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I. INTRODUÇÃO 

 

I.1 Identificação do Projeto e Proponente 

 

O presente trabalho constitui o Relatório Síntese (RS) do Estudo de Impacte Ambiental 

(EIA) da Instalação avícola Quinta da Póvoa, em fase de projeto de execução, a localizar na 

União das Freguesias de São Miguel, Santa Eufémia e Rabaçal, concelho de Penela. 

O proponente deste projeto é a empresa Margem Abrangente – Comercialização e 

Produção Animal, Lda., doravante designada Margem Abrangente, matriculada na 

Conservatória do Registo Comercial de Ansião, com sede social em Carrasqueiras, 3240-565 

Ansião e com o número de identificação de pessoa coletiva (NIPC) 513 454 543. Reveste a 

natureza jurídica de sociedade por quotas e tem como objeto social: avicultura e atividades dos 

serviços relacionados com a produção animal e agricultura. 

 

I.2 Entidade Licenciadora 

 

A entidade licenciadora do projeto, sujeito a procedimento de AIA, é a Direção Regional 

de Agricultura e Pescas do Centro (DRAP Centro), nos termos do Decreto-Lei n.º 81/2013, de 

14 de junho, que estabelece o novo regime do exercício da atividade pecuária (NREAP), 

corrigido pela declaração de retificação nº31/2013, de 24 de julho. 

 

I.3 Enquadramento Legal 

 

O projeto em estudo enquadra-se no sector avicultura, no âmbito do Novo Regime do 

Exercício da Atividade Pecuária (NREAP), estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 81/2013, de 14 de 

julho. 

A tipologia de projeto que o proponente pretende implementar enquadra-se na alínea a), 

do ponto 23, do Anexo I, do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março, e pelo Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto, 
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uma vez que se trata de uma instalação avícola para criação intensiva de frangos de engorda, 

com capacidade para 129.000 frangos/ciclo. Como tal, sujeito um processo prévio de Avaliação 

de Impacte Ambiental (AIA), como formalidade essencial para a sua aprovação/licenciamento, 

por parte do ministério da tutela e do membro do Governo responsável pela área do Ambiente. 

Com o presente EIA pretende-se obter o licenciamento da instalação avícola, ao abrigo 

da legislação vigente, concretamente o Decreto-Lei nº 81/2013, de 14 de junho, retificado pela 

declaração de retificação nº 31/2013, de 24 de julho. 

 

I.4 Autoridade de AIA 

 

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

Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), nos termos da alínea b, do ponto n.º 1, do 

artigo 8º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, com a redação introduzida Decreto-

Lei nº 47/2014, de 24 de março e pelo Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto. 

 

I.5 Antecedentes do EIA 

 

Este Estudo de Impacte Ambiental não apresenta quaisquer antecedentes, no que diz 

respeito a procedimentos de AIA ou outros estudos ambientais. O EIA não foi objeto de 

Proposta de Definição do Âmbito (PDA). 

 

I.6 Identificação da Equipa Técnica e Período de Elaboração do 
EIA 

 

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) foi elaborado pela GeoSonda, Sondagens 

Geotécnicas e Geofísicas, Lda., com sede na Rua Dr. Vitorino de Sá, n.4, 1º andar, sala 13. 

4520-223 Santa Maria da Feira. 

O presente EIA foi realizado através da colaboração de uma equipa multidisciplinar, 

coordenada pelo primeiro elemento técnico apresentado no Quadro I.1. 
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Quadro I.1 – Equipa técnica do Estudo de Impacte Ambiental 

Nome 
Qualificação 
profissional 

Função/especialidade 

Ricarda Moura 

(GeoSonda, Lda.) 
Engª Geóloga 

Coordenação Geral/Direção de Projeto 

Clima, recursos hídricos subterrâneos e superficiais e 

qualidade do ar 

António Machado 

(GeoSonda, Lda.) 
Eng.º Geólogo 

Geologia, geomorfologia, solos, socio-economia 

ordenamento do território 

Sara Leston Bióloga Sistema ecológico e paisagem 

Margarida Cardoso Bióloga Sistema ecológico e paisagem 

Pedamb, Engenharia 
Ambiental, Lda. 

 Ambiente sonoro 

António Ginja Arqueólogo Património 

 

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

de fevereiro e julho de 2016. 

 

I.7 Metodologia Geral e Estrutura do EIA 

 

O presente EIA foi realizado segundo a metodologia e conteúdos temáticos propostos 

pelo Decreto- Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 47/2014 de 

24 de marco e pelo Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto, e pela Portaria n.º 395/2015, de 

4 de novembro e Portaria n.º 398/2015, de 5 de novembro. 

A elaboração do EIA assentou sobre o desenvolvimento de diversos aspetos, a contemplar 

nos diferentes capítulos do relatório, tal como consta na Portaria n.º 395/2015, de 4 de 

novembro e Portaria n.º398/2015, de 5 de novembro. Objetivamente o presente EIA tem como 

principal intuito prever, identificar e avaliar os efeitos do projeto da Instalação Avícola Quinta da 

Póvoa. A realização deste EIA, teve por base a análise das diferentes ações a levar a efeito 

durante as fases do projeto, bem como, a caracterização da situação de referência, seguida da 

análise dos potenciais efeitos, quer negativos e potencialmente impeditivos, quer positivos e de 

maior valor para a sociedade, advindos da implantação do projeto, seguindo a seguinte 

metodologia: 
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 Estabelecimento das áreas de incidência do projeto, onde se define previamente 

as ações do projeto, tendo em consideração os requisitos técnicos do projeto, 

permitindo estabelecer previamente os descritores ambientais de análise. As ações 

do projeto serão estabelecidas segundo os conceitos e ocorrências normais na fase 

de construção e de exploração do projeto em estudo. 

 Identificação e caracterização do atual estado do ambiente na área afeta ao 
projeto e sua envolvente, Rege-se pelo levantamento/identificação de toda a 

informação e descritores de maior relevo para o projeto e para toda a zona 

envolvente. Trata de identificar, caracterizar e compilar toda a informação existente e 

disponível através de, nomeadamente, sites oficiais, bibliografia existente, 

documentação disponibilizada pelas diversas entidades consultadas e levantamentos 

de campo. Em suma, reunir o máximo de informação em todos os descritores 

biofísicos, socioeconómicos e culturais, com mais destaque na zona de influência da 

área de implantação da Instalação Avícola Quinta da Póvoa;  

 Previsão da evolução ambiental do local com a implementação do projeto, com 

o objetivo identificar, caracterizar e avaliar todos os impactes, quer negativos, quer 

positivos expectáveis nas diversas fases de projeto (construção e exploração). 

 Avaliação dos impactes resultantes da implementação do projeto, incluindo os 

impactes cumulativos, utilizando uma metodologia assente em critérios que permitem 

a respetiva classificação em termos de potencial, significância, magnitude, âmbito de 

influência, probabilidade de ocorrência duração, reversibilidade, tipo e possibilidade 

de mitigação. 

 Formulação de medidas mitigadoras, com a finalidade de identificar, ponderar e 

adequar devidamente as medidas preventivas, para que garantam níveis de impacte 

reduzidos ou até mesmo, se possível, nulos para as respetivas fase do projeto. 

 Proposta de monitorização, em função dos impactes potenciais identificados. 

 

O conteúdo estrutural considerado para apresentação do presente EIA privilegiou a melhor 

forma de expor toda a informação recolhida e analisada ao longo da elaboração do estudo, 

tendo sido organizado em 3 volumes: 

 

Volume I – Resumo Não Técnico 

Documento síntese, adaptado para divulgação do projeto e dos principais impactes 

ambientais associados, na fase de participação pública. Este documento contém o essencial 

das informações veiculadas no Relatório Síntese, tendo sido atendidas e adotadas as 
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orientações estabelecidas pela Agencia Portuguesa do Ambiente (AIA), no que respeita aos 

“Critérios de boa prática RNT” (2008). 

 

Volume II – Relatório Síntese 

Corresponde ao presente documento e integra toda a informação fundamental para a 

consulta, a formulação de opinião e a tomada de decisões, sobre o EIA e projeto. O presente 

Relatório Síntese, incluindo esta introdução, está organizado nos seguintes capítulos: 

 

I. Introdução 

II. Descrição do Projeto 

III. Caracterização da Situação de Referência 

IV. Identificação e Avaliação de Impactes 

V. Medidas de Minimização de Impactes e de Gestão Ambiental 

VI. Monitorização 

VII. Considerações Finais 

VIII. Bibliografia 

 

Volume III – Anexos 

Os Anexos contêm documentação que complementa a informação utilizada no Relatório 

Síntese. 
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II. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 

II.1. Objetivo, Antecedentes e Alternativas ao Projeto 

 

II.1.1 Objetivo 

 

A empresa Margem Abrangente tem como principal objetivo a iniciação de um projeto de 

investimento com ligação à atividade pecuária, pretendendo construir uma instalação para a 

criação de frangos de engorda, nos terrenos dos quais são proprietários, de forma sustentável 

para o ambiente, bem-estar animal e biossegurança, contribuindo deste modo para o aumento 

da oferta de carne de frango para o mercado. 

 

II.1.2 Antecedentes do projeto 

 

A empresa Margem Abrangente – Comercialização e Produção Animal, Lda. foi criada a 

17 de março de 2015, com o NIPC 513 454 543 e sede em Carrasqueiras - Ansião, tendo como 

sócios-gerentes Pedro Miguel Raimundo Freire e Nídia Maria Jesus Marques. 

Para a submissão da candidatura ao Programa de Desenvolvimento Rural (PDR 2020), 

foi entregue no dia 16 de Abril de 2015, na Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro 

(DRAP Centro), o formulário para autorização de instalação de atividade pecuária, sendo 

atribuído o número de processo 021737/01/C/2015. 

No dia 17 de abril de 2015, foi entregue na Câmara Municipal de Penela, o pedido de 

informação prévia para a obra de construção. 

A candidatura ao PDR 2020 foi submetida no dia 30 de abril de 2015. 

No dia 13 de janeiro de 2016, foram notificados da decisão de aprovação da candidatura, 

ocorrendo o termo de aceitação no dia 11 de abril de 2016. 

No dia 24 de junho de 2016, foi entregue na Câmara Municipal de Penela o pedido de 

licenciamento de obra de construção. 
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II.1.3 Alternativas ao projeto 

 

O presente projeto não possui alternativas quer à localização, tendo em conta que o 

proponente só possui esta propriedade, quer ao projeto de construção, uma vez que este é o 

que melhor se adapta à morfologia do terreno e à orientação dos pavilhões avícolas, que em 

termos de desenvolvimento da atividade em questão favorece a produção. 

 

II.2 Enquadramento Geográfico e Administrativo 

 

A instalação avícola localiza-se no centro litoral de Portugal, na União das Freguesias de 

São Miguel, Santa Eufémia e Rabaçal, que integra o concelho de Penela, pertencente ao 

distrito de Coimbra. O terreno em questão encontra-se junto aos limites com outras duas 

freguesias: a sul, a freguesia da Cumeeira, concelho de Penela e a oeste, a freguesia de 

Ansião, inserida no concelho de Ansião, distrito de Leiria (Figura II.1). 

A área de projeto insere-se numa região tipicamente rural, com baixa densidade 

populacional, a cerca de 6.5 km a SW da sede de concelho. A povoação mais próxima da área 

do projeto é Casais da Póvoa, pertencente ao concelho de Ansião, distrito de Leiria (Figura II.1 

e Quadro II.1). 
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Figura II.1 – Localização da área de projeto 
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Quadro II.1 – Aglomerados populacionais na envolvente da área de projeto 

Lugar Freguesia/concelho 
Distância 

(m) 
Posicionamento 

geográfico 

Casais da Póvoa Ansião/Ansião 1000 W 

Póvoa 

União das freguesias de 

São Miguel, Santa 

Eufémia e Rabaçal/Penela 

1250 N 

Venda dos Moinhos Cumeeira/Penela 1500 SE 

 

Em termos de acessibilidade, as principais vias de comunicação são o Itinerário 

Complementar nº3 (IC3), com ligação à autoestrada do Pinhal Interior (A13), à autoestrada do 

Norte (A1) e ao Itinerário complementar nº8 (IC8). O acesso rodoviário pode-se fazer a partir de 

Penela, desde a IC3 em direção à IC8, até ao cruzamento com EM559, onde vira-se à direita 

em direção a Ferrarias/Talisca e percorre-se cerca de 2.4 km na EM559 até ao cruzamento 

para a Subestação de Penela. Aqui, corta-se a esquerda em direção a Subestação. Após um 

percurso de cerca de 700 m nesta estrada encontra-se à direita um caminho rural em 

aglomerado compactado. Percorre-se este caminho ao longo de 980 m, até à área de projeto 

(Figura II.2). 

 

  

Figura II.2 – Aspeto do caminho de acesso à área de projeto 

 

 

Na Figura II.3 apresenta-se a área de projeto sobre fotografia aérea. 
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, pertencente à Rede Natura 2000.

 

Avícola Quinta da Póvoa                                                                                                                           

Volume II – Relatório Síntese

.3 – Fotografia aérea da área de projeto e envolvente próxima

II.3 Áreas Sensíveis 

A definição de áreas sensíveis, nos termos 

B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo

179/2015, de 27 de agosto, inclui áreas protegidas, sítios da Re

de conservação, zonas de proteção especial e áreas de proteção de pa

em estudo não 

Decreto-Lei nº151

de março e 179/2015, de 27 de agosto

metros a nascente do Sítio de Interesse Comunitário

, pertencente à Rede Natura 2000.

Margem Abrangente 

                                                                                                                           

Relatório Síntese

Fotografia aérea da área de projeto e envolvente próxima

A definição de áreas sensíveis, nos termos 

alterado pelos

, inclui áreas protegidas, sítios da Re

de conservação, zonas de proteção especial e áreas de proteção de pa

em estudo não intersecta áreas classificadas como sensíveis, na 

Lei nº151-B/2013, de 31 de outubro, 

e 179/2015, de 27 de agosto

Sítio de Interesse Comunitário

, pertencente à Rede Natura 2000.

Margem Abrangente 
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Fotografia aérea da área de projeto e envolvente próxima

A definição de áreas sensíveis, nos termos da alínea a, do artigo 2º, do 

s Decretos-

, inclui áreas protegidas, sítios da Re

de conservação, zonas de proteção especial e áreas de proteção de pa

intersecta áreas classificadas como sensíveis, na 

B/2013, de 31 de outubro, 

e 179/2015, de 27 de agosto

Sítio de Interesse Comunitário

, pertencente à Rede Natura 2000. 
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Fotografia aérea da área de projeto e envolvente próxima

da alínea a, do artigo 2º, do 

-Lei n.º 47/2014 de 24

, inclui áreas protegidas, sítios da Re

de conservação, zonas de proteção especial e áreas de proteção de pa

intersecta áreas classificadas como sensíveis, na 

B/2013, de 31 de outubro, 

e 179/2015, de 27 de agosto. Encontra

Sítio de Interesse Comunitário

Comercialização e Produção Animal, Lda

                                                                                                                           

Fotografia aérea da área de projeto e envolvente próxima

da alínea a, do artigo 2º, do 

47/2014 de 24

, inclui áreas protegidas, sítios da Rede Natura 2000, zonas 

de conservação, zonas de proteção especial e áreas de proteção de pa

intersecta áreas classificadas como sensíveis, na 

B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo

. Encontra-se, no entanto, a 

Sítio de Interesse Comunitário (SIC) PTCON0045

Comercialização e Produção Animal, Lda

                                                                                                                           10

Fotografia aérea da área de projeto e envolvente próxima 

da alínea a, do artigo 2º, do Decreto-

47/2014 de 24 de março

de Natura 2000, zonas 

de conservação, zonas de proteção especial e áreas de proteção de património 

intersecta áreas classificadas como sensíveis, na 

alterado pelos Decreto

se, no entanto, a cerca 

PTCON0045

Comercialização e Produção Animal, Lda.  

10 

 

-Lei 

de março e 

de Natura 2000, zonas 

trimónio 

intersecta áreas classificadas como sensíveis, na 

Decretos-

cerca 

PTCON0045 – 
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II.4 Instrumentos de Gestão Territorial, Condicionantes, 
Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

 

No quadro legislativo, a política de ordenamento do território assenta num sistema de gestão 

territorial, concretizado através de Instrumentos de Gestão Territorial (IGT), sendo o respetivo 

regime jurídico (RJIGT) regulamentado Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, e pelos 

sucessivos decretos que o tem vindo a alterar. Assim, identificam-se como principais IGT, em 

vigor na área de implantação do projeto, os seguintes: 

 Plano Nacional da Politica de Ordenamento Território (PNPOT); 

 Plano Nacional da Água (PNA); 

 Plano Regional de Ordenamento Florestal do Pinhal Interior Norte (PROF- Pinhal 

Interior); 

 Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas do Vouga, Mondego, Lis e das Ribeiras do 

Oeste (PGBH); 

 Plano Regional de Ordenamento do Território para a Região Centro (PROT-Centro); 

 Plano Diretor Municipal de Penela (Revisão). 

 

A relação dos principais instrumentos de gestão territorial em vigor na área do projeto encontra-

se pormenorizada no descritor Ordenamento do Território, nomeadamente no que respeita à 

identificação, definição e quantificação das classes de espaço envolvidas. 

 

A área afeta à instalação avícola está parcialmente sujeita às seguintes condicionantes, 

servidões e restrições de utilidade pública: 

 Reserva Nacional Agrícola (RAN); 

 Faixa de proteção e segurança das linhas de distribuição elétrica de muita alta 

tensão; 

 Reserva Ecológica Nacional (REN) - Curso de água e respetivo leito e margens; 

 Proteção de Oliveiras. 

Uma descrição mais pormenorizada do enquadramento do projeto nas servidões e restrições 

de utilidade pública será efetuada no descritor Ordenamento do Território. 
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II.5 Projeto da Instalação Avícola Quinta da Póvoa 

 

II.5.1 Introdução 

 

O presente projeto visa a construção de uma nova instalação avícola destinada à criação 

de frangos para engorda com uma capacidade para alojar um efetivo de 129.000 aves. 

O projeto foi elaborado de acordo com o Decreto-Lei n.º 81/2013, de 14 de junho e com a 

Portaria n.º 637/2009, de 9 de junho, que estabelece as normas regulamentares aplicáveis à 

atividade de detenção e produção pecuária ou atividades complementares de animais de 

espécies avícolas. 

O edifício cumpre com as normas de segurança e os materiais têm a resistência ao fogo 

para edifícios de utilização Tipo XII, de acordo com o Decreto-lei 220/2008, de 12 de novembro 

de 2008. 

 

III.5.2 Edificação 

 

O projeto será construído numa propriedade da empresa com 72.781 m2, e contempla a 

edificação de 3 pavilhões avícolas, 1 armazém, 1 reservatório de água e 1 arco de desinfeção 

(Figura II.4). 
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Figura II.4 – Implantação do projeto da Instalação Avícola Quinta da Póvoa 

 
O projeto apresenta uma área de implantação de 7.344,35 m2, com uma área 

impermeabilizada de 7.532.80 m2 correspondendo a cerca de 10.3% do total da área da 

propriedade. As áreas afetas ao projeto resumem-se no Quadro II.2 e Quadro II.3. 

No Anexo 1 do Volume 3 do presente EIA apresenta-se a Planta e Perfis de Implantação 

e as Plantas, Secções e Alçados dos Edificados. 

 

Quadro II.2 – Áreas afetas ao projeto da Instalação Avícola Quinta da Póvoa  

Estrutura Área de implantação (m2) 
Área Bruta de 

construção 
(m2) 

Área impermeabilizada 
(m2) 

Edificado 
Pavilhão Avícola 1 2.235,05 2.235,05 2.235,05 
Pavilhão Avícola 2 2.206,80 2.206,80 2.206,80 
Pavilhão Avícola 3 2.206,80 2.206,80 2.206,80 

Armazém 567,40 567,40 567,40 
Reservatório de água 100,00 100,00 100,00 
Arco de desinfeção 28,30 3,80 28,30 

Pavimento em betão --- --- 127,25 
Maciço de silos de alimentação --- --- 61,20 
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Quadro II.3 - Parâmetros urbanísticos do projeto 

Área do Terreno 72.781,00 m2 

Área Bruta de Construção 7.319.85 m2 

Volume de Construção 23.430.80 m3 

Área de Implantação 7.344,35 m2 

Área de Impermeabilização 7.532,80 m2 

Pavimento (caminho de apoio à instalação) 7.289.80 m2 

N.º de Pisos 
Acima da cota de soleira 1 

Abaixo da cota de soleira 0 

Cércea máxima (cumeeira do edifício mais alto) 7,50 m 

 

Os três pavilhões avícolas, os quais se destinam à engorda de aves, possuem cada um:  

 um compartimento destinado a aves;  

 duas áreas de refrigeração - “coolings”;  

 uma sala técnica para instalação de equipamentos de controlo de temperatura, 

alimento, água, etc.;  

 um compartimento destinado à instalação de caldeira de biomassa para 

aquecimento do compartimento da engorda; 

 num dos pavilhões terá uma instalação sanitária/vestiários destinada aos 

funcionários. 

 

Os pavilhões avícolas apresentam o mesmo tipo de construção e de controlo ambiental, 

sendo construídos sobre uma estrutura em betão armado de espessura 0,10 m, com fundações 

diretas, compostas por sapatas isoladas. As paredes e a cobertura são de estrutura metálica 

com painéis isotérmicos de cor verde no exterior, apoiadas por pilares em betão. 

Os pavilhões estão dotados por janelas com painéis isotérmicos, protegidas com rede, 

com aberturas automáticas para controlo da temperatura que se pretende dentro do pavilhão. 

Para completar o controlo das condições ambientais dentro dos pavilhões, estes também 

possuem ventiladores de teto e de fundo e sistema de refrigeração instalados interiormente, 

que funcionam em função da temperatura pretendida, bem como, da necessidade de 

ventilação das aves.  
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As portas exteriores para a entrada de pessoal, aves e camas /estrume são constituídas 

por painéis isotérmicos e de alumínio lacado de cor verde. 

Cada pavilhão possuirá dois silos para ração localizados no exterior, a partir dos quais se 

processa a distribuição do alimento através de um sistema automático e programado. Os silos 

são em chapa galvanizada, com uma capacidade de 25 m3 cada. 

Para além dos pavilhões avícolas, a instalação avícola incluirá também um armazém, 

com cinco compartimentos:  

 um compartimento destinado ao depósito da estilha, biomassa que servirá a 

caldeira; 

 um compartimento para a casca que serve de apoio à instalação avícola e onde 

será feito o depósito de fardos de casca de arroz, posteriormente utilizados na 

constituição da cama das aves, aquando da preparação de cada nova produção 

aviária; 

 um compartimento destinado a arrumo de utensílios; 

 um compartimento para o gerador elétrico; 

 um compartimento para o armazenamento temporário das cinzas provenientes da 

queima de biomassa nas caldeiras. 

 

Este armazém será construído em paredes em alvenaria de blocos de cimento, 

revestidas com chapas simples lacada de cor verde, com uma cobertura em painel isotérmico 

de cor verde. 

Todo o perímetro da instalação avícola será vedado com uma rede plástica de cor verde 

com uma altura de 1,45 m, apoiada por postes em madeira tratada contra tempéries e fungos à 

cor natural, a cada 2 metros, cravados no solo a uma profundidade mínima de 0,5 m. 

O acesso à instalação será realizado pelo lado poente através do caminho público 

existente. Na entrada principal será construído um arco de desinfeção, com cerca de 7,0×3,5 

m, para desinfeção das viaturas. Os acessos interiores são realizados por um pavimento de 

agregados britados de granulometria extensa, com espaço suficiente para manobras e 

estacionamento dos veículos afetos à instalação avícola. 

No lado nascente será construído um reservatório de água em betão armado, com 

capacidade 45 m3 para abastecimento da instalação avícola. 
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III.5.3 Infraestruturas gerais 

 

II.5.3.1 Abastecimento de água 

 

Uma vez que na zona de implantação do projeto não existe rede de abastecimento de 

água pública, conforme declaração emitida pela Câmara de Penela (Anexo 2, Volume III), o 

abastecimento de água na instalação avícola será feito através de um furo captação a instalar, 

o qual será previamente solicitado à entidade competente a autorização para a respetiva 

instalação. 

O furo de captação fornecerá água para abeberamento das aves, limpeza/desinfeção dos 

pavilhões e equipamentos, filtro sanitário, consumo humano e arco de desinfeção. A água do 

furo será encaminhada para um reservatório a instalar com capacidade de 45 m3. 

A água será disponibilizada por gravidade desde o depósito até aos pavilhões, armazém, 

filtro sanitário e arco de desinfeção através de tubo PEAD, e/ou em tubo tipo hidronil (PVC), 

enterrados no solo. 

Na entrada dos pavilhões e filtro sanitário proceder-se-á ao tratamento da água através 

da adição de hipoclorito de sódio, doseado automaticamente. 

No Anexo 1 do Volume III do presente EIA apresenta-se a Planta Implantação da Rede 

de Abastecimento de Água. 

 

II.5.3.2 Rede de drenagem de água de residuais 

 
Tendo em conta que na zona de implantação do projeto não é abrangida por rede de 

saneamento (Anexo 2, Volume III), o projeto de instalação avícola prevê o encaminhamento 

das águas residuais para fossas estanques. As águas residuais na instalação avícola são 

provenientes do filtro sanitário e em casos excecionais das lavagens dos pavilhões e 

equipamentos. 

As águas residuais do filtro sanitário serão encaminhadas para uma fossa estanque 

constituída por um único tanque com capacidade de 7,3 m3. 
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Para além da fossa estanque para receção das águas residuais domésticas está 

projetado, para o caso de necessidade e em situações emergência extraordinária, fossas 

sépticas para a receção de águas residuais resultantes da lavagem dos pavilhões. As águas 

resultantes são encaminhadas através de uma rede de coletores para fossas estanques. Cada 

pavilhão possuirá duas fossas estanques bicompartimentadas, com cerca de 17,6 m3 de 

volume unitário, e com tempo de retenção superior a 90 dias. 

Do arco de desinfeção, instalado à entrada, não há produção de águas residuais, uma 

vez que a desinfeção dos veículos é feita por nebulização. 

O projeto prevê um total de 7 fossas estanques, pré-fabricadas (circulares) em betão. 

Os efluentes serão periodicamente recolhidos e tratados por entidade devidamente 

autorizada.  

No Anexo 1 do Volume III do presente EIA apresenta-se a Rede de Drenagem das Águas 

Residuais onde se pode visualizar a implantação das infraestruturas referidas e a planta e 

cortes das fossas estanque. 

 

II.5.3.3 Drenagem de águas pluviais 

 

As águas pluviais que caem na cobertura dos edificados são encaminhadas naturalmente 

por gravidade para as zonas não impermeabilizadas da propriedade, e infiltradas no solo. 

No lado nascente da área do terreno, área com maior declive, prevê-se a realização de 

valas em terreno natural, que recolham as águas não absorvidas de imediato pelo solo 

permeável, provenientes do solo adjacente, encaminhando-as para a zona poente do terreno 

que apresenta uma área de terreno permeável a cota inferior, podendo assim, designadamente 

através da vegetação existente, absorver o excedente das águas pluviais. 

No Anexo 1 do Volume III do EIA apresenta-se a Planta de Implantação da Rede de 

Águas Pluviais, onde se encontra desenhada a respetiva rede, bem como os aparelhos e 

dispositivos que alimenta. 

 

II.5.3.4 Rede elétrica 

 
O fornecimento de energia elétrica será assegurado através da ligação à rede de 

distribuição de energia, sendo necessário a instalação um Posto de Transformação (PT), com 
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uma potência de 160 kVA equipado com todos os equipamentos de segurança para estes 

casos. O PT situar-se-á junto ao armazém. 

