticas específicas (Política Agrícola 

Comum, PAC; Políticas Estruturais de Desenvolvimento Regional e Políticas de Coesão Económica e 

Social dos Quadros Comunitários de Apoio), que visam o combate à desertificação, apostando em 

atractivos económicos e melhoria das condições de vida, tentando, assim, não só fixar as 

populações existentes como atrair, também, novos residentes. 

Dada a sua importância, o Apoio ao Desenvolvimento Rural pelo Fundo Europeu Agrícola de 

Desenvolvimento Rural (FEADER), no período de 2007-2013, o segundo pilar da PAC, o 

desenvolvimento rural, terá uma atenção especial. Este Apoio ao Desenvolvimento Rural pretende, 

entre outros aspectos, a manutenção e modernização das explorações agrícolas já existentes 

através de apoio monetário e de conhecimento.  

Embora a área em estudo seja, em grande parte, agrícola, ela não está livre deste fenómeno de 

desertificação, pelo que devem ser promovidas actividades rurais. Em especial, devem ser 

promovidas e apoiadas as instalações avícolas, uma vez que no estudo do efectivo animal, verifica-

se que no município de Rio Maior, a maioria das explorações dedica-se à avicultura (galinhas 

poedeiras e reprodutoras) com cerca de 1.155 explorações, seguida das explorações dedicadas aos 

frangos de carne com cerca de 694 explorações.  

O aviário em questão contribui assim, não só para a fixação de residentes na freguesia onde se 

insere, como também para a economia e desenvolvimento na região. Trata-se de um aviário 

moderno, com tecnologia e procedimentos de acordo com as indicações do Ministério da 

Agricultura para este tipo de actividade e economicamente sustentável. 

Embora esta exploração não contribua de forma importante para o emprego total da região, uma 

vez que se trata de uma exploração familiar, ela traz a mais-valia de favorecer tanto a conservação 

como a modernização do património rural e do modo de vida e paisagem rurais. 

As paisagens desta unidade são caracterizadas essencialmente por um relevo ondulado e por um 

uso florestal dominante (eucaliptal). Surgem pontualmente vinhas, olivais e pinhais mansos, não 

sendo suficientes para conferir um carácter diversificado ao mosaico e minimizar a sensação de 

monotonia dada pela extensão de floresta. 

A actividade em estudo, não é uma actividade que afecte o ambiente, dado que uma vez instalada, 

a exploração não contribui para a degradação do meio em que se insere, uma vez que é pouco 

poluidora, e não implica actividades que promovam a erosão do solo nem a sua contaminação.  

Em suma, o aviário contribui para o desenvolvimento promovendo aspectos como a economia 

local, a fixação de residentes, a manutenção da paisagem rural assim como do ambiente, 

promovendo uma melhoria da qualidade de vida no espaço rural.   

Devem ser, ainda, considerados os impactes provocados pelo volume de tráfego associados ao 

transporte de ração, cama, de subprodutos (aves mortas, estrume), e de aves vivas e resíduos 

com especificação dos destinos. 
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Quadro 5.11-1 – Frequência, período, tipo de veículo e origem, destino para transporte de ração, 

cama, de subprodutos, de aves vivas e de resíduos 

Tipo de transporte Frequência Período Tipo de veículo Origem/Destino 

Ração 1 a 2 x p/semana manhã ou tarde Pesado 

Racentro - fábrica 

de rações do 

centro. S.A. 

Cama (matéria-prima) 
Antes da entrada de cada 

bando – 5 x p/ ano 
durante o dia 

tractor agrícola, 

pesado 

J.J. Louro. S.A. 

(vários 

fornecedores) 

Transporte de aves 

vivas (saída de frangos) 

para matadouro 

 14 camiões por 5 x p/ 

ano (saída do bando) 
noite Pesado Lusiaves. S.A. 

Lâmpadas fluorescentes 

usadas 

uma vez por ano 

  

  

durante o dia 
ligeiro  

PneuGreen - 

Recolha e 

Reciclagem de 

Peneus, Lda. 

Embalagens contendo 

ou contaminadas por 

resíduos de substâncias 

perigosas 

uma vez por ano durante o dia  pesado  

Ambipombal- 

Recolha de 

Residuos 

Industriais, SA. 

Embalagens de 

medicamentos e 

medicamentos fora de 

uso 

  

uma vez por ano 

  

durante o dia  

  

pesado  

Inogen e 

Valormed 

Cinza de caldeira de 

biomassa 
1/2 vezes/ano  durante o dia pesado   

Ambipombal- 

Recolha de 

Residuos 

Industriais, SA. 

Aves mortas 2 x p/semana manhã carrinha 

ITS, S.A. 

(Coruche) grupo 

ETSA 

Estrume 
À saída do bando - 5 x p/ 

ano 
durante o dia pesado 

Espalhamento 

próprio em 

terrenos cedidos  

 

Nas figuras seguintes serão apenas apresentados os circuitos relativos ao transporte de ração, 

cama, aves vivas (saída de frangos para matadouro) e aves mortas, umas vez que correspondem 

aos circuitos efectuados com uma maior frequência. 

Relativamente aos percursos adoptados, quanto ao transporte de rações, frangos e camas, estes 

são maioritariamente realizados em vias principais, como estradas nacionais e auto-estradas, 

tendo sempre a preocupação de atravessar o menos possível povoações existentes. Assim: 
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 No que diz respeito ao transporte de Rações, o trajecto efectuado tem início no Monte 

Redondo, em Leiria. O trajecto para o destino final (Aviário José Batista Carvalho & Filhos, 

Lda.) é realizado através da Estrada Nacional N109, Auto-Estrada Aveiro-Marinha Grande 

(A17), Auto-Estrada do Oeste (A8), utilizando depois a Auto-Estrada Caldas da Rainha-

Santarém (A15), Estrada Nacional N361 e Caminho Municipal até à instalação.  

 

Figura 5.11-1- Trajecto da empresa Racentro, fábrica de rações do centro. S.A, no Monte Redondo 

(Leiria) para o Aviário José Batista Carvalho & Filhos, Lda. 

 

 

 Relativamente ao transporte de aves mortas o percurso realizado tem início no Aviário José 

Batista Carvalho & Filhos, Lda. em Fráguas, com destino a Coruche (ITS, S.A. - grupo 

ETSA, SA). O trajecto para o destino final é realizado através do Caminho Municipal, 

Estrada Nacional N361, utilizando depois a Auto-Estrada Caldas da Rainha-Santarém 

(A15), Estrada Nacional (N114) até à Coruche.  
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Figura 5.11-2- Trajecto do Aviário José Batista Carvalho & Filhos, Lda. para a ITS, S.A. (grupo ETSA, 

SA), em Coruche 

 Relativamente ao transporte de aves vivas (saída de frangos) o trajecto efectuado tem 

início no Aviário José Batista Carvalho & Filhos, Lda. em Fráguas. O trajecto para o destino 

final, na Marinha das Onda na Figueira da Foz, é realizado através do Caminho Municipal, 

Estrada Nacional N361, utilizando depois a Auto-Estrada Caldas da Rainha-Santarém 

(A15), Auto-Estrada do Oeste (A8), Auto-Estrada Aveiro-Marinha Grande (A17) e a Estrada 

Nacional (N109) e Estrada Municipal até à Lusivaes, SA.  
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Figura 5.11-3- Trajecto do Aviário José Batista Carvalho & Filhos, Lda. para a Lusiaves, SA, na 

Marinha das Ondas na Figueira da Foz 

 

 Relativamente ao transporte de camas o percurso realizado tem início no Aviário José 

Batista Carvalho & Filhos, Lda., em Fráguas, com destino a Amiais de Cima – Alcanede (J. 

J. Louro Pereira, S.A.). O trajecto para o destino final é realizado através de Caminho 

Municipal e da Estrada Nacional (N365) até à instalação de J. J. Louro Pereira, S.A. 
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+ 

Figura 5.11-4 - Trajecto do Aviário José Batista Carvalho & Filhos, Lda. para J. J. Louro Pereira, 

S.A., Amiais de Cima – Alcanede 

5.11.2 Medidas 

Não se prevêem medidas em relação a este factor ambiental. 

 

5.12 ARQUEOLOGIA E PATRIMÓNIO CULTURAL  

5.12.1 Impactes 

Na definição da situação de referência não se identificaram ocorrências na AI do projecto, contudo, 

tal não significa que não possam existir vestígios de interesse arqueológico ocultos no solo/subsolo. 

Considerando o estado de desenvolvimento do projecto (em laboração) não se identificaram 

impactes resultantes da sua exploração. 



Estudo de Impacte Ambiental do Aviário José Batista Carvalho & Filhos Lda. – Vale das Colmeias – Instalação Existente 

 

 

Inovação e Projectos em Ambiente, Lda.   

Março 2013  

259 

De seguida caracterizam-se os impactes relativos às ocorrências de interesse cultural identificadas 

na Situação de Referência. 

 

 

Referência 

Tipologia 

 

 

Inserção no 

projecto 

 

AI = Área de 

incidência do 

Projecto; 

ZE = Zona 

envolvente do 

Projecto. 

 

 

Caracterização de impactes 

 

Fase (Fa): Construção (C), Exploração (E); Desactivação (D) 

Tipo (Ti): indirecto (I), directo (D); 

Natureza (Na): negativo (-); positivo (+); 

Magnitude (Ma): baixo (B), médio (M), elevado (E); 

Duração (Du): temporária (T); permanente (P); 

Probabilidade (Pr): pouco provável (PP), provável (P), certo 

(C); 

INI: impactes não identificados (N) ou indeterminados (I) 

(? = incerteza na atribuição) 

 

 

 
AI ZE Fase 

Ti Na Ma Du Pr INI 

 D I - + B M E T P PP P C  

 

1    C             N 

Azenha  ZE E             N 

Ribeira das Alcobertas   D             N 

 

2   C             N 

Vestígios Diversos  ZE E             N 

Borra de Ferro   D             N 

 

3   C             N 

Achado(s) Isolado(s)   ZE E             N 

Fráguas   D             N 

 

4   C             N 

Azenha  ZE E             N 

Ribeira das Alcobertas   D             N 

 

Critérios utilizados na qualificação dos parâmetros de caracterização de impactes no Descritor Património (os 

parâmetros indicados podem ter grau indeterminado no caso de a informação disponível sobre o projecto não permitir 
fazer tal qualificação) 

Tipo (directo, indirecto): o impacte é directo se for provocado pela construção ou exploração do projecto e indirecto se 

for induzido por actividades decorrentes ou ligadas ao projecto. 

Natureza (negativo, positivo): um impacte positivo ou benéfico decorre de uma acção que melhora o conhecimento ou 

o estado de conservação de uma ocorrência patrimonial. Um impacte negativo ou prejudicial traduz a destruição parcial 
ou total de uma ocorrência, a sua degradação, o ocultamento, ou uma intrusão na sua envolvente espacial. 
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Magnitude (elevada, média, reduzida): a magnitude do impacte depende do grau de agressividade de cada uma das 

acções impactantes e da susceptibilidade das ocorrências afectadas. A magnitude é elevada se o impacte for directo e 
implicar uma destruição total da ocorrência. É média se implicar uma destruição parcial ou a afectação da sua 
envolvente próxima. A magnitude é reduzida se traduzir uma degradação menos acentuada ou uma intrusão na zona 
envolvente também com menor expressão volumétrica ou mais afastada da ocorrência. 

Duração (temporária, permanente): a duração do impacte ou seja do efeito induzido pela acção impactante sobre a 

ocorrência patrimonial pode ser temporária ou permanente. Embora muitas causas possam ser temporárias ou seus 
efeitos negativos têm, em geral, carácter permanente. Porém um efeito do tipo ocultamento que após a sua cessação 
não degrade o estado de conservação da ocorrência patrimonial pode considerar-se temporário. 

Probabilidade (certo, provável, pouco provável ou improvável): o grau de certeza ou a probabilidade de ocorrência 

de impactes é determinado com base no conhecimento das características intrínsecas das acções impactantes, da sua 
localização espacial e do grau de proximidade em relação às ocorrências patrimoniais. A probabilidade é certa se a 
localização de uma parte de projecto coincide de forma negativa com a posição de uma ocorrência patrimonial. 

5.12.2 Medidas 

Anteriormente não foram identificadas impactes sobre as ocorrências de cariz cultural e o terreno 

correspondente à actual instalação industrial não tem interesse arqueológico. 

Dado o facto de toda a AI se encontrar muito alterada pela construção ou afectada pela surriba 

para plantação de eucaliptos, não se justifica a imposição de medidas de minimização. 

No Quadro 5.12-1 identificam-se as medidas específicas de minimização respeitantes às 

ocorrências patrimoniais apresentadas na Situação de Referência. No Quadro 5.12-2 definem-se as 

medidas-tipo relevantes neste factor ambiental, embora apenas algumas sejam aplicáveis ao 

projecto vertente. 

Quadro 5.12-1 – Medidas de Minimização do Descritor Património 

INCIDÊNCIA FASE 
La 

Aj 
PC Pr Ac 

So

Es 
Co Si Rg 

Vi

Mo 
Va Ou NM 

 

1 Construção            NM 

Azenha Exploração          

 

  NM 

Ribeira das 

Alcobertas 

Desactivação            NM 

 

2 Construção            NM 

Vestígios Diversos Exploração            NM 

Borra de Ferro Desactivação            NM 

 

 

3 Construção            NM 

Achado(s) Isolado(s)  Exploração     

 

       NM 

Fráguas Desactivação            NM 
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4 Construção            NM 

Azenha Exploração     

 

       NM 

Ribeira das 

Alcobertas 

Desactivação            NM 

 

 

Legenda 

 

Projecto = Elaboração do Projecto; La = localização alternativa; Aj = ajustamento do Projecto; PC = inclusão 

em planta de condicionantes da lavra; Pr = Prospecção; Ac = acompanhamento da obra por arqueólogo; So = 

sondagens arqueológicas; Es = escavações arqueológicas; Co = conservação in situ; Si = sinalização em obra; 

Rg = registo documental; Vi = vigilância; Mo = Monitorização; Va = valorização; Ou = outras medidas; NM = 

não se propõem medidas de minimização. 

Quadro 5.12-2 – Medidas de Minimização (Conceitos) 

MEDIDA FASE DEFINIÇÃO 

Ajustamento do 
Projecto 

Projecto de 
execução 

Alteração da posição de partes do Projecto com o objectivo de anular um 
impacte negativo, certo ou previsível, sobre uma ocorrência de valor 
significativo ou de valor indeterminado. 

Planta de 
Condicionantes da Obra 

Projecto de 
execução 

Inclusão das ocorrências de interesse patrimonial, identificadas na 

Situação de Referência, em planta de condicionantes do caderno de 
encargos da obra, tendo em vista a sua conservação in situ. 

Prospecção 
(arqueológica) 

Projecto de 
execução, 
construção 

Na eventualidade de outras partes do Projecto ou áreas funcionais da 
obra (estaleiros, depósitos de terras, áreas de empréstimo, outras áreas) 
se localizarem fora das zonas prospectadas no decurso do EIA deverão 
ser prospectadas antes do início da obra. 

Escavações e 
sondagens 
arqueológicas 

Projecto de 
execução, 
construção 

Execução de sondagens e/ou escavações arqueológicas ou outros 
estudos destinadas a obter informação que permita determinar o estado 
de conservação, a funcionalidade e o interesse científico dos sítios e 
monumentos em causa. Os resultados dessas pesquisas aconselharão, ou 
não, a valorização dos respectivos sítios e a publicação dos resultados 
sob a forma de monografia devidamente ilustrada.  

Acompanhamento 
(arqueológico) 

Construção 

Observação, por arqueólogo, das operações que impliquem a remoção e 
o revolvimento de solo (desmatação e decapagens superficiais em acções 
de preparação ou regularização do terreno) e a escavação no solo e 
subsolo. Os resultados deste acompanhamento podem determinar a 
adopção de medidas de minimização específicas (registo, sondagens, 
escavações arqueológicas, etc). Os achados móveis efectuados no 
decurso desta medida deverão ser colocados em depósito credenciado 
pelo organismo de tutela do património cultural. 

Conservação 
Construção, 
exploração 

As ocorrências imóveis identificadas no decurso deste estudo ou que 
sejam reconhecidas durante o acompanhamento da obra devem, tanto 
quanto possível e em função do seu valor patrimonial, ser conservadas 
(mesmo que de forma passiva) de tal forma que não se degrade o seu 
estado de conservação actual. No decurso da obra esta medida pode 
traduzir-se na delimitação e sinalização de áreas de protecção às 
ocorrências a conservar. Em alternativa deverá ser considerada a 
possibilidade de fazer a sua trasladação ou conservação ex situ. 

Registo (documental) Construção 

Esta acção consiste na representação gráfica e fotográfica e na 
elaboração de memória descritiva (para memória futura) das ocorrências 
de interesse patrimonial que possam ser destruídas em consequência da 
execução do projecto ou sofrer danos decorrentes da proximidade em 
relação à frente obra. 

Sinalização Construção 

Nas proximidades da frente obra deverão ser sinalizadas todas as 
ocorrências de interesse patrimonial, passíveis de afectação, mesmo que 
indirecta, na fase de construção (nomeadamente devido à circulação de 
máquinas, à instalação de áreas de depósito ou outras). Pretende-se, 
desta forma, minorar ou evitar danos involuntários e garantir a 
conservação dessas ocorrências. 
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MEDIDA FASE DEFINIÇÃO 

Valorização Exploração 
A valorização patrimonial abrange um conjunto de medidas relacionadas 
com o estudo, a fruição pública (turístico-didáctica) e a conservação 
activa, in situ, das ocorrências de maior interesse patrimonial.  

Vigilância Exploração 

Vigilância regular do estado de conservação dos elementos de maior 

interesse patrimonial identificados na AI do projecto. A execução desta 

medida compete ao dono-da-obra, com obrigatoriedade de comunicação 

às entidades competentes dos efeitos negativos detectados. 

Monitorização Exploração 

Monitorização periódica do estado de conservação das principais 

ocorrências patrimoniais situadas na AI do projecto ou nos principais 

acessos. Esta medida deve ser executada por especialista independente 

(arqueólogo) contratado pelo dono-da-obra e obriga à apresentação de 

relatórios de visita à entidade de tutela sobre o património arqueológico. 

 

 

5.13 INSTRUMENTOS DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  

5.13.1 Impactes 

Os principais instrumentos aqui referenciados prendem-se com o Plano de Ordenamento do 

Território do Oeste e Vale do tejo (PROT-OVT) e o Plano Director Municipal (PDM) de Rio Maior.  

A Resolução de Conselho Ministros nº 30/2006, de 23 de Março, determinou a elaboração do PROT-

OVT. O Plano, elaborado pela CCDR-LVT, foi submetido a discussão pública (entre Junho e Agosto 

de 2008), tendo sido entregue em Outubro de 2008 a proposta de PROT-OVT, a submeter à 

aprovação do Governo. Posto isto, foi aprovado o presente diploma através da Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 64-A/2009, de 6 de Agosto.  

O PROT-OVT define as linhas estratégicas de desenvolvimento, de organização e de gestão do 

território das sub-regiões do Oeste, Lezíria do Tejo e Médio Tejo, enquadrando os investimentos a 

realizar e servindo de quadro de referência para a elaboração dos planos especiais, intermunicipais 

e municipais de ordenamento do território. No PROT é demarcado o Futuro da Região no horizonte 

de 2020, pretendendo-se que o Oeste e Vale do Tejo venha a ser um dos territórios mais 

qualificados, atractivos e produtivos do país.  

Embora o cumprimento das disposições constantes neste IGT não vincule directamente os 

interesses particulares, o projecto não colide com as disposições de Critérios de Qualificação do 

Solo Rural previstas para áreas agro-florestais (Anexo II da RCM nº 64-A/2009, de 6 de Agosto, 

rectificado pela DR 71/A/2009), áreas onde coexistem o uso agrícola e o uso florestal em mosaico, 

sem predomínio evidente de qualquer dos usos, uma vez que garante a promoção da sua utilização 

agrícola, pecuária ou florestal; a admissão de actividades complementares desde que não ponham 

em causa os usos dominantes e salvaguardadas de usos; a valorização paisagística; a salvaguarda 

dos riscos de incêndios; o condicionamento do edificado. 

Refira-se, porém, que o projecto em estudo, e tendo em consideração as directrizes do PROT- OVT, 

surge em local com expressão territorial concentrada (subárea da Pecuária Intensiva - suinicultura 
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e avicultura) na qual estão criadas as condições ambientais necessárias para que as actividades 

existentes coexistam com uma valorização sustentada dos recursos naturais, paisagísticos e 

patrimoniais da zona rural onde se localiza (Estratégia Nacional para os Efluentes Agro-Pecuários e 

Agro-Industriais). 

Mencione-se, ainda, que, e tendo em consideração as orientações e normas estabelecidas no 

PROT-OVT, a exploração avícola promove o desenvolvimento rural na óptica da multifuncionalidade 

do espaço que integra, estimula a diversificação do tecido económico (actividade económica) e 

social e a melhoria da qualidade de vida da zona rural em que se insere, desenvolve a valorização 

de efluentes, resíduos e lamas, bem como o seu adequado tratamento. Tendo ainda em 

consideração o enquadramento da exploração avícola em área de agricultura e florestas, no 

domínio da actividade pecuária intensiva, esta contempla o tratamento de efluentes gerados, 

havendo requalificação do território em se insere, havendo, também, a salvaguarda da 

permanência da mesma em solo rural. 

Posto isto, refira-se que projecto, e tendo em conta as orientações e directrizes a que se aplicam a 

unidade Oeste florestal, promove o saneamento ambiental das agro-pecuárias e a sua 

compatibilização com outros usos e define as condições para a modernização e ampliação das 

unidades, designadamente para garantir o cumprimento de normas relativas à higiene, bem-estar 

animal e ambiente, nos termos da legislação aplicável (ex. ENEAPAI). 

Assim, e no que se refere ao PROT-OVT, como se verifica na análise produzida, o mesmo 

contempla no modelo territorial da região Oeste e Vale do Tejo, onde são identificadas áreas de 

desenvolvimento agrícola e florestal e relevantes para a estratégia regional de desenvolvimento 

rural bem para a qual deverão ser criadas as condições ambientais necessárias para que as 

actividades existentes possam vir a coexistir com uma valorização sustentada dos recursos 

naturais, paisagísticos e patrimoniais das zonas rurais onde se localizam, tornando-os, assim, 

compatíveis com a expansão futura de qualidade nas sub-regiões inseridas no Oeste e Vale do 

Tejo, no qual o projecto se insere. 

Relativamente à ERPVA, a exploração avícola não faz parte de corredores ecológicos da região, 

sendo que o local não tem valor conservacionista do ponto de vista da funcionalidade ecológica à 

escala regional. 

Após a análise do enquadramento do projecto relativamente ao PROT-OVT (sector agricultura e 

florestas), e tendo uma avaliação prévia das potenciais mutações que uma exploração avícola 

causa no meio biofísico e sócio-económico em que se insere, dado o conjunto de medidas de 

minimização que irão ser adoptadas pela mesma, esta não acarretará impactes expectáveis na 

região Oeste e Vale do Tejo. 

O Plano Director Municipal (PDM) do concelho de Rio Maior é regulamentado pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 47/95, de 17 de Maio, com a 1ª alteração pela Resolução do Conselho de 

Ministros nº 84/2002, de 19 de Abril, com suspensão parcial através da Resolução do Conselho de 

Ministros nº 40/2003, de 24 de Março, com a 2ª alteração por adaptação através da Declaração nº 
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212/2008 de 12 de Junho, com 3ª alteração através do Aviso nº 5174/2010, de 11 de Março, e 

com a 4ª Alteração por adaptação através do Aviso nº 5175/2010, de 11 de Março. 