Para além do PT, será instalado um gerador com potência instalada de 160 kVA, o qual 

só entrará em funcionamento em caso de falha da rede pública de fornecimento de energia 

elétrica. O gerador localizar-se-á num compartimento do armazém. 

 

II.5.4 Descrição da fase de construção 

 

A fase de construção incluirá, no essencial, as seguintes ações principais: 

 Instalação do estaleiro com vedação do terreno; 

 Desmatação e decapagem da camada superior, armazenagem e posterior 

colocação nas áreas afetadas pela construção; 

 Movimentação de terras (escavação/aterro) 

 Transporte de materiais e circulação de pesados; 

 Trabalhos de construção civil (edificação, instalação das redes de drenagem e 

instalações especiais); 

 Desmantelamentos do estaleiro. 

 

A programação temporal estimada para a fase de construção é de cerca 6 meses, 

prevendo-se o seu início logo após a obtenção do alvará de licença de construção emitido pela 

Câmara de Penela, que ocorre após a emissão da Declaração de Impacte Ambiental (DIA). 

Para apoiar à fase de obra está prevista a implantação de uma área de estaleiro com 

cerca de 250 m2, localizada no interior do terreno da propriedade e fora das áreas de RAN e 

REN (Figura II.5).  
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Figura II.5 – Área prevista para a localização do estaleiro 

 

O acesso à zona de intervenção e estaleiros, durante a fase de construção, far-se-á pela 

via pública que serve o prédio, o caminho a poente da propriedade. 

Proceder-se-á à vedação do estaleiro por forma a delimitar a zona onde se desenvolverá 

os trabalhos e impedir desta forma a entrada de pessoas estranhas à obra.  

No estaleiro prevê-se a instalação de dois contentores pré-fabricados, que funcionarão 

como área social/vestiário e armazém de ferramentas necessários à execução da obra, e 

instalações de sanitários químicos portáteis. 

Os trabalhos de construção civil começam com a desmatação e decapagem das áreas a 

intervencionar. Estas ações conduzem à remoção da vegetação arbustiva e arbórea e da terra 

vegetal nas áreas ocupadas pela edificação e pavimentos. A terra vegetal será armazenada em 

pargas para posterior utilização na recuperação das áreas afetadas pela construção. 

Após a desmatação e decapagem iniciam-se os trabalhos de movimentação de terras. 

Esta atividade consiste na execução da seguinte tarefa: escavação/aterro das áreas de 

implantação de edifícios e outros componentes do projeto. 

 
Com uma área de construção de cerca de 7.319.85 m2, prevê-se uma movimentação de 

terras da ordem de 4.500 m³ para a execução dos aterros e 3.700 m3 em escavações, o que 

resulta um deficit 800 m³ de terras que deverão ser obtidos em empréstimos. 
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A fim de reduzir o volume de movimentação de terras, os edifícios serão implementados 

em 4 plataformas, perpendicularmente à morfologia ascendente do terreno, às cotas 230,6 m, 

231,5 m, 233,5 m, e 235,5 m. 

Após a conclusão dos trabalhos da fase de construção proceder-se-á à remoção do 

estaleiro, ao saneamento de resíduos, à limpeza das áreas intervencionadas e à recuperação 

das áreas afetadas pela construção. 

 

II.5.4.1 Materiais, origem de água e energia, resíduos e efluentes e emissões 
produzidas na fase de construção 

 

Materiais utilizados 

Os principais materiais utilizados na construção de uma obra deste tipo são: 

 Inertes para betão e pavimentação; 

 Cimento; 

 Ferro, aço, madeira para as construções provisórias (cofragens), painéis pré-

fabricados, tintas e solventes, óleos e lubrificantes, cabos elétricos, tubos em pvc, 

etc.; 

 Equipamento elétrico (fios, lâmpadas). 

 

Consumo de energia 

Para garantir a iluminação do estaleiro e para o funcionamento dos vários equipamentos 

é necessário dispor de energia elétrica. Enquanto não for feita a ligação à rede pública de 

energia elétrica, utilizar-se-ão geradores. 

 

Consumo de água 

No estaleiro é necessário dispor de água para as várias etapas a desenvolver durante a 

construção. Uma vez que na zona não existe rede de abastecimento de água pública, o 

abastecimento será assegurado através de cisternas. 

Resíduos 

Durante a fase de construção serão gerados vários tipos de resíduos típicos da 

realização deste tipo de obra de construção civil, sendo previsíveis que possam ocorrer os 

seguintes: 
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 Resíduos provenientes da desmatação do terreno; 

 Resíduos de construção, vulgarmente designados produtos segregados, 

correspondentes aos resíduos originados na frente de obra, que apresentam uma 

composição variável, sendo essencialmente constituídos por elementos em ferro, 

restos de tubagem, tubos e peças em aço, madeira, plástico, etc.; 

 Óleos usados provenientes dos sistemas hidráulicos e equipamento utilizados; 

 Embalagens, absorventes e materiais filtrantes. 

 

Os resíduos previsivelmente produzidos na fase de construção listam-se no Quadro II.4, 

de acordo com a Lista Europeia de Resíduos, LER, publicada pela Decisão 2014/955/UE, da 

Comissão, de 18 de dezembro, que altera a Decisão 2000/532/CE, da Comissão, de 3 de maio, 

referida no artigo 7.º da Diretiva 2008/98/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de 

novembro. 

Os resíduos serão armazenados e acondicionados separadamente em local próprio de 

forma temporária e encaminhados logo que possível por um operador licenciado 

 

Efluentes líquidos 

Durante a fase de construção, as águas residuais serão provenientes das instalações 

sanitárias que serão recolhidas localmente com a frequência necessária à manutenção das 

boas condições de higiene e posteriormente transportados para destino adequado, através 

operador licenciado. 

 

Emissões gasosas e poeiras 

As atividades de estaleiro são suscetíveis de gerar emissões gasosas, designadamente 

de monóxido de carbono (CO) e de óxidos de azoto (NOx), resultantes do funcionamento dos 

motores de combustão dos equipamentos utilizados na obra e dos veículos de transporte de 

materiais. As poeiras constituem, tipicamente, as fontes de emissão mais importantes sendo 

mais significativas na fase inicial de movimentações de terras. 
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Quadro II.4 - Tipologia de resíduos previsíveis na fase de construção 

Resíduos Lista Europeia de 
Resíduos (LER) 

Resíduos de embalagens, absorventes, panos de limpeza, materiais 
filtrantes 
Embalagens 15 01 
Embalagens de papel e de cartão  15 01 01 
Embalagens de plástico 15 01 02 
Embalagens de madeira 15 01 03 
Embalagens de metal 15 01 04 
Absorventes, materiais filtrantes, panos de 
limpeza e vestuário de proteção 15 02 

Materiais filtrantes e panos de limpeza  15 02 03 
Resíduos de construção e demolição 

Betão, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais 
cerâmicos   

Betão, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais 
cerâmicos 17 01 

Betão 17 01 01 
Tijolos 17 01 02 
Ladrilho, telhas e materiais cerâmicos 17 01 03 
Misturas de betão, tijolos, ladrilhos, telhas e 
materiais cerâmicos, não abrangidas  17 01 07 

Madeira, vidro e plástico  17 02 
Madeira 17 02 01 
Vidro 17 02 02 
Plástico 17 02 03 
Metais  17 04 
Alumínio 17 04 02 
Ferro e aço 17 04 05 
Solos 17 05 
Solos e rochas sem substâncias perigosas 17 05 04 

 

Emissão de ruido 

Embora não seja possível nesta fase saber exatamente quais os níveis de ruído a emitir 

durante a fase de construção, admite-se que as principais fontes de ruído serão, 

previsivelmente, provenientes dos seguintes equipamentos principais: 

 Martelos pneumáticos; 

 Martelo hidráulico da retroescavadora; 

 Retroescavadora; 

 Compressores; 

 Geradores elétricos; 

 Betoneiras; 

 Camiões de transporte de materiais. 
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II.5.5 Descrição do processo produtivo 

 
A exploração está dimensionada para vir a produzir, em fase de pleno funcionamento, 

cerca de 774.000 frangos/ano, considerando uma produção de 43.000 frangos por pavilhão, e 

três pavilhões com 6 ciclos de produção/ano. 

Da mesma forma, em fase de pleno funcionamento, estarão presentes em média na 

instalação avícola cerca de 129.000 frangos, considerando que os pavilhões de produção se 

encontrarão periodicamente em período de vazio sanitário. 

Para a idade de abate prevista (6 semanas) espera-se obter um peso médio de 1,800 kg 

de peso vivo. A mortalidade média durante a criação é de cerca de 2,0%. 

No que se refere à fase de exploração é importante referir que, quando o projeto estiver 

em funcionamento, prevê-se que venha a ser criado 1 posto de trabalho permanente.  

Durante a fase de plena exploração, o trabalhador desempenhará várias tarefas 

permanentes, enquanto outros serão contratados temporariamente para reforço na execução 

de determinadas tarefas, como por exemplo, a apanha de frangos. 

O trabalhador afeto ao posto de trabalho permanente irá desenvolver tarefas de 

manutenção da instalação avícola, incluindo a manutenção dos espaços exteriores. No caso 

dos postos de trabalho temporário, o seu regime de contratação é cíclico, sendo os 

trabalhadores periodicamente contratados. No Quadro II.5 apresenta-se o número de 

trabalhadores afetos à instalação avícola ao longo do ciclo de produção. 

 

Quadro II.5 - Número de trabalhadores afetos à instalação avícola por ciclo de produção 

Designação dos trabalhos Mão-de-obra afeta 
Preparação dos pavilhões 2 

Receção dos pintos 2 
Criação dos pintos 2 

Apanha dos frangos 6 
Limpeza da instalação 2 

Remoção das camas das aves 2 
Lavagem das instalações e equipamentos 2 

Manutenção da instalação durante o período de 
vazio 1 

Manutenção dos espaços exteriores da instalação 1 
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II.5.5.1 Operações associadas ao processo produtivo 

 

Em cada ciclo produtivo, as operações associadas à produção de frangos para engorda, 

e respetivas entradas e saídas, constam do fluxograma apresentado na Figura II.6. 

 

 

 

Figura II.6 – Fluxograma do ciclo produtivo da instalação avícola 

 

A instalação avícola (frangos) será efetuada em três pavilhões. Cada pavilhão apresenta 

capacidade para 43.000 aves, numa área de 2.000 m2. 

Os frangos chegam à instalação avícola com um dia de vida. A entrada em cria (pintos 

com 1 dia de vida) na instalação, ocorre ao longo de uma semana. O tempo médio de criação é 

de 39/40 dias, saindo 25% dos bandos entre os 33 e 37 dias (frangos para churrasco) e os 

restantes 75% aos 41 dias de vida, apresentando os frangos nesta altura cerca de 1,800 Kg de 

peso. No Quadro II.6 indica-se a estimativa da produção anual na instalação avícola, com base 

na capacidade dos pavilhões avícolas, ciclos produtivos e a taxa de mortalidade. 
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Quadro II.6 - Estimativa anual de aves e peso no início e fim de ciclo 

 1 ciclo nº ciclos /ano Total anual 

Nº de aves início de 
ciclo 129.000 6 774.000 

Peso total início de ciclo 25.800 6 154.800 

Nº de aves fim de ciclo 126.420 6 758.520 

Peso total fim de ciclo 227.556 6 1365.336 

 

Em seguida, descreve-se, de forma sucinta, cada uma das etapas envolvidas no ciclo de 

produção de criação de frangos de engorda. 

 

1. Preparação do pavilhão 
A fase de preparação do pavilhão tem um tempo de duração de 1 semana. 

Nesta fase são desenvolvidas atividades que têm por objetivo adequar as condições 

existentes à receção dos pintos. A criação dos frangos realiza-se ao nível do solo do pavilhão, 

onde as aves permanecem sobre uma camada de casca de arroz, disposta sobre o pavimento 

de cimento. Nesta fase, cada pavilhão é subdividido em 3 partes, duas zonas de engorda e 

uma zona de apoio. 

Para preparação das camas das aves é utilizada a casca de arroz. A casca de arroz vem 

embalada sob a forma de fardos ou a granel. Este material é colocado diretamente do veículo 

de transporte para o interior dos pavilhões, com o intuito de minimizar desperdícios. 

Nos pavilhões, a casca de arroz é espalhada no pavimento até atingir uma espessura de 

cerca de 5 cm, para isolamento do solo e para o controlo da humidade do mesmo. Algum deste 

material é armazenado no armazém, para ser utilizado durante a permanência das aves na 

instalação. 

De forma a obter a temperatura adequada à receção dos pintos, o aquecimento é ligado 

previamente à entrada dos pintos nos pavilhões. O aquecimento das zonas de engorda é 

garantido através da circulação de ar quente, produzido pela queima de biomassa numa 

caldeira/gerador de ar quente. 

 

2. Receção dos pintos 
A fase de receção dos pintos tem um tempo de duração de 2-4 dias. 

A receção dos pintos faz-se normalmente em caixas de 100 pintos cada, os quais são 

depois espalhados na instalação (nesta altura, o pavilhão encontra-se dividido em 3 partes, 
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ocupando estes pintos apenas 1/3 do total do pavilhão). Antes de se efetuar a descarga dos 

pintos, as condições de temperatura e humidade são estabilizadas. O fornecimento de ração e 

de água é efetuado automaticamente, sendo regulado para a posição de 1ª idade. 

A fase de descarga dos pintos envolve ainda a verificação da temperatura. O tratador dos 

animais conta o número de caixas e confirma a quantidade de pintos por caixa, em pelo menos 

10% das caixas.  

 

3. Cria 
A fase de cria tem um tempo de duração de 20 a 21 dias. 

Nesta fase, os animais são vacinados e alimentados com ração e água. A ração 

apresenta-se em farinha, sendo que neste período, são consumidos cerca de 850 g de 

ração/frango. O espaço dentro do pavilhão é alargado para 2/3 do pavilhão ocupado. 

 

4. Recria 
A fase de recria tem uma duração de cerca de 15 dias. 

Nesta fase, os frangos começam por consumir 0,5 kg de ração (migalha grossa) para 

efetuar a transição para o granulado, sendo depois alimentados com granulado. É atingida a 

capacidade máxima do pavilhão (3/3 do pavilhão ocupado). 

 

5. Acabamento 
A fase de acabamento tem uma duração de cerca de 5 a 7 dias. 

Os frangos são alimentados com ração. Ao atingirem a idade de abate, os frangos 

deverão pesar cerca de 1,800 kg de peso vivo. A mortalidade média durante a criação é de 

cerca de 2,0%. Efetua-se o programa de luz, de forma a evitar mortes súbitas. 

 

6. Apanha 
A fase de apanha tem um tempo de duração de 1 semana. 

Nesta fase do processo, os frangos são apanhados, enjaulados e carregados no carro de 

transporte. É efetuado o transporte das aves da instalação avícola para o Centro de Abate. 

 

7. Remoção das camas e limpeza dos pavilhões e equipamentos 
A fase de remoção das camas e limpeza e desinfeção dos pavilhões e equipamentos e 

tem um tempo de duração de 3 semanas. Esta fase é subdividida em 6 fases: 
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a) Remoção do estrume (cama das aves) 

Esta fase envolve a remoção do estrume do interior do pavilhão e colocado diretamente 

em transporte adequado para ser enviado para unidades de produção de adubos orgânicos. 

 

b) Limpeza e desinfeção das instalações e equipamento 

A limpeza dos pavilhões é feita a seco. A limpeza dos pavilhões inicia-se da zona 

superior para a zona inferior com auxílio de sopradores, ou seja, em primeiro lugar efetua-se a 

limpeza dos tetos, depois as paredes, bebedouros e comedouros fixos e por último é efetuado 

o varrimento e a aspiração do piso do pavilhão, removendo assim todas as partículas sólidas 

existentes no chão. Estes resíduos, apresentando cerca de 25% de humidade, são depois 

enviados para fábricas de produção de adubos, onde irão ser utilizados como matéria-prima. 

O equipamento amovível é retirado para o exterior e fixo, fica suspenso, sendo elevado 

para uma altura que não impeça a entrada de qualquer máquina. 

. 

c) Lavagem dos silos e pratos 

Os silos são limpos anualmente. A sua limpeza começa pelo esvaziamento total do silo, 

abrindo-se as tampas de carga e descarga de forma a arejar. De seguida, limpam-se as 

paredes internas, batendo nas paredes exteriores do silo. Os pratos das linhas de comedouros 

são lavados e esfregados manualmente com água, mantendo-se no exterior até o pavilhão ficar 

lavado (efetuado a cada ciclo de produção). 

 

d) Lavagem do tanque, linhas de água e bebedouros 

Assim como os restantes equipamentos, também o tanque, as linhas de água e os 

bebedouros são limpos, de forma a prevenir contaminações, muito usuais neste tipo de 

processo. 

 

e) Desinfeção dos pavilhões e equipamentos 

Após a limpeza é efetuada a desinfeção com uma solução de desinfetante preparada de 

acordo com as regras de segurança e aplicada por meio de máquina de alta pressão. 
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f) Registos 

Todas as operações de limpeza das instalações são registadas. Este registo assume 

grande importância, permitindo determinar causas de infeção, que poderão estar relacionadas 

com o grau de limpeza efetuado. 

 

8. Vazio Sanitário 
A fase do vazio sanitário tem um tempo de duração de 2- 3 semanas. 

Após as fases anteriores, as instalações permanecem em vazio sanitário por um período 

nunca inferior a duas - três semanas, ao fim do qual se retoma novo ciclo com receção de 

pintos. 

 

II.5.5.2 Operações complementar ao processo produtivo 

 

A produção de frangos, assim como todas as atividades produtivas, tem de cumprir 

determinadas condições, as quais são essenciais ao crescimento das aves e das quais 

depende a sua qualidade, nomeadamente, a administração de ração e água, o aquecimento, 

ventilação, iluminação e vacinações. 

 

Administração de ração e água 

A administração da ração e da água constituem aspetos de extrema importância na 

qualidade dos frangos produzidos.  

A ração chega à instalação avícola em camiões cisterna que descarregam a mercadoria 

nos silos. Dos silos, a ração é encaminhada para o interior dos pavilhões através do sem-fim 

principal que coloca a ração em tulhas. Posteriormente a ração é puxada das tulhas por sem-

fins ao longo do pavilhão, distribuindo-a pelos comedouros. Todo o circuito da ração é 

totalmente hermético. 

A administração da água é efetuada através de bebedouros tipo “pipeta”, regulados a 

baixa pressão para caudais adaptados ao consumo das aves. Este tipo de bebedouros 

caracteriza-se por apresentar um reduzido nível de contaminação bacteriana.  

Os comedouros e bebedouros são regulados diariamente, para que os frangos tenham 

um bom acesso ao alimento, ocorrendo um derramamento mínimo de água e ração. É também 

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

12ºC). 
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Aquecimento 

O aquecimento será efetuado através da combustão de biomassa (mistura de casca de 

madeira /serrim) numa caldeira/gerador de ar quente, com potência térmica de 400 kwh, 

instalada num compartimento em cada pavilhão. Este sistema de aquecimento é fixo, sendo 

que o ar quente circulará em circuito aberto pelas zonas de engorda. As caldeiras funcionam 

durante a permanência das aves (sempre que for necessário temperatura no interior), 

ocorrendo um período de paragem durante a fase de vazio sanitário na instalação, utilizado 

para a manutenção. 

O aquecimento é um fator essencial no desenvolvimento dos frangos, devendo a 

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

crescimento e desenvolvimento das aves são as apresentadas no Quadro II.7. 

 

Quadro II.7 - Temperatura do pavilhão avícola em função da idade das aves 

Frangos 
(idade/dias) Temperatura do Pavilhão (ºC) 

0 – 3 28 

4 – 6 27 

7 – 9 26 

10 – 12 25 

13 – 15 24 

16 – 18 23 

19 – 21 22 

22 – 24 21 

> 25 20 

 

Ventilação 

Uma boa ventilação num pavilhão é considerada necessária fundamentalmente pelo 

seguinte: 

 Eliminar o excesso de humidade do ambiente e da cama proveniente da 

respiração e dos dejetos das aves; 

 Fornecer às aves ar puro e com pouca concentração de dióxido de carbono 

(CO2); 

 Eliminar o amoníaco (NH3) que se liberta dos dejetos; 

 Eliminar o excesso de calor no verão, não só motivado pela temperatura 

ambiental, como também pelas calorias desprendidas pelas aves. 
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Na instalação avícola, a ventilação é efetuada através de dois sistemas: 

 Ventiladores de teto e janelas laterais que permitem fazer as ventilações mínimas, 

caso a variação da temperatura no exterior do pavilhão face à interior seja 

reduzida;  

 Ventiladores de fundo e refrigeração. Neste sistema, o ar é obrigado a passar 

através de um painel de “favos de mel” húmidos. Esta passagem permite o 

arrefecimento do ar que entra nas zonas de engorda, permitindo assim a redução 

da temperatura interna do pavilhão. 

 

Estes sistemas permitem o controlo da temperatura, humidade e gases prejudiciais 

dentro do pavilhão criando as condições ideais para o desenvolvimento das aves. 

 

Iluminação 

Com a iluminação pretende-se alongar a duração do fotoperíodo, permitindo às aves 

dispor de mais tempo para comer e beber, o que conduz a um maior consumo de alimento 

implicando portanto, um melhor crescimento e desenvolvimento. 

No período que decorre desde a entrada dos frangos à sua saída para os centros de 

abate, são efetuados períodos de obscuridade, de forma a permitir o descanso dos frangos, 

melhorando assim as suas capacidades de resistência. A obscuridade (durante o período 

noturno) é efetuada de acordo com o indicado no Quadro II.8. 

 

Quadro II.8 - Tempo de obscuridade /dia em função da idade das aves 

Idade (dias) Tempo de obscuridade/dia 

0 – 3 1 h escuro 

4 – 10 4 h escuro 

11 – 25 4 h escuro/2 h luz/4 h escuro 

26 – fim 4 h escuro 

 

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 Assistente. 
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Os fatores referidos anteriormente, nomeadamente a humidade e a temperatura, 

exercem grande influência nas diferentes fases de desenvolvimento dos frangos, podendo um 

único fator colocar em risco o crescimento e a qualidade dos frangos produzidos. 

 

 

II.5.5.3 Volume de tráfego previsto 

 

A circulação dos veículos ocorre com maior intensidade no início e fim de cada ciclo 

produtivo, sendo que durante a fase de cria, o fluxo de trafego consiste no transporte diário dos 

tratadores. Por ciclo estima-se um total de 30 veículos pesados, distribuídos da seguinte forma: 

 1 Veículo para receção de pintos (inicio do ciclo); 

 12 Veículos para expedição de pintos (fim de ciclo); 

 3 Veículos para receção de casca de arroz; 

 1 Veículo para expedição de aves morta; 

 8 Veículos para receção de ração; 

 3 Veículos para expedição de cama de aves; 

 2 Veículos para receção veículos de biomassa. 

 

II.5.5.4 Aplicação das melhores técnicas disponíveis (MTDs) 

Na conceção e gestão dos pavilhões serão implementadas as melhores tecnologias 

disponíveis (MTDs) estabelecidas no documento de referência Best Available Techniques for 

Intensive Rearing of Poultry and Pigs (BREF), para a criação intensiva de aves de capoeira, 

nomeadamente no que se refere aos seguintes aspetos: 

 

MTD para boas práticas agrícolas 

 Registo do consumo de água, energia, alimentos e produção de resíduos; 

 Programa de manutenção e reparação que assegure o bom funcionamento e a 

limpeza das instalações e equipamentos; 

 Execução de atividades na própria instalação, tais como o fornecimento de 

materiais e a eliminação/evacuação de produtos e resíduos; 

 Implementação de procedimentos de emergência para atuar em caso de 

emissões e incidentes imprevistos. 
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MTD para sistemas de criação de aves de capoeira (frangos) 

 Pavilhões ventilados bem isolados, com pavimento totalmente coberto de material 

de cama, equipados com sistemas de bebedores sem derrames (bebedouros do 

tipo pipeta). 

 

MTD para estratégia alimentar das aves de capoeira 

 Gestão nutricional dos alimentos fornecidos às aves. 

 

MTD para redução do consumo de água 

 Limpeza das instalações das aves e dos equipamentos com aparelhos de alta 

pressão depois de cada ciclo de produção; 

 Calibração periódica dos bebedouros para evitar derrames; 

 Registo do consumo de água de abeberamento através de contadores; 

 Deteção e reparação de fugas. 

 

MTD para redução do consumo de energia 

 Otimização do sistema de ventilação de cada edifício, a fim de obter um bom 

controlo da temperatura e alcançar taxas e ventilação mínimas no Inverno; 

 Inspeção e limpeza frequentes dos ventiladores para evitar resistências nos 

sistemas de ventilação; 

 Utilização de lâmpadas de baixo consumo energético. 

 

II.5.5.5 Estimativa do consumo energético, água e matéria-prima 

 

Consumo energético 

A energia elétrica é utilizada para o funcionamento dos ventiladores/refrigeração e 

iluminação dos pavilhões. O maior consumo é gerado pelos ventiladores, que varia 

consideravelmente entre os meses de verão e inverno. Estima-se um consumo médio anual de 

energia elétrica de 45.000 Kwh/ano. 

Para a alimentação do sistema de aquecimento dos pavilhões constituído por uma 

caldeira/pavilhão será utilizado uma mistura de casca de madeira/serrim. Prevendo-se um 

consumo anual de 60 ton de biomassa. 
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Também se prevê o consumo de gasóleo para alimentação de dois geradores de 

emergência no caso de falha no fornecimento de energia elétrica e produção de ar quente. 

 

Consumo de água 

Na instalação avícola, a água é utilizada para abeberamento das aves, 

limpeza/desinfeção dos pavilhões e equipamento, filtro sanitário, consumo humano e arco de 

desinfeção. O consumo da água é maioritariamente para o abeberamento aves, sendo que 

depende de vários fatores, tais como: 

 Saúde e idade das aves; 

 Temperatura da água; 

 Temperatura do ambiente; 

 Composição da ração; 

 Sistema dos bebedouros. 

 

Prevê-se um consumo médio anual de água de 6.358 m3, tal como referido no Quadro 

II.9. 
Quadro II.9 - Estimativa do consumo anual de água 

Destino Volume (m3) 

Abeberamento das aves 6.321 

Limpeza/desinfeção 10 

Filtro sanitário e consumo 
humano 25 

Arco desinfeção 2 

 

 

Consumo de matéria-prima 

As principais matérias-primas utilizadas no processo de produção dizem respeito à ração 

para alimentação e casca de arroz para a cama das aves. 

A ração para alimentação é transportada por camiões cisterna diretamente para os 6 silos 

de armazenagem (2 silo/pavilhão), com capacidade total de 25 ton/silo. O consumo anual 

estimado é de 1.700 ton (Quadro II.10). 
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Quadro II.10 - Estimativa do consumo anual de ração 

Nº de aves/ciclo Ciclo/ano 
Consumo 

ração 
(kg/ave/ciclo) 

Consumo anual de 
ração (ton/ano) 

129 000 6 2,20 1.700 

 

A atividade normal da exploração avícola utiliza ainda casca de arroz para a cama das 

aves. Este material é rececionado no início de cada ciclo e descarregado diretamente nos 

pavilhões antes da entrada do bando. A casca de arroz excedente será armazenada no 

armazém. Estima-se um consumo anual de 60 ton de casca de arroz. 

. 

II.5.5.6 Resíduos, efluentes e emissões gerados na fase de exploração 

 

Resíduos e Subprodutos 

Em resultado das atividades da instalação avícola existe, por um lado, a produção de 

resíduos que são devidamente recolhidos em determinados pontos definidos e posteriormente 

encaminhados para destino adequado e, por outro, a produção de subprodutos como o 

estrume das aves e os cadáveres de animais. 