O PDM de Rio Maior abrange a totalidade da área do concelho, e constitui para essa mesma área o 

respectivo instrumento de ordenamento do território, podendo ser revisto antes de decorrido o 

prazo de 10 anos a partir da sua vigência. De acordo com informação da Câmara Municipal da Rio 

Maior, o PDM encontra-se actualmente em revisão. 

O Ordenamento do Território tende claramente para a especialização do uso do solo, determinando 

qual o uso mais adequado e útil à colectividade, considerando para o efeito o seu potencial de 

utilização, em termos do seu valor agrícola, florestal, pecuário, urbano, industrial, etc. 

Confrontando o terreno com Carta de Ordenamento do PDM verifica-se que o mesmo se encontra 

dividido pelo perímetro urbano de Fráguas. A parte da parcela que se situa dentro do perímetro 

urbano, localiza-se numa unidade operativa designada por “Área de Reserva de Expansão”, as 

acções de edificação poderão ter lugar se cumprirem em termos de edificabilidade, uso e índices 

urbanísticos, estabelecidos nos artigos 25º, 28º, 30º e 31º do regulamento do PDM. A parcela que 

se situa fora do perímetro urbano e onde estão implantados os três pavilhões (exploração avícola), 

localiza-se em categoria de espaço designada por “Áreas de Floresta de Produção”, ao qual se 

aplicam os condicionamentos dispostos no artigo 50º do presente regulamento. 

A instalação avícola é constituída por três pavilhões, sendo que apenas o Pavilhão nº 3 possui 

alvará de construção nº 40/2008 e alvará de utilização nº 101/2008. Relativamente ao Pavilhão nº 

1 e 2 foi submetida à Câmara Municipal de Rio Maior, para apreciação da Licença administrativa 

para obras de legalização dos dois pavilhões, inseridos em prédio misto com 66.860 m2, 

pertencente ao aviário Jose Batista Carvalho e Filhos, Lda.  

A proposta de decisão por parte da Câmara Municipal de Rio Maior, refere que: “(…) considera-se 

que projecto de arquitectura reúne as condições necessárias para poder ser aprovado, 

condicionado ao parecer/decisão favorável ou favorável condicionado da entidade coordenadora 

competente no âmbito do REAP, a Direcção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do 

Tejo (DRAPLVT). (…)”  

Apresenta-se em seguida o Quadro com os respectivos parâmetros urbanísticos, do Pavilhão nº 3, 

sendo este o único que detém autorização, segundo artigo 50º do PDM de Rio Maior. 
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Quadro 5.13-1 – Parâmetros urbanísticos 

 
Artigo 50º 

PDM de Rio Maior 

 

Pavilhão nº3 

Altura máxima das edificações 6,5 m  Altura das edificações 3,0 m 

Índice de construção 0,08 Índice de construção 0,035 

Área máxima de pavimentos 

destinados a habitação 
1.000 m2 

Área máxima de pavimentos a 

edificar  

Área de pavimentos a licenciar 

1.700,40 m2 

Afastamento mínimo das 

edificações não habitacionais 
10 m Cálculo para o Índice 1.700,40 m2 

Afastamento mínimo das 

edificações habitacionais 
6 

Afastamento ao limite lateral e 

tardoz 

Lateral 

cumprido 

Refira-se ainda que o abastecimento de água ao aviário é assegurado pelo furo de captação de 

águas subterrâneas da beneficiária.  

De acordo com a Carta de Condicionantes e Carta da Reserva Agrícola Nacional (RAN), do PDM de 

Rio Maior em vigor, e Carta da Reserva Ecológica Nacional (REN) do concelho de Rio Maior 

(Resolução do Conselho de Ministros nº 31/2008, de 19 de Fevereiro) a exploração avícola em 

estudo não se encontra como parte integrante de alguma condicionante, servidão ou restrição de 

utilidade pública. Porém, parte do limite da propriedade insere-se em classe de REN – áreas em 

risco de erosão - sendo que esta não se encontra ocupada por nenhuma infraestrutura.  

Assim, e de acordo com o exposto anteriormente a exploração avícola e sua actividade estão de 

acordo com o disposto no PDM de Rio Maior, sendo que o impacte é sem significado.  

5.13.2 Medidas 

De acordo com os efeitos identificados são apresentadas as seguintes medidas: 

1. Deverão ser conservados e respeitados os princípios da sustentabilidade ambiental, 

assegurando a conservação dos valores naturais, e a exploração sustentável dos recursos, 

incluindo água, solo, paisagem e biodiversidade; 

2. Fomentar, de forma sustentável, o desenvolvimento da actividade económica (agro-

pecuária);  

3. Favorecer a relação estreita entre a actividade avícola (actividade humana) e qualidade do 

suporte ecológico regional; 

4. Respeitar os usos do solo dos espaços existentes nas áreas adjacentes ao projecto. 

5. Garantir-se que o uso do espaço não será alterado, ou, caso esteja prevista uma alteração 

do uso do espaço, que esta seja feita tendo em conta todas as condicionantes impostas pelo 



Estudo de Impacte Ambiental do Aviário José Batista Carvalho & Filhos Lda. – Vale das Colmeias – Instalação Existente 

 

 

Inovação e Projectos em Ambiente, Lda.   

Março 2013  

266 

PDM Rio Maior, pelas medidas de minimização constantes neste EIA, bem como as impostas 

por outros instrumentos de ordenamento do território aplicáveis. 

 

5.14 SÍNTESE DE IMPACTES 

5.14.1 Matriz de impactes 

De seguida, apresenta-se a matriz de impactes, especificando-se nela as várias acções de projecto 

versus os factores ambientais considerados. As acções de projecto referem-se apenas à fase de 

exploração, uma vez que a instalação avícola já está em fase de exploração. 

 Fase de Exploração 

- Funcionamento das Instalações de Produção Intensiva Avícola; 

- Destino Adequado dos resíduos produzidos; 

- Circulação Automóvel e pedonal; 

- Ocorrência de odores; 

- Circulação de veículos pesados para transporte de ração, cama, de subprodutos (aves mortas, 

estrume), de aves vivas e de resíduos. 

Esta classificação foi executada através de cores e siglas. As cores destinam-se a classificar os 

impactes de positivos (tons verde) ou negativos (tons vermelho) e o seu grau de significância, grau 

este dado pela intensidade da cor. As siglas utilizadas são as seguintes: 

 Certo (Ct) e Incerto (It); 

 Directo (D) e Indirecto (I); 

 A Curto (CP), Médio (MP) e Longo prazos (LP); 

 Permanente (P) e Temporário (T). 

A escala atribuída à significância do impacte, varia de muito pouco significativo a muito 

significativo. As cores utilizadas na matriz de impactes são as seguintes: 

Positivos Grau de Significância Negativos 

   Muito pouco significativo    

   Pouco significativo    

   Significativo    

   Muito significativo    

 

Nesta matriz utiliza-se ainda a sigla (Ø), que se destina a classificar como nulo ou não existente o 

impacte provocado por uma determinada acção do projecto sobre um determinado factor 

ambiental. 
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Quadro 5.14-1 – Matriz de Impactes 

Descritores Acções Descrição Geral do Impacte Localização
Valorização do 

Impacte

Clima e Microclima

Geologia e Hidrogeologia

Funcionamento das Instalações de 

Produção Intensiva Avícola (áreas 

impermeabilizadas, consumo de 

água do furo, fossa séptica com 

poço absorvente)

As áreas impermeabilizadas existentes são pouco significativas, pelo que não se esperam que 

ocorram modificações no regime hidrológico e hidrogeológico, resultando um impacte negativo mas 

muito pouco significativo, incerto, indirecto, médio prazo e permanente. Quanto ao consumo de 

água da captação subterrânea, estão adoptadas medidas de racionalização de consumo, resultando 

um impacte negativo mas muito pouco significativo, incerto, indirecto, médio prazo e permanente. A 

existência duma fossa com poço absorvente poderá eventualmente afectar a qualidade dos recursos 

hídricos subterrâneos, uma vez que não é estanque, contudo se for efectuada a remoção adequada 

das lamas produzidas é garantido o seu adequado funcionamento prevenindo a contaminação das 

águas subterrâneas.

Recinto da instalação It, I, MP, P

Solo e Uso do Solo
Destino Adequado dos resíduos 

produzidos 

O impacte da remoção/destino adequado de todos os resíduos produzidos na instalação é positivo, 

significativo, directo, a curto prazo, temporário e certo.
Recinto da instalação Ct, I, CP, P

Recursos Hídricos 

Superficiais/Qualidade da Água

Intervenção sobre as linhas de 

escorrência existentes no local da 

exploração, ao nível do regime 

hidrológico, relação solo-água

Os principais impactes são a alteração do curso natural das linhas de água, a modificação das 

características de transporte e sedimentação de partículas, originando a erosão das margens e o 

aumento os riscos de inundações a jusante, alteração do regime hidrológico e da relação solo-água.

Recinto da instalação e 

respectiva envolvente
Ct, D, CP, P

Bioecologia (Flora) Circulação Automóvel e pedonal

Das actividades que poderão induzir impactes, como seja, a movimentação de máquinas e homens 

durante a fase de exploração como é reduzida e realizada por caminhos já existentes resulta um 

impacte negativo, certo, directo, permanente, de curto prazo, pouco significativo

Recinto da instalação e 

respectiva envolvente
Ct, D, CP, P

Bioecologia (Fauna) Circulação Automóvel e pedonal

A movimentação de máquinas e homens durante a fase de exploração é reduzida e realizada por 

caminhos já existentes resultando um impacte negativo, incerto, indirecto, temporário, de curto 

prazo, e muito pouco significativo.

Recinto da instalação e 

respectiva envolvente
It, I, CP,T

Circulação Automóvel e pedonal

O aumento do tráfego afluente à instalação implica um aumento nas concentrações de alguns 

poluentes atmosféricos (CO, NOx, partículas, fumos negros, etc .). No entanto, este tráfego possui 

um significado bastante reduzido, o que aliado à dispersão dos poluentes se considera resultar num 

impacte negativo mas muito pouco significativo, certo, directo, curto prazo e temporário.

Recinto da instalação e 

respectiva envolvente
Ct, D, CP,T

Ocorrência de odores resultantes 

das emissões difusas provenientes 

dos dejectos das aves 

(essencialmente amoníaco)

Com vista a minimizar as emissões são tomadas diversas medidas principalmente para manter as 

camas secas , resultando um impacte negativo muito pouco significativo, certo, directo, de curto 

prazo e temporário associado a estas emissões difusas.

Recinto da instalação e 

respectiva envolvente
Ct, D, CP,T

Circulação de veículos pesados 

para transporte de ração, cama, 

de subprodutos (aves mortas, 

estrume), de aves vivas e de 

resíduos

Tendo em conta a reduzida quantidade de veículos em causa, não se considera a ocorrência de 

situações graves de congestionamento de tráfego e de degradação do pavimento das vias utilizadas 

por estes veículos. Atendendo a que o volume de tráfego previsto é pouco significativo e aliado a 

uma velocidade forçosamente reduzida, considera-se também que os mesmos estão associados a 

um impacte negativo, contudo muito pouco significativo, sobre a qualidade de vida das populações 

mais próximas decorrentes da emissão de ruído resultantes da circulação automóvel. Os impactes 

classsificam-se como muito pouco significativos, certos, indirectos, de médio prazo e temporários.

Recinto da instalação e 

respectiva envolvente
Ct, I, MP, T

Funcionamento das Instalações de 

Produção Intensiva Avícola 

Os impactes provocados pelos equipamentos mecânicos existentes na exploração são muito pouco 

ruidosos e revelam-se localmente sem expressão. Apesar do contributo de ruídos existentes na 

envolvência da exploração (tráfego nas vias: Estrada Vale Rabão, Rua São Silvestre, Rua Principal - 

Ribª de Fráguas, N361) e trabalhos agrícolas,  a zona caracteriza-se por um ambiente sonoro 

relativamente calmo e sossegado. E pela análise dos valores obtidos, pode concluir-se que o 

funcionamento da exploração avícola em termos de ruído o seu impacte é praticamente nulo, isto é 

o facto da exploração avícola existir no local e estar em exploração, não agrava os níveis de ruído 

no local.