Na fase de exploração são produzidos diversos resíduos, destacando-se os seguintes: 

embalagens e restos de medicamentos, embalagens de papel e cartão, embalagens de 

plástico e RSU. No Quadro II.11 listam-se os principais resíduos, de acordo com o código LER, 

que previsivelmente serão gerados na instalação avícola. 

 
Relativamente aos resíduos perigosos, as embalagens e restos de medicamentos serão 

entregues ao fornecedor para serem encaminhados ao centro de retoma Valormed. As 

lâmpadas florescentes serão devolvidas ao fornecedor aquando a aquisição de novas 

lâmpadas. 

Os resíduos equiparados a urbanos serão colocados nos contentores do sistema de 

recolha municipal, uma vez que serão produzidos em pequenas quantidades. 

Todos estes resíduos serão mantidos na exploração separados, em local apropriado, até 

recolha e transporte para o destino final.  
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Quadro II.11 - Lista de resíduos gerados na exploração da instalação avícola 

Resíduos Lista Europeia de 
Resíduos (LER) 

Resíduos de agricultura, horticultura, aquacultura, silvicultura, caça e pesca, e da preparação e 

processamento de produtos alimentares 

Resíduos de plástico (excluindo embalagens) 02 01 04 

Outros resíduos não anteriormente especificados 02 02 99 

Resíduos de processos térmicos  

Cinzas, escórias e poeiras de caldeiras 10 01 01 

Resíduos de embalagens, absorventes, panos de limpeza, materiais filtrantes 

Embalagens 15 01 

Embalagens de papel e de cartão  15 01 01 

Embalagens de plástico 15 01 02 

Embalagens de madeira 15 01 03 

Embalagens de metal 15 01 04 

Mistura de embalagens 15 01 06 

Embalagens de vidro 15 01 07 

Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário de 

proteção 15 02 03 

Resíduos de prestação de cuidados de saúde a seres humano ou animais e ou investigação 

relacionada (exceto resíduos de cozinha e restauração não proveniente diretamente da prestação 

de cuidados de saúde) 

Resíduos cujas recolha e eliminação estão sujeitas a requisitos 

específicos tendo em vista a prevenção de infeções. 18 02 02* 

Resíduos urbanos e equiparados (resíduos domésticos, do comércio, indústria e serviços) 

Resíduos biodegradáveis 20 01 08 

Lâmpadas fluorescentes e outros resíduos contendo mercúrio. 20 01 21* 

Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de resíduos. 20 03 04 

*Resíduos perigosos 
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A atividade normal da instalação gera ainda determinados fluxos materiais designados 

por “subprodutos” da atividade compreendendo cadáveres de aves mortas o estrume. 

De acordo com o Regulamento (CE) n.º 1069/2009 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 21 de outubro de 2009, que revoga o Regulamento (CE) N.º 1774/2002 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 de outubro de 2002, tanto os cadáveres de animais 

como o estrume das aves são subprodutos de categoria 2, pelo que a sua recolha, transporte e 

eliminação deverá ser efetuada em conformidade com o disposto no diploma referido. 

Relativamente às aves mortas, estas são acondicionadas em sacos de plástico, 

devidamente fechados, e armazenados no necrotério (arca frigorífica), até recolha por um 

operador autorizado, e encaminhadas para unidade de produção de farinhas de carne, onde irá 

ser utilizado como matéria-prima. Estima-se anualmente cerca de 2520 aves mortas, tendo em 

conta a taxa de mortalidade de 2%. 

O estrume será removido do interior do pavilhão após o fim de cada ciclo produtivo, e 

colocado diretamente em transporte adequado para ser enviado para unidades de produção de 

adubos orgânicos, ou em alternativa, enviado para valorização agrícola em unidades de 

produção de terceiros. Desta forma, não existe armazenamento de estrume (nitreira) nas 

instalações, uma vez que a carga é efetuada diretamente dos pavilhões para as viaturas de 

transporte. Estima-se uma produção de 670,8 ton/ano de estrume. 

 

Efluentes líquidos 

Na instalação avícola são essencialmente geradas águas residuais domésticas, 

provenientes do filtro sanitário existente na instalação. 

Esta instalação não originará águas residuais industriais, uma vez que a limpeza dos 

pavilhões será a seco, sendo que as águas residuais geradas, nomeadamente na lavagem dos 

pratos das linhas de comedouros, devido à sua pouca quantidade, são naturalmente 

evaporadas. Relativamente à desinfeção, uma vez que é feita em alta pressão, facilmente o 

produto é evaporado, sem produção de efluentes. 

Estima-se que anualmente são produzidos cerca de 33 m3 de águas residuais. Estes 

efluentes serão retirados por gestores licenciados para esse fim. 

 

Emissões gasosas 

As maiorias dos gases produzidos nas instalações avícolas geram-se como 

consequência de processos naturais como o metabolismo das aves e a degradação do 

estrume, tais como amoníaco, metano, óxido nitroso e dióxido de carbono. 
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Para além destas emissões, a combustão da biomassa produz a emissão de poluentes, 

nomeadamente monóxido de carbono, partículas, dióxido de enxofre e óxidos de azoto. 

 

Emissões de ruido 

Na instalação avícola, as principais fontes de ruido corresponde ao som emitido pelas 

aves e ao funcionamento dos equipamentos instalados nos pavilhões (ventilação e mecanismo 

de extração/distribuição da ração). No Quadro II.12 apresenta-se os níveis de ruido típicos 

numa instalação avícola. 

 

Quadro II.12 - Níveis de ruido típicos numa instalação avícola 

Fonte de ruido Duração Frequência Atividade 
dia/noite 

Níveis de ruido 
dB 

Ventiladores Contínuo 
/intermitente Todo o ano Dia e noite 43 

Mecanismo de 
extração/distribuição da 

ração a partir do silo 
1 hora 2-3 vezes por 

semana Dia 92 

Limpeza: lavagem com 
máquina de pressão 1 a 3 dias No fim do ciclo Dia 88 

Fonte: BREF, 2003 
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III. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

 

III.1 Introdução 

 

Pretende-se neste capítulo efetuar a caracterização ao nível ambiental do estado atual de 

referência, sem projeto, na atual área de afetação direta da instalação avícola, tendo em 

consideração as vertentes relativas ao Clima, Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais, 

Solos e Uso, Recursos Hídricos Subterrâneos e Superficiais, Sistema Ecológicos, Ambiente 

Sonoro, Qualidade do Ar, Paisagem e Ordenamento do Território. 

Neste contexto, procedeu-se a visitas de campo para recolha de elementos e ao 

levantamento e análise de informação obtida através da consulta bibliográfica e cartográfica 

temática disponível, bem como a consultas a entidades diversas como por exemplo a Câmara 

Municipal de Penela, Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA), Laboratório Nacional de 

Energia e Geologia (LNEG), Direção Geral Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR), 

Direção Geral do Território (DGT), Sistema Nacional de Informação dos Recursos Hídricos 

(SNIRH), Instituto de Conservação da Natureza (ICN), entre outras. 

 

 

III.2 Clima 

 

III.2.1 Considerações gerais 

 

Segundo Devau et al. (1985) e Ribeiro et al. (1987, 1988), a região de Penela enquadra‐se 

na faixa de transição entre o clima marcadamente atlântico e continental, alternando dias 

francamente atlânticos com dias continentais. 

A identificação do regime climático e a caracterização dos principais parâmetros 

meteorológicos que afetam a área de projeto foi feita com base nas normais climatológicas da 

estação de Coimbra/Bencante do Instituto Português do Mar e Atmosfera e nos dados do posto 

udométrico de Cumeeira disponibilizados no site do SNIRH (Quadro III.1). O Critério utilizado 



 

 
Margem Abrangente – Comercialização e Produção Animal, Lda.  

 

Instalação Avícola Quinta da Póvoa                                                                                                                           39 

Estudo de Impacte Ambiental – Volume II – Relatório Síntese 

na escolha das estações foi naturalmente a sua proximidade ao local do projeto, de modo 

assegurar uma cobertura representativa. 

Os dados climáticos considerados para o presente estudo referem-se aos períodos entre 

1971-2000 (Coimbra/Bencante) e 1980-1997 (Cumeeira). 

 

Quadro III.1 – Estação meteorológica e postos udométricos utilizados 

Estação/Posto Lat. Long. Altitude (m) Distância (km) 

Coimbra/Bencante 40º13’N 08º27’W 27 28.0 

Cumeeira 39.941817 -8.384729 320 2.9 

 

III.2.2 Temperatura do ar 

 

A temperatura média anual registada na estação meteorológica de Coimbra/Bencante é de 

15,5 ºC. Janeiro, o mês mais frio, regista uma temperatura média mensal de 9,6 ºC, com a 

média das mínimas a situar-se em 4,6 ºC e a média das máximas 14,6 ºC. O mês mais quente 

é o julho com temperatura média mensal de 21,6 ºC, sendo a média da temperatura mínima 

15,0ºC e a média da temperatura máxima de 40,2 ºC. 

É possível ainda, através dos registos obtidos nesta estação meteorológica, verificar que 

os meses de verão (julho, agosto e setembro) são aqueles onde se verificam maior amplitude 

térmica, atingindo-se o valor máximo de 14,1 ºC, no mês de agosto. O mês de dezembro é 

aquele que em média apresenta menor amplitude térmica (9,1 ºC).  

No Quadro III.2 apresentam-se os parâmetros mais relevantes relativos ao regime térmico 

na estacão meteorológica analisada. 
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Quadro III.2 -Parâmetros mais relevantes relativos ao regime térmico na estação meteorológica de 

Coimbra/Bencanta 

Parâmetro Coimbra/Bencante 

Temperatura média anual 15,5ºC 

Temperatura média do mês mais quente  21,6 ºC (julho) 

Temperatura média do mês mais frio  9,6 ºC (janeiro) 

Temperatura máxima média do mês mais quente 28,1 ºC 

Temperatura mínima média do mês mais frio  4,6 ºC 

Temperatura média anual do máximo diário 21,2 ºC 

Temperatura média anual do mínimo diário 9,8 ºC 

Nº dias com temperatura máxima> 25ºC 107 dias (março a novembro.) 

Nº dias com temperatura mínima> 0ºC 10,5 dias (outubro a abril) 

Temperatura máxima diária registada 41,6 ºC (14/06/191) 

Temperatura mínima diária registada -4,9 ºC (27/01/1976) 

Fonte: IPMA 

A evolução anual dos valores médios, máximos e mínimos mensais pode ser observada na 

Figura III.1. 

 

 

Figura III.1 – Evolução da temperatura média mensal, máxima e mínima na estação meteorológica 

Coimbra/Bencante (1971-2000) 
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III.2.3 Insolação 

 

A insolação define-se como o tempo em que o Sol se encontra a descoberto, estando os 

seus valores expressos em horas (h). O parâmetro isolação foi medido na estação 

meteorológica Coimbra/Bencante, correspondendo a um total anual médio de horas com 

insolação de 2299,8. O mês que apresentou maior nível de insolação foi julho, com 280,5 h, 

enquanto em dezembro, se registaram 114,7 h de insolação. Na Figura III.2 e Figura III.3 está 

representada a variação da insolação ao longo do ano e o número médio de dias com 

insolação. 

 

Figura III.2 - Variação da insolação ao longo do ano na estação meteorológica Coimbra/Bencante (1971-

2000) 

 

Figura III.3 – Número médio de dias com insolação na estação meteorológica Coimbra/Bencante (1971-2000) 
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III.2.4 Precipitação 

 

Relativamente à precipitação, tendo em consideração os dados obtidos na estação 

udométrica de Cumeeira, no período de referência de 1980/1997, e estação climatológica de 

Coimbra/Bencante (1971/2000) verifica-se que a precipitação média total anual é de 1047,6 

mm e 905,1mm, respetivamente. Estes valores anuais refletem o efeito da altitude, ou seja no 

posto udométrico, os valores de precipitação são mais elevados, uma vez que este posto 

encontra-se a uma altitude superior de 293 metros em relação à estação meteorológica 

Coimbra/Bencante. 

Na Figura III.4 está representada a distribuição mensal da precipitação na estação 

meteorológica Coimbra/Bencante e posto udométrico Cumeeira. 

 

 
Figura III.4 – Evolução da precipitação média mensal na estação meteorológica Coimbra/Bencante 

(1971-2000) e posto udométrico Cumeeira (1980-1997) 
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No Quadro III.3 apresenta-se os principais parâmetros registados na estação 

meteorológica e posto udométrico analisados. 
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Quadro III.3 - Parâmetros relevantes relativos ao regime pluviométrico na estação meteorológica de 

Coimbra/Bencanta e posto udométrico Cumeeira 

Parâmetro Coimbra/Bencante Cumeeira 

Precipitação total anual 905,1 mm 1.047,6 mm 

% de precipitação no semestre húmido  61.5%(outubro a fevereiro) 66.6 (outubro a fevereiro) 

Mês mais pluvioso 126,8 mm (dezembro) 174,3 mm (dezembro) 

Mês menos pluvioso 12,8 mm (julho) 8,2 mm (julho) 

Nº médio dias com precipitação> 0.1 mm 127,2 dias -- 

Nº médio de dias com precipitação> 1 mm 96.1 dias -- 

Nº médio dias com precipitação> 10 mm 32,1 dias -- 

Precipitação máxima diária registada 78,1 mm (18/09/1993) 95 mm (25/12/1995) 

Fonte: IPMA e SNIRH 

 

III.2.5 Humidade relativa do ar 

 

A humidade relativa do ar é a relação entre a quantidade de vapor de água existente na 

atmosfera, a uma determinada temperatura e aquela para a qual o ar ficaria saturado a essa 

mesma temperatura. A humidade do ar exprime-se em percentagem, no caso de o ar estar 

saturado será 100%, se o ar estiver absolutamente seco será 0%. 

O clima é geralmente húmido, sendo a humidade relativa do ar às 09h00 UTC entre 76%, 

em maio e junho, e 86%, em janeiro. Os meses mais húmidos são os de inverno, novembro a 

fevereiro, e os menos húmidos os meses de maio e junho (Figura III.5). 
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Figura III.5 - Valores médios mensais da humidade relativa na estação meteorológica de 

Coimbra/Bencante (1971-2000) 

 

III.2.6 Nevoeiro e geada 

 

O nevoeiro é definido como uma massa de minúsculas, mas visíveis, gotículas de água 

suspensas na atmosfera, próximas ou junto à superfície do terreno, que reduzem a visibilidade 

horizontal para menos de mil metros. É formado quando a temperatura e o ponto de 

condensação do ar se tornam os mesmos - ou quase os mesmos - e suficientes núcleos de 

condensação estão presentes. 

O número de dias com nevoeiro durante o ano foi de 31,6 dias, com um máximo de 5 dias 

em de setembro e de um mínimo de 1,7 dias em junho. 

A formação da geada é condicionada pelas condições climáticas, e pela natureza, estado e 

revestimento do solo. A geada é um depósito de gelo cristalino, em forma de agulhas, prismas, 

escamas, etc., resultante da sublimação do vapor de água do ar adjacente, sobre a superfície 

do solo, das plantas e dos objetos expostos ao ar. 

Em termos médios, o número anual de dias com geada, registados na estação de 

Coimbra/Bencante, foi de 18,7 dias, sendo os meses de dezembro a março, aqueles com maior 

incidência de geada. 

Na Figura III.6 está representado o número de dias da ocorrência de nevoeiro e geada ao 

longo do ano. 
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Figura III.6 - Valores médios mensais do número de dias com nevoeiro e geada na estação 

meteorológica de Coimbra/Bencante (1971-2001) 

 

III.2.7 Regime do vento 

 

Quanto ao regime do vento da região, os dados da estação meteorológica Coimbra 

/Bencante (1971-2000) indicam que os ventos mais frequentes sopram de NW, com uma 

frequência média anual de 37,1%, seguindo-se os ventos do quadrante SE, com uma 

frequência média anual de 21,1%. Os ventos mais velozes sopraram dos quadrantes SE e NW, 

com uma velocidade média anual de com 6,2 km/h, em ambos os quadrantes (Figura III.7). 

 

Figura III.7 - Frequência e velocidade nos oito quadrantes registados na estação meteorológica 

Coimbra/Bencante (1971-2000) 
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A velocidade média anual na estação meteorológica em análise é de 4.9 km/h, sendo o 

mês de abril o mais ventoso, com 5,6 km/h, e os meses de outubro e novembro os menos 

ventosos, com 4,0 km/h (Figura III.8). 

 

 

Figura III.8 – Velocidade média do vento registada na estação meteorológica Coimbra/Bencante (1971-

2000) 

 

A calmaria, correspondente a velocidades do vento inferiores a 1 km/h, ocorreu em 8,2% 

do ano, tendo-se manifestado com maior frequência nos meses de inverno, janeiro (17,9%) e 

dezembro (17,7%). 

 

III.2.8 Balanço hidrológico do solo 

O balanço hidrológico do solo dá-nos a indicação da disponibilidade de água no solo. O 

cálculo do balanço hidrológico, para a estação climatológica de Coimbra/Bencante, foi 

realizado através do método de Thornthwaite – Mather (1955) utilizando o balanco hidrológico 

sequencial mensal, tendo-se usado como capacidade de água utilizável do solo um valor 

uniforme de 100 milímetros. Os dados de base utilizados são os valores médios mensais da 

temperatura do ar e da quantidade de precipitação no período de 1971-2000. 

A partir dos dados de precipitação e de temperatura foi calculada a evapotranspiração 

potencial, com base no método de Thornthwaite (in Lencastre e Franco, 1984). O balanço 

hidrológico sequencial mensal, coma a determinação de todos os seus termos, seguindo a 

metodologia apresentada em Lencastre e Franco (1984), apresenta-se no Quadro III.4. 
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Quadro III.4 - Balanço hídrico ao nível do solo para uma capacidade de campo de 100 mm 

Mês T ETP P R-ETP PA AS ETR D S 

Jan 9,6 22,3 112,2 89,9 100,0 22,3 0,0 89,9 

Fev 10,9 27,1 105,6 78,5 100,0 27,1 0,0 78,5 

Mar 12,6 42,3 65,5 23,2 100,0 42,3 0,0 23,2 

Abr 13,9 53,2 84,8 31,6 100.,0 53,2 0,0 31,6 

Mai 16,2 76,0 79,5 3,5 100,0 76,0 0,0 3,5 

Jun 19,4 101,8 39,8 -62,0 62,0 53,8 86,0 15,8 0,0 

Jul 21,6 122,5 12,8 -109,7 171,6 18,0 48,6 73,8 0,0 

Ago 21,5 113,7 14,4 -99,3 270,9 6,7 25,7 87,9 0,0 

Set 20,2 90,5 51,7 -38,8 309,7 4,5 53,8 36,7 0,0 

Out 16,6 61,3 102,6 41,3 45,8 61,3 0,0 0,0 

Nov 12,9 35,6 109,4 73,8 100,0 35,6 0,0 19,7 

Dez 10,8 26,0 126,8 100,8 100,0 26,0 0,0 100,8 

ANO 15,5 772,1 905,1 133,0 557,9 214.2 347,2 

T - temperatura; ETP - evapotranspiração potencial; P - precipitação; PA - perda potencial de água; AS - água do solo; 

ETR - evapotranspiração real; D - défice de água; S - superavit ou excesso de água. 

 

Da análise do balanço hidrológico sequencial mensal verifica-se que a evapotranspiração 

potencial anual média (Thornthwaite) é de 772,1 mm. Entre o mês de junho até final de 

setembro, a evapotranspiração potencial é superior à precipitação, o mesmo sucedendo com a 

evaporação real, com valores máximos de 122,5 mm, em julho, e valores mínimos de 22,3 mm, 

em janeiro. A evapotranspiração real anual média é de cerca 557,9 mm, condicionada pelas 

disponibilidades hídricas dos meses de junho a setembro. 

O défice hídrico anual médio é de cerca 214,2 mm. Os meses em que se verifica défice 

são os meses mais quentes, de junho a setembro, com valores mais elevados em julho e 

agosto. 

O excesso hídrico anual médio é da ordem 347,2 mm, sendo que os maiores valores de 

excesso hídrico verificam-se em dezembro, com 100,8 mm. 

Os resultados do balanço hidrológico sequencial mensal em termos gráficos são 

apresentados na Figura III.9. 
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Quadro III.5 - Classificação climática segundo o método de Thornthwaite. 

Parâmetro Índice Designação 

Ih 45% B2 

Eficacia 

térmica (Ea) 
772.1 mm B´2 

Ia 28% s 

Ic 44% a´ 

 

A classificação climática para a área de influência da estação considerada segundo o 

método de Thornthwaite é B2B´2sa´, ou seja o clima apresenta as seguintes características: 

 Moderadamente húmido; 

 2º mesotérmico; 

 Com défice de água moderado no verão; 

 Pequena ou nula eficácia térmica no Verão. 

 

III.2.10 Evolução previsível da situação atual na ausência do projeto 

 

Na ausência de projeto não se perspetivam alterações no clima na zona de intervenção. 
 

 

III.3 Geologia e Geomorfologia 

 

III.3.1 Caracterização geológica 

 

A área de projeto em estudo situa-se no rebordo oriental da Orla Meso-Cenozóica 

Ocidental, na Bacia Lusitânica. Esta bacia é constituída por formações meso-cenozoicas, 

essencialmente detríticas e carbonatadas, embora com algumas formações de natureza 

intrusiva e vulcânica, estendendo-se desde a região de Aveiro até Sines, sendo limitada, a 

leste, pelo maciço Hespérico e prolongando-se para ocidente sob as águas do oceano 

Atlântico. 
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Cenozóica Ocidental
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Figura III.12 - Afloramento da formação Margas e Calcários de Quiaios e de São Gião na área de estudo 

 

III.3.2 Caracterização geomorfológica 

 

A área de estudo insere-se nas imediações do maciço Sicó-Alvaiázere, na unidade morfo-

estrutural denominada depressão de Camporez (Cunha, 1990). Esta depressão constitui uma 

área deprimida na formação calcomargosa do Toarciano, drenada pelo ribeiro de Camporez e 

ladeada por calcários do Jurássico médio (Figura III.13 e Figura III.14). 

 

 

Figura III.13 - Aspeto da depressão de Camporez na área de estudo 
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Figura III.15 – Distribuição altimétrica da zona em estudo 

 

No que diz respeito aos declives, na área de projeto encontram-se dois tipos de relevo: 

relevo plano a suave, com declives inferiores a 10%, no lado poente, e relevo moderado a 

muito acentuado, com declives entre 10 e 25%, no lado nascente (Figura III.16). 
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Figura III.16 – Representação de declives na área de projeto e envolvente 

 

Na área de estudo, a rede hidrográfica é subordinada à presença do ribeiro de Camporez 

que drena para o rio Dueça (Figura III.17). 

 

 



 

Instalação 

Estudo de Impacte Ambiental

Segundo Ribeiro 

por falhas que se 

entre os 300 e os 280 M.a. Este episódio tardi

cisalhamento direito à micro

dos quais resultariam as falhas de desligamento esquerdo de dire

NE-SW. 

foram também importantes na est

Segundo Cunha (1990), na área em estudo os afloramentos mesozóicos encontram

bandas paralelas ao grande acidente que se desenvolve entre Porto e Tomar, que limita o 

Maciço Hespérico. No entanto, está orientação geral é interrompida por a

se encontram mais ou menos marcados n

diapírico de 

passagem do

O anticlinal de Torre de Vale de Todos apresenta o seu eixo paralelo as falhas 

essencialmente de NE

contíguas. 

da área de estudo, 

 

Instalação Avícola Quinta da Póvoa

Estudo de Impacte Ambiental

Figura 

 

III.3.3 Tectónica

 

Segundo Ribeiro 

por falhas que se 

entre os 300 e os 280 M.a. Este episódio tardi

cisalhamento direito à micro

dos quais resultariam as falhas de desligamento esquerdo de dire

SW. Outras falhas orogénicas variscas de orientação N

foram também importantes na est

Segundo Cunha (1990), na área em estudo os afloramentos mesozóicos encontram

bandas paralelas ao grande acidente que se desenvolve entre Porto e Tomar, que limita o 

Maciço Hespérico. No entanto, está orientação geral é interrompida por a

se encontram mais ou menos marcados n

diapírico de Torre de Vale de Todos

passagem do grande acidente tardi

O anticlinal de Torre de Vale de Todos apresenta o seu eixo paralelo as falhas 

essencialmente de NE

contíguas. O flanco meridiona

da área de estudo, 

 

Avícola Quinta da Póvoa

Estudo de Impacte Ambiental – Volume II 

Figura III.17 

Tectónica 

Segundo Ribeiro et al.

por falhas que se formaram durante o episódio de f

entre os 300 e os 280 M.a. Este episódio tardi

cisalhamento direito à micro

dos quais resultariam as falhas de desligamento esquerdo de dire

Outras falhas orogénicas variscas de orientação N

foram também importantes na est

Segundo Cunha (1990), na área em estudo os afloramentos mesozóicos encontram

bandas paralelas ao grande acidente que se desenvolve entre Porto e Tomar, que limita o 

Maciço Hespérico. No entanto, está orientação geral é interrompida por a

se encontram mais ou menos marcados n

Torre de Vale de Todos

grande acidente tardi

O anticlinal de Torre de Vale de Todos apresenta o seu eixo paralelo as falhas 

essencialmente de NE-SW e ENE

O flanco meridiona

da área de estudo, até às proximidades de 

 

Avícola Quinta da Póvoa                                                                                                                           

Volume II – Relatório Síntese

 - Modelo digital da topografia do ter

et al. (1979) a evoluçã

formaram durante o episódio de f

entre os 300 e os 280 M.a. Este episódio tardi

cisalhamento direito à micro-placa ibérica nos seus paleolimites E

dos quais resultariam as falhas de desligamento esquerdo de dire

Outras falhas orogénicas variscas de orientação N

foram também importantes na estruturação da Bacia Lusitaniana

Segundo Cunha (1990), na área em estudo os afloramentos mesozóicos encontram

bandas paralelas ao grande acidente que se desenvolve entre Porto e Tomar, que limita o 

Maciço Hespérico. No entanto, está orientação geral é interrompida por a

se encontram mais ou menos marcados n

Torre de Vale de Todos, localizado 

grande acidente tardi-hercínico de Lous

O anticlinal de Torre de Vale de Todos apresenta o seu eixo paralelo as falhas 

SW e ENE

O flanco meridional estende

s proximidades de 

Margem Abrangente 

                                                                                                                           

Relatório Síntese

Modelo digital da topografia do ter

(1979) a evolução tectónica da Bacia Lusitânica

formaram durante o episódio de f

entre os 300 e os 280 M.a. Este episódio tardi-

placa ibérica nos seus paleolimites E

dos quais resultariam as falhas de desligamento esquerdo de dire

Outras falhas orogénicas variscas de orientação N

ruturação da Bacia Lusitaniana

Segundo Cunha (1990), na área em estudo os afloramentos mesozóicos encontram

bandas paralelas ao grande acidente que se desenvolve entre Porto e Tomar, que limita o 

Maciço Hespérico. No entanto, está orientação geral é interrompida por a

se encontram mais ou menos marcados na topografia e por dobramentos 

, localizado 

hercínico de Lous

O anticlinal de Torre de Vale de Todos apresenta o seu eixo paralelo as falhas 

SW e ENE-WSW que orientam as depressõ

l estende-se desde o bordo meri

s proximidades de Santiago da Guarda

Margem Abrangente 

                                                                                                                           

Relatório Síntese 

Modelo digital da topografia do terreno n

o tectónica da Bacia Lusitânica

formaram durante o episódio de fracturação tardi

-orogénico resulta de imposição de regime de 

placa ibérica nos seus paleolimites E

dos quais resultariam as falhas de desligamento esquerdo de dire

Outras falhas orogénicas variscas de orientação N

ruturação da Bacia Lusitaniana

Segundo Cunha (1990), na área em estudo os afloramentos mesozóicos encontram

bandas paralelas ao grande acidente que se desenvolve entre Porto e Tomar, que limita o 

Maciço Hespérico. No entanto, está orientação geral é interrompida por a

a topografia e por dobramentos 

, localizado a poente da área de estudo, 

hercínico de Lousã-Pombal

O anticlinal de Torre de Vale de Todos apresenta o seu eixo paralelo as falhas 

WSW que orientam as depressõ

se desde o bordo meri

Santiago da Guarda

Margem Abrangente – Comercialização e Produção Animal, Lda

                                                                                                                           

reno na zona

o tectónica da Bacia Lusitânica

racturação tardi-varisca aproximadamente 

orogénico resulta de imposição de regime de 

placa ibérica nos seus paleolimites E-W setentrional e meridion

dos quais resultariam as falhas de desligamento esquerdo de direção aproximada NNE

Outras falhas orogénicas variscas de orientação N-S (falha de Porto

ruturação da Bacia Lusitaniana (Kullberg

Segundo Cunha (1990), na área em estudo os afloramentos mesozóicos encontram

bandas paralelas ao grande acidente que se desenvolve entre Porto e Tomar, que limita o 

Maciço Hespérico. No entanto, está orientação geral é interrompida por a

a topografia e por dobramentos 

poente da área de estudo, 

Pombal-Nazaré.