Recinto da instalação e 

respectiva envolvente
Ct, I, MP, T

Resíduos 
Destino Adequado dos resíduos 

produzidos

Estão a ser tomadas todas as medidas de preservação ambiental e cumprimento da legislação em 

vigor uma vez que são adoptados os procedimentos adequados (acondicionamento, armazenagem e 

envio para operadores licenciados para o seu tratamento e valorização) de todos os resíduos 

resultantes da exploração avícola, assim sendo não existem impactes ambientais negativos 

associados aos mesmos. O impacte da remoção/destino adequado dos resíduos é positivo, 

significativo, directo, a curto prazo, temporário e certo.

Recinto da instalação e 

respectiva envolvente
Ct, D, CP, P

Paisagem
Funcionamento das Instalações de 

Produção Intensiva Avícola 

No que diz respeito aos impactes na funcionalidade da paisagem, a utilização desta infra-estrutura 

causa restrições na dinâmica actual do território. No entanto estas consideram-se com pouco 

significado. Assim, prevêem-se que os impactes possam ser classificados como negativos, certos, 

directos, médio prazo e temporários.

Recinto da instalação e 

respectiva envolvente
Ct, D, MP, T

Sócio-Economia
Funcionamento das Instalações de 

Produção Intensiva Avícola 

Apenas merecerá algum destaque (ainda assim relativo) à potencial importância do projecto para a 

especialização económica local, em torno da produção avícola (frangos de carne). Assim 

consideram-se os impactes classificados como positivos, certos, indirectos, curto a longo prazo e 

permanentes.

Região onde se localiza a 

instalação e respectiva 

envolvente local

Ct, I, CP/LP, P

Património Cultural

Ordenamento do Território

Ø

Ø
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6 MEDIDAS DE GESTÃO AMBIENTAL E MONITORIZAÇÃO DOS IMPACTES RESULTANTES 

DO PROJECTO 

Neste capítulo são abordadas as principais medidas de gestão ambiental que deverão ser 

estabelecidas e seguidas na fase de exploração do projecto, durante as acções das quais possam 

resultar impactes ambientais negativos. É de salientar que, atendendo à tipologia e à extensão das 

actividades associadas a este projecto, o programa ambiental que aqui se apresenta não se 

apresenta muito exaustivo. Apenas se apresentam algumas medidas de minimização neste 

capítulo, uma vez que no presente EIA, estas medidas já foram apresentadas anteriormente para 

cada descritor ambiental. 

6.1 PROGRAMAS DE GESTÃO AMBIENTAL 

Seguidamente são apresentadas as linhas estratégicas do programa de gestão ambiental sugeridas 

para implementação durante a fase de exploração do aviário. 

Exploração do aviário Programa de Equipamentos 

O responsável pela exploração avícola deverá ser o responsável pelas revisões e trabalhos de 

manutenção dos todos os equipamentos existentes para assegurar que estes funcionem em 

perfeitas condições. 

Programa de Armazenamento 

Dado que são adquiridos vários tipos de materiais/matérias-primas, etc., indispensáveis à 

laboração da exploração, o armazenamento destes deverá ser garantido adequadamente bem 

como os resíduos produzidos na exploração. 

O local de armazenamento deve ser coberto para que não haja alteração das características dos 

materiais/matérias-primas, resíduos, etc., devido aos factores climáticos (chuva e calor) ou para 

que não ocorra contaminação através do contacto com outros materiais. Este local deve ser 

impermeabilizado, plano e protegido da pluviosidade e afastado das linhas de drenagem, para 

evitar uma eventual contaminação dos solos e dos recursos hídricos subterrâneos e superficiais. 

Protecção dos Recursos 

 Águas e Solos 

Águas residuais domésticas 

Fossa séptica com poço absorvente 

As águas residuais geradas provêm essencialmente dos sanitários existentes na exploração e são 

essencialmente águas residuais domésticas. Qualitativamente estas águas são caracterizadas 

sobretudo pela presença de substâncias orgânicas e de sólidos suspensos. 
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O tratamento das águas residuais é realizado em fossa séptica com poço absorvente. 

A existência duma fossa com poço absorvente poderá eventualmente afectar a qualidade dos 

recursos hídricos subterrâneos, uma vez que não é estanque, e se não é efectuada a remoção 

regular das lamas produzidas poderá reduzir a eficiência do seu tratamento e a água residual não 

ser adequadamente tratada. 

De ser assegurada a remoção regular das lamas produzidas na fossa séptica de modo a garantir a 

eficiência do tratamento e não deteriorar os recursos hídricos e contaminar o solo. 

Linhas de escorrência 

Na visita de campo foi identificada apenas uma linha de escorrência de reduzida dimensão de 

carácter torrencial sem caudal entre o pavilhão nº1 e pavilhão nº3. Esta linha é afluente da Ribeira 

das Alcobertas e está entubada (passagem hidráulica). 

A passagem hidráulica (linha de escorrência entubada) foi construída aquando da construção dos 

pavilhões avícolas, os autores do EIA desconhecem se essa intervenção foi submetida a aprovação 

pelas autoridades competentes, e se o proprietário efectuou intervenções noutras linhas de 

escorrência (não entubadas), mas que eventualmente possam ter sido aterradas no âmbito dos 

trabalhos de modelação do terreno efectuados anteriormente à realização deste EIA. 

Na carta militar estão representadas além desta, outras linhas de escorrência que na visita de 

campo não foram detectadas. Desconhece-se se as outras linhas de escorrência foram ou não 

intervencionadas (aterradas). 

Desse modo os autores do EIA efectuaram uma avaliação dos impactes sobre a intervenção nessas 

linhas de escorrência e medidas de minimização e recuperação que devem ser adoptadas face à 

presente situação. Destacam-se as seguintes medidas, (a totalidade delas, já foram anteriormente 

apresentadas em capítulos anteriores deste EIA): 

 Qualquer intervenção de regularização do leito ou limpeza da vegetação das margens, para 

além de ter que ser autorizada pelas Comissões de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional deverá ser efectuada com acompanhamento técnico, por forma à realização dos 

trabalhos serem adequados aos objectivos do projecto de limpeza, sempre com o bom 

senso de evitar impactes negativos sobre os recursos naturais; 

 As técnicas devem ser reajustadas e melhoradas sempre que as mesmas não garantam a 

sustentabilidade dos recursos, nas acções projectadas para limpeza e desobstrução de 

linhas de água; 

 Se se considerar necessário ao presente caso, deve ser efectuada a reposição dos perfis 

das linhas de água afectadas, sem alteração da largura, declive e profundidade do leito e 

estabilização das margens intervencionadas; 
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 Para evitar o risco de erosão hídrica é fundamental manter o coberto vegetal, sobretudo 

com a floresta de protecção, incluindo os estratos arbustivos e herbáceos, de modo a forçar 

a infiltração gravitacional e capilar da água da chuva no solo, evitando o rápido 

escorrimento superficial para o curso de água e consequentemente as cheias. A superfície 

dos leitos e margens dos cursos de água terá que ser permeável, para permitir o 

intercâmbio hídrico entre o lençol freático e as águas fluviais de superfície. De facto, se não 

existir infiltração das águas para recarga dos aquíferos, as nascentes correm o risco de 

diminuírem de caudal e até mesmo secarem em situações extremas. 

Responsabilidade da Limpeza e Desobstrução: 

 A maioria das margens e leitos consideram-se objecto de propriedade privada, no 

entanto, encontram-se sujeitas às servidões administrativas do domínio hídrico. Estas 

servidões são definidas por faixas a partir da margem, com a largura de 10 metros em 

cursos de águas não navegáveis, nem flutuáveis, 30 metros em cursos de água 

navegáveis ou flutuáveis, não sujeita à influência das marés e 50 metros nos troços 

sujeitos à influência das marés. 

A limpeza e desobstrução de linhas de água é da responsabilidade de: 

  “Os proprietários ou possuidores de parcelas de leitos e margens que não integrem o 

domínio público devem mantê-las em bom estado de conservação procedendo à sua 

regular limpeza e desobstrução;” 

  “Quando se trate de uma linha de água inserida em aglomerado urbano, cabe ao 

município a responsabilidade referida no número anterior;” 

 Quando implique acções de regularização, aterros, escavações ou alteração do coberto 

vegetal, a limpeza e desobstrução está sujeita à obtenção de licença da Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional competente.  

Condições da Licença de Limpeza e Desobstrução de Linhas de Água: 

A atribuição de licença está condicionada a: 

a) Servir para a consolidação das margens e protecção contra a erosão e cheias; 

b) Servir para a melhoria da drenagem e funcionalidade da corrente; 

c) Manter a diversidade e interesse ecológico; 

d) Minimizar os cortes de meandros e a artificialização das margens;   

e) Não provocar impactes negativos na fauna e na flora; 

f) Não ter implicações negativas a nível freático. 
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As Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, para além de determinarem as 

condicionantes legais, podem estabelecer condições específicas a cada caso, para salvaguardarem 

a minimização de impactes negativos da obra sobre o ecossistema ribeirinho, como por exemplo: 

 O licenciamento da obra não tem a ver com o projecto apresentado devendo a 

intervenção ser de acordo com as condições impostas na licença; 

 Ser acompanhada pelos serviços de fiscalização; 

 Respeitar todas as condicionantes de natureza ambiental; 

 O desassoreamento deve ser pontual e acompanhada pelos serviços; 

 As árvores a retirar serão somente as que se encontrem no leito do curso de água; 

 As árvores das margens serão mantidas à excepção dos ramos tombados para o leito e 

que constituam obstrução da secção de vazão: 

 Os cortes a executar nas árvores terão de ser efectuados com equipamento de corte 

(moto-serra, serras, etc.; para não serem deixados troncos e ramos partidos); 

 Efectuar limpeza manual em zonas sensíveis. 

Consumo de água 

O abastecimento de água ao aviário é assegurado pelo furo de captação de águas subterrâneas da 

beneficiária. Não é consumida água da rede pública. A água captada não é utilizada para consumo 

humano, apenas para as instalações sanitárias. Durante o período de permanência de frangos na 

instalação, os consumos de água são devidos essencialmente à alimentação das aves e ao sistema 

de arrefecimento. 

O operador deve ter em conta medidas de racionalização dos consumos de água, algumas delas já 

adoptadas, nomeadamente: 

 Manutenção do bom estado das instalações, nomeadamente no que respeita à detecção 

de possíveis fugas de água nas tubagens e ao bom desempenho dos equipamentos 

associados ao circuito de água; 

 Contadores de água em todos os pavilhões avícolas; 

 Verificação regular do débito de água nos bebedouros e da sua altura em relação aos 

animais, o que permite evitar eventuais derrames; 

Recursos Hídricos Subterrâneos 

 Na tampa de protecção do furo, poderá ser aberto um orifício de diâmetro não inferior a 20 

mm, obturado por um bujão, destinado a permitir a introdução de aparelhagem de medida 
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dos níveis de água, de modo a assegurar uma gestão cuidada e racional das águas 

subterrâneas, de forma a evitar o aumento do consumo e o rebaixamento do nível freático; 

 A fossa deve estar protegida da entrada de águas pluviais e ser de construção sólida de 

modo a evitar a saída de águas residuais, com risco de contaminação do solo e das águas, 

sobretudo das águas subterrâneas; 

 De modo a garantir o adequado funcionamento da fossa séptica, as lamas da fossa devem 

ser recolhidas pelo menos uma vez por ano, evitando a deterioração da qualidade dos 

recursos hídricos subterrâneos como consequência do mau desempenho da fossa, devido a 

fenómenos de colmatação, entupimento, etc. O operador deverá contactar os serviços 

municipalizados para efectuarem a remoção das lamas; 

 Devem ser respeitados os perímetros de protecção das captações subterrâneas; 

 De modo a salvaguardar a qualidade da água captada e evitar a sobre-exploração dos 

recursos hídricos subterrâneos, devem ser monitorizadas regularmente a qualidade e 

quantidade de água captada; 

 O operador deverá submeter a controlo analítico regular, a água captada, além dos 

parâmetros que já efectua a análise, avaliar os seguintes parâmetros: pH, Condutividade, 

nitratos, azoto total, fósforo total, oxidabilidade ao KMnO4 ou Carbono Orgânico Total, 

oxigénio dissolvido; 

 De modo a preservar a qualidade da água captada, deve ser assegurada uma desinfecção 

eficaz da água captada (Tratamento da água captada com cloro); 

 Quanto aos resíduos sólidos produzidos e de acordo com o Código das Boas Práticas 

Agrícolas, deve existir um órgão de armazenamento que garanta uma retenção por um 

período mínimo de 3-4 meses. Este órgão deve ser totalmente estanque, por forma a 

evitar escorrências para o meio hídrico e para o solo; 

 Devem ser cumpridas as condicionantes à valorização agrícola de efluentes pecuários 

estabelecidos no art. 10º da Portaria nº 631/2009, de 9 de Junho, e Portaria n.º 114-

A/2011 (Primeira alteração à Portaria n.º 631/2009, de 9 de Junho, que estabelece as 

normas regulamentares a que obedece a gestão dos efluentes das actividades pecuárias e 

as normas regulamentares relativas ao armazenamento, transporte e valorização de outros 

fertilizantes orgânicos); 

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

chuvoso (de Outubro a Abril), uma vez que os quantitativos de precipitação potenciam a 

lixiviação dos contaminantes, assim como as escorrências superficiais, especialmente se 

ocorrerem chuvadas intensas ou prolongadas. 