O anticlinal de Torre de Vale de Todos apresenta o seu eixo paralelo as falhas 

WSW que orientam as depressõ

se desde o bordo meridional do Monte de Vez

Santiago da Guarda, a SW (Cunha, 1990)

Comercialização e Produção Animal, Lda

                                                                                                                           

zona de estudo 

o tectónica da Bacia Lusitânica foi condicionada 

varisca aproximadamente 

orogénico resulta de imposição de regime de 

W setentrional e meridion

ção aproximada NNE

S (falha de Porto-Tomar) e NW

(Kullberg et al., 2013)

Segundo Cunha (1990), na área em estudo os afloramentos mesozóicos encontram

bandas paralelas ao grande acidente que se desenvolve entre Porto e Tomar, que limita o 

Maciço Hespérico. No entanto, está orientação geral é interrompida por acidentes de falha que 

a topografia e por dobramentos tais como o anticlinal 

poente da área de estudo, que se situa na 

Nazaré. 

O anticlinal de Torre de Vale de Todos apresenta o seu eixo paralelo as falhas 

WSW que orientam as depressões mofo

dional do Monte de Vez

, a SW (Cunha, 1990)

Comercialização e Produção Animal, Lda

                                                                                                                           56

foi condicionada 

varisca aproximadamente 

orogénico resulta de imposição de regime de 

W setentrional e meridion

ção aproximada NNE-SSW a 

Tomar) e NW-

, 2013) 

Segundo Cunha (1990), na área em estudo os afloramentos mesozóicos encontram-se em 

bandas paralelas ao grande acidente que se desenvolve entre Porto e Tomar, que limita o 

cidentes de falha que 

tais como o anticlinal 

que se situa na 

O anticlinal de Torre de Vale de Todos apresenta o seu eixo paralelo as falhas 

es mofo-estruturais 

dional do Monte de Vez, a norte 

, a SW (Cunha, 1990). 

Comercialização e Produção Animal, Lda.  

56 

 

foi condicionada 

varisca aproximadamente 

orogénico resulta de imposição de regime de 

W setentrional e meridional, 

SSW a 

-SE 

se em 

bandas paralelas ao grande acidente que se desenvolve entre Porto e Tomar, que limita o 

cidentes de falha que 

tais como o anticlinal 

que se situa na 

O anticlinal de Torre de Vale de Todos apresenta o seu eixo paralelo as falhas 

estruturais 

, a norte 



 

 
Margem Abrangente – Comercialização e Produção Animal, Lda.  

 

Instalação Avícola Quinta da Póvoa                                                                                                                           57 

Estudo de Impacte Ambiental – Volume II – Relatório Síntese 

III.3.4 Neotectónica e sismicidade 

 

Com base na Carta de Neotectónica de Portugal Continental (Cabral et al., 1988) na região 

de estudo ocorrem falhas ativas de existência confirmadas ou prováveis, que se descrevem de 

seguida: 

 A nascente, a falha Porto – Tomar, que separa duas grandes unidades morfológicas 

designadas por Orla Mesocenozóica Ocidental e Maciço Antigo (Maciço Hespérico). 

Este acidente é uma falha de cisalhamento, apresenta uma direção praticamente N-S, 

sendo uma falha inversa, com pendor para W (da ordem dos 60º). Ao longo desta falha, 

no domínio da zona Ossa Morena, desenvolve-se uma faixa metamórfica entre Espinho 

e Albergaria-a-Velha de direção geral de NNW-SSE e com uma largura média de 5 km, 

que se designa por faixa de cisalhamento de Porto-Tomar. 

 A sul, a falha Lousã -Pombal - Nazaré, de direção NNW-SSE, também denominada 

falha de Nazaré, que separa a bacia Lusitânia no sector setentrional do sector central. 

 A poente situa-se uma falha em arco que limita a NE os anticlinais da Serra da Boa 

Viagem e de Verride e se prolonga pelo vale do rio Arunca. 

 

O anticlinal de Verride foi palco de alguma atividade neotectónica representada pelos 

acidentes Alfarelos-Pombal (de direção N-S), onde se encontra injetado o diapiro de Ereira e 

do Pranto (de direção NNW-SSE), ao longo do qual continuou a haver movimentação 

demonstrada pela sismicidade instrumental desta região que mostra epicentros sobre estes 

acidentes. 

Á falha de Nazaré-Pombal associam-se os sismos de 12 de março de 1528 e o de 21 de 

fevereiro de 1890, com epicentro na região Batalha – Alcobaça e ao sismo de 26 de dezembro 

de 1962, com magnitude 5,7, e epicentro na parte submersa, no Canhão de Nazaré. 

Para efeitos de caracterização das ações sísmicas, considera-se segundo o Regulamento 

de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes, Decreto-Lei nº 235/83 de 31 de 

maio de 1983, o país dividido em 4 zonas, que por ordem decrescente de grau de sismicidade, 

são designadas por A, B, C e D. A zona em estudo está inserida na zona C, cuja influência da 

sismicidade é traduzida por um coeficiente de sismicidade () de 0.5. Quanto à natureza do 

terreno, e de acordo com o referido Regulamento, o local pode ser classificado do Tipo I 

(rochas e solos coerentes rijos). 
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Por outro lado, segundo a carta de isossitas de intensidades máximas (sismicidade 

histórica e atual, escala de Mercalli modificada, 1956) do Instituto de Meteorologia, 1996, a 

área de estudo encontra-se na zona de intensidade sísmica máxima de grau 8 (Figura III.18). 

 

 

Figura III.18 – Carta de isossitas de intensidade máxima (Atlas do Ambiente). 

 

Utilizando cartas de risco sísmico para períodos de recorrência de 1 000 anos (Oliveira, 

1977), os máximos valores esperados para aceleração, velocidade e deslocamento, são 

respetivamente 108.9 cm.s-2, 11.7 cm.s-1 e 4.88 cm. Segundo o mesmo autor, para uma 

edificação com um período de vida prevista em 50 anos, a um período de retorno de 1000 

anos, corresponderá a uma cumulante de probabilidade de ser excedida a aceleração máxima 

em 5%, nesses 50 anos. 

 

III.3.5 Recursos minerais 

 

De acordo com os dados disponibilizados no site LNEG, na área do projeto não existem 

concessões para a exploração de recursos minerais, sejam de natureza metálica ou não 

metálica, que, de alguma forma, possam ser afetadas pela implantação da instalação avícola.  
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As únicas explorações existentes na envolvente da área são explorações de massas 

minerais (pedreiras) que situam-se a cerca de 2200 metros, a norte e 650 m, a nascente, cuja 

localização apresenta-se na Figura III.19. São explorações a céu aberto que dedicam-se à 

exploração de calcário para a produção de inertes. Segundo a informação disponibilizada no 

site da Direção Geral de Energia e Geologia, uma exploração está ativa, a outra encontra-se 

abandonada (Quadro III.6). 

 

 

Figura III.19 - Localização das pedreiras na envolvente da área de projeto 
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Quadro III.6 - Cadastro das pedreiras na envolvente da área de projeto 

ID 
N.º da 

Pedreira 
Denominação Estado Freguesia Concelho 

P1 4753 Preguilha Abandonada Cumeeira Penela 

P2 5347 Vale Longo Ativa São Miguel Penela 

 

III.3.6 Valores de interesse geológico e geomorfológico 

 

Na área em estudo e na sua envolvente próxima, não se conhecem valores geológicos 

com interesse científico, dignos de preservação. 

O sítio de interesse geológico e geomorfológico mais próximo situa-se na localidade de 

Espinhel, junto ao campo de Futebol, a cerca de 5.3 km para NE, e corresponde ao 

Cavalgamento de Lousã-Seia, Afloramento de Espinhel. 

 

III.3.7 Evolução previsível da situação atual na ausência do projeto 

 

Não é previsível que as características geomorfológicas e geológicas da área de estudo 

se alterem de forma relevante. 

 

 

III.4 Solos e Capacidade de Uso 

 

III.4.1 Considerações gerais 

 

Os solos presentes na zona em estudo formaram-se a partir de materiais resultantes da 

alteração e desagregação das rochas calcárias. As rochas sofreram a ação dos agentes 

erosivos, em condições ambientais muito heterogéneas, dando origem a solos de 

granulometria e espessura variáveis.  

A metodologia seguida para a caracterização e análise dos solos presentes na área de 

estudo baseou-se na pesquisa bibliográfica e cartográfica de todos os elementos considerados 
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relevantes para descrição dos solos presentes na área de implantação da instalação avícola 

Quinta da Póvoa. 

A caracterização dos solos efetuada tem como objetivos principais a identificação e 

conhecimento das unidades pedológicas existentes na área da implantação do projeto, a 

avaliação da sua representatividade e respetiva distribuição no espaço, bem como os usos e 

padrões de ocupação dominantes. 

Para efeitos de caracterização litológica e pedológica na área de implantação do projeto 

foi consultada a Carta dos Solos nº 263, à escala 1: 25 000, da Direção Geral Agricultura e 

Desenvolvimento Rural (DGADR), a qual identifica as Unidades Pedológicas, representadas 

por manchas de unidades pedológicas dominantes. 

A análise da capacidade de uso do solo na área em estudo foi efetuada com base na 

consulta da Carta de Capacidade de Uso do Solo n.º 263, da mesma entidade e à mesma 

escala, identificado a classe dominante e tipo de utilização. 

Relativamente à caracterização da ocupação do solo, a mesma teve por base a Carta 

de Ocupação do Solo COS´2007,elaborada pela Direção Geral do Território (DGT), à escala 

1:1.000.000, com o nível 2 de classes de ocupação, complementada com as visitas e trabalho 

de campo efetuado. 

 

III.4.2 Tipo de solos 

 

Segundo a Carta de Solos da DGADR (Figura III.20), na área de implantação do projeto, 

os solos são, de acordo com a classificação do SROA (Serviço de Reconhecimento e de 

Ordenamento Agrário), maioritariamente solos calcários pardos (Pcsd, Pcds) a vermelhos 

(Vcsd), dos climas de Regime Xérico, de margas e calcários compactos interestratificados 

associados a solos calcários incipientes de textura mediana (Sbc). 
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Figura III.20 – Tipo de solos na área de projeto e envolvente próxima 

 

De acordo com Carvalho Cardoso (1974), os solos Calcários são pouco evoluídos de 

perfil A C ou A Bc C, formados a partir de rochas calcárias, com percentagem variável de 

carbonatos ao longo de todo o perfil, de cores pardacentas e ou avermelhadas, constituindo, 

assim, as subordens: solos calcários pardos e solos calcários vermelhos. 

Os solos incipientes são solos sem horizonte genético claramente diferenciados, 

praticamente reduzidos a uns escassos 10 cm de material desagregado (perfil do tipo CR) 

sobre a rocha consolidada. Na Figura III.21 pode ver-se os perfis de solos na área de projeto. 
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Figura III.21 – Visualização de perfis de solos na área de projeto 

 

III.4.3 Capacidade de uso do solo 

 

A classificação da capacidade de uso do solo visa estabelecer bases para definir a 

ocupação futura mais adequada às suas potencialidades. Porém a sua aptidão é consequência 

dos respetivos tipos de solos que sucedem na área. De seguida, é apresentada o extrato da 

Carta de Capacidade de Uso de Solo, da atual DGADR (Figura III.22), onde é possível 

observar as diferentes capacidades e potencialidades dos solos da zona de estudo. 

Deste modo, e considerando a classificação do SROA, no local de implantação do projeto 

em estudo, os solos apresentam limitações acentuadas a muito severas encontrando-se 

totalmente inserido em dois espaços com solos de classe Cs+Ee e Ee correspondendo a solos 

de baixa produtividade apresentando limitações resultantes quer da erosão e escoamento 

superficial, quer do solo na zona radicular (Quadro III.7.e III.8). 
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Figura III.22 – Capacidade de uso de solo na área de projeto e envolvente próxima 

 

Quadro III.7 - Classes de capacidade de uso do solo na área de projeto 

Classe Características 

C 

- limitações acentuadas 

- riscos de erosão no máximo elevados 

- suscetível de utilização agrícola pouco intensiva 

E 

- limitações muito severas 

- riscos de erosão muito elevados 

- não suscetível de utilização agrícola 

- severas a muito severas limitações para pastagens, matos e 
exploração florestal 

- ou servindo apenas para vegetação natural, floresta de proteção 
ou de recuperação 

- ou não suscetível de qualquer utilização 

Fonte :DGADR 
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Quadro III.8 - Subclasses da capacidade de uso dos solos na área de projeto 

Subclasse Características 

e Erosão e escoamento superficial 

s Limitações do solo na zona radicular 

Fonte :DGADR 

 

Contudo, embora estes solos sejam pobres, incultos e dificilmente agricultáveis, a área 

de estudo abrange uma área classificada como Reserva Agrícola Nacional (RAN) de acordo 

com a Planta de Condicionantes do Plano Diretor Municipal (PDM) de Penela (Anexo 3, do 

Volume III). 

 

III.4.4 Ocupação do solo 

 

Segundo a Carta de Ocupação dos Solos (COS´07- N2), a área do projeto da instalação 

avícola Quinta da Póvoa incide sobre duas classes de ocupação: área de cultura permanente, 

com uma ocupação de 16%, e área de florestas abertas e vegetação arbustiva e herbácea, 

com uma ocupação de 84%. Na Figura III.23 pode-se observar as áreas de ocupação na área 

de implantação do projeto e sua envolvente. 

A área de cultura permanente corresponde à zona existente no limite sul da área de 

projeto, atualmente é ocupada por algumas oliveiras antigas e pontuais sobre um coberto 

vegetal herbáceo arbustivo. A área de florestas abertas e vegetação arbustiva e herbácea é a 
área com maior ocupação, onde predomina a estrato herbáceo-arbustivo, pontualmente com 

elementos de porte arbóreo dispersos (Figura III.24). 
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Figura III.23 – Extrato da Carta de Ocupação dos Solos (COS´07- N2) com a localização da área de 

projeto 
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Figura III.24 – Tipo de ocupação na área de projeto 

 

Na envolvente próxima da área de projeto, o tipo de ocupação é constituído 

essencialmente por matos e terrenos incultos, manchas florestais e algumas áreas agrícolas de 

pequena dimensão, onde se cultiva tradicionalmente oliveira, vinha e culturas de sequeiro. 

 

III.4.5 Evolução previsível da situação atual na ausência do projeto 

 

Em termos genéricos, na ausência do projeto, não se preveem para este descritor 

alterações significativas, mantendo-se as características pedológicas atuais da zona de 

intervenção. 

No tocante ao uso do solo, a não concretização do projeto implicará a não afetação do 

local onde se irá implantar os pavilhões e restantes edificados projetados, prevendo-se a 

manutenção do padrão de ocupação atual do solo no interior da área de estudo, isto é com 

estrato herbáceo-arbustivo, pontualmente com elementos de porte arbóreo dispersos. 
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III.5 Recursos Hídricos Superficiais 

 

III.5.1 Caracterização do sistema hidrográfico 

 

A área de projeto insere-se na Região Hidrográfica nº 4 – Vouga, Mondego, Lis, em 

particular na sub-bacia do ribeiro de Camporez, afluente da margem esquerda do rio Dueça, 

tributário do rio Ceira ou rio Corvo, que por sua vez aflui ao rio Mondego (Figura III.25).  

Segundo o Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas (PGBH) dos Rios Vouga, Mondego e 

Lis (2012), aprovado pela Resolução de Conselho de Ministros nº 16-F/2013, de 22 de março, 

a área de estudo está inserida na massa de água ribeira de Sabugueira, com o código 

PT04MON0699. 

 

Figura III.25 – Enquadramento da área de projeto na bacia hidrográfica do rio Mondego 

 

No Quadro III.9 apresentam-se as características das principais linhas de água existentes 

na região em estudo, nomeadamente a classificação decimal, as áreas abrangidas pelas 

respetivas bacias e os comprimentos das linhas de água. 
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Quadro III.9 – Características gerais das principais linhas de água na região em estudo 

Bacia Hidrográfica 
Principal 

Curso de água 
Classificação 

decimal 

Área da 
bacia 
(km2) 

Comprimento 
da linha de 
água (km) 

Mondego Rio Mondego 701 6644,00 202 

Mondego Rio Ceira 701 11 736,60 99,9 

Mondego 

Rio Dueça ou Corvo, 

ribeira da Sabugueira, 

Louriceira, ou do Couto 

701 11 01 225,5 46,1 

Mondego Ribeiro de Camporez 701 11 01 15 02 3,6 3,8 

Fonte: DGRAH, 1981 

 

A área de projeto localiza-se na margem direita do ribeiro de Camporez, afluente do rio 

Dueça, no seu troço intermédio. Como se pode observar na Figura III.26, a área de projeto não 

intersecta qualquer linha de água. 

O ribeiro de Camporez é de caracter temporário cujo caudal é constituído por águas de 

escorrência gerados em períodos de pluviosidade. Tal como se pode observar na Figura III.27, 

aquando a visita ao local (22/02/2016), o ribeiro de Camporez, junto ao limite poente da área 

de projeto, não apresentava caudal. A ausência de água de escoamento superficial é um 

aspeto marcante na envolvente da área de projeto, sendo uma das características principais do 

meio cársico. 
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Figura III.26 - Rede de drenagem na envolvente da área de projeto 

  

Figura III.27 – Aspeto do ribeiro de Camporez junto ao limite poente da área de projeto (22/02/2016) 
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Seguidamente são apresentadas, como complemento, as características fisiográficas da 

sub-bacia do ribeiro de Camporez afeta ao projeto (Figura III.28). A quantificação dos distintos 

parâmetros foi baseada na análise planimétrica obtida através da Carta Militar de Portugal, 

Folha 263 (Espinhal), à escala 1/25 000. 

 

 

Figura III.28 – Representação da sub-bacia hidrográfica do ribeiro Camporez 
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III.5.2 Caracterização da sub-bacia hidrográfica abrangida pela área de 
estudo 

 

III.5.2.1 Características geométricas 

 

A sub-bacia hidrográfica abrangida pela área de projeto apresenta uma forma alongada, 

com uma área de 8,84 km2 e um perímetro de 16,8 km, valores que correspondem a um índice 

de Gravelius (Kc) de 1,58 e um fator de forma 0,28. A sub-bacia apresenta um coeficiente de 

Gravelius maior que a unidade e um fator de forma menor que um, sendo indicativo da 

presença de uma bacia alongada e com uma tendência baixa para a ocorrência de cheias. 

 

III.5.4.2 Características do relevo 

 

Para caracterizar o relevo da sub-bacia em estudo, recorreu-se à curva hipsométrica da 

sub-bacia que relaciona área drenada em função da altitude da sub-bacia; para tal definiu-se 

11 classes altimétricas, entre 195 e 382 m, com um intervalo de 17 m. Nas Figuras III.29 e 

III.30 estão representadas a curva hipsométrica e distribuição da frequência altimétrica, 

respetivamente. 

 

Figura III.29 – Curva hipsométrica da sub-bacia em estudo 
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Figura III.30 – Distribuição das frequências altimétricas 

 

Cerca de 47.4% da área da sub-bacia em estudo encontra-se entre as cotas 246 e 280 m. 

A altitude média da sub-bacia é de 267 m, enquanto a altura média é de 72,5m. Na Figura 

III.31 está representada a distribuição altimétrica da sub-bacia hidrográfica em estudo. 
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Figura III.31 – Distribuição altimétrica da sub-bacia em estudo 

 

O declive da bacia tem uma relação importante com os fenómenos de infiltração, 

escorregamento superficial, humidade do solo e com a contribuição da água subterrânea ao 

fluxo dos caudais. A sub-bacia em estudo apresenta um declive médio de 7,2 %, 

correspondendo a um relevo suave, com um escoamento médio e risco de erosão moderado 

(Figura III.32). O relevo da bacia hidrográfica é ainda avaliado através do índice de declive de 

Roche (Ip), que é equivalente a 26,0 e coeficiente de massividade, tg, igual 8,20. 
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Figura III.32 – Representação dos declives na sub-bacia em estudo 

 

III.5.2.3 Características do sistema de drenagem 

 

O sistema de drenagem da bacia, constituído pelo rio principal e seus tributários, indica a 

maior ou menor velocidade com que a água deixa a bacia hidrográfica. 

O ribeiro de Camporez nasce próximo do lugar Montijo Pequeno, percorre cerca de 5,59 

km, no sentido S-N, até confluir no rio Duença, próximo do lugar Ferraria (Quadro III.10). 
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Quadro III.10 – Principais características do ribeiro de Camporez 

Comprimento do ribeiro 
de Camporez (km) 

Cota máxima (m) Cota mínima (m) 
Comprimento dos 

tributários (km) 

5,59 259 195 20,8 

 

O grau de desenvolvimento de um sistema de drenagem, representado pelo índice 

densidade de drenagem, , expressa a extensão dos cursos de água por unidade de área da 

bacia, que no caso da sub-bacia de Camporez é de 2.98 km/km2,correspondendo a uma bacia 

bem drenada. 

De acordo com a informação disponibilizada no “site” - Sistema Nacional de Informação de 

Recursos Hídricos (SNIRH), verifica-se que não existe uma estação hidrométrica ativa que 

engloba-se 100% a sub-bacia em estudo, por forma a caracterizar mais pormenorizadamente o 

escoamento superficial, quer na área de estudo, quer nas proximidades. Assim, recorreu-se à 

cartografia do Atlas do Ambiente (Agência Portuguesa do Ambiente) para a caracterização do 

escoamento da sub-bacia em estudo. 

Da análise da carta de isolinhas do escoamento anual médio do Atlas do Ambiente 

constata-se que a região objeto de estudo apresenta um escoamento anual médio que varia 

entre 600 a 800 mm. 

De acordo com PGBH do Vouga, Mondego e Lis (2012), a massa de água da ribeira de 

Sabugueiro, onde está inserido a área de projeto, apresenta o seguinte, no Quadro III.11, 

escoamento anual médio calculado através da aplicação do método de Temez. 

 

Quadro III.11 – Escoamento anual da massa de água da ribeira de Sabugueira 

Massa de água 
Escoamento anual (dam3) 

Ano Seco Ano Médio Ano Húmido 

Ribeira Sabugueira 

(PT04MON0699) 
13.364 22.202 30.859 

Fonte: PGBH Vouga, Mondego e Lis (2012) 

 

No Quadro III.12 são indicados os principais parâmetros de caracterização da sub-bacia 

em estudo. 



 

 
Margem Abrangente – Comercialização e Produção Animal, Lda.  

 

Instalação Avícola Quinta da Póvoa                                                                                                                           77 

Estudo de Impacte Ambiental – Volume II – Relatório Síntese 

 

Quadro III.12 – Principais características da sub-bacia em estudo 

Parâmetros Sub-bacia em estudo 
C

ar
ac

te
rís

tic
as

 
ge

om
ét

ric
as

 Área (km2) 8,84 

Perímetro (km) 16,8 

Índice de Gravelius, Kc 1,58 

Fator de forma, Kf 0,28 

C
ar

ac
te

rís
tic

as
 d

e 
re

le
vo

 Altitude mínima (m) 195 

Altitude máxima (m) 382 

Altitude média (m) 267 

Altura média (m) 72,5 

Índice de declive de Roche, Ip 26,0 

Coeficiente de massividade, tga 8,2 

C
ar

ac
te

rís
tic

as
 d

o 

si
st

em
a 

de
 d

re
na

ge
m

 

Comprimento do rio principal (km) 5,59 

Comprimento dos afluentes (km) 20,8 

Densidade de drenagem (km/km2) 2,98 

 

III.5.3 Qualidade das águas superficiais 

 

Conforme consulta efetuada ao site do Sistema Nacional de Informação de Recursos 

Hídricos (SNIRH), na sub-bacia hidrográfica abrangida pela área em estudo não existem 

estações de amostragem da qualidade de água superficial, impossibilitando, assim, proceder à 

caracterização da qualidade das águas superficiais na envolvente da área de estudo. 

No entanto, de acordo com o PGBH Vouga, Mondego e Lis (2012), o estado ecológico e 

químico da massa de água ribeira Sabugueira está classificado como bom. 
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III.5.4 Usos e necessidades dos recursos hídricos superficiais 

 

Dado as características geológicas locais, o escoamento das águas na sub-bacia do ribeiro 

de Camporez é preferencialmente subterrâneo, em detrimento do superficial. Assim, e de 

acordo com a informação disponível e os dados obtidos nas visitas técnicas, não existe 

utilização de recursos hídricos superficiais na sub-bacia onde está inserida a área de projeto. 

 

III.5.5 Evolução previsível da situação atual na ausência do projeto 

 

Em termos recursos hídricos superficiais prevê-se a manutenção das condições atuais. 

 

III.6 Recursos Hídricos Subterrâneos 

 

III.6.1 Caraterísticas hidrogeológicas 

 

Do ponto de vista hidrogeológico, a área de projeto está integrada na unidade 

hidrogeológica Orla Ocidental, no limite entre dois sistemas aquíferos: Penela-Tomar (O9) e 

Sicó-Alvaiázere (O11) (Almeida et. al., 2001). Na Figura III.33 indica-se a posição da área de 

projeto relativamente aos dois sistemas aquíferos abrangidos. 

Apesar de área de estudo estar inserida na Bacia Hidrográfica do Mondego, as massas de 

águas subterrâneas Penela-Tomar e Sicó-Alvaiázere estão incluidas no Plano de Gestão da 

Região Hidrográfica (PGRH) do Tejo, aprovado pela Resolução de Conselho de Ministros nº 

16-F/2013, de 22 de março. 
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Figura III.33 - Sistemas aquíferos abrangidos na área de implementação do projeto 

 

Ambos os sistemas aquíferos são do tipo cársico, com dupla porosidade e essencialmente 

livres. Este tipo de aquífero ocorre em rochas carbonatadas afetadas por dissolução química. A 

dissolução acontece por infiltração das águas pluviais ao longo de fendas e diaclases, 

alargando-as, criando assim uma séria de vazios no seu interior, que podem atingir dimensões 

muito grandes. A carsificação é o principal fator responsável pela circulação e armazenamento 

da água subterrânea. 

A recarga dos aquíferos faz-se por infiltração direta da precipitação pelas fendas 

superficiais dos calcários e estruturas cársicas (algares, lapiás, etc.) percorrendo toda a rede 

subterrânea até à zona de descarga, normalmente na bordadura dos maciços através de 

exsurgências e nascentes, com caudais de descarga por vezes muito elevados. Salientando-se 

a nascente mais próxima da área de projeto, Olhos de Água de Dueça, localizada a cerca de 

2,6 km para N, com uma descarga média anual de 5 hm3. 

A nascente Olhos de Água do Dueça faz parte da rede de monitorização de quantidade do 

INAG, cujas principais características apresentam-se no Quadro III.13. 

 

 

 

 

 



 

 
Margem Abrangente – Comercialização e Produção Animal, Lda.  

 

Instalação Avícola Quinta da Póvoa                                                                                                                           80 

Estudo de Impacte Ambiental – Volume II – Relatório Síntese 

Quadro III.13 – Característica do ponto de água pertencentes à rede de quantidade do INAG 

Designação Código 
Coordenadas Cota 

(m) 
Tipo 

X (m) Y (m) 

Olhos de Água do Dueça 263/4 -21128,74 36115,18 206 Nascente 

Fonte: SNIRH /APA 

 

A partir dos dados obtidos na nascente dos Olhos de Água do Dueça, é possível avaliar-se 

a evolução temporal do caudal de descarga (Figura III.34). Entre o período 1993 e 2015, o 

caudal atingiu um valor máximo de 22000 m3/s, em outubro de 2013; o caudal apresenta uma 

variação sazonal muito significativa, típica dos meios cársicos, chegando a secar na época de 

estio. 

 

Figura III.34 – Variação do caudal na nascente Olhos de Água do Dueça no período de 1993/2015  

 

As massas de águas subterrâneas Penela-Tomar e Sicó-Alvaiázere apresentam ligação 

hidráulica através da nascente do Dueça. Esta nascente drena estas duas massas de águas 

subterrâneas através dum importante sistema de drenagem subterrânea (PGRH Tejo). 

O escoamento das águas nestas regiões é preferencialmente subterrâneo, em detrimento 

do superficial. 

Neste tipo de aquíferos cársicos, a produtividade dos furos é muito variável: modesta 

quando construídos em zonas de fraca casificação, muito produtivos quando perfurados nas 

imediações das zonas de exsurgências e/ou quando atravessam uma conduta cársica 

importante (Almeida et al, 2001). 
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No Quadro III.14 apresenta-se as principais características dos dois sistemas aquíferos 

abrangidos pela área de projeto. 

 

Quadro III.14 – Principais características dos sistemas aquíferos Penela-Tomar e Sicó-Alvaiázere 

 Sistema Aquífero 

 Penela – Tomar (O9) Sicó – Alvaiázere (O11= 

Área 245 km2 332 km2 

Formações aquíferas 

dominantes 

Dolomitos, calcários e calcários dolomíticos 

(Liásico) 

Calcários e dolomitos (Batoniano e 

Bajociano) 

Produtividade 1.7 l/s (Mediana) 4 l/s (Mediana) 

Parâmetros hidráulicos 

Transmissividade entre 1 a 100m2/dia (captações 

de pequeno caudal); entre 350 e 850 m2/dia 

(captações perto de exsurgências) 

Transmissividade entre 4 e 570 m2/dia  

Funcionamento 

Hidráulico 

Podem considerar-se duas zonas, em termos de 

produtividade: uma fora da zona de exsurgências, 

com caudais menores; outra, perto de 

exsurgências importantes, com caudais bastante 

elevados. Existe conexão com o sistema aquífero 

Sicó-Alvaiázere 

Podem considerar-se dois sectores 

principais distintos: um sector W 

correspondente à linha de relevos Sicó-

Rabaçal e, a E, um sector 

correspondente à linha de relevos serra 

de Ansião-Alvaiázere; As zonas mais 

produtivas são as que se situam perto 

das principais zonas de drenagem 

Piezometria  

Sector norte: drenagem principal efetuada pela 

nascente de Alcabideque; Sector central: 

drenagem para a região de Avelar; 

Sector sul: drenagem para sul 

Sector oriental: os níveis decrescem no 

sentido N-S, o que indica um escoamento 

no sentido das nascentes mais 

meridionais (Agroal e Mendacha) 

Balanço hídrico 
Recursos hídricos subterrâneos renováveis de 

26hm³/ano 

Recarga = 135 hm³/ano; 

Saídas = 120 hm³/ano 

Fácies Química 
Predomínio de bicarbonatada cálcica; sulfatada 

cálcica e mista 
Bicarbonatada cálcica 

Fonte: SNIRH e Almeida et al. (2001) 

Para a análise da tendência evolutiva da quantidade dos recursos hídricos subterrâneos na 

zona de estudo recorreu-se à rede de monitorização de quantidade da APA, tendo-se 

selecionado um piezómetro localizado a cerca de 4.8 km para norte da área de estudo e que 

capta na formação “Margas e Calcários de Quiaios e de São Gião” idêntica à formação 
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aflorantes na área de projeto. As características deste piezómetro são apresentadas no Quadro 

III.15. 

 

Quadro III.15 – Característica do ponto água pertencentes à rede de quantidade do INAG 

Código 
Coordenadas Cota 

(m) 
Tipo 

Profundidade 
perfuração (m) 

Sistema 
aquífero 

X (m) Y (m) 

263/12 -22381.74 38190.14 260 Furo 80 Penela-Tomar 

Fonte: SNIRH / APA 

 

Na Figura III.35 apresenta-se o registo das evoluções piezométricas no furo 263/12, entre 

o período 1/10/1993 e 12/08/2015. Os níveis piezométricos apresentam uma variação sazonal, 

com uma descida do nível, na época de estio, e uma recuperação, na época das chuvas; 

durante o período em análise verifica-se uma variação máxima de níveis piezométricos, entre 

os meses de novembro e dezembro de 2014, de cerca de 1 metro, tendo, todavia, recuperado 

totalmente no mês seguinte. 

 

Figura III.35 – Evolução do nível piezométrico no ponto de água 263/12 (SNIRH) 

 

III.6.2 Inventário dos pontos de água 

 

Com o intuito de complementar a caracterização hidrogeológica da zona em estudo foi 

realizado um inventário de pontos de água na envolvente da área de estudo recorrendo-se aos 

dados disponibilizados pela ex-ARH Centro, aproximadamente até 2.5 km da área de projeto. 
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Quadro III.16 - Características dos pontos de água disponibilizados pela ex-ARH Centro 

ID X (m) Y (m) Freguesia Concelho Cota 
(m) 

Tipo de 
Captação 

Profundidade 
da captação 

(m) 
Volume médio 

mensal (m3) Uso 

1 -19099.77 35 
199.22 Stª Eufémia Penela 282 Furo 90 30 Rega 

2 -20899.73 35649.2 S. Miguel Penela 230 Furo 120  Rega 

3 -23199.71 34279.2 Alvorge Ansião 260 Furo 120  Rega 

4 -23299.71 34119.2 Alvorge Ansião 271 Furo 120  Rega 

5 -23079.71 34419.19 Alvorge Ansião 259 Furo 120  Rega 

6 -19749.73 32599.23 Cumeeira Penela 236 Furo 100  Rega 

7 -21499.74 35639.17 Stª Eufémia Penela 251 Furo 130 100 Rega 

8 -19099.78 36259.18 S. Miguel Penela 269 Furo 60  Rega 

9 -20919.75 35799.18 S. Miguel Penela 232 Furo 120  Rega 

10 -19349.73 31349.25 Cumeeira Penela 308 Furo 100  Rega 

11 -18919.78 35149.21 Stª Eufémia Penela 304 Furo 80  Rega 

12 -22379.7 33979.19 Lagarteira Penela 249 Furo 120  Rega 

13 -23279.69 34239.19 Alvorge Ansião 258 Furo 120  Rega 

14 -22799.71 34059.21 Lagarteira Ansião 270 Furo 140 150 Rega 

15 -21259.75 36459.18 Stª Eufémia Penela 252 Furo 80 
 

Rega 

16 -19209.77 35019.22 Stª Eufémia Penela 279 Furo 100 100 Rega 

17 -23979.71 34679.19 Alvorge Ansião 322 Furo 120  Rega 

18 -20355.76 36487.17 Penela Penela 205 Furo 100   

19 -19853.73 32640.23 Cumeeira Penela 229 Furo 80   

20 -21084.73 35366.19 S. Miguel Penela 209 Furo 80   
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Quadro III.16 - Características dos pontos de água disponibilizados pela ex-ARH Centro (cont.) 

ID X (m) Y (m) Freguesia Concelho Cota 
(m) 

Tipo de 
Captação 

Profundidade 
da captação 

(m) 
Volume médio 

mensal (m3) Uso 

21 -21496.72 34837.18 S. Miguel Penela 230 Furo 60 20 Rega 

22 -20224.75 36315.17 Stª Eufémia Penela 207 Furo 120 70 Rega 

23 -19124.77 35224.22 Stª Eufémia Penela 277 Furo 100 50 Rega 

24 -20794.75 36204.19 Stª Eufémia Penela 217 Furo 100 25 Rega 

25 -21189.75 35289.18 S. Miguel Penela 219 Furo 100 120 Rega 

26 -21309.75 35289.18 Stª Eufémia Penela 211 Furo 100 
 

Rega 

27 -22654.56 32419.79 Lagarteira Penela 300 Furo 
   

28 -19049.77 36389.19 S. Miguel Penela 272 Furo 60 15 Rega 

29 -18834.77 35675.2 Stª Eufémia Penela 267 Furo 80 50 Rega 

30 -22449.36 34428.74 S. Miguel Penela 276 Furo  720 Rega 

31 -19014.74 35683.86 Carvalhais Penela 301 Furo  250 Rega 

32 -19420.98 31278.77 Cumeeira Penela 204 Furo  250 Rega 

33 -20238.92 36058.99 Stª Eufémia Penela 268 Furo  8 Rega 

34 -19105.41 36142.67 Coimbra Coimbra 329 Furo  30 Rega 

35 -24089.94 34832.7 Aljazede Ansião 301 Furo  190 Rega 

36 -24548.04 35639.73 Aljazede Ansião 203 Furo  300 Rega 

37 -20969.74 35299.19 S. Miguel Penela 272 Furo   Abastecimento público 

38 -19049.77 36389.19 S. Miguel Penela 272 Furo   Abastecimento público 

39 -18834.77 35675.2 Stª Eufémia Penela 267 Furo   Abastecimento público 
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Do total de pontos de água inventariados, 19 captam no sistema aquífero Penela-Tomar, 4 

no sistema aquífero Sicó-Alvaiázere e os restantes 14 no sistema aquífero Orla Ocidental 

Indiferenciado. 

No que respeita a captações para abastecimento público, foram inventariados 3 

captações da Câmara Municipal de Penela, verificando-se que a captação mais próxima do 

limite da área de projeto localiza-se a 1850 m para norte. 

Os dados disponibilizados pela ARH Centro não permitem elaborar a superfície 

piezométrica devido à ausência de informação sobre a profundidade do nível de água. 

Contudo, seria espectável que os níveis piezométricos apresentassem uma grande 

variabilidade, indicativo das descontinuidades típicas deste tipo de aquíferos. De acordo com 

os dados disponíveis, apresenta-se no Quadro III.17 os principais parâmetros estatísticos das 

características das captações na envolvente à área do projeto. 

 

Quadro III.17 – Características das captações privadas na envolvente da área de projeto 

Parâmetros N Média Desvio 
Padrão Mínimo 1º Quartil Mediana 3º Quartil Máximo 

Profundidade (m) 28 100.7 21.9 60 80 100 120 140 

Volume (m3/mês) 18 137.7 171.20 8 30 85 180 720 

 

III.6.3 Qualidade da água subterrânea 

 

Para a caracterização da qualidade da água subterrânea recorreu-se aos dados 

disponíveis em 2 pontos de água mais próximos da área de estudo, pertencentes à rede de 

monitorização da qualidade de águas subterrâneas da APA, cujas características encontram-se 

no Quadro III.18. 

 

Quadro III.18 – Característica dos pontos de água pertencentes à rede de qualidade do INAG 

Designação Código 
Coordenadas 

Cota (m) Tipo Profundidade perfuração (m) X (m) Y (m) 

Olhos de água do Dueça 263/4 -21128.74 36115.18 206 Nascente --- 

--- 263/C62 -21142.74 35876.18 194 Furo  

Fonte: SNIRH/APA 
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A análise da qualidade da água foi efetuada, a partir 36 de análises físico-químicas e 

bacteriológicas realizadas entre 12/04/2004 e 23/3/2015. Nos Quadros III.19 e Quadro III.20 

apresentam-se os dados estatísticos dos parâmetros físico-químicos e bacteriológicos das 

águas subterrâneas dos pontos de água em análise. 

 

Quadro III.19 – Principais estatísticas relativas às águas do furo (263/C62) 

Parâmetros n Média Mínimo 1º 
Quartil Mediana 3º 

Quartil Máximo 

N.º amostra 
(Anexo VI-
Decreto-Lei 
n.º236/98) 

>VMR >VMA 

pH  18 7.5 7.2 7.3 7.4 7.5 8.5 0 0 

Condutividade (uS/cm) 11 502.6 480 487 502 531.5 574 11 - 

Azoto amoniacal (mg/l NH4) 19 0.2 0.1 0.15 0.2 0.2 0.37 19 - 

Cloreto (mg/l Cl) 19 14.7 11 13.95 14.3 16 18 0 - 

Cálcio (mg/l Ca) 13 70.5 7 77 80 84 95 0 - 

Bicarbonato (mg/l HCO3) 14 323.5 294 312.25 322 330 350 nd nd 

Nitrato total (mg/l NO3) 18 10.9 5.9 9.025 10.15 12 17 nd nd 

Nitrito total (mg/l NO2) 10 0.0 0.01 0.01025 0.02 0.02 0.028 nd nd 

Fosfato total (mg/l PO4) 2 0.1 0.1 0.10 0.10 0.10 0.10 nd nd 

Azoto total (mg/l N) 2 1.9 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 nd nd 

Potássio (mg/l K) 12 2.1 1.7 1.975 2.1 2.225 2.6 0 0 

Magnésio (mg/l Mg) 13 24.8 1.6 18 20 24 64 1 1 

Fósforo total (mg/l P2O5) 2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 nd nd 

Ferro total (mg/l Fe) 5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 nd nd 

Manganês (mg/l Mn) 1 0.0 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0 0 

Oxigénio dissolvido - lab (%) 19 7.4 5.5 7 7.4 8.6 10 - - 

Sulfato (mg/l SO4)  19 27.7 20 20 23 29 60 7 0 

Oxidabilidade (mg/l MnO4) 3 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0 0 

Sódio (mg/l Na) 12 8.7 5.5 8.5 9 9.625 10 0 0 

Coliformes Fecais (UFC/100ml) 13 18.3 0 0 9 27 1000 - 9 

Coliformes Totais (UFC/100ml) 13 31.1 0 0 22 45 900 - 8 

Enterecocos intestinais (UFC/100 
ml) 17 20.4 0 0 2 20 96 nd nd 

nd – não definido 

Fonte: SNIRH / APA 
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Quadro III.20 – Principais estatísticas relativas às águas da nascente (262/4) 

Parâmetros n Média Mínimo 1º 
Quartil 

Median
a 

3º 
Quartil Máximo 

N.º amostra (Anexo 
VI-Decreto-Lei 

n.º236/98) 

>VMR >VMA 

pH  17 7.5 7.3 7.4 7.4 7.5 8.1 0 0 

Condutividade (uS/cm) 9 485.8 430 440 459 535 590 9 - 

Azoto amoniacal (mg/l NH4) 17 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 17 - 

Cloreto (mg/l Cl) 17 12.4 8.8 11.6 12 13 15.2 0 - 

Cálcio (mg/l Ca) 12 77.3 42 69 74.5 95.75 110 2 0 

Bicarbonato (mg/l HCO3) 13 270.7 230 250 270 298 300 nd nd 

Nitrato total (mg/l NO3) 17 5.7 2.3 3.1 4.3 5.6 17 nd nd 

Nitrito total (mg/l NO2) 10 0.0 0.01 0.0125 0.02 0.02 0.02 nd nd 

Azoto total (mg/l N) 2 0.6 0.52 0.5825 0.645 0.7075 0.77 nd nd 

Potássio (mg/l K) 9 1.4 1.1 1.2 1.4 1.5 1.8 0 0 

Magnésio (mg/l Mg) 13 19.5 1 14 18 27 48 1 0 

Fósforo total (mg/l P2O5) 2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 nd nd 

Ferro total (mg/l Fe) 3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.115 0.13 nd nd 

Manganês (mg/l Mn) 8 0.0 0.01 0.015 0.015 0.015 0.032 1 0 

Oxigénio dissolvido - lab (%) 17 8.3 5.3 8.1 8.5 8.9 10 - - 

Sulfato (mg/l SO4)  17 53.2 20 38 50 68 110 16 0 

Oxidabilidade (mg/l MnO4) 2 0.53 0.51 0.52 0.53 0.54 0.55 0 0 

Sódio (mg/l Na) 9 7.2 5.5 6.8 7.7 8 8.2 0 0 

Coliformes Fecais (UFC/100ml) 11 99.3 0 7.5 27 65.5 600 - 10 

Coliformes Totais (UFC/100ml) 11 101.3 0 28 38 86.5 540 - 10 

Enterococos intestinais 
(UFC/100 ml) 14 30.1 0 2 23.5 32.5 124 nd nd 

nd – não definido 

Fonte: SNIRH / APA 

 

A qualidade da água para consumo humano, nos dois pontos de água em estudo, 

apresenta valores superiores aos VMRs (Valor Máximo Recomendável), nos parâmetros 

condutividade, azoto amoniacal, magnésio e sulfatos e valores superiores aos VMAs (Valor 

Máximos Admissível), nos coliformes totais e coliformes fecais, segundo as normas de 

qualidade da água estabelecidas no Anexo VI do Decreto – Lei nº 236/98, de 1 de agosto. Na 

nascente (263/4), o VMR também é excedido em duas análises no parâmetro cálcio e numa 

análise no manganês. No caso do furo (263/C62), o VMA é ultrapassado em uma análise no 

parâmetro magnésio. 
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Segundo as normas estabelecidas no Anexo XVI (Qualidade das águas destinadas à rega) 

do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto, o valor assumido pelo parâmetro coliformes fecais 

excede o VMR em uma análise no furo (263/C62) e em duas análises na nascente (263/4). 

No que respeita à qualidade das águas destinadas à rega, segundo a Norma Riverside, 

1953, do U.S. Salinity Laboratory Staff, e tendo em conta os valores médios, verifica-se que as 

águas do furo e nascente pertencem à classe C2S1, que representa um perigo de salinização 

médio e alcalinização baixo, o que corresponde uma água apta para o regadio. 

Os resultados analíticos (valores médios) foram projetados no diagrama de Piper (Figura 

III.37), onde se pode constatar que a água do furo analisado apresenta uma fácies 

bicarbonatada cálcica. 

 

 

Figura III.37 - Diagrama de Piper relativo aos pontos de água 263/4 e 263/C62 

 

Segundo o Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo (PGRH do Tejo), o estado 

quantitativo e qualitativo das massas de águas subterrâneas Penela-Tomar e Sicó- Alvaiázere 

é considerado “Bom”. 
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III.6.4 Vulnerabilidade do aquífero à poluição 

 

De acordo com o método utilizado pela Equipa de Projeto do Plano Nacional da Água 

(EPPNA, 1998), baseada no critério litológico dos aquíferos ou das formações hidrogeológicas 

(Quadro III.21), podem-se classificar os sistemas aquíferos presentes na área de projeto como 

pertencente à classe de vulnerabilidade V2 (Risco médio a alto) e V5 (Risco médio a baixo). 

 

Quadro III.21 - Classes de vulnerabilidade segundo um critério litológico 

Classe Tipo de aquífero Risco 

V1 
Aquíferos em rochas carbonatadas de elevada 

carsificação 
Alto 

V2 
Aquíferos em rochas carbonatadas de carsificação 

média a alta 
Médio a Alto 

V3 
Aquíferos em sedimentos não consolidados com 

ligação hidráulica com a água superficial 
Alto 

V4 
Aquíferos em sedimentos não consolidados sem 

ligação hidráulica com a água superficial 
Médio 

V5 Aquíferos em rochas carbonatadas Médio a baixo 

V6 Aquíferos em rochas fissuradas Baixo a variável 

V7 Aquíferos em sedimentos consolidados Baixo 

V8 Inexistência de aquíferos Muito baixo 

Fonte: Plano Nacional da Água (INAG, 2001) 

 

Para além desta classificação existem alguns sistemas de avaliação da vulnerabilidade 

que incluem outros aspetos que condicionam o potencial de vulnerabilidade de uma formação 

hidrogeológica, nomeadamente o método DRASTIC. Este método foi aplicado pela primeira 

vez em Portugal à escala nacional por Lobo Ferreira e Oliveira (1993). Recorreu-se, assim, a 

este método para classificar a vulnerabilidade à poluição do aquífero instalado nas formações 

do Jurássico inferior, formação aflorante na área de projeto. 

O índice de vulnerabilidade de DRASTIC corresponde ao somatório ponderado dos sete 

parâmetros ou indicadores hidrogeológicos: 
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1. Profundidade da zona não saturada (D) 

2. Recarga profunda do aquífero (R); 

3. Material do Aquífero (A); 

4. Tipo de solo (S); 

5. Topografia (T); 

6. Impacto da zona não saturada (I); 

7. Condutividade hidráulica (C). 

Cada um dos 7 parâmetros DRASTIC é divido quer em escalas quer em tipos de meios 

significativos que condicionam o potencial de poluição. 

 

O índice de vulnerabilidade DRASTIC, obtém-se através da seguinte expressão: 

DRASTIC= Dp*Di+Rp*Ri+Ap*Ai+Sp*Si+Tp*Ti+Ip*Ii+Cp*C 

 

onde i é o índice atribuído ao elemento em causa e p é o peso atribuído ao elemento em 

causa. O peso de cada parâmetro reflete a sua importância relativa entre os parâmetros. O 

peso varia de 1 a 5 da seguinte forma: 

 

O descritivo de cada parâmetro e respetivo índice para o local em estudo estão 

representados no Quadro III.22. Estes parâmetros e respetivos índices foram baseados no 

mapeamento DRASTIC da vulnerabilidade dos aquíferos de Portugal elaborado por Lobo 

Ferreira e Oliveira (1993) e adaptados com base em informação mais detalhada recolhida para 

este estudo. 

 

 

 

 

 

 

Parâmetro D R A S T I C 

Peso 5 4 3 2 1 5 3 
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Quadro III.22 – Descrição dos parâmetros DRASTIC e índice típico para a área de projeto 

Parâmetro Descrição Índice 

Profundidade da zona não saturada (D) > 40 m 1 

Recarga profunda do aquífero (R) 
105 mm (sistema aquífero Penela-Tomar) 

410mm (sistema aquífero Sicó-Alvaiázere) 
6 - 9 

Material do Aquífero (A) Calcário margoso e margas  6 

Tipo de solo (S) Fino ou ausente a franco arenoso 10 - 6 

Topografia (T) 0.3%-22% 10 - 1 

Impacto da zona não saturada (I) Calcário margoso e margas 6 

Condutividade hidráulica (C) 1 < K< 81,5 m/dia 1 - 10 

 

Assim, o valor do índice de vulnerabilidade DRASTIC para o aquífero subterrâneo na 

área de projeto situa-se entre 93 e 149, o que equivale a um aquífero com vulnerabilidade 

baixa a média. 

 

III.6.5 Focos de Poluição 

 

Na área envolvente à área de projeto as principais fontes de contaminação passíveis de 

afetar a qualidade dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos estão relacionados com as 

unidades de indústria extrativa e com os pequenos aglomerados populacionais não servidos 

por redes de saneamento, que constituem focos pontuais de poluição. 

Na consulta efetuada ao Inventario Nacional de Sistemas de Abastecimento de Agua e de 

Aguas Residuais (INSAAR), não se identificaram na sub-bacia de estudo pontos de rejeição de 

águas residuais no meio recetor e após tratamento, oriundas de ETAR’s e Fossas Sépticas 

Coletivas. 

Ao nível da sub-bacia hidrográfica do ribeiro de Camporez predominam os matos e 

terrenos incultos que não geram contaminantes para o meio hídrico. A atividade agrícola, foco 

de poluição difusa, apresenta pouca expressão em termos de área total ocupada na sub-bacia 

analisada. 
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Apresenta-se seguidamente, no Quadro III.23, uma estimativa da carga poluente de origem 

tópica no concelho de Penela, por atividade industrial. 

 

Quadro III.23 – Cargas poluentes estimadas para o concelho de Penela, por atividade industrial 

Atividade industrial 
Carga do efluente 

CBO5 (kg/ano) CQO (kg/ano) SST (kg/ano) N (kg/ano) P (kg/ano) 

Indústria Vinícola 17 65 26 7 4 

Indústria de lacticínios 1252 3154 997 1024 704 

Indústria transformadora 220 1465 622 - - 

Fonte: PGHB Vouga, Mondego e Lis (2012) 

 

III.6.6 Evolução previsível da situação atual na ausência do projeto 

 

Na ausência do projeto e não sendo conhecidos outros projetos para a zona de estudo, 

prevê-se a manutenção das condições atuais a nível local. 

 

 

III.7 Qualidade do Ar 

 

III.7.1 Considerações gerais 

 

Para a quantificação das emissões na área de estudo recorreu-se aos dados de 

monitorização da qualidade do ar da responsabilidade da Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC). 

Uma vez que não existe uma estação de monitorização da qualidade do ar na zona do 

projeto, procedeu-se ao levantamento dos dados disponíveis da estação de monitorização da 

qualidade do ar mais próxima e com características relativamente semelhantes às da área de 

estudo (acentuada ruralidade, com baixa concentração demográfica e de atividades 

industriais). Neste contexto, a estação mais próxima da área de estudo, pertencente à Rede de 
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Qualidade do Ar do Centro, é a estação de fundo de Ervedeira, localizada a cerca de 43,5 km 

da área de projeto. No Quadro III.24 apresenta-se os dados característicos da estação de 

Ervedeira. 

 

Quadro III.24 – Características da estação de qualidade do ar de Ervedeira 

Estação Qualidade do Ar de Ervedeira 

Código 2019 

Data início 2003-01-01 

Tipo de Ambiente Rural regional 

Tipo de influência Fundo 

Zona Centro litoral 

Freguesia Coimbrão 

Concelho Leiria 

Coordenadas* 
X (m) -64876,13 

Y (m) 28559,97 

Altitude (m) 60 m 

Instituição CCDRC 

*Coordenadas ETRS89 - TM06 

 

III.7.2 Caracterização da qualidade do ar a nível local 

 

A caracterização da qualidade do ar da zona em estudo é efetuada com base nos dados 

de monitorizados na estação de Ervedeira, considerando os parâmetros estatísticos para os 

anos de 2013 e 1014, e para os seguintes poluentes ozono (O3), dióxido de enxofre (SO2), 

dióxido de azoto (NO2), e partículas com diâmetro aerodinâmico equivalente inferior a 10 μm 

(PM10), disponibilizados no site QualAr da Agência Portuguesa do Ambiente (APA). 