 

http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=sum&serie=1&iddr=2011.58S01&iddip=20110548
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=sum&serie=1&iddr=2011.58S01&iddip=20110548
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sum&iddip=20091427
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Solos 

 Gestão de resíduos resultantes da exploração avícola 

 

São adoptados todos os procedimentos adequados de armazenamento, acondicionamento e envio 

para operador licenciado dos resíduos produzidos na exploração avícola. 

São respeitadas todas as regras inerentes a um correcto acondicionamento e transporte de 

resíduos, evitando-se assim a ocorrência de emissões difusas e odores desagradáveis para a 

atmosfera. Não se verifica também emissões para os solos e linhas de água. 

A valorização agrícola dos terrenos pela aplicação de estrume, não é efectuada na exploração 

avícola, a área total de espalhamento do estrume é de 135,59 hectares, dos quais: 

- 65,4 ha pertencentes a Luís Miguel Baptista Gonçalves localizados na freguesia de Valada, 

concelho do Cartaxo. 

- 70,19 ha pertencentes a Nicolau manuel Baptista Gonçalves localizados na freguesia de Valada, 

concelho do Cartaxo. 

No que se refere aos resíduos de origem orgânica que constituem a cama das aves (mistura de 

aparas/ serradura e dejectos de animais, numa proporção de 60% para 40% respectivamente), 

caracterizam-se por apresentarem uma elevada carga orgânica, pelo que têm vindo a ser 

encaminhados para empresas agrícolas para efeitos de valorização agrícola. 

A remoção do estrume é efectuada directamente do interior das zonas de engorda para os veículos 

de transporte do estrume e é encaminhado para o local de armazenamento temporário de estrume. 

Estes resíduos (Subprodutos de categoria 2), que correspondem a uma quantidade de 1012 

m3/ano, são provenientes da fase de limpeza das zonas de engorda das aves, são submetidos no 

exterior à operação R3.  

Quando a aplicação de estrume está em equilíbrio com as necessidades das culturas no terreno, 

tem um efeito positivo na produção agrícola e na estrutura do solo através de: 

  Fertilização do solo pela aplicação de estrume: a decomposição do material orgânico pelos 

microrganismos produz CO2, água e minerais dos nutrientes das plantas como N, P, S e 

metais. A mineralização é a transformação de elementos ligados organicamente em 

nutrientes disponíveis para as plantas. A aplicação de estrume às terras de cultivo ou 

pastagens reduzirá as necessidades de fertilizantes artificiais. 

 Melhoria da fertilidade do solo: a matéria orgânica que permanece um ano após a sua 

aplicação assume-se como parte da matéria orgânica do solo e decompor-se-á 

gradualmente com os anos, libertando nutrientes para as plantas. 
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  Melhoria da estabilidade da estrutura do solo. A matéria orgânica também está envolvida 

nas propriedades físicas do solo, p. ex. porosidade, arejamento, capacidade de retenção de 

água, melhora a estrutura do solo e reduz a vulnerabilidade do solo à erosão. 

  Melhoria da eficácia dos fertilizantes inorgânicos: a matéria orgânica do solo aumenta a 

capacidade de absorção de minerais, reduzindo a perda de elementos trazidos pelos 

fertilizantes. Os elementos absorvidos são libertados gradualmente para a alimentação das 

plantas. 

No futuro está prevista a construção duma Nitreira. 

Não existe local onde são acondicionados os óleos e outros produtos do género e não existe local 

onde se processa a manutenção da maquinaria existente, nomeadamente tractores agrícolas, 

porque não são efectuadas este tipo de operações na exploração avícola. 

 Fossa séptica com poço absorvente 

De ser assegurada a remoção regular das lamas produzidas na fossa séptica de modo a garantir a 

eficiência do tratamento e não deteriorar os recursos hídricos e contaminar o solo. 

Quanto ao solo, destacam-se as seguintes medidas: 

 O armazenamento temporário dos resíduos deve ser efectuado em áreas 

impermeabilizadas, planas e protegidas das chuvas, bem como do acesso de pessoas e 

animais e da acção do vento, de forma a garantir a protecção dos solos, águas superficiais 

e subterrâneas; 

 Deve ser efectuada a caracterização do estrume, de acordo com os parâmetros indicados 

no seguinte Quadro. 

Quadro 6.1-1 – Monitorização do estrume avícola 

Tipo de produto Parâmetros 
Expressão dos 

resultados 

Frequência da 

monitorização 

Estrume avícola 

pH - 
2 vezes/ano(uma no 

período Primavera/Verão 

e outra no período 

Outono/Inverno) 

Matéria seca 
% (ou outra unidade em 

massa/massa tida por 

conveniente) 

Matéria orgânica 

Azoto total 

Fosforo total 

O operador deverá ainda incluir: 

  Informação sobre a quantidade de estrume produzido por bando (kg/bando) e quantidade 

de estrume (em toneladas/ano) enviado para operador licenciado. Caso, e sempre que, 

seja(m) utilizada(s) outra(s) UTS (Unidade Técnica de Subprodutos) deverão ser indicadas 

as quantidades enviadas (kg/ano) para cada uma, assim como enviada cópia da(s) 
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respectiva(s) autorização(ões). O operador deverá ainda enviar cópia das guias de 

acompanhamento do estrume. 

 A instalação deverá proceder ao cumprimento das regras definidas no Código de Boas 

Práticas Agrícolas. 

 Gestão dos Resíduos 

Decorrente do processo de engorda de frangos, a instalação avícola de José Batista Carvalho & 

Filhos, Lda. (Vale das Colmeias) produz os seguintes tipos de resíduos: 

 Lâmpadas fluorescentes usadas; 

 Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias perigosas 

 Estrume de Animais 

 Resíduos de tecidos animais: - aves mortas ou eliminadas; 

 Embalagens vazias de medicamentos e medicamentos veterinários fora de uso 

 Resíduos urbanos e equiparados produzidos são, na sua maioria, de uso doméstico, 

embalagens e invólucros comuns, material de protecção individual, mistura de resíduos 

urbanos e lamas provenientes da fossa séptica 

 Cinza de caldeira de biomassa 

O sistema de gestão de resíduos deve garantir uma correcta gestão, separação de resíduos e 

posterior encaminhamento a destino final adequado, incluindo as seguintes medidas: 

 Os resíduos devem ser acondicionados em espaço próprio, com piso impermeabilizado e 

coberto, devidamente acondicionados em recipientes destinados para o efeito e 

identificados de acordo com o código LER; 

 Reutilização das embalagens, sempre que possível; 

 Separação e recolha selectiva dos resíduos na fonte; 

 Encaminhamento dos resíduos para destinatários finais adequados e devidamente 

licenciados; 

 Elaboração de um registo interno anual dos resíduos produzidos. 

 Sinalização das zonas de armazenamento; 

 Minimização da produção de resíduos; 
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 Registo da origem e do destino dos resíduos, incluindo informação sobre a operação de 

valorização/eliminação a que os mesmos estão sujeitos, e confirmação da autorização. 

Assim, o objectivo deste programa é garantir a recolha e o armazenamento seguro dos diversos 

resíduos produzidos, de modo a evitar a contaminação do local, procedendo ao correcto 

encaminhamento destes para destino final adequado (valorização ou eliminação), consoante a 

tipologia do resíduo produzido. 

 Qualidade do Ar 

A instalação avícola em estudo apresenta três tipos de fontes de emissão de poluentes 

atmosféricos, que consistem basicamente em: 

 Fontes fixas de emissão atmosférica, correspondentes às emissões produzidas pela 

combustão de biomassa – casca de pinha (3 chaminés) e que se destinam ao aquecimento 

dos pavilhões; 

 Fontes difusas produzidas pela emissão de odores, com origem no estrume gerado nas 

instalações, correspondente às camas de aviário (com mistura de dejectos), removidos 

após a saída de cada bando, bem como do funcionamento do gerador de emergência 

utilizado em casos de falhas no fornecimento de energia eléctrica; 

 Emissões derivadas das fontes de tráfego de acesso às instalações (transporte de matérias 

primas e produtos finais), nomeadamente, óxidos de azoto, monóxido de carbono, 

hidrocarbonetos não queimados e fumos negros 

Relativamente à qualidade do ar preconizam-se as seguintes medidas, muitas delas já adoptadas 

pela exploração: 

 Medidas de controlo do grau de humidade da cama dos animais, através da utilização de 

dispositivos e meios de uso eficiente da água para o abeberamento dos animais (evitando o 

derramamento de água sobre as camas e o respectivo humedecimento); 

 Medidas de redução de consumo de energia, aproveitando (sempre que possível) as 

eventuais condições de ventilação natural; 

 Assegurar o controlo do funcionamento das caldeiras, assim como o regime de ventilação, 

de forma a evitar perdas de calor e reduzir assim, o período de funcionamento das 

caldeiras; 

 Os equipamentos móveis em funcionamento devem encontrar-se em boas condições de 

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

emitir por veículos pesados; 
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6.2 MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS 

Existem algumas práticas, consideradas actualmente pelo BREF deste sector (Reference Document 

on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs – BREF (ILF)), com a 

adopção publicada no JOC 170, de 19 de Julho de 2003, como Melhores Técnicas Disponíveis 

aplicáveis ao sector, de modo a serem compatíveis com o bem-estar animal e a obtenção de 

elevadas performances zootécnicas. Algumas destas medidas já são adoptadas na exploração 

avícola. 

Boas Práticas Gerais 

 O local de implantação da exploração, garante as condições de isolamento fundamentais à 

manutenção das melhores condições higio-sanitárias do estabelecimento. Registe-se ainda 

existência de uma boa arborização na envolvente à exploração o que promove a 

transformação do CO2 em ar purificado; 

 O estabelecimento em assunto, está equipado com equipamento de desinfecção de viaturas 

(pórtico de desinfecção) e dispõe de filtros sanitários (antecâmaras de desinfecção) e 

respectivos pedilúvios (poço de desinfecção do calçado) em todas as unidades produtivas, 

o que oferece uma importante barreira à entrada e propagação de agentes patogénicos; 

 A exploração, tem em prática um plano de controlo de pragas (roedores e insectos), 

supervisionado pela empresa integradora que assume a assistência técnica. Este 

procedimento controla a entrada e reprodução deste tipo de agentes, evitando assim o 

contágio e a transmissão de doenças às aves alojadas; 

 A exploração dispõe também de instalações sanitárias, balneário e vestiário e os 

trabalhadores, dispõem de equipamento individual de uso exclusivo ao interior da 

exploração, equipando-se à entrada na instalação e desequipando-se à saída da mesma, de 

forma a garantir a protecção higio-sanitária no interior da exploração. As instalações 

sanitárias, estão também equipadas com distribuidor de detergentes e toalhetes de papel 

de uso descartável; 

 Em local apropriado encontra-se também equipamento descartável para todos visitantes 

autorizados, nomeadamente bata, botas, toca e máscara descartável; 

 O estabelecimento avícola, segue as orientações definidas pelo Plano Higio-Sanitário e o 

Manual de Boas Práticas de Produção de Frangos fornecido pela empresa integradora 

Lusiaves, SA, onde figuram entre outros aspectos, as operações correctas a desenvolver 

em cada fase do processo produtivo, desde a limpeza das instalações, ao processo de 

ventilação, vacinação dos frangos e controlo de pragas e insectos. 