A comparação entre os parâmetros estatísticos da estação de qualidade do ar em estudo e 

os valores limite em vigor está sintetizada nos Quadros III.25 a III.28. 
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Quadro III.25 – Níveis de ozono registados na estação de qualidade do ar de Ervedeira (2013/2014) 

Poluente Ano 

Valor médio anual 
(g/m3) 

Proteção da Saúde Humana - Decreto-Lei n.º 102/2014, de 23 de setembro 

Base 
Horária 

Base 
Octo-

Horária 

Base Horária Base Octo-Horária 

Limiar de alerta Limiar de informação  Valor-Alvo 
Objetivo 
a Longo 

Prazo 

Valor 
(g/m3) 

Nº 
Excedências 

Valor 
(g/m3) 

Nº 
Excedências 

Valor a não 
exceder 

mais de 25 
dias por ano 

(g/m3) 

Nº 
Excedências 

(dias) 

Valor 
(g/m3) 

Ozono 

(O3) 

2013 61.3 61.3 

240 

0 

180 

0 

120 

22 

120 
2014 55.2 55.2 0 0 3 

Fonte: QualAr/ APA 

 

Quadro III.26 – Níveis de Dióxido de Enxofre registados na estação de qualidade do ar de Ervedeira 

(2013/2014) 

Poluente Ano 

Valor médio anual 
(g/m3) 

Limiar de Alerta - 
Decreto-Lei n.º 

102/2010 de 23 de 
Setembro 

Proteção da Saúde Humana - Decreto-Lei n.º 102/2010 
de 23 de setembro 

Base 
Horária 

Base 
Diária 

Valor 
(g/m3) 

Nº 
excedências 

Base Horária Base Anual 

Valor 
limite 

(g/m3) 

Nº 

Excedência
s 

(horas) 

Valor 
limite 

(g/m3) 

Valor obtido 
(g/m3) 

Dióxido de 
Enxofre 

(SO2) 

2013 7,2 7,2 
500 

0 
350 

0 
125 

7,2 

2014 4,7 4,7 0 0 4,7 

Fonte: QualAr/ APA 
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Quadro III.27 – Níveis de dióxido de azoto registados na estação de qualidade do ar de Ervedeira 

(2013/2014) 

Poluente Ano 

Valor médio anual 
(g/m3) 

Limiar de Alerta - 
Decreto-Lei n.º 

102/2010 de 23 de 
Setembro 

Proteção da Saúde Humana - Decreto-Lei n.º 
102/2010 de 23 de setembro 

Base 
Horária 

Base 
Diária 

Valor 
(g/m3) 

Nº 
Excedências 

Base Horária Base Anual 

Valor 
limite 

(g/m3) 

Nº 
Excedências 

(horas) 

Valor 
limite 

(g/m3)) 

Valor obtido 
(g/m3) 

Dióxido de 
Azoto 
(NO2) 

2013 5,2 5,2 
400 

0 
200 

0 
40 

5,2 

2014 4,6 4,6 0 0 4,6 

Fonte: QualAr/ APA 

 

Quadro III.28 – Níveis de partículas PM10 registados na estação de qualidade do ar de Ervedeira 

(2013/2014) 

Poluente Ano 

Valor médio anual 
(g/m3) 

Proteção da Saúde Humana - Decreto-Lei n.º 
102/2010 de 23 de setembro 

Base 
Horária 

Base 
Diária 

Base Diária Base Anual 

Valor limite a 
não exceder 
mais de 35 

dias por ano 
(g/m3) 

Nº 
Excedências 

(dias) 

Valor 
limite 

(g/m3) 

Valor 
obtido 

(g/m3) 

Partículas 
< PM10 

2013 19,9 19,8 
50 

2 
40 

19,8 

2014 16,7 16,5 3 16,5 

Fonte: QualAr/ APA 

 

Em relação aos dados de qualidade do ar da estação de monitorização de Ervedeira e sua 

comparação com os valores legais, de acordo com o Anexo XII, do Decreto-lei n.º 102/2010, de 

23 de setembro, conclui-se que os níveis de dióxido de enxofre e dióxido de azoto encontram-

se abaixo dos valores limites e que por nenhuma vez ocorreu o seu incumprimento. 

As principais fontes do poluente SO2 são a queima de combustíveis fósseis que contém 

enxofre no sector da indústria e produção de energia. O poluente NO2 resulta essencialmente 

da queima de combustíveis fósseis e tráfego automóvel. 

 

Relativamente ao poluente ozono, apesar de não ter sido registado nenhum incumprimento 

ao Decreto-Lei nº 102/2010, de 23 de setembro, registaram-se 22 dias, em 2013, e 3 dias, em 
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2014, a ultrapassagens ao valor alvo de O3. Contrariamente aos outros parâmetros, o ozono 

não é emitido diretamente por nenhuma fonte poluente, mas sim o resultado de uma série de 

reações entre os seus percussores de origem antropogénica e biogénica, principalmente 

compostos como óxidos de azoto (NOx), compostos orgânicos voláteis (COV) e monóxido de 

carbono (CO), potenciadas pela radiação solar.  

 

No que respeita às partículas em suspensão PM10, as principais fontes de origem humana 

envolvem o trafego automóvel, a queima de combustíveis fosseis e as atividades industriais, 

como por exemplo a indústria cimenteira, as siderurgias e as pedreiras. Da análise do Quadro 

III.28 verifica-se os limites estabelecidos no Decreto-Lei Nº 102/2010, de 23 de setembro não 

são ultrapassados em nenhum dos anos analisados. Contudo, o valor limite diário de PM10 foi 

ultrapassado em 2 dias, em 2013, e 3 dias, em 2014. 

Tendo em conta os dados do relatório “Emissões Poluentes Atmosféricos por Concelho 

2009” da Agência Portuguesa do Ambiente (Quadro III.29), verifica-se que no concelho de 

Penela as emissões dos principais poluentes são relativamente baixos comparativamente com 

os concelhos limítrofes: Condeixa-Nova, Ansião, Figueiró dos Vinhos e Miranda do Corvo. 

 

Quadro III.29 – Emissão total de poluentes excluindo fontes naturais por concelho 

 Penela Condeixa-a-Nova Soure Ansião Figueiró-dos-Vinhos Miranda do 
Corvo 

 Área (km) 134,79 138,68 265,08 176,17 173,57 126,37 

Po
lu

en
te

s 
(to

n/
km

2 ) 

SOx 0,161 0,194 0,253 0,244 0,226 0,185 

NOx 1,293 2,575 1,935 1,884 1,344 2,113 

NH3 0,180 0,360 0,372 0,511 0,097 0,163 

NMVOC 0,671 1,348 0,990 1,052 0,699 1,163 

PM10 0,415 0,774 0,639 0,856 0,634 0,688 

Pb 0,001 0,002 0,001 0,001 0,001 0,002 

Cd 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Hg 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

CH4 2.,141 4,659 3,617 4,032 1,907 4,150 

CO2 195 416 310 294 210 328 

N2O 0,062 0,114 0,112 0,109 0,036 0,060 

Fonte: APA, 2011 

 

O concelho de Penela apresenta os valores mais baixos de emissão, dos poluentes, em 

termos de ton/km2, com relação direta ao tráfego rodoviário tais como, NOx, PM10 e CO2 e 
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também ao poluente SOx relacionado com fontes pontuais do sector da indústria e produção 

de energia. 

Relativamente à emissão do poluente amónia (NH3), relacionado com a atividade agrícola 

e pecuária, os valores são superiores aos apresentados nos concelhos de Figueiró-dos-Vinhos 

e Miranda de Corvo. 

 

III.7.3 Fontes poluentes atmosféricos e recetores sensíveis 

 

A zona de intervenção do projeto sendo uma zona com caracter rural, constituída por uma 

vasta área ocupada por matos e terrenos incultos e ainda algumas áreas agrícolas dispersas 

por entre aglomerados populacionais, tem como únicas fontes fixas passiveis de contribuir para 

a degradação da qualidade do ar da zona de estudo as duas pedreiras descritas no item III.2.6. 

As pedreiras são responsáveis essencialmente pela emissão de pós e poeiras relacionado 

com o uso de explosivos e equipamento de perfuração, na circulação de máquinas na pedreira 

e nos acessos não pavimentados, britagem e no transporte e deposição de resíduos. 

Relativamente às vias de comunicação existentes na envolvente da área de projeto são 

vias com um tráfego local e esporádico, não sendo de prever que possam ser consideradas 

como focos de emissão de poluentes atmosféricos que influenciam significativamente a zona 

de estudo. As únicas vias com maior importância na região são a IC3 e A13, localizadas a 

nascente da área de projeto, aproximadamente 1300 e 2700, respetivamente. 

 Relativamente aos recetores sensíveis localizados na envolvente área do projeto 

destacam-se os lugares Casais da Póvoa, a cerca de 1000 metros para poente, e Póvoa a 

1250 metros a norte. 

 

III.7.4 Evolução previsível da situação atual na ausência do projeto 

 

No que concerne à qualidade do ar, não se prevê uma evolução muito relevante em 

relação à situação atual. De facto, o carater rural de toda a região aliado ao número reduzido 

em termos de estabelecimentos industriais favorece a manutenção das atuais características 

da região. 
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III.8 Ambiente Sonoro 

 

III.8.1 Considerações gerais 

 

A avaliação do ambiente sonoro surge da necessidade de se caracterizar o ambiente 

sonoro existente no local em estudo para avaliar os impactes associados à implementação da 

instalação avícola Quinta da Póvoa. 

O presente descritor refere-se à caracterização da situação de referência, relativamente 

aos níveis de ruído ambiente registados na envolvente da área de projeto, com vista a avaliar o 

cumprimento dos critérios da “incomodidade” e do “nível sonoro médio de longa duração”, face 

aos requisitos do Decreto-lei n.º 9/2007 de 17 de janeiro, com as alterações do Decreto-lei n.º 

278/2007, de 01 de agosto e da Declaração de Retificação n.º 18/2007.  

A análise deste descritor tem como base o relatório de avaliação de ruído ambiental 

(Anexo 4, do Volume III) realizado no âmbito deste EIA. As medições acústicas foram 

efetuadas pela empresa PEDAMB, Engenharia Ambiental, Lda. 

 

III.8.2 Enquadramento legal 

As normas de qualidade do nível acústico são atualmente regidas no nosso país pelo 

Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, que aprova o novo Regulamento Geral do Ruído 

(RGR), revogando o regime legal da poluição sonora, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 292/2000, 

de 14 de novembro. 

Neste novo regulamento geral do ruído foram definidos três períodos de referência: 

período diurno – das 7 às 20 horas; período do entardecer – das 20 às 23 horas; período 

noturno – das 23 às 7 horas. 

Segundo o RGR, são dois tipos de zonas que devem verificar requisitos relativamente à 

componente acústica do ambiente: Zonas sensíveis e Zonas mistas: 

A classificação da zona é de acordo com o artigo 3.º, do RGR:  

  “v)«Zona mista» a área definida em plano municipal de ordenamento do território, cuja 

ocupação seja afeta a outros usos, existentes ou previstos, para além dos referidos na 

zona sensível; 

 x)«Zona sensível» a área definida em plano municipal de ordenamento do território 

como vocacionada para uso habitacional, ou para escolas, hospitais ou similares, ou 
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espaços de lazer, existentes ou previstos, podendo conter pequenas unidades de 

comércio e de serviços destinadas a servir a população local, tais como cafés ….” 

Às zonas sensíveis e mistas estão associadas valores máximos admissíveis de ruído 

ambiente no exterior, que segundo o artigo 11º, do RGR devem ser respeitados os valores 

limites de exposição apresentados no Quadro III.30 

Nos casos em que não existe classificação acústica, como da zona de projeto, o RGR 

estabelece que os valores limite aplicáveis são de 63 dB(A) para o parâmetro LDEN e de 53 

dB(A) para o parâmetro Ln. 

 

Quadro III.30 - Limites de exposição 

Classificação da Zona 

Valor limite de exposição 

Período 
diurno dB(A) 

Período do 
entardece 

dB(A) 

Período 
noturno 
dB(A) 

Zona sensível 55 55 45 

Zona mista 65 65 55 

Zona não classificada 63 63 53 

 

III.8.3 Metodologia 

 

A monitorização do ruído ambiental foi efetuada de acordo com a metodologia estabelecida 

nos seguintes documentos: 

 Norma NP 1996-1:2011 “Grandezas Fundamentais e Métodos de Avaliação” e Norma 

NP 1996-2:2011 “Determinação dos Níveis de Pressão Sonora do Ruído Ambiente”; 

 Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro. 

 

As medições foram efetuadas no período diurno, entardecer e noturno, em conformidade 

com o Decreto-lei nº 9/2007, de 17 de janeiro. Não foi avaliado o "ruído ambiente" (com fonte 

de ruído particular), por se tratar de caracterização da situação de referência. 

As medições de ruído foram realizadas com recurso a equipamento que cumpre os 

requisitos do RGR e da Norma NP 1996 (parte 1 e 2). É possível verificar os diferentes 

equipamentos utilizados no relatório apresentado (Anexo 4, do Volume III), bem como os 

certificados de calibração associados. 
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Quadro III.31 - Identificação do local de medição e descrição das fontes principais de ruído percetíveis 

Ponto 1 
Exterior, junto às habitações, 1.000 m a oeste da localização prevista para a instalação avícola. 

(Coordenadas GPS: 39.969595º N, 8.399821º W) 

Descrição dos períodos de 
medição 

Período diurno Período do entardecer Período noturno 
8/03/2016 

14:26-15:13 

21-03-2016 

15:11-15:57 

8/03/2016 

21:03-21:52 

21-03-2016 

22:01-22:54 

8/03/2016 

23:21-00:13 

21-03-2016 

23:42-00:29 

Descrição das fontes ruido 
observadas 

Ruídos da natureza (pássaros, cães ao longe, ovelhas, brisa na folhagem das árvores) 

Passagem de 
veículos/hora 

Ligeiros 0 1 0 0 0 0 

Pesados 0 0 0 1 0 0 

Motociclos 0 0 0 0 0 0 

 

III.8.4 Resultados obtidos 

 

Apresentam-se no Quadro III.32 os resultados finais das medições acústicas, bem como os 

limites máximos para a exposição e para a incomodidade, de acordo com o Decreto-Lei n.º 

9/2007, de 17 de janeiro. 

Quadro III.32 - Análise dos resultados em conformidade legal no Ponto 1 

Ponto 1 

Exterior, junto às habitações, 1.000 m a oeste da localização 
prevista para a instalação avícola. (Coordenadas GPS: 39.969595º N, 

8.399821º W) 

Período diurno Período do entardecer Período noturno 

R
es

ul
ta

do
s Incomodidade – dB(A)    

Nível sonoro médio 

de longa duração 

dB(A) 

Ld/Le/Ln 46 41 39 

Lden 47 

D
L 

9/
20

07
 

Valor limite de incomodidade 

dB(A) 
Não aplicável Não aplicável Não aplicável 

Valor limite de exposição 

"Lden/Ln" (1)  dB(A) 
63/53 (zona não classificada) 

Tipo de utilização observada 

na envolvente 
Habitações 

(1) valor dependente da classificação que venha a ser dada à zona (mista ou sensível), em âmbito de PDM 
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Através da análise dos resultados obtidos e face aos respetivos valores limite definidos 

pelo RGR, conclui-se os níveis acústicos não ultrapassam os valores respeitantes à 

classificação dos locais como zonas não classificada, respeitando os níveis sonoros de 63 

dB(A), expressos pelo indicador Lden e os 53dB(A), expresso pelo indicador Ln. 

 

III.8.5 Evolução previsível da situação atual na ausência do projeto 

 

Na ausência do projeto da exploração é expectável a manutenção dos níveis de ruido 

atuais. 

 

 

III.9 Sistema Ecológico 

 

III.9.1 Considerações gerais 

 

A área de projeto não se insere em nenhuma área pertencente ao Sistema Nacional de 

Áreas Classificadas (SNAC), estruturado pelo Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho, 

alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 242/2015, de 15 de outubro. Estes documentos 

estabelecem o regime jurídico da conservação da natureza e da biodiversidade. O SNAC é 

constituído pela Rede Nacional de Áreas Protegidas (RNAP), pelos Sítios de Interesse 

Comunitário (SIC) que integram a Rede Natura 2000 e pelas áreas classificadas ao abrigo de 

compromissos internacionais assumidos pelo Estado Português (e.g. Sítios Ramsar e 

Reservas da Biosfera). A área sensível mais próxima do terreno em estudo, localizada a cerca 

de 100 m, correspondente ao Sítio de Interesse Comunitário (SIC) Sicó/Alvaiázere 

(PTCON0045) pertencente à Rede Natura 2000. Acrescenta-se ainda que na zona de afetação 

do projeto não existem habitats que constem no Anexo B-I da Diretiva Habitats, isto é, que 

mereçam proteção especial. Assim, o projeto em apreciação não interfere com nenhuma área 

sensível do ponto de vista conservacionista. 

A caracterização da flora e fauna da área de projeto da Instalação Avícola Quinta da Póvoa 

teve como base os elementos recolhidos durante o levantamento de campo, assim como a 

cartografia disponível e elementos bibliográficos anteriormente publicados. 
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III.9.2 Metodologia 

 

III.9.2.1 Flora 

A caracterização da comunidade florística da área de influência do projeto iniciou-se com 

uma revisão bibliográfica para referenciação dos taxa de ocorrência provável na região. De 

seguida, procedeu-se ao levantamento de campo no dia 22 de fevereiro de 2016, onde o 

terreno em estudo foi explorado, permitido o reconhecimento das manchas de coberto vegetal 

e das espécies existentes. A identificação das plantas vasculares presentes na propriedade foi 

realizada com o recurso às Floras de Referência e aos Herbários da Faculdade de Ciências e 

Tecnologia da Universidade de Coimbra e da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. A 

nomenclatura encontra-se de acordo com a Flora Ibérica (Castroviejo et al., 1986-2001) e a 

Nova Flora de Portugal (Franco, 1971; 1984; Franco & Rocha Afonso, 1994; 1998). A lista de 

plantas vasculares inventariadas é apresentada no item III.9.3.1. 

Para além da identificação das espécies vegetais presentes na propriedade, procurou-se 

associar os elementos florísticos observados aos diferentes tipos de habitats definidos na 

Diretiva nº. 92/43/CEE, de 21 de maio de 1992. Este documento, conhecido por Diretiva 

Habitats, é o principal instrumento legal de proteção e conservação dos habitats naturais da 

flora selvagem não abrangidos por Áreas de Paisagem Protegida ou Parques Nacionais ou 

Naturais e tem como objetivo garantir a conservação da biodiversidade das espécies 

autóctones da flora e fauna e respetivos habitats, atendendo prioritariamente às mais 

ameaçadas e tomando em consideração as exigências económicas, sociais, culturais e 

regionais, numa perspetiva de desenvolvimento sustentável. A transposição da Diretiva 

Habitats foi efetuada para a ordem jurídica interna através do Decreto-Lei n.º 226/97, de 27 de 

agosto. Este foi revogado pelo Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pela Declaração 

de Retificação n.º 10-AH/99, de 31 de maio, e finalmente pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 

de fevereiro. As espécies identificadas foram confrontadas com os Anexos B-II, B-IV e B-V da 

referida Diretiva, avaliando-se desse modo a relevância conservacionista da área sujeita a 

intervenção. O Anexo B-II lista as espécies consideradas de interesse comunitário, 

descriminando as que são consideradas prioritárias, enquanto o Anexo B-IV lista as espécies 

de interesse comunitário que exigem uma proteção rigorosa, e o Anexo B-V inclui as espécies 

de interesse comunitário cuja captura ou colheita na Natureza e exploração podem ser objeto 

de medidas de gestão.  
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III.9.2.2 Fauna 

A análise deste descritor incidiu sobre anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Para a 

elaboração das listagens relativas à fauna local efetuou-se uma revisão bibliográfica das 

espécies de vertebrados ocorrentes na região. A informação recolhida baseia-se nas seguintes 

publicações: Palmeirim & Rodrigues (1992) e MacDonald & Barret (2002) para os mamíferos, 

em Equipa Atlas (2008) e Bruun et al. (1995) para as aves, e por fim, em Loureiro et al. (2008) 

para os répteis e anfíbios.  

O levantamento de campo, realizado no dia 22 de fevereiro de 2016, permitiu procurar 

indícios da presença de anfíbios, répteis, aves e mamíferos com base em observação direta ou 

por identificação de dejetos, pegadas, tocas, galerias e restos de alimentação na propriedade 

em causa e na respetiva área de afetação. As vias de acesso ao local foram também 

monitorizadas para averiguar a possível existência de cadáveres. 

Resumidamente, a propriedade em análise foi avaliada em termos de conservação com 

base nos seguintes documentos legais: 

 estatuto de conservação das diferentes espécies de acordo com o Livro Vermelho dos 

Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2005); 

 Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, Anexo I, transposição da Diretiva Aves 

(79/409/CEE), de 2 de abril de 1979, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 

24 de fevereiro; 

 Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, Anexos B-II, B-IV e B-V, transposição da Diretiva 

Habitats (92/43/CEE), de 21 de maio de 1992, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 

49/2005, de 24 de fevereiro. 

As categorias de estatuto de conservação, apresentadas no Livro Vermelho dos 

Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2005), de acordo com as sugestões da União 

Internacional da Conservação da Natureza, são as seguintes: extinto, extinto na natureza, 

criticamente em perigo, em perigo, vulnerável, quase ameaçado, pouco preocupante, 

informação insuficiente, não avaliado. 

Por último, o Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, transpôs para a legislação nacional as 

Diretivas Habitats (92/43/CEE) e Aves (79/409/CEE), referentes à conservação de todas as 

espécies de aves que vivem naturalmente no estado selvagem no território dos Estados-

membros e à conservação dos habitats naturais e da fauna e flora selvagens. São de destacar 

os seguintes Anexos do referido Decreto-Lei: 
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 A-I – no qual constam as espécies de aves de interesse comunitário cuja preservação 

requer a designação de zonas de proteção especial; 

 B-II – que compreende as espécies animais e vegetais de interesse comunitário cuja 

conservação exige a designação de zonas especiais de conservação; 

 B-IV – que lista as espécies animais e vegetais de interesse comunitário que exigem 

uma proteção rigorosa; 

 B-V – que especifica quais as espécies de interesse comunitário cuja captura ou 

colheita na Natureza e exploração podem ser objeto de medidas de gestão. 

 

III.9.3 Listagens 

 

III.9.3.1 Flora 

Para a região onde se insere a área de projeto, encontram-se referenciados 432 taxa 

vegetais de potencial ocorrência. Apesar da área de projeto não interferir com nenhuma área 

classificada, uma vez que esta se encontra a uma distância reduzida dos limites do SIC 

Sicó/Alvaiázere, foram incluídas as espécies referenciadas para essa área classificada que 

possam ocorrer em matos e terrenos incultos. Destes, 7 taxa são alvo de proteção pela 

legislação nacional através dos Anexos B-II e B-IV (Arabis sadina, Juncus valvatus, Narcissus 

calciola e Silene longicilia) e/ou B-V (Anthyllis vulneraria ssp. lusitanica, Narcissus bulbocodium 

e Ruscus aculeatus) da Diretiva Habitats. Contudo, os taxa Arabis sadina, Juncus valvatus, 

Narcissus calciola e Silene longicilia requerem habitats específicos que não ocorrem na 

propriedade em estudo, pelo que a sua ocorrência é improvável. Relativamente às espécies 

Anthyllis vulneraria spp. lusitanica, Narcissus bulbocodium e Ruscus aculeatus, a sua possível 

afetação não constitui uma ocorrência grave, visto que apresentam uma área de distribuição 

bastante extensa e são de ocorrência comum na região. 

Na área de estudo verifica-se a ainda a presença pontual de oliveiras (Olea europaea). 

Esta espécie possui o estatuto de proteção de acordo com legislação portuguesa específica. O 

regime jurídico de proteção às oliveiras rege-se pelo Decreto-Lei n.º 120/86, de 28 de maio.  

Entre as espécies indiciadas como tendo ocorrência provável encontram-se várias 

espécies endémicas de Portugal Continental nomeadamente Centaurea sphaerocephala, 

Arabis sadina, Silene longiclia, Halimium umbellatum, Ulex jussiaei, Juncus valvatus, Narcissus 

calcicola e Scrophularia grandiflora. São ainda referenciados endemismos da Península Ibérica 
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que incluem Arenaria conimbricensis, Silene acutifolia, Dipsacus comosus, Genista tournefortii, 

Lotus corniculatus, Salvia sclareoides, Antirrhinum graniticum, Antirrhinum linkianum, Clematis 

campaniflora, Iris subbiflora e Narcissus bulbocodium.  

Durante o levantamento de campo na zona de influência do projeto, apenas 30 espécies 

de ocorrência possível foram confirmadas (Quadro III.33), entre as quais dois endemismos: 

Salvia sclareoides e Dipsacus comosus. No entanto, tendo em conta que a área de distribuição 

destas espécies é bastante extensa e que estas são de ocorrência comum, e que a 

propriedade em análise é de reduzida dimensão, não se considera que o terreno em estudo 

seja essencial para a proteção de espécies vegetais. 

No Anexo 5 do Volume III do presente EIA encontra-se a listagem não só das espécies 

cuja presença foi confirmada no terreno, mas também as que podem potencialmente ocorrer 

uma vez que estão referenciadas para a região. 

 

Quadro III.33 – Lista de espécies de flora confirmadas na área de projeto 

Divisão Subdivisão Classe Família Nome científico 

LYCOPODIOPHYTA  Lycopodiopsida Selaginellaceae Selaginella denticulata (L.) Spring 

PTERIDOPHYTA 

 

Pteridopsida 
Aspleniaceae 

Ceterach officinarum Willd. subsp. 

officinarum 

Polypodiaceae Polypodium cambricum L. 

SPERMATOPHYTA 

Coniferophytina Pinopsida Pinaceae Pinus pinaster Aiton 

Magnoliophytina Magnoliopsida 

Apiaceae Ammoides pusilla (Brot.) Breistr.  

Asteraceae 

Cynara humilis L. 

Galactites tomentosus Moench 

Leontodon tuberosus L. 

Silybum marianum (L.) Gaertn. 

Cistaceae 
Cistus albidus L.  

Cistus crispus L. 

Dipsacaceae Dipsacus comosus Hoffmanns. & Link 

Euphorbiaceae Euphorbia characias L. subsp. Characias 

Fabaceae 
Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt.  

Genista sp 

Fagaceae Quercus sp 
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Quadro III.33 – Lista de espécies de flora confirmadas na área de projeto (cont.) 

Divisão Subdivisão Classe Família Nome científico 

SPERMATOPHYTA Magnoliophytina 

Magnoliopsida 

Lamiaceae Salvia sclareoides  Brot. 

Oleacacea Olea europaea L. 

Plantaginaceae Plantago serraria L. 

Ranunculaceae Anemone palmata L. 

Rhamnaceae Rhamnus alaternus L. 

Rosaceae Potentilla reptans L. 

Rubiaceae Rubia peregrina L. 

Liliopsida 

Asparagaceae 
Ornithogalum sp 

Scilla peruviana L. 

Iridaceae Iris planifolia (Mill.) Fiori & Paol. 

Orchidaceae 
Barlia robertiana (Loisel.) Greuter 

Orchis mascula L. 

Smilacaceae Smilax aspera L. 

 

 

III.9.3.2 Fauna 

Na área de implantação do projeto da instalação avícola Quinta da Póvoa e envolvente 

próxima foram identificadas 100 espécies de vertebrados com ocorrência provável, distribuídas 

pelas classes de anfíbios (6 espécies), répteis (16 espécies), aves (57 espécies) e mamíferos 

(21 espécies). 

A área em estudo confina com o limite do SIC Sicó/Alvaiázere, não afetando nenhuma 

área classificada integrada no SNAC. Acrescenta-se ainda que a propriedade consiste 

essencialmente em incultos, sem ocorrência de habitats de importância conservacionista para 

a comunidade faunística da região (e.g. abrigos de morcegos com estatuto de conservação 

desfavorável). 
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III.9.3.2.1 Anfíbios 

Para a área em apreciação estão referenciadas 6 espécies de anfíbios com ocorrência 

provável (Quadro III.34), em representação de 4 famílias distintas (Loureiro et al., 2008). 

Durante o trabalho de campo não foi possível confirmar a presença de nenhuma espécie de 

anfíbios. A proximidade à massas de água, permanentes ou temporárias, é muitas vezes vital 

para a alimentação, reprodução e/ou sobrevivência de muitas espécies desta classe de 

vertebrados. O reduzido número de espécies de ocorrência potencial na área de estudo pode 

ser explicado pela exígua disponibilidade de água, não oferecendo condições favoráveis à 

ocorrência de anfíbios. 

Em termos de conservação, nenhuma destas espécies apresenta um estatuto 

desfavorável, sendo classificada como pouco preocupante no Livro Vermelho dos Vertebrados 

de Portugal (Cabral et al., 2005). Duas das espécies listadas, Hyla meridionalis e Rana iberica, 

são de interesse comunitário e com necessidade de proteção rigorosa de acordo com o Anexo 

B-IV da Diretiva Habitat, e a Rana perezi está incluída no Anexo B-V, ou seja a sua captura ou 

colheita na Natureza e exploração podem ser objeto de medidas de gestão. 

 

Quadro III.34 - Lista de espécies de anfíbios com ocorrência provável na área  

Família Nome científico Nome comum 

Família Salamandridae 
Salamandra salamandra 

Triturus boscai 

Salamandra-de-pintas-amarelas 

Tritão-de-ventre-laranja 

Família Bufonidae Bufo bufo Sapo-comum 

Família Hylidae Hyla meridionalis Rã-ibérica 

Família Ranidae Rana iberica 

Rana perezi 

Rã-ibérica 

Rã-verde 

 
 

III.9.3.2.2 Répteis 

De acordo com a informação disponível, foi elaborada uma lista com 16 espécies de 

répteis, distribuídas por 9 famílias, com ocorrência provável na área envolvente à Quinta da 

Póvoa (Quadro III.35). Desta lista constam 3 espécies com interesse comunitário e com 
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necessidade de proteção rigorosa ao abrigo dos Anexos B-II e B-IV do Decreto-Lei n.º 49/2005, 

de 24 de fevereiro, que transpõe as Diretivas 92/43/CEE e 79/409/CEE para o direito interno: 

Lacerta schreiberi, Mauremys leprosa e Coluber hippocrepis. Além destas, no Livro Vermelho 

dos Vertebrados de Portugal está atribuído o estatuto de vulnerável à víbora-cornuda (Vipera 

latastei) (Cabral et al., 2005). A situação conservacionista das restantes espécies é classificada 

de pouco preocupante (Cabral et al., 2005).  

 

Quadro III.35 - Lista de espécies de répteis com ocorrência provável na área 

Família Nome científico Nome comum 

Anguidae Anguis fragilis Licranço 

Blanidae Blanus cinereus Cobra-cega 

Colubridae 

Coluber hippocrepis 

Coronella girondica 

Elaphe scalaris 

Natrix maura 

Natrix natrix 

Cobra-de-ferradura 

Cobra-lisa-meridional  

Cobra-de-escada 

Cobra-de-água-viperina 

Cobra-de-água-de-colar 

Geoemydidae Mauremys leprosa Cágado-mediterrânico 

Lacertidae 

Lacerta lepida 

Lacerta schreiberi 

Podarcis hispanica 

Psammodromus algirus 

Sardão 

Lagarto-de-água 

Lagartixa-ibérica  

Lagartixa-do-mato 

Phyllodactylidae Tarentola mauritanica Osga-comum 

 

Considerando o impacto da implantação da instalação avícola que poderá levar à 

degradação e perda dos habitats necessários às espécies de répteis, não obstante ser um fator 

negativo, não constitui uma ameaça global. As populações que aqui poderão ocorrer 

apresentam um leque de habitats vasto e distribuição alargada a nível nacional.  
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III.9.3.2.3 Aves 

A listagem elaborada para a zona de estudo inclui 57 espécies de aves com ocorrência 

possível, com um alargado leque de preferências ambientais (Quadro III.36). Algumas das 

espécies referenciadas para a área de influência do projeto são consideradas vulneráveis de 

acordo com o Livre Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2005) e/ou 

constantes da Diretiva Aves.  

Para efeitos conservacionistas merecem destaque as espécies milhafre-preto (Milvus 

migrans), cotovia-pequena (Lullula arborea), noitibó (Caprimulgus europaeus), cegonha-branca 

(Ciconia ciconia), tentilhão (Fringilla coelebs), pica-pau-malhado-grande (Dendrocopus major), 

bufo-real (Bubo bubo) e carriça (Troglodytes troglodytes) que estão incluídas no Decreto-Lei n.º 

49/2005, de 24 de fevereiro, Anexo A-I, que define as espécies de aves de interesse 

comunitário cuja conservação requer a designação de zonas de proteção especial. Acresce 

ainda a presença de espécies listadas no Livro Vermelho dos Vertebrados, merecendo 

destaque o noitibó (Caprimulgus europaeus) classificado como vulnerável, o bufo-real (Bubo 

bubo) como quase ameaçado e o pombo-das-rochas (Columba livia), o pombo-turcaz 

(Columba palumbus) e a codorniz (Coturnix coturnix) cujo risco de extinção é considerado 

como pouco preocupante. 

No entanto, o terreno de implementação do projeto não é essencial para a nidificação 

destas espécies, visto que estas apenas surgem de forma esporádica no terreno de estudo. 

Sendo assim, a área de projeto não é considerada essencial nem estratégica para a 

conservação das espécies listadas. 
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Quadro III.36 - Lista de espécies de aves com ocorrência possível na área de projeto 

Família Nome científico Nome comum 

Accipitridae Milvus migrans Milhafre-preto 

Alaudidae 

Alauda arvensis 

Galerida cristata 

Lullula arborea 

Laverca 

Cotovia-de-poupa 

Cotovia-pequena 

Apodidae Apus apus Andorinhão-preto 

Ardidae Bubulcus ibis Garça-boieira 

Caprimulgidae Caprimulgus europaeus Noitibó 

Certhidae Certhia brachydactyla Trepadeira-comum 

Ciconiidae Ciconia ciconia Cegonha-branca 

Cisticolidae Cisticola juncidis Fuinha-dos-juncos 

Columbidae 

Columba livia 

Columba palumbus 

Streptopelia decaocto 

Pombo-das-rochas 

Pombo-torcaz 

Rola-turca) 

Corvidae 

Corvus corone 

Garrulus glandarius 

Pica pica 

Gralha-preta 

Gaio 

Pega 

Cuculidae Cuculus canorus Cuco 

Emberizidae Miliaria calandra Trigueirão 

Estrildidae Estrilda astrild Bico-de-lacre 

Falconidae Falco tinnunculus Peneireiro-vulgar 
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Quadro III.36 - Lista de espécies de aves com ocorrência possível na área de projeto (cont.) 

Família Nome científico Nome comum 

Fringillidae 

Carduelis canabina 

Carduelis chloris 

Carduelis carduelis 

Carduelis spinus 

Fringilla coelebs 

Serinus serinus 

Pintarroxo 

Verdilhão 

Pintassilgo 

Lugre 

Tentilhão 

Chamariz 

Hirundinidae 
Delichon urbica 

Hirundo rustica 

Andorinha-dos-beirais 

Andorinha-das-chaminés 

Lanidae Lanius meridionalis Picanço-real 

Laridae Larus ridibundus Guincho 

Motacillidae 

Anthus campestres 

Anthus pratensis 

Motacilla alba 

Petinha-dos-campos 

Petinha-dos-prados 

Alvéola-branca 

Muscicapidae 

Erithacus rubecula 

Phoenicurus ochruros 

Saxicola torquata 

Pisco-de-peito-ruivo 

Rabirruivo-preto 

Cartaxo-comum 

Paridae 

Parus ater 

Parus caeruleus 

Parus cristatus 

Parus major 

Chapim-preto 

Chapim-azul 

Chapim-de-poupa 

Chapim-real 

Passaridae Passer domesticus Pardal-comum 

Phasianidae 
Alectoris rufa 

Coturnix coturnix 

Perdiz-comum  

Codorniz 

Phylloscopidae Phylloscopus collybita Felosa-comum 
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Quadro III.36 - Lista de espécies de aves com ocorrência possível na área de projeto (cont.) 

Família Nome científico Nome comum 

Picidae Dendrocopus major Pica-pau-malhado-grande 

Regulidae Regulus ignicapillus Estrelinha-real 

Strigidae 

Athene noctua 

Bubo bubo 

Strix aluco 

Mocho -galego 

Bufo real 

Coruja-do-mato 

Sturnidae 
Sturnus unicolor 

Sturnus vulgaris 

Estorninho-preto 

Estorninho-malhado 

Sylviidae Sylvia melanocephala Toutinegra-de-cabeça-preta 

Troglodytidae Troglodytes troglodytes Carriça 

Turdidae 
Turdus merula 

Turdus viscivorus 

Melro-preto 

Tordeia) 

Tytonidae Tyto alba Coruja-das-torres 

 

III.9.3.2.4 Mamíferos 

Para a área de projeto e sua envolvente estão referenciadas 21 espécies de mamíferos, 

assinaladas mediante a recolha dos elementos bibliográficos disponíveis e tendo e conta o 

habitat existente (Quadro III.37). 

Das 21 espécies de ocorrência potencial na área em questão, 15 delas estão incluídas na 

revisão do Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal Cabral et al., 2005) como 

apresentando um risco de extinção pouco preocupante. Ao coelho-bravo (Oryctolagus 

cuniculus) está atribuído o estatuto de quase ameaçado devido ao acentuado decréscimo de 

população nos últimos anos devido à mixomatose. No entanto, está presente em todo o 

território, pelo que presença desta espécie na área em estudo não é uma situação 

preocupante. O morcego-de-ferradura-grande (Rhinolophus ferrumequinum), o morcego-rato-

grande (Myotis myotis) e o morcego-de-peluche (Miniopterus schreibersi) surgem classificados 

como vulneráveis em termos do risco de extinção devido ao número reduzido de indivíduos 

existente em Portugal e à área de ocupação restrita. As mesmas espécies de morcegos estão 

incluídas nos Anexos B-II e B-IV da Directiva Habitats, enquanto o toirão (Mustela putorius), a 
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geneta (Genetta genetta) e o sacarrabos (Herpestes ichneumon) figuram no Anexo B-V da 

mesma Diretiva, pelo que a sua captura ou colheita na Natureza e exploração podem ser 

objeto de medidas de gestão. 

Apesar de não existirem abrigos de morcegos na área de estudo, a gruta do Soprador de 

Carvalho, pertencente ao Sistema do Dueça (Penela), constitui um pequeno abrigo de 

morcegos-de-ferradura-grande e morcegos-rato-grande. Este abrigo localiza-se a cerca de 2 

km da área de projeto, no entanto, não é de excluir que a zona de instalação da instalação 

avícola possa ser abrangida pela área de alimentação das referidas espécies de morcegos 

detentoras de estatuto de conservação desfavorável. 

Apesar da instalação avícola poder causar perturbação a locais de alimentação ou repouso 

de algumas das espécies listadas, a propriedade não é considerada nem essencial nem 

estratégica para a sua conservação. 

 

Quadro III.37 – Lista de espécies de mamíferos referenciados na área de projeto 

Família Nome científico Nome comum 

Erinaceidae Erinaceus europaeus Ouriço-cacheiro 

Soricidae Crocidura russula Musaranho-de-dentes-brancos 

Talpidae Talpa occidentalis Toupeira 

Rhinoliphidae Rhinolophus ferrumequinum Morcego-de-ferradura-grande 

Vespertilionidae Myotis myotis Morcego-rato-grande 

Miniopteridea Miniopterus schreibersi Morcego-de-peluche 

Leporidae 
Lepus granatensis 

Oryctolagus cuniculus 

Lebre  

Coelho-bravo 

Muridae 

Apodemus sylvaticus 

Arvicola terrestris 

Microtus lusitanicus 

Mus domesticus 

Mus spretus 

Rattus norvegicus 

Rato-do-campo 

Rato-dos-lameiros 

Rato-cego 

Rato-caseiro 

Rato-das-hortas 

Ratazana 

Canidae Vulpes vulpes Raposa 

Mustelidae 

Meles meles 

Mustela putorius 

Mustela nivalis 

Texugo  

Toirão  

Doninha 

Viverridae 
Genetta genetta 

Herpestes ichneumon 

Geneta 

Sacarrabos 

Suidae Sus scrofa Javali) 
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III.9.4 Evolução previsível da situação atual na ausência do projeto 

 

Não se perspetivam alterações na componente ecológica na evolução do território, uma 

vez que não estão previstos a implantação de outros projetos na zona de estudo. 

 

III.10 Paisagem 

 

III.10.1 Considerações gerais 

O termo paisagem pode ser definido como o conjunto das características visuais de um 

determinado ambiente. As principais características deste descritor são definidas pelas 

interações entre fatores morfológicos e estruturais, tal como clima, hidrologia, solos, geologia, 

relevo e coberto vegetal, e fatores circunstanciais condicionados essencialmente pelo uso do 

território. A interação destes elementos resulta numa expressão visual que determina e é 

determinada pela ecologia, fatores culturais, emotivo-sensoriais e socioeconómicos, conferindo 

a cada local uma identidade própria, que pode ser vista por cada observador num determinado 

momento, segundo a sua própria perceção e os seus interesses específicos. 

Sendo a paisagem reconhecida como uma parte fundamental do património natural, 

cultural e científico, e base da identidade territorial, é necessário garantir a sua conservação, 

assim como a devida recuperação. Neste sentido, é indispensável proceder à interpretação de 

qualquer território sujeito a uma proposta de intervenção. Uma adequada caracterização da 

paisagem pressupõe a análise global da sua estrutura e organização, do seu aspeto visual e 

cénico e dos padrões específicos de organização do território, bem como um enquadramento 

na região envolvente, permitindo a identificação de áreas estruturais e funcionalmente 

idênticas, designadas unidades homogéneas de paisagem (UHP). 

O estudo das UHP da zona de influência do projeto da Instalação Avícola da Quinta da 

Póvoa foi realizado com base nas informações recolhidas durante o levantamento de campo e 

na análise visual de fotografias aéreas, incidindo sobre as características ecológicas da área 

envolvente e nas atividades que aí se desenrolam. Foi também efetuado um enquadramento 

mais abrangente, à escala regional. 
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III.10.2 Enquadramento regional 

 

O enquadramento regional da área em estudo possibilita uma melhor compreensão da 

organização estrutural da paisagem no local, auxiliando na correta avaliação dos potenciais 

impactes referentes à implantação do projeto.  

Na região do concelho de Penela, a estrutura do território é marcada pelo maciço calcário 

de Sicó, apesar da propriedade em questão se encontrar já na sua periferia. Trata-se de uma 

região tipicamente rural, onde a atividade agrícola e pastorícia ainda persistem como meio de 

subsistência, e que apresenta baixa densidade populacional e fracas dinâmicas 

socioeconómicas. Devido à litologia e orografia existentes, a matriz do território é caracterizada 

por matos e incultos, manchas de floresta e faixas agrícolas mais ou menos estreitas 

associadas às populações e às zonas aplanadas deprimidas entre encostas, onde se cultiva 

tradicionalmente oliveira, vinha e culturas de sequeiro. A indústria extrativa, nomeadamente 

pedreiras, ocorre um pouco por toda a região devido aos recursos minerais aí existentes. 

 

III.10.3 Estrutura e organização da paisagem local 

 

A área envolvente ao terreno em análise localiza-se numa zona de vale, correspondente à 

baixa do ribeiro de Camporez. A paisagem de características cársicas, é dominada por matos e 

incultos uma vez que os solos não apresentam grande aptidão para a prática agrícola. 

Observam-se ainda pequenas parcelas agrícolas de culturas heterogéneas associadas a 

aglomerados ocupacionais, e áreas de ocupação florestal. Não existem áreas habitacionais na 

vicinalidade da área de projeto, estando as povoações mais próximas a mais de 1 km de 

distância, e são elas Casais da Póvoa e Póvoa. Em termos de área artificializada, isto é, 

resultante de ação antrópica e dependente de tecnologia, é de destacar a presença da 

Subestação de Penela da REN. S.A. a cerca de 470 metros da área de projeto, e de uma 

pedreira de extração de calcário já fora da zona do vale. A zona de vale é atravessada por uma 

pequena linha de água temporária no sentido sul-norte, o ribeiro de Camporez, de caudal 

inexistente durante o levantamento de campo realizado no dia 22 de fevereiro de 2016. 

A Figura III.39 apresenta o enquadramento da propriedade afeta ao projeto em análise. O 

terreno onde se prevê a implantação do projeto insere-se numa UHP caracterizada por 
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terrenos incultos, onde predomina o coberto vegetal herbáceo e rasteiro de pastagem, com 

ocorrência pontual de oliveiras antigas e de pinheiros jovens. 

Resumindo, a análise da paisagem da envolvente à área de projeto permitiu identificar 4 

UHP a nível local: 

 UHP 1 - Área agrícola heterogénea: corresponde a terrenos de ocupação agrícola 

associada a populações vizinhas. 

 UHP 2 - Matos e incultos: corresponde a áreas onde o estrato arbustivo e herbáceo 

é dominante, ocorrendo pontualmente elementos de porte arbóreo dispersos 

(oliveira, pinheiro-bravo ou carvalho). A propriedade em apreciação insere-se nesta 

UHP. 

 UHP 3 - Área florestal: corresponde às áreas de ocupação florestal de produção e 

bosques abertos de natureza espontânea. A espécie dominante é o pinheiro-bravo.  

 UPH 4 - Área artificializada: corresponde à área ocupada pela subestação da EDP 

e por uma pedreira vizinha. 
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III.10.4.1 Qualidade da paisagem 

 

III.10.4.1.1 Qualidade visual 

A qualidade visual da paisagem descreve e avalia o conjunto de características cénicas 

que de certo modo lhe conferem uma identidade própria, determinada pelas interações entre 

diferentes fatores de carácter estruturante e morfológico (clima, hidrologia, solos, geologia, 

relevo e coberto vegetal) e fatores circunstanciais, e depende de fatores subjectivos tais como 

a sensibilidade e o interesse do observador, a hora do dia da observação e as condições 

meteorológicas momentâneas. 

A análise da qualidade visual da área de projeto baseou-se nas características da UHP na 

qual esta se encontra inserida, dominada por matos e incultos. A ocupação referida, derivada 

da fraca aptidão dos solos para o uso agrícola e consequente abandono da atividade neste 

local, em conjunto com a presença de uma intrusão visual nesta área, a subestação da REN, 

S.A. e respetivos postes de alta tensão, um dos quais localizado na área de projeto, determina 

a reduzida qualidade visual da área em estudo. 

 

III.10.4.1.2 Ecologia 

A abordagem ecológica é essencial para uma caracterização das UHP onde se insere a 

área em questão e a sua envolvente, e para a avaliação dos possíveis impactes resultantes da 

realização do projeto de instalação da instalação avícola. 

A área de projeto encontra-se já fora dos limites do Sítio de Interesse Comunitário 

Sicó/Alvaiázere, e é maioritariamente dominada por matos e incultos. Na zona de implantação 

da obra, de carácter ruderal, não foi identificada nenhuma espécie vegetal de particular 

importância conservacionista, e devido à sua reduzida dimensão espacial, as comunidades 

animais aí presentes deverão ser pouco afetadas. Assim, o estudo dos sistemas ecológicos 

revela que a área a ser afetada pelo projeto de instalação de uma unidade de produção avícola 

apresenta um valor moderado do ponto de vista da funcionalidade ecológica, quer à escala 

local quer à escala regional. 
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III.10.4.1.3 Valor cultural 

O valor cultural da paisagem reflete a importância de um determinado território quer do 

ponto de vista cénico, com integração na paisagem de elementos humanizados, quer em 

termos históricos, com a integração na paisagem de elementos que exprimam o uso daquele 

espaço ao longo dos tempos pelo Homem. 

A paisagem da área de influência do projeto de estudo apresenta um reduzido valor 

cultural, devido à inexistência de elementos relevantes. 

 

III.10.4.1.4 Sensibilidade da paisagem 

A avaliação da capacidade da paisagem local suportar a instalação avícola em questão 

sem alterar a sua qualidade visual, ecológica ou cultural, foi baseada no estudo dos seguintes 

parâmetros: absorção visual, e resistência e resiliência ecológica. 

 

III.10.4.1.5 Absorção visual 

A capacidade de absorção visual da paisagem corresponde à aptidão que uma paisagem 

apresenta para absorver, integrar ou disfarçar modificações decorrentes das atividades 

humanas, de forma a preservar a sua qualidade e carácter visual. Na determinação da 

capacidade de absorção visual da propriedade em questão foram avaliados os seguintes 

parâmetros, ainda que com algum grau de subjetividade: forma/morfologia, uso do solo e 

visualização. 

A envolvente da propriedade da Quinta da Póvoa apresenta reduzida capacidade de 

dissimulação da ocupação do solo, uma vez que é essencialmente composta por incultos. No 

entanto, ao localizar-se num vale relativamente sinuoso, limitado por cabeços e outeiros, o 

terreno em estudo apresenta uma reduzida visibilidade. Estes elementos assumem-se como 

obstáculos ao alcance visual, determinando que nem as povoações mais próximas manifestam 

visibilidade para a zona de implementação do projeto, e compensando a ausência de coberto 

vegetal na envolvente da propriedade. Deste modo, considera-se que a área de influência do 

projeto apresenta uma capacidade de absorção moderada.  
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III.10.4.1.6 Resistência e resiliência ecológica 

A resistência e resiliência ecológica de um sistema são dois parâmetros de avaliação da 

sensibilidade visual relativos à capacidade que um sistema possui para suportar e recuperar 

perante uma ou várias alterações introduzidas. A resistência ecológica avalia a capacidade de 

um sistema para suportar uma variação, quer causada por intervenção humana, quer por 

eventos extremos naturais, enquanto a resiliência mede a capacidade de um sistema regressar 

à sua condição inicial após uma alteração, ou seja, é medida em função do tempo que 

demorará a regressar a uma situação de equilíbrio. 

A área em estudo apresenta uma resistência ecológica moderada, uma vez que a 

propriedade é composta apenas por solos incultos onde ocorrem espécies de distribuição 

alargada, e nenhuma espécie particularmente sensível do ponto de vista conservacionista foi 

observada no terreno. Na propriedade da Quinta da Póvoa e sua envolvente também não 

foram identificados habitats prioritários, naturais ou seminaturais, constantes da Diretiva 

Habitats. Relativamente à resiliência, a área de intervenção apresenta uma moderada 

capacidade de recuperação e restauração. 

 

III.10.4.1.7 Resumo da análise da paisagem 

Apresenta-se no Quadro III.38 a síntese da análise da paisagem efetuada na área em 

estudo. 

 

Quadro III.38 – Análise da paisagem na área de influência do projeto em estudo 

Qualidade da Paisagem Sensibilidade da Paisagem 

Qualidade visual Ecologia Valor Cultural 
Absorção 

Visual 
Resistência e Resiliência 

Reduzida Moderada Reduzido Moderada Moderada 
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III.10.5 Evolução previsível da situação atual na ausência do projeto 

 

Prevê-se que, na ausência do projeto, se mantenham a unidades de paisagem 

existentes, que refletem os usos atuais, sem que venham a ser afetadas as zonas que seriam 

perturbadas pela construção dos diversos edificados em projeto. Neste âmbito, na área de 

projeto deverá continuar a manter-se a paisagem essencialmente dominada por matos e 

incultos. 

 

 

III.11 Património 

 

O presente capítulo constitui o relatório dos trabalhos de prospeção arqueológica 

decorridos no âmbito da elaboração do EIA, na vertente patrimonial, desenvolvido com vista à 

instalação avícola Quinta da Póvoa. 

Os trabalhos arqueológicos justificam-se pela necessidade de identificação de eventuais 

elementos patrimoniais, nas vertentes arqueológica, histórica e edificada, que se encontrem na 

área afeta à referida instalação, assim como de propor medidas minimizadoras a aplicar sobre 

esses elementos, caso os mesmos sofram impactes arqueológicos decorrentes da existência 

da referida instalação. 

Os trabalhos de prospeção arqueológica foram devidamente autorizados pela Direção 

Geral do Património Cultural (DGPC), sendo executados pelo arqueólogo António Ginja, 

signatário do presente documento. 

No Anexo 6 do Volume III apresenta-se o relatório integral e o ofício da Direção-Geral do 

Património Cultural (DGPC) referente à autorização para prospeção da área de projeto. 

 

III.11.1 Enquadramento Histórico e Arqueológico 

 

Ao chegarmos a Penela destaca-se na paisagem o seu imponente castelo, ex-líbris da 

vila, implantado num cume rochoso do relevo montanhoso, pelo qual se espraia o casario 

branco.  

Não é certa a sua origem cronológica, especulando-se que tenha a sua fundação sobre 

uma possível “torre militar romana” (www.monumentos.pt). No entanto, o que dele se pode ver 

http://www.monumentos.pt).


 

 
Margem Abrangente – Comercialização e Produção Animal, Lda. 

 

Instalação Avícola Quinta da Póvoa                                                                                                                            124 

Estudo de Impacte Ambiental – Volume II – Relatório Síntese 

atualmente remonta aos séculos XIV-XV, pese embora a primitiva construção datar do tempo 

do conde D. Sesnando, século XI (Arnaut e Dias, 2009).  

Todavia, a passagem na região de Penela, remonta a períodos bem mais recuados.  

Trabalhos arqueológicos realizados no Castelo do Sobral e Outeiro da Gorunha 

revelaram, por exemplo, a existência de artefactos líticos pré-históricos. Se nestes casos se 

trata de achados isolados, os verificados na Ribeira de Arades apontam para a existência de 

um povoado datável do paleolítico médio (www.igespar.pt). 

Embora com uma cronologia um tanto vaga, foram identificados no Campo da Póvoa, 

diversos líticos em sílex, quartzo e quartzito, bem como alguns fragmentos de cerâmica pré-

histórica e de épocas mais recentes (www.igespar.pt).  

De igual modo, o sítio de Barbealho 2 revelou materiais de diferentes cronologias, 
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Laço, situado não muito longe do local apontado para “Cabeça Denta”, embora não se 

conheçam as suas localizações exatas. 

Embora escassos e de cronologia imprecisa, testemunham a ocupação pré-histórica do 

local os achados de fragmentos de líticos de quartzito no sítio de Castelos 1 (www.igespar.pt). 

Com ocupação compatível com a Idade do Bronze e Idade do Ferro, embora sem 

elementos que apontem para uma cronologia rigorosa, há a referenciar o povoado do Castelo 

da Cabeça Redonda. (www.igespar.pt).  

Ao período romano atribuem-se os materiais cerâmicos na Bouçã, Figueiras Podres, no 

Muro (www.igespar.pt) e ainda no sítio de Castelos 1. 

Do seu património arquitetónico destaca-se a igreja paroquial de invocação ao mártir S. 

Sebastião. Embora de estilo manuelino, a construção encontra-se bastante alterada pelas 

diversas intervenções de que tem sido alvo ao longo dos tempos. O seu interior preserva um 

retábulo em talha dourada da época de D. Pedro II, na cabeceira (ARNAUT e DIAS, 2009). 

 

III.11.2 Metodologia 

 

Previamente aos trabalhos de campo, foram definidas as áreas de incidência direta e 

indireta do projeto, realizada a pesquisa bibliográfica e documental, consultadas as bases de 

dados das entidades oficiais, recolhidas informações orais junto das populações locais e 

analisada a toponímia e a fisiografia da região. 

Decorrido este trabalho de pesquisa, os dados recolhidos foram transpostos para a 

cartografia, a fim de promover uma prospeção adequada. 

A prospeção incidiu sobre a totalidade da área afeta ao projeto. 

Promovemos uma prospeção sistemática, que consistiu no percurso integral do terreno 

prospetado, em linhas paralelas equidistantes, distando entre si 5 metros, com observação 

direta sobre a superfície do terreno. 

Previa-se a sinalização sobre base cartográfica dos diferentes tipos de visibilidade ao 

solo, preconizando-se a sinalização também das ocorrências patrimoniais eventualmente 

detetadas. 

Previa-se ainda a avaliação sumária das ocorrências arqueológicas identificadas, com 

vista à hierarquização da sua importância científica e patrimonial. 
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III.11.3 Caracterização da área de estudo 

 

Previamente à prospeção foram desenvolvidas consultas bibliográficas e consultadas as 

bases de dados das entidades oficiais. Deste trabalho resultou a não deteção de quaisquer 

ocorrências patrimoniais dentro da área afeta ao projeto ou nas suas proximidades. 