 As folhas de registo de limpeza efectuada às instalações estão em local apropriado o que 

permite garantir o cumprimento dos procedimentos definidos no manual e melhorar as 

condições higieno-sanitárias do estabelecimento. 
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 No processo produtivo da exploração não são utilizados quaisquer produtos perigosos e a 

limpeza e higienização é efectuada a seco. 

 É realizado o controlo sobre a profilaxia e sanidade da exploração que são as aconselhadas 

pela Direcção Geral de Veterinária, através dos serviços regionais do Ministério da 

Agricultura, sendo a assistência técnica, assegurada pela empresa integradora através de 

um médico veterinário coadjuvado por assistentes técnicos. 

 Existe um plano de controlo de pragas, a fim de evitar a contaminação e propagação de 

doenças a aves e trabalhadores. 

 Actualização da formação dos criadores e formação de futuros novos funcionários para as 

tarefas a desenvolver e para a detecção de situações anormais, a elaboração de instruções 

de trabalho para as tarefas desenvolvidas de forma a evitar situações de risco, originadas 

por acções incorrectas. 

Uso eficiente da água 

 O sistema de produção é praticamente todo automatizado no que se refere à administração 

dos alimentos (ração e água), controlo ambiental entre outras actividades que promovem a 

melhoria das condições higieno-sanitárias, já que os primeiros evitam o derrame dos 

alimentos e em simultâneo reduzem a humidade no interior do pavilhão e evitam a 

proliferação de agentes patogénicos. 

 A limpeza dos pavilhões é efectuada praticamente a seco e o sistema de arrefecimento, 

composto de sistema de nebulização, utiliza uma quantidade de água muito reduzida, na 

medida em que este sistema apenas funciona em dias de elevada temperatura atmosférica, 

ou seja muito esporadicamente. 

 Ao nível da fase de limpeza, importa referir a aplicação das seguintes medidas de 

racionalização dos consumos de água: 

o A utilização de um sistema de aspiração de elevada eficiência, o qual permite 

reduzir a quantidade de água necessária à lavagem das instalações, já que 

removendo todos os resíduos sólidos e poeiras existentes, reduz-se a necessidade 

de efectuar lavagens à instalação; 

o A utilização de máquinas a alta pressão, reduzido volume de água consumido. 

 O sistema automático de controlo ambiental existente nesta exploração, composto por: 

(Abertura e fecho de janelas automático na maioria dos pavilhões; Ventilação controlada 

por extracção de ar quente; Sistema de nebulização) permite um contínuo controlo da 

temperatura evitando diferenciais da mesma, capazes de promover o aumento do consumo 

de água quer pelo abeberamento das aves, quer aumento dos gastos no sistema de 

arrefecimento devido à evaporação. Isto permite reduzir o consumo de água, quer pelo 
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próprio processo de nebulização, quer pelo consumo das próprias aves, na medida em que 

atmosferas com temperaturas elevadas conduzem a um aumento do consumo de água na 

alimentação das aves. 

 Com base nos abastecimentos efectuados e no conhecimento das necessidades das aves é 

possível avaliar os consumos diários associados à alimentação das aves (por pavilhão), 

permitindo também detectar rupturas e situações anómalas, que possam contribuir para o 

desperdício de água. 

 É realizada a calibração regular dos bebedouros, os quais são concebidos para impedir a 

ocorrência de fugas. 

 O criador, está atento à necessidade de preservar este recurso tão precioso e, procura 

sensibilizar todos os colaboradores para a eficiente utilização da água. 

Uso eficiente da energia 

 Aplicação de métodos de iluminação de baixo consumo – na instalação avícola são 

utilizadas lâmpadas florescentes. 

 É importante referir que a automatização do processo, na forma em que se realiza na 

instalação avícola de José Batista Carvalho & Filhos, Lda., é responsável por um aumento 

dos consumos energéticos, em comparação com instalações em que o grau de 

automatização do processo não é tão elevado. No entanto, este grau de automatização 

contribuiu para uma melhoria das condições higio-sanitárias, conduzindo a um decréscimo 

da mortalidade das aves. Este aspecto permite um decréscimo no consumo específico do 

produto final, ocorrendo um menor consumo energético por frango produzido. 

 O grau de isolamento da instalação é também periodicamente verificado, evitando perdas 

de calor, e consequentemente, permitindo reduzir os consumos energéticos relativos ao 

aquecimento da instalação. 

 Um aspecto importante na redução dos consumos energéticos nesta instalação é o facto de 

na sua construção serem já contempladas algumas medidas para criar condições óptimas 

de funcionamento da instalação. Cada pavilhão está equipado com um sistema de abertura 

e fecho de janelas, associado a um sistema de ventilação coadjuvado por ventiladores 

laterais e sistema de nebulização. Este aspecto assume uma elevada importância, na 

medida em que permite reduzir os consumos energéticos por redução do período de 

funcionamento do sistema de nebulização. 

 É realizada a inspecção e limpeza frequente do sistema de ventilação de modo a diminuir 

resistências.  

 

 



Estudo de Impacte Ambiental do Aviário José Batista Carvalho & Filhos Lda. – Vale das Colmeias – Instalação Existente 

 

 

Inovação e Projectos em Ambiente, Lda.   

Março de 2013  

280 

Redução de emissões dos pavilhões 

 Os pavilhões dispõem na sua maioria de abertura e fecho de janelas automático e 

ventilação controlada por extracção de ar quente. 

 Os pavilhões têm camas e sistema de abeberamento sem fugas. 

 À medida que as aves vão crescendo a área ocupada pelas aves vai aumentando e a 

quantidade de calor irradiado pelas próprias aves também, reduzindo por consequência as 

necessidades de aquecimento e as respectivas emissões. 

Redução de odores 

 A exploração está equipada com um sistema integrado de controlo ambiental (Abertura e 

fecho de janelas automático na maioria dos pavilhões; Ventilação controlada por extracção 

de ar quente; Sistema de nebulização) que desempenha um papel fundamental na 

prevenção de entre outros aspectos, da existência de camas húmidas e deficiente 

ventilação, factores responsáveis pela intensificação dos odores. 

 A ventilação é um factor muito importante no crescimento das aves, na medida em que 

permite controlar a temperatura dos pavilhões, assim como os níveis de amoníaco e de 

humidade existente no interior da instalação. Os pavilhões estão equipados um sistema de 

ventilação automática regulada por painel de controlo que permite assegurar as condições 

adequadas ao bem-estar das aves instaladas. 

 O sistema de produção é praticamente todo automatizado no que se refere administração 

dos alimentos (ração e água), controlo ambiental entre outras actividades que promovem a 

melhoria das condições higieno-sanitárias, já que os primeiros evitam o derrame dos 

alimentos e em simultâneo reduzem a humidade no interior do pavilhão e evitam a 

proliferação de agentes patogénicos. 

 Após a saída dos frangos da instalação, procede-se à limpeza das instalações, eliminando-

se a existência de dejectos passíveis da produção de odores degradáveis. A remoção do 

estrume é efectuada directamente do interior das zonas de engorda para os veículos de 

transporte do estrume. De um modo geral, os veículos de transporte são carregados 

durante a manhã, sendo descarregados na empresa destinatária no mesmo dia. 

Tratamento e destino final de resíduos 

 É efectuado um controle diário sobre os resíduos produzidos, sendo os mesmos 

direccionados para destino adequado, evitando assim a sua acumulação e servirem de foco 

privilegiado para a proliferação pragas e agentes patogénicos. Refira-se a título de exemplo 

a existência de contentores adequados para o acondicionamento dos resíduos provenientes 

da recolha selectiva. 
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 Estão a ser tomadas todas as medidas de preservação ambiental e cumprimento da 

legislação em vigor uma vez que são adoptados os procedimentos adequados 

(acondicionamento, armazenagem e envio para operadores licenciados para o seu 

tratamento e valorização) de todos os resíduos resultantes da exploração avícola. 

 

6.3 PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO  

Nota justificativa relativa à não monitorização das fontes de emissão pontuais 

O facto de os sistemas de queima funcionarem, no total, menos de 500 horas durante cada ano, 

permite a dispensa da realização de monitorização das emissões atmosféricas das respectivas 

fontes fixas (artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de Abril). 

6.3.1 Recursos Hídricos Subterrâneos 

Metodologia proposta 

Controlo da qualidade da água captada  

O operador deverá submeter a controlo analítico regular, a água captada, além dos parâmetros 

que já efectua a análise (coliformes, contagem de coliformes fecais, enterococos, total de 

microrganismos a 22ºC, total de microrganismos a 37ºC, clostridium perfringens), avaliar os 

seguintes parâmetros: pH, Condutividade, nitratos, azoto total, fósforo total, oxidabilidade ao 

KMnO4 ou Carbono Orgânico Total, oxigénio dissolvido. 

Controlo da quantidade de água captada 

Deve ser monitorizado o consumo da água captada. Deverá ainda ser medido o nível piezométrico. 

Localização do ponto de medição 

Propõe-se que seja efectuada uma monitorização nos bebedouros e reservatórios de água.  

Duração e periodicidade das medições 

Propõe-se que sejam efectuadas análises semestrais à água captada (qualidade), análises 

semestrais para o nível piezométrico e registo mensal da quantidade de água captada. 

Apresentação de resultados 

Os resultados obtidos nas campanhas de monitorização serão interpretados e avaliados, sendo 

posteriormente apresentados em Relatórios de Monitorização às entidades competentes. 
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6.3.2 Estrume avícola 

Metodologia proposta 

Deve ser efectuada a caracterização do estrume, de acordo com os parâmetros indicados no 

seguinte quadro. 

Quadro 6.3-1 – Monitorização do estrume avícola 

Tipo de produto 
Parâmetros 

Expressão dos 

resultados 

Frequência da 

monitorização 

Estrume avícola 

pH - 
2 vezes/ano(uma no 

período Primavera/Verão 

e outra no período 

Outono/Inverno) 

Matéria seca 
% (ou outra unidade em 

massa/massa tida por 

conveniente) 

Matéria orgânica 

Azoto total 

Fosforo total 

 

O operador deverá ainda incluir: 

 Informação sobre a quantidade de estrume produzido por bando (kg/bando) e quantidade 

de estrume (em toneladas/ano) enviado para operador licenciado. Caso, e sempre que, 

seja(m) utilizada(s) outra(s) UTS (Unidade Técnica de Subprodutos) deverão ser indicadas 

as quantidades enviadas (kg/ano) para cada uma, assim como enviada cópia da(s) 

respectiva(s) autorização(ões). O operador deverá ainda enviar cópia das guias de 

acompanhamento do estrume; 

Localização do ponto de medição 

A amostragem deve ser efectuada na amostra de estrume. 

Duração e periodicidade das medições 

A monitorização do estrume avícola deve ser efectuada 2 vezes/ano: uma no período 

Primavera/Verão e outra no período Outono/Inverno. 

Apresentação de resultados 

Os resultados obtidos nas campanhas de monitorização serão interpretados e avaliados, sendo 

posteriormente apresentados em Relatórios de Monitorização às entidades competentes. 
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7 LACUNAS TÉCNICAS OU DE CONHECIMENTO 

Dada a especificidade do projecto, é importante conhecer as principais Lacunas de Conhecimento 

inerentes ao actual estado de conhecimento da situação local e que interessa aprofundar no futuro. 

Estas referem-se sobretudo aos seguintes aspectos: 

 não existem dados específicos relativos à Qualidade das Águas superficiais; 

 não existem dados específicos relativos à Qualidade do Ar na zona de implantação do 

projecto. 

Entende-se que tais lacunas não colocam em causa os resultados alcançados pelo presente Estudo, 

pelo que as análises por ele expressas e as suas principais conclusões não são colocadas em causa 

pelas Lacunas de Conhecimento apresentadas. 
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8 CONCLUSÕES 

O Documento apresentado refere-se ao Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Aviário José Batista 

Carvalho & Filhos, Lda., correspondente a uma instalação existente. 

O estudo em referência corresponde a uma exigência no quadro da obtenção da respectiva Licença 

Ambiental, tratando-se pois de uma instalação existente e em laboração. A Agência Portuguesa do 

Ambiente, entidade responsável pelo procedimento de AIA, pronunciou-se no sentido de serem 

realizados Estudos de Impacte Ambiental no caso de instalações existentes que se encontram em 

processo de licenciamento ambiental. 

O Estudo a seguir descrito foi realizado de acordo com a legislação em vigor, referente à 

Elaboração de Estudos de Impacte Ambiental, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de 

Maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro e a Portaria n.º 330/2001, de 14 

de Novembro.  

O objectivo deste projecto é o exercício da actividade de exploração avícola – produção de frangos 

em regime intensivo. A capacidade instalada total incluindo todos os pavilhões, é de 126.500 aves. 

Em que: 

Pavilhão 1 Pavilhão 2 Pavilhão 3 

44.000 aves 44.000 aves 38.500 aves 

O aviário de José Batista Carvalho & Filhos, Lda. e respectivas instalações (principais e de apoio), 

localizam-se em Ribeira de Fráguas, freguesia de Fráguas e concelho de Rio Maior, distrito de 

Santarém, encontrando-se enquadrada na região de Lisboa e Vale do Tejo. As instalações 

encontram-se a 8 km da cidade de Rio Maior. 

Os grandes itens das especialidades contidos no estudo foram os seguintes:  

 Clima e Microclima; 

 Geologia, Geomorfologia e Hidrogeologia (Recursos Hídricos Subterrâneos); 

 Solos e Usos do Solo; 

 Recursos Hídricos Superficiais e Qualidade das Águas; 

 Factores Biológicos e Ecológicos; 

 Qualidade do Ar; 

 Ruído; 

 Resíduos; 

 Paisagem; 

 População, Emprego e Actividades Económicas; 

 Arqueologia e Património Cultural; 

 Instrumentos de Ordenamento do Território. 
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Será efectuada uma breve síntese nos parágrafos seguintes relativamente à caracterização do 

estado actual do ambiente afecto ao projecto. 

No que diz respeito ao clima, segundo a classificação de Köppen , este é Mesotérmico (temperado) 

húmido (C), Com Verão seco (Cs), a temperatura média do mês mais quente é inferior a 22ºC 

(Csb) e durante mais de quatro meses a temperatura média mensal é superior a 10 ºC.  

Segundo o extracto da Carta Geológica de Portugal (Folha 27-C – Torres Novas, Escala 1:50 000), 

relativamente à geologia, a área em estudo encontra-se em terrenos compostos por Arenitos de 

Ota (M1-4 
Ot – Arenitos de Ota) do terciário. Os Arenitos de Ota correspondem a mancha 

relativamente extensa, que ocupa o extremo SW da folha. A unidade sucede à anterior por uma 

descontinuidade com valor regional. Esta é, em mais de metade do contacto, mascarada pelo 

cavalgamento do Maciço Calcário Estremenho, com desligamento direito bem pronunciado, que se 

reflecte no limite NE da mancha, entre as povoações de Espinheiro e de Arneiro de Milhariças. 

Relativamente à geomorfologia, a área de projecto encontra-se a uma cota que varia entre 80 

metros de altitude.  

Quanto à hidrogeologia, a área em estudo enquadra-se na unidade hidrogeológica Bacia do Tejo - 

Sado e Sistema Aquífero T1 – Bacia do Tejo - Sado/Margem Direita. 

Quanto ao tipo de solos, a área da exploração avícola insere-se na associação de solos: Litólicos e 

Podzolizados. Na área da exploração, relativamente à capacidade de uso do solo, surge apenas a 

classe de capacidade Ee. Os solos de Classe E são solos com capacidades muito baixas, limitações 

muito severas, riscos de erosão muito elevados, não susceptíveis de uso agrícola, tem severas a 

muito severas limitações para pastagens, explorações de matos e exploração florestal.  

Relativamente à ocupação do solo, verifica-se que a área da exploração avícola se distribui em 

áreas de Floresta e meios naturais e semi-naturais – Floresta de folhosas. No geral a área em 

estudo situa-se numa zona rural com uma paisagem assente em áreas agrícolas e agro-florestais 

associadas a culturas temporárias e permanentes, com habitações dispersas. Em visita ao local, e 

relativamente aos usos do solo, verificou-se que é ocupado essencialmente por eucalipto. Na 

envolvente do Vale das Colmeias é possível encontrar várias unidades de ocupação do solo, 

unidades, estas, que vão desde zonas artificializadas a zonas agrícolas e florestais.  

A área abrangida pela exploração avícola encontra-se inserida no Plano de Bacia Hidrográfica do 

Rio Tejo, e pertence à região hidrográfica n.º 5. Na visita de campo foi identificada apenas uma 

linha de escorrência de reduzida dimensão de carácter torrencial entre o pavilhão nº1 e pavilhão 

nº3. Esta linha é afluente da Ribeira das Alcobertas e está entubada (passagem hidráulica). Na 

carta militar estão representadas além desta, outras linhas de escorrência que na visita de campo 

não foram detectadas. Desconhece-se se as outras linhas de escorrência foram ou não 

intervencionadas (aterradas). A passagem hidráulica (linha de escorrência entubada) foi construída 

aquando da construção dos pavilhões avícolas, os autores do EIA desconhecem se essa intervenção 

foi submetida a aprovação pelas autoridades competentes, e se o proprietário efectuou 
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intervenções noutras linhas de escorrência (não entubadas), mas que eventualmente possam ter 

sido aterradas no âmbito dos trabalhos de modelação do terreno efectuados anteriormente à 

realização deste EIA. 

A área em estudo, não se insere em locais abrangidos pela Lista Nacional de Sítios, zonas 

integradas no Inventário do Projecto Biótopos do Programa CORINE, Zonas de Protecção Especial, 

Sítios RAMSAR, Reservas Biogenéticas (Conselho da Europa), Diploma Europeu (Conselho da 

Europa) e Reservas da Biosfera (MAB).  

Quanto à qualidade do ar, salienta-se apenas a contribuição do reduzido trânsito local e das vias 

rodoviárias circundantes. Destaca-se o relativo afastamento de aglomerados populacionais do local 

em estudo, que associados à dispersão atmosférica decorrente do regime de ventos, podem 

contribuir para a atenuação das contribuições menos positivas para a qualidade do ar. Com base 

nesta análise pode afirmar-se que a qualidade do ar na área em estudo não apresenta sinais de 

degradação. 

A zona ainda não se encontra classificada em termos acústicos. O receptor sensível mais próximo 

da instalação avicola localiza-se a cerca de 123 metro e corresponde a uma habitação. As fontes de 

ruído identificadas e em funcionamento na instalação foram os ventiladores, alimentação 

automática, sistema de aquecimento e aves nos pavilhões, contudo são fontes de ruído sem 

expressão. Em termos de ruído a zona envolvente sofre a influência do tráfego rodoviário (Estrada 

Vale Rabão, Rua São Silvestre, Rua Principal - Ribª de Fráguas, N361) e ruído resultante de 

trabalhos agrícolas. 

Decorrente do processo de engorda de frangos, a instalação avícola de José Batista Carvalho & 

Filhos, Lda. (Vale das Colmeias) produz os seguintes tipos de resíduos: Lâmpadas fluorescentes 

usadas; Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias perigosas; Estrume de 

Animais; Resíduos de tecidos animais: - aves mortas ou eliminadas; Embalagens vazias de 

medicamentos e medicamentos veterinários fora de uso; Resíduos urbanos e equiparados 

produzidos são, na sua maioria, de uso doméstico, embalagens e invólucros comuns, material de 

protecção individual, mistura de resíduos urbanos e lamas provenientes da fossa séptica; Cinza de 

caldeira de biomassa. A gestão de resíduos na empresa tem como prioridade evitar ou reduzir a 

quantidade de resíduos produzidos e promover a sua valorização. Estão a ser tomadas todas as 

medidas de preservação ambiental e cumprimento da legislação em vigor. 

O local da exploração avicola insere-se na Unidade de Paisagem “Colinas Rio Maior – Ota”, 

pertence ao Grupo de Unidade de Paisagem “Maciços Calcários da Estremadura”. As paisagens 

desta unidade são caracterizadas essencialmente por um relevo ondulado e por um uso florestal 

dominante (eucaliptal e alguns pinhais bravos). Surgem pontualmente vinhas, olivais e pinhais 

mansos, não sendo suficientes para conferir um carácter diversificado ao mosaico e minimizar a 

sensação de monotonia dada pela extensão de floresta. A “riqueza biológica” será reduzida, tendo 

em conta o padrão homogéneo destas paisagens. Não se encontram referenciadas espécies raras e 

de elevado valor para a conservação. As sensações associadas a esta unidade de paisagem serão 

de monotonia, ausência de grandeza e de profundidade. A dinâmica temporal e algum tipo de 
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contraste surgem apenas como consequência dos cortes florestais. No caso da área em estudo, 

considera-se que o aviário é uma subunidade homogénea de paisagem, antropisada e agrícola. Em 

termos de ecologia do espaço à escala regional, a área em estudo não faz parte de corredores 

ecológicos da região. O local escolhido não tem valor conservacionista do ponto de vista da 

funcionalidade ecológica à escala regional. A unidade em causa, e devido à estrutura do seu 

sistema ecológico, nomeadamente o seu coberto vegetal, apresenta rápida restauração da situação 

inicial após o distúrbio, ou seja, apresenta elevada resiliência ecológica. A unidade em estudo 

regista alguma presença de elementos humanizados, nomeadamente das infraestruturas da 

unidade de produção intensiva avícola e respectivas instalações de apoio. 

Em termos sociais e económicos, o projecto localiza-se numa área de carácter vincadamente rural. 

Em termos agrológicos a área de inserção do projecto insere-se na sub-região Lezíria do Tejo. A 

grande maioria das explorações do concelho em estudo dedica, à semelhança com o restante da 

Região de Lezíria do Tejo, uma grande parte da sua área às culturas permanentes, olival e vinha. 

Não se encontraram estruturas arqueológicas e patrimoniais.  

O projecto em estudo não se encontra inserido em áreas classificadas como Zona de Protecção 

Especial, Sítio Natura 2000 ou Parque Natural. 

Ao nível do ordenamento do território, e confrontando o terreno com Carta de Ordenamento do 

PDM, verifica-se que a área de projecto se encontra dividida pelo perímetro urbano de Fráguas. A 

parte da parcela que se situa dentro do perímetro urbano, localiza-se numa unidade operativa 

designada por “Área de Reserva de Expansão”, as acções de edificação poderão ter lugar se 

cumprirem em termos de edificabilidade, uso e índices urbanísticos, estabelecidos nos artigos 25º, 

28º, 30º e 31º do regulamento do PDM. A parcela que se situa fora do perímetro urbano e onde 

estão implantados os três pavilhões, localiza-se em categoria de espaço designada por “Áreas de 

Floresta de Produção”, ao qual se aplicam os condicionamentos dispostos no artigo 50º do presente 

regulamento. De acordo com a Carta de Condicionantes e Carta da Reserva Agrícola Nacional 

(RAN), do PDM de Rio Maior em vigor, e Carta da Reserva Ecológica Nacional (REN) do concelho de 

Rio Maior (Resolução do Conselho de Ministros nº 31/2008, de 19 de Fevereiro) a exploração 

avícola em estudo não se encontra como parte integrante de alguma condicionante, servidão ou 

restrição de utilidade pública. Porém, parte do limite da propriedade insere-se em classe de REN – 

áreas em risco de erosão - sendo que esta não se encontra ocupada por nenhuma infraestrutura.  

A análise de impactes neste caso, uma vez que o aviário já está em exploração incidirá sobre a 

fase de exploração. 

No quadro do Estudo, foi elaborada uma matriz de impactes, que sintetizou os aspectos relativos 

às categorias de impactes, factores ambientais em que estas ocorrem e respectivas medidas de 

minimização. 

Da análise da Matriz de Impactes podem obter-se algumas conclusões que basicamente se referem 

aos seguintes aspectos: 
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- Os impactes negativos de forma geral apresentam-se de baixa intensidade e importância 

global. 

- Os impactes positivos referem-se sobretudo à manutenção das condições rurais do 

território e à importância económica desta actividade. 

A exploração da instalação não é susceptível de causar impactes significativos no microclima da 

região atravessada.  

Ao nível da geologia, as áreas impermeabilizadas existentes são pouco significativas, pelo que não 

se esperam que ocorram modificações no regime hidrológico e hidrogeológico, resultando um 

impacte negativo mas muito pouco significativo, incerto, indirecto, médio prazo e permanente. 

Quanto ao consumo de água da captação subterrânea, estão adoptadas medidas de racionalização 

de consumo, resultando um impacte negativo mas muito pouco significativo, incerto, indirecto, 

médio prazo e permanente. A existência duma fossa com poço absorvente poderá eventualmente 

afectar a qualidade dos recursos hídricos subterrâneos, uma vez que não é estanque, contudo se 

for efectuada a remoção adequada das lamas produzidas é garantido o seu adequado 

funcionamento prevenindo a contaminação das águas subterrâneas. 

No que concerne ao solo, a presente actividade não tem qualquer ligação directa ao mesmo e, a 

não afectação da componente ecológica, conduz a que também os solos não sofram qualquer 

impacte associado às emissões atmosféricas. Os impactes resultantes do uso actual do solo são 

considerados nulos. Como resultado da actividade aqui desenvolvida, verifica-se o transporte de 

cargas e descargas de/e para a exploração, que poderá originar alguns impactes negativos 

indirectos e pouco significativos sobre o solo, resultantes da emissão de poeiras e/ou derrames dos 

resíduos transportados para a envolvente. Visto que na instalação já existem medidas 

implementadas, nomeadamente: impermeabilização da superfície de armazenamento de resíduos, 

localizada numa determinada área/infraestrutura e com respectivo acondicionamento adequado, os 

impactes resultantes do uso actual do solo são considerados nulos. 

Ao nível dos recursos hídricos superficiais, a passagem hidráulica (linha de escorrência entubada) 

foi construída aquando da construção dos pavilhões avícolas, os autores do EIA desconhecem se 

essa intervenção foi submetida a aprovação pelas autoridades competentes, e se o proprietário 

efectuou intervenções noutras linhas de escorrência (não entubadas), mas que eventualmente 

possam ter sido aterradas no âmbito dos trabalhos de modelação do terreno efectuados 

anteriormente à realização deste EIA. Os principais impactes são a alteração do curso natural das 

linhas de água, a modificação das características de transporte e sedimentação de partículas, 

originando a erosão das margens e o aumento os riscos de inundações a jusante, alteração do 

regime hidrológico e da relação solo-água. 

Qualquer intervenção de regularização do leito ou limpeza da vegetação das margens, para além 

de ter que ser autorizada pelas CCDRs deverá ser efectuada com acompanhamento técnico, por 

forma à realização dos trabalhos serem adequados aos objectivos do projecto de limpeza, sempre 

com o bom senso de evitar impactes negativos sobre os recursos naturais. Se se considerar 
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necessário ao presente caso, deve ser efectuada a reposição dos perfis das linhas de água 

afectadas, sem alteração da largura, declive e profundidade do leito e estabilização das margens 

intervencionadas. 

Quanto aos impactes ao nível da qualidade dos recursos hídricos superficiais, não é efectuada 

qualquer descarga para linha de água, resultante da actividade da exploração avícola. Os únicos 

efluentes produzidos na Instalação Avícola de José Batista Carvalho & Filhos, Lda. resultam das 

instalações sanitárias. Estes efluentes são directamente encaminhados para fossa séptica, 

dimensionada para os trabalhadores existentes. 

Ao nível dos factores biológicos e ecológicos, a circulação automóvel e pedonal resulta num 

impacte negativo, certo, directo, permanente, de curto prazo, pouco significativo, relativamente à 

flora, e quanto à fauna resulta num impacte negativo, incerto, indirecto, temporário, de curto 

prazo, e muito pouco significativo.  

Quanto aos factores biológicos e ecológicos deverão ser salvaguardadas as espécies arbóreas e 

arbustivas que se encontrem, quer dentro da instalação, quer na sua envolvente, nomeadamente 

junto à linha de água e na mancha florestal. 

Quanto à qualidade do ar, ocorrem emissões difusas de odores, com origem no estrume gerado 

nas instalações, correspondente às camas de aviário (com mistura de dejectos), contudo estes são 

removidos após a saída de cada bando, sendo um impacte negativo muito pouco significativo, 

certo, directo, de curto prazo e temporário. O aumento do tráfego afluente à instalação implica um 

aumento nas concentrações de alguns poluentes atmosféricos (CO, NOx, partículas, fumos negros, 

etc.). No entanto este tráfego possui um significado bastante reduzido, o que aliado à dispersão 

dos poluentes se considera resultar num impacte negativo mas muito pouco significativo. 

Relativamente à qualidade do ar preconizam-se: Medidas de controlo do grau de humidade da 

cama dos animais, através da utilização de dispositivos e meios de uso eficiente da água para o 

abeberamento dos animais (evitando o derramamento de água sobre as camas e o respectivo 

humedecimento); Medidas de redução de consumo de energia, aproveitando (sempre que possível) 

as eventuais condições de ventilação natural; Assegurar o controlo do funcionamento das caldeiras, 

assim como o regime de ventilação, de forma a evitar perdas de calor e reduzir assim, o período de 

funcionamento das caldeiras; Os equipamentos móveis em funcionamento devem encontrar-se em 

boas condições de operação, obedecendo às normas internacionais que regulam a quantidade de 

gases a emitir por veículos pesados; 

Quanto ao ruído, através da análise dos resultados obtidos face aos respectivos valores limite 

definidos pelo RGR, conclui-se o seguinte: A zona ainda não se encontra classificada em termos 

acústicos, enquadrando-se como “zonas não classificadas com receptores sensíveis”, sendo os 

limites de exposição: Lden ≤63 e Ln ≤ 53. Junto ao ponto avaliado (RS) é cumprido o respectivo 

valor limite (Critério Exposição Máxima) para o indicador Lden, e o valor limite (Critério Exposição 

Máxima) para o indicador Ln, definidos para zonas não classificadas com receptores sensíveis. 
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Segundo o Artigo 13º do Decreto-Lei nº 9/2007 de 17 de Janeiro, ponto 5: o disposto na alínea b) 

do nº 1 (cumprimento do critério de incomodidade) não se aplica, em qualquer dos períodos de 

referência, para um valor do indicador LAeq do ruído ambiente no exterior igual ou inferior a 45 

dB(A). Como os valores do indicador LAeq do ruído ambiente no exterior são inferiores a 45 dB(A), 

este critério não se aplica ao presente caso. 

Apesar do contributo de ruídos existentes na envolvência da exploração, tais como o tráfego nas 

vias rodoviárias (Estrada Vale Rabão, Rua São Silvestre, Rua Principal - Ribª de Fráguas, N361) e 

ruídos existentes na envolvência do local (aves, cães na vizinhança, actividades agrícolas), a zona 

caracteriza-se por níveis reduzidos de ruído. E pela análise dos valores obtidos pode concluir-se 

que o impacte sobre o ruído resultante do funcionamento da exploração avícola é praticamente 

nulo, isto é, o facto da exploração existir no local e estar em exploração, não agrava os níveis de 

ruído no local. 

São propostas algumas recomendações, ao nível do ruído: A gestão dos equipamentos utilizados 

na actividade deve ser efectuada tendo em atenção a necessidade de controlar o ruído, 

particularmente através do cumprimento do Regulamento das Emissões Sonoras para o Ambiente 

do Equipamento para Utilização no Exterior, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 221/2006, de 8 de 

Novembro; Manter em bom funcionamento os equipamentos mecânicos, efectuando revisões e 

trabalhos de manutenção desses equipamentos, de forma a evitar situações anómalas de emissão 

de ruído, assegurando a sua manutenção e revisão periódica; A circulação de veículos pesados 

deve efectuar-se essencialmente em período diurno. É recomendada, a redução da sua velocidade 

de circulação aquando do atravessamento de zonas habitacionais. 

Ao nível dos resíduos, estão a ser tomadas todas as medidas de preservação ambiental e 

cumprimento da legislação em vigor, uma vez que são adoptados os procedimentos adequados 

(acondicionamento, armazenagem e envio para operadores licenciados para o seu tratamento e 

valorização) da maioria dos resíduos resultantes da exploração da instalação avícola, resultando 

num impacte positivo. 

O sistema de gestão de resíduos deve garantir uma correcta gestão, separação de resíduos e 

posterior encaminhamento a destino final adequado, incluindo as seguintes medidas: Sinalização 

das zonas de armazenamento; Identificação da quantidade e do tipo de resíduos produzidos na 

instalação; Identificação dos contentores, código LER, com o objectivo de ter uma visualização 

facilitada na identificação dos resíduos; Registo da origem e do destino dos resíduos, incluindo 

informação sobre a operação de valorização/eliminação a que os mesmos estão sujeitos, e 

confirmação da autorização; A gestão de resíduos na empresa deve ter como prioridade evitar ou 

reduzir a quantidade de resíduos produzidos e promover a sua valorização; As áreas de 

armazenamento de resíduos deverão apresentar piso impermeabilizado bem como, em função do 

mais adequado em cada caso específico, serem cobertas 

No que diz respeito aos impactes na funcionalidade da paisagem, a utilização desta infraestrutura 

irá causar restrições na dinâmica actual do território. No entanto estas consideram-se com pouco 

significado.  
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Ao nível da socioeconomia, apenas merecerá algum destaque (ainda assim relativo) à potencial 

importância do projecto para a especialização económica local, em torno da produção avícola 

(frangos de carne). 

Relativamente aos factores ambientais arqueologia e património cultural e ordenamento do 

território, não estão previstos impactes assinaláveis. 

Foram discriminadas medidas gerais e específicas que, se devidamente adoptadas, minimizam os 

impactes negativos detectados e permitem uma valorização sócio-espacial do território em estudo. 

Conclui-se desta forma que os impactes negativos detectados (de baixa intensidade como se 

referiu) não são de forma alguma de molde a impedir o pleno desenvolvimento local desta 

actividade, devido à sua pouca ou nula expressão. 

Note-se que a instalação possui já implementadas medidas de minimização e de gestão ambiental 

e tem já adoptadas as Melhores Técnicas Disponíveis aplicáveis ao sector que correspondem a boas 

práticas ambientais. 

As Lacunas de Conhecimento detectadas não colocam em causa os trabalhos efectuados e as 

principais conclusões alcançadas. 

Em síntese, da avaliação efectuada no quadro do presente Estudo de Impacte Ambiental, verifica-

se que os poucos impactes negativos resultantes da exploração agrícola se apresentam com muito 

reduzida dimensão e são perfeitamente minimizáveis. 

Desta forma, o projecto não possui condicionantes ambientais que coloquem em causa o seu 

desenvolvimento, dada a pouca relevância dos impactes negativos ocorrentes, o que garante a 

viabilidade da exploração a este nível. No geral, deve ser devidamente enfatizado o facto de a 

exploração ter já implantados procedimentos que minimizam fortemente a ocorrência de eventuais 

impactes ambientais negativos. 

Merece especial destaque o facto de, ao nível socioeconómico e da paisagem, o projecto não deixar 

de contribuir para o modo de vida agrícola e para a manutenção das estruturas produtivas e sociais 

rurais. 
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