Também a recolha de informações orais, assim como as análises toponímica e da 

fisiografia da região resultou infrutífera quanto à deteção de elementos patrimoniais dentro ou 

próximo da área a afetar. 

Consequentemente, não houve lugar à relocalização cartográfica de dados recolhidos 

previamente à prospeção. 

Toda a área prospetada apresentava vegetação rasteira, de fraca densidade, permitindo 

uma boa visibilidade ao solo. 

A área prospetada desenvolvia-se ao longo de zona aplanada, no sopé de uma série de 

colinas que se desenvolviam a E da área de projeto. Sensivelmente no limite poente do terreno 

desenvolvia-se uma linha de água, seca à data da prospeção, que se orientava 

transversalmente ao sentido do terreno. 

Não obstante se desenvolverem já fora da área em estudo, foram prospetadas as colinas 

a Este da propriedade, com vista à deteção de sítios arqueológicos eventualmente localizados 

nos topos das colinas adjacentes ou desenvolvidos a meia-encosta. 

O facto da linha de água detetada se encontrar seca permitiu avaliar os seus taludes e, 

consequentemente, deduzir o fraco potencial estratigráfico da área prospetada, composto por 

coluviões sucessivamente sobrepostos, num conjunto de reduzida espessura, assente sobre o 

afloramento rochoso calcário. 

Verificou-se a não deteção de quaisquer elementos patrimoniais de superfície, não 

havendo portanto lugar à definição das respetivas distâncias às áreas de afetação direta e 

indireta do projeto. 

Relativamente às acessibilidades, a propriedade localiza-se imediatamente a sul do lugar 

de Chão de Ulmeiro, com o qual se encontra em comunicação através de um caminho em terra 

batida.  

Da prospeção às margens deste acesso resultou a não deteção de quaisquer vestígios 

arqueológicos ou patrimoniais. 
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III.11.4 Evolução previsível da situação atual na ausência do projeto 

 

Não se estimam alterações na componente patrimonial decorrente da eventual 

inexistência do projeto. 

 

III.12 Analise socioeconómica 

 

O presente capítulo tem como objetivo a caracterização socioeconómica da área onde 

está inserida o projeto de Instalação Avícola Quinta da Póvoa, objeto do presente EIA. Será 

feita uma breve caracterização do concelho e da região, através da avaliação de indicadores 

socioeconómicos, recorrendo para isso a informação e elementos bibliográficos diversos, 

fornecidos por entidades oficiais, nomeadamente do INE (Instituto Nacional de Estatística) e 

CCDRC (Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro). No seu conjunto, 

estes dados permitiram sustentar a caracterização socioeconómica que se apresenta. 

 

III.12.1 Enquadramento regional 

 

A área em estudo, localizada no distrito de Coimbra, concelho Penela, inclui-se na 

comunidade intermunicipal da Região de Coimbra (NUT III), o qual integra a unidade 

administrativa da Região Centro (NUT II). 

A Região de Coimbra é constituída por um conjunto de 19 municípios: Arganil, 

Cantanhede, Coimbra, Condeixa-a-Nova, Figueira da Foz, Góis, Lousã, Mealhada, Mira, 

Miranda de Corvo, Montemor-o-Velho, Mortágua, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, 

Penacova, Penela, Soure, Tábua e Vila Nova de Poiares. 

Por sua vez, o concelho de Penela é composto por 4 freguesias: Cumeeira, Espinhal, 

Podentes e União das Freguesias São Miguel, Santa Eufémia e Rabaçal, sendo que a 

instalação avícola Quinta da Póvoa localiza-se no limite do concelho de Penela com o concelho 

de Ansião, na União de Freguesias São Miguel, Santa Eufémia e Rabaçal. 
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III.12.2 Caracterização demográfica 

 

A nível demográfico, a região apresenta um declínio resultando no despovoamento dos 

territórios rurais e densificação dos principais centros urbanos. Penela regista uma densidade 

populacional de 44,4 hab/km2, muito inferior ao registado no total da região de Coimbra (106,1 

hab/km2), na região Centro (88,5 hab/km2) e a nível nacional (114,5 hab/km2). 

A União de Freguesias São Miguel, Santa Eufémia e Rabaçal, onde se localiza a área de 

projeto, com uma área de 67 km2, corresponde a cerca de 49,6% do território concelhio, em 

2011 apresentava 61% do total da população concelhia, registando uma densidade 

populacional de 54,6 hab/km2, superior ao total do concelho de Penela (Quadro III.39). 

 

Quadro III.39 – Comparação da distribuição da população às várias escalas de análise e variação da 

população 2001/2011 

Unidade administrativa 
N.º em 
2001 

N.º em 
2011 

Variação 
(%) 

(2001/2011) 

Área 
(km2) 

Densidade 
Pop. 

Hab/km2 
(2011) 

Continente – Nuts I 9869.343 10047.621 1,81 89.089 112,8 

Centro – Nuts II 2348.397 2327.755 -0,88 28.199 85,5 

Região de Coimbra – Nuts III 472.334 460.139 -2,58 4.336 106,1 

Concelho Penela 6.594 5.983 -9,27 135 44,4 

União de Freguesias São Miguel, 

Santa Eufémia e Rabaçal 
3.842 3.651 -4,97 67 54,6 

Freguesia Cumeeira 1.273 1.072 -15,79 21 50,3 

Freguesia Espinhal 895 775 -13,41 29 26,4 

Freguesia Podentes 584 485 -16,95 17 28,1 

Fonte: Censos 2001 e Censos 2011, INE e PORDATA 

 

Fazendo uma análise da evolução demográfica da região de Coimbra, patente no Quadro 

III.34, verifica-se que esta sofreu uma variação negativa da população no período 2001-2011 

na ordem de – 2,58%, muito superior à verificada no total da região Centro (-0,88%), enquanto 

a nível nacional se verificou um acréscimo de cerca de 1,99% de população residente neste 

período. 



 

 
Margem Abrangente – Comercialização e Produção Animal, Lda. 

 

Instalação Avícola Quinta da Póvoa                                                                                                                            133 

Estudo de Impacte Ambiental – Volume II – Relatório Síntese 

O concelho de Penela registou a perda de 611 habitantes, o que representa -9,27% da 

sua população residente. Ao nível das freguesias a tendência é semelhante (Figura III.45). As 

freguesias onde a perda demográfica foi mais acentuada no período 2001-2011 foram nas 

freguesias de Cumeeira e Podentes (Figura III.46). 

 

 
Figura III.45 – População residente por freguesia no Município de Penela de 2001 a 2011 

 

 

Figura III.46 - Variação da população residente freguesia no Município de Penela entre 2001 e 

2011 

 

No que concerne à distribuição da população pelos vários grupos etários, pode-se 

constatar no Quadro III.40 que, em 2011, apenas 21,3% da população residente em Penela 
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tinha idade inferior a 24 anos. A União das Freguesias São Miguel, Santa Eufémia e Rabaçal, 

apresenta 21,6%, o valor mais elevado de entre as freguesias do concelho. 

A faixa etária que apresenta maior preponderância no total dos grupos etários em análise 

é a dos 25 aos 64 anos de idade, na qual Penela regista um valor de 49,4% e a União das 

Freguesias São Miguel, Santa Eufémia e Rabaçal 49,7%. 

A nível da população idosa, Portugal continental, em 2011, registava 19,3% da sua 

população com mais de 65 anos, a região Centro apresentava 22,4%, a região de Coimbra 

22,8%, apresentando a realidade da região em estudo percentagens superiores, pelo que 

Penela e União das Freguesias São Miguel, Santa Eufémia e Rabaçal ultrapassavam esses 

valores com 29,3% e 28,7%, respetivamente, da sua população residente nesta faixa etária. 

 

Quadro III.40 – Estrutura da população por grupos etários, por regiões administrativas 

Unidade administrativa 
Grupos Etário Índice de 

envelhecimento 
(%) 

0-14 % 15-24 % 25-64 % 65 ou 
mais % 

Continente 1484.120 14,8 1079.493 10,7 5546.220 55.2 1937.788 19,3 130,6 

Região Centro 319.258 13,7 239.248 10,3 1247.499 53.6 52.1750 22,4 163,4 

Região de Coimbra 59.278 12,9 45.527 9,9 250.604 54.5 10.4730 22,8 176,7 

Concelho de Penela 731 12,2 541 9,0 2.957 49.4 1.754 29,3 239,9 
União de Freguesias São 
Miguel, Santa Eufémia e 

Rabaçal 
454 12,4 336 9,2 1.814 49.7 1.047 28,7 230,6 

Freguesia Cumeeira 116 10,8 109 10,2 522 48.7 325 30,3 280,2 

Freguesia Espinhal 107 13,8 53 6,8 376 48.5 239 30,8 223,4 

Freguesia Podentes 54 11,1 43 8,9 245 50.5 143 29,5 264,8 

Fonte: Censos 2011, INE 

 

O índice de envelhecimento do concelho de Penela, de 239,6% em 2011, que significa a 

existência de 239,9 idosos por cada 100 jovens, superou o valor registado na região do Centro 

e Coimbra, o que indica um forte envelhecimento da população do concelho de Penela. 

Com efeito, o índice de envelhecimento da população do concelho Penela agravou-se de 

218% em 2001, para 239,9% em 2011. Este agravamento é sentido na totalidade das 

freguesias do concelho de Penela, com exceção na freguesia de Espinhal. 

Este envelhecimento está ligado, não só à emigração instaurada nas regiões rurais e ao 

êxodo rural para as grandes cidades do litoral das populações mais jovens, bem como ao facto 

de atualmente a esperança de vida ser mais elevada e a taxa de natalidade estar a diminuir. 

Em 2011, o concelho de Penela apresentava uma taxa de natalidade de 6,2%, nitidamente 
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inferior ao verificado quer a nível nacional (9,1%), região Centro (7,9%) e região de Coimbra 

(7,9%), enquanto no que concerne à mortalidade o concelho apresenta uma taxa de 15,6%, 

superior à região de Coimbra (11,3%), região Centro (11,3%) e à taxa a nível nacional (9,8%). 

A taxa de mortalidade superior à taxa de natalidade reflete o estado de saúde e de 

envelhecimento da estrutura etária da população. 

Analisando o nível de escolaridade da população residente (Quadro III.41), dados de 

2011 revelam que 10,8% da população do concelho de Penela não possuem qualquer grau de 

escolaridade, apresentando valores superiores à média da região de Coimbra (8,40%), da 

região Centro (8,97%) e do registado a nível nacional (8,49%). A nível da união de freguesias, 

onde incide presente estudo, os valores percentuais constatados (10,3%) são inferiores ao 

verificado no total do concelho. 

 

Quadro III.41 – População residente segundo a qualificação académica por regiões administrativas  

Unidade administrativa Sem nível de 
escolaridade 

Ensino 
pré-escolar 

Ensino básico 
Ensino 

secundário 
Ensino 

pós-
secundário 

Ensino 
superior  1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 

Continente – Nuts I 852.608 246.408 2989.494 1031.355 1579.333 1691.252 87.432 1569.739 

Centro – Nuts II 208.837 55.994 764.092 231.784 350.665 370.067 20.295 32.6021 
Região de Coimbra – 
Nuts III 38.669 10.751 145.292 41.071 67.024 71.809 3.579 81.944 

Concelho Penela 647 126 2.418 496 842 804 49 601 
União de Freguesias São 
Miguel, Santa Eufémia e 
Rabaçal 

376 82 1.445 68 143 532 33 380 

Freguesia Cumeeira 137 17 464 83 118 131 8 104 

Freguesia Espinhal 101 19 294 54 69 90 4 66 

Freguesia Podentes 33 8 215 291 512 51 4 51 
Fonte: Censos 2011, INE. 

 

No que se refere à taxa de analfabetismo, esta apresenta um valor de analfabetismo de 

8,38%, no concelho de Penela e de 8,20% na União de Freguesias de São Miguel, Santa 

Eufémia e Rabaçal, taxa que na região de Coimbra é inferior, totalizando 5,86% (Figura III.47). 
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Figura III.47 – Taxa de analfabetismo por regiões administrativas  

 

Apenas 13,4% da população do concelho e 14,6% da União de Freguesias São Miguel, 

Santa Eufémia e Rabaçal concluiu o ensino secundário, valores inferiores aos da região 

Coimbra (15,6%) e Centro (15,9%), e à média nacional que é de 16,8%, o que revela a 

fragilidade do nível de qualificação da população residente. No que respeita à população com 

estudos superiores, o concelho de Penela apresenta apenas 10,0% da sua população, 

enquanto a União de freguesias onde se insere o projeto em estudo regista 10,4%, valor 

bastante inferior à média da Região de Coimbra (17,8%) e a média nacional (15,6%). 

 

III.12.3 Estrutura económica 

 

A caracterização da estrutura económica desenvolve-se em torno dos indicadores de 

população ativa, tais como a condição da população perante o trabalho, bem como a sua 

distribuição pelos sectores de atividade económica, taxas de atividade e desemprego. 

A taxa de atividade da população residente no concelho de Penela, de acordo com os 

resultados do recenseamento de 2011 (Quadro III.32), é de 39,53 %, mais baixa face aos 

valores registados na região Coimbra (45,47%), região Centro (45,38%) e a nível nacional 

(47,58%). No que respeita à taxa de desemprego, o concelho de Penela regista valores 

favoráveis comparativamente com a região Centro e região de Coimbra, registando a freguesia 

de Podentes um valor excecionalmente baixo. 
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Quadro III.42 - Comparação da taxa de atividade e taxa de desemprego nas várias regiões 

administrativas 

Unidade administrativa Taxa de atividade 
(%) 

Taxa de desemprego 
(%) 

Continente – Nuts I 47,58 13,92 

Centro – Nuts II 45,38 10,98 

Região de Coimbra – Nuts III 45,47 10,34 

Concelho Penela 39,53 10,02 
União de Freguesias São Miguel, 
Santa Eufémia e Rabaçal 39,66 10,22 

Freguesia Cumeeira 40,39 9,7 

Freguesia Espinhal 36,65 12,68 

Freguesia Podentes 41,24 5,5 
Fonte: Censos 2011, INE 

 

Da análise da distribuição da população ativa por sector de atividade (Quadro III.43), no 

concelho de Penela o sector primário regista valores muito pouco significativos (2,35%), neste 

concelho a concentração da população ativa faz-se essencialmente no sector terciário (72,4%) 

e com menor expressão no sector secundário (28,76%). O comportamento ao nível das 

freguesias e a nível nacional é semelhante ao do concelho. 

 

Quadro III.43 - População ativa segundo o sector de atividade económica, por região administrativa 

Unidade 
administrativa Total 

Primário Secundário Terciário 

N.º % N.º % N.º % Serv. Nat. 
Social 

Serv. Rel. 
Atividade 

Económica 
Continente 4150.252 121.055 2,92 1115.357 26,8 2913.840 70,2 1179.316 1734.524 

Centro 940.211 35.018 3,72 282.800 30,1 622.393 66,2 272.878 349.515 

R. Coimbra 187.726 5.232 2,79 46.619 24,8 135.875 72,4 66.191 69.684 

Cc Penela 2.128 50 2,35 612 28.8 1.466 68,9 751 715 
União de Freguesias 
São Miguel, Santa 
Eufémia e Rabaçal 

1.300 31 2,38 351 27,0 918 70,6 495 423 

Cumeeira 391 10 2,56 141 36,1 240 61,4 93 147 

Espinhal 248 3 1,21 73 29,4 172 69,4 88 84 

Podentes 189 6 3,17 47 24.9 136 72,0 75 61 
Fonte: Censos 2011, INE 

 

O Quadro III.44 permite analisar com maior detalhe a repartição da população residente 

no concelho de Penela pelos diferentes ramos de atividade económica. 
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Quadro III.44 – Ramos de atividade económica no concelho e freguesias de Penela 

Atividade económica (CAE Rev 3) 
CC Penela 

União de 
Freguesias 
São Miguel, 

Santa 
Eufémia e 
Rabaçal 

Cumeeira Espinhal Podentes 

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 
Agricultura, produção animal, caça, 
floresta e pesca 50 2,35 31 2,38 10 2,56 3 1,21 6 3,17 

Indústrias extrativas 8 0,38 4 0,31 2 0,51 2 0,81 0 0,00 

Indústrias transformadoras 270 12,69 157 12,08 69 17,65 19 7,66 25 13,23 
Eletricidade, gás, vapor, água quente e 
fria e ar frio 6 0,28 4 0,31 0 0,00 1 0,40 1 0,53 

Captação, tratamento e distribuição de 
água; saneamento, gestão de resíduos 
e despoluição 

7 0,33 6 0,46 0 0,00 0 0,00 1 0,53 

Construção 321 15,08 180 13,85 70 17,90 51 20,56 20 10,58 
Comércio por grosso e a retalho; 
reparação de veículos automóveis e 
motociclos 

378 17,76 227 17,46 69 17,65 46 18,55 36 19,05 

Transportes e armazenagem 94 4,42 52 4,00 19 4,86 14 5,65 9 4,76 

Alojamento, restauração e similares 87 4,09 61 4,69 12 3,07 12 4,84 2 1,06 
Atividades de informação e de 
comunicação 22 1,03 10 0,77 7 1,79 3 1,21 2 1,06 

Atividades financeiras e de seguros 23 1,08 13 1,00 6 1,53 2 0,81 2 1,06 

Atividades imobiliárias 8 0,38 5 0,38 3 0,77 0 0,00 0 0,00 
Atividades de consultoria, científicas, 
técnicas e similares 48 2,26 25 1,92 17 4,35 2 0,81 4 2,12 

Atividades administrativas e dos 
serviços de apoio 50 2,35 28 2,15 12 3,07 5 2,02 5 2,65 

Administração Pública e Defesa; 
Segurança Social Obrigatória 185 8,69 117 9,00 23 5,88 21 8,47 24 12,70 

Educação 202 9,49 138 10,62 28 7,16 22 8,87 14 7,41 
Atividades de saúde humana e apoio 
social 297 13,96 202 15,54 35 8,95 36 14,52 24 12,70 

Atividades artísticas, de espetáculos, 
desportivas e recreativas 12 0,56 9 0,69 2 0,51 1 0,40 0 0,00 

Outras atividades de serviços 27 1,27 17 1,31 4 1,02 1 0,40 5 2,65 
Atividades das famílias empregadoras 
de pessoal doméstico e atividades de 
produção das famílias para uso próprio 

33 1,55 14 1,08 3 0,77 7 2,82 9 4,76 

Total 2.128 100,00 1.300 100,00 391 100,00 248 100,00 189 100,00 

Fonte: INE - Censos 2011 

 

Analisando o Quadro III.44 constata-se que na generalidade são as atividades comércio, 

reparações e construção que caracterizam a estrutura económica das freguesias do concelho 

de Penela. Na União de Freguesias São Miguel, Santa Eufémia e Rabaçal, o sector de 

atividade que regista maior percentagem de população residente é no comércio e reparação 

com 17,46%, seguido das atividades de saúde humana e apoio social (15,54%). A freguesia 

que regista maior percentagem de população residente empregue no setor da transformação é 
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a freguesia da Cumeeira, com 17,65%. O sector da indústria extrativa emprega 4 residentes da 

União de Freguesias de São Miguel, Santa Eufémia e Rabaçal correspondendo cerca de 

0,31% da população empregada nesta freguesia. 

 

III.12.4 Evolução previsível da situação atual na ausência do projeto 

 

Face à ausência do projeto prevê-se a manutenção da situação atual. Contudo, 

reconhece-se que a não implementação do projeto não criará expectativas de contribuição para 

o desenvolvimento económico, uma vez que não haverá investimento, e não permitirá a criação 

de novos postos de trabalho. 

 

 

III.13 Ordenamento do Território 
 
Neste item pretende-se analisar os instrumentos de ordenamento territorial a que a área de 

inserção do projeto está sujeita e as condicionantes locais à sua implantação, que de alguma 

forma, possam condicionar a concretização das principais ações do projeto. Nomeadamente no 

que refere à compatibilização do projeto em análise. 

De acordo com a Lei n.º 31/2014, de 30 de maio, que estabelece as bases gerais da política 

pública de solos, de ordenamento do território e de urbanismo e o Decreto-Lei n.º 80/2015, de 

14 de maio, que aprova a revisão do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial 

(RJIGT), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, a política nacional de 

ordenamento do território baseia-se num sistema de gestão territorial que se organiza, num 

quadro de interação coordenada, em 4 âmbitos:  

 Âmbito nacional, concretizado através de instrumentos como a política nacional de 

ordenamento do território (PNOT), os planos sectoriais (PS) relativos a diversas áreas 

da administração central tais como transportes, comunicações, saúde, cultura ou 

ambiente com incidência territorial, como por exemplo a Rede Natura 2000 e Plano de 

Gestão de Bacia Hidrográfica (PGBH), e os planos especiais (PE), sendo estes os 

planos de ordenamento das áreas protegidas (POAP), os planos de ordenamento da 

orla costeira (POOC), o plano de ordenamento dos estuários (POE) e os planos de 

ordenamento das albufeira de águas públicas (POAAP); 

 Âmbito regional, concretizado através dos planos regionais de ordenamento do território 

(PROT); 
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 Âmbito intermunicipal, concretizando através dos programas intermunicipais, planos 

diretores intermunicipais (PDI), planos de urbanização intermunicipais (PUI) e os planos 

de pormenor intermunicipais (PPI); 

 Âmbito municipal, que se concretiza através dos planos diretores municipais (PDM), os 

planos de urbanização (PU) e os planos de pormenor (PP). 

No Quadro III.45 indica-se os instrumentos de gestão territorial em vigor na área de 

implementação do projeto. 

 

Tendo em consideração que os programas territoriais (PNPOT, PNA e PS) vinculam 

apenas as entidades públicas, não sendo estes direta e imediatamente vinculativos para os 

particulares, apenas destaca-se o plano de ordenamento a nível local (municipal), o Plano 

Diretor Municipal (PDM) de Penela. 

 

Quadro III.45 – Instrumentos de gestão territorial em vigor na área de implementação do projeto 

Instrumento Designação Diploma 

PNPOT 
Plano Nacional da Politica de Ordenamento 

Território 

Lei n.º 58/2007, de 4 de setembro, 

retificada pelas Declarações de Retificação 

n.º 80-A/2007, de 7 de setembro, e n.º 103-

A/2007, de 23 de novembro 

PNA Plano Nacional da Água Decreto-Lei n.º 112/2002, de 17 de abril 

PS 

Plano Regional de Ordenamento Florestal do Pinhal 

Interior Norte 

Decreto Regulamentar n.º 17/07, de 28 de 

março 

Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas do 

Vouga, Mondego, Lis e das Ribeiras do Oeste 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 16 

-D/2013, de 22 de março 

PROT 
Plano Regional de Ordenamento do Território para 

a Região Centro (PROT-Centro) 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 

31/2006, de 23 de março 

PDM  Plano Diretor Municipal de Penela (Revisão) 

Diário da República, 2.ª série, N.º 157, de 

16 de agosto de 2013, pelo Aviso (extrato) 

n.º 10340/2013. 
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do Artigo 31º, do Regulamento do PDM, nas áreas de RAN “…é aplicável o regime 

jurídico da RAN.” e são permitidas novas edificações, quando admitidas, cujas as 

condições de edificabilidade estão estabelecidas no Artigo 25º,do mesmo regulamento. 

 Área Agrícola de Produção Complementar, que segundo o artigo 31º “caraterizam-se 

pela sua potencialidade para a exploração e produção agrícola e pecuária, tendo ainda 

como função contribuir para a manutenção do equilíbrio ambiental do território.”. 

Segundo alínea 2, do Artigo 33º, do Regulamento do PDM, são permitidas novas 

edificações, quando admitidas, desde que apliquem- se as disposições do Artigo 25º, do 

Regulamento do PDM, que ficam, sujeitas aos seguintes parâmetros urbanísticos:  

“1. Estes estabelecimentos devem ser instalados na proximidade da produção 

primária, devendo cumprir os seguintes parâmetros:  

a) A altura da fachada não pode ser superior 10 metros;  

b) A área total de implantação não pode ser superior a 2.000 m²: 

c) Não afetem negativamente a área envolvente sob os pontos de vista 

paisagístico e de salubridade;  

2. Estes estabelecimentos incluem obrigatoriamente espaço verde de 

enquadramento, destinado à integração paisagística, e sistemas de controlo dos 

impactes ambientais nos termos previstos na lei.  

3. Em casos devidamente justificados, por questões técnicas, admite-se o não 

cumprimento dos parâmetros definidos nas alíneas a) e b) do nº 1.” 

 

Segundo o artigo 43º do Regulamento do PDM, o Espaço de Uso Múltiplo Agrícola e 

Florestal “compreende os terrenos ocupados quer por sistemas agro-silvo-pastoris quer por 

usos agrícolas e silvícolas alternados e funcionalmente complementares”. Nos espaços de uso 

múltiplo Agrícola e Florestal são admitidas novas edificações desde que cumpram os requisitos 

do Artigo 25º do referido regulamento. 

 

No Quadro III.46 apresenta-se uma estimativa da afetação dos espaços a ocupar 

pelo projeto em estudo. 
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Quadro III.46 – Classes de espaços afetas ao projeto 

Edificações 

Espaço Agrícola 
Espaços Múltiplos Agrícolas e 

Florestais Área agrícola de 
produção 

Área agrícola de 
produção complementar 

Pavilhão Avícola 1 2.235,05 m2 --- -- 

Pavilhão Avícola 2 639,38 m2 1.567,42 m2 --- 

Pavilhão Avícola 3 --- 2206,80 m2 --- 

Armazém 567,40 m2 --- --- 

Reservatório de água --- --- 100,00 m2 

Arco de desinfeção 28,30 m2 --- -- 

Pavimento em betão 127,25 m2 ---  

Maciço de silos de 
alimentação 

40,8 m2 20,4 m2 --- 

Total 3.638,18 m2 3.794,62 m2 100,00 m2 

 

 

III.13.2 Condicionante, servidões e restrições de utilidade pública 

 

As principais condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública encontram-se 

regulamentadas no PDM de Penela e representadas na Planta de Condicionantes, à escala 

1/25 000, que desdobra-se, entre outras, em: 

 Planta de Condicionantes – Recursos Ecológicos, Hídricos e Geológicos 

 Planta de Condicionantes – Recursos Agrícolas e Florestais 

 Planta de Condicionantes – Património e Infraestruturas 

 

Da sobreposição do limite do projeto da Instalação Avícola Quinta da Póvoa, com a 

Planta de Condicionante verifica-se que a área de projeto é parcialmente abrangida pelo 

regime jurídico RAN, REN e pela servidão administrativa e restrição de utilidade pública de 

uma Linha de Muito Alta Tensão, que atravessa a propriedade no sentido N-S. 
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Na ausência de informação cartográfica publicada relativamente à classificação das 

terras anteriormente referida, integram a RAN, para efeitos de delimitação (Artigo 8.º do 

Decreto- Lei n.º 73/2009, de 31 de Março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 199/2015, de 16 de 

setembro): 

“a) As áreas com solos das classes de capacidade de uso A, B e Ch; 

b) As áreas com unidades de solos classificados como baixas aluvionares e coluviais; 

c) As áreas em que as classes e unidades referidas nas alíneas a) e b) estejam 

maioritariamente representadas quando em complexo com outras classes e unidades de 

solo”. 

De acordo com o Artigo 22º, do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março, alterado pelo 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 199/2015, de 16 de setembro, “As utilizações não agrícolas de 

áreas integradas na RAN só podem verificar -se quando.(…).não exista alternativa viável fora 

das terras ou solos da RAN, no que respeita às componentes técnica, económica, ambiental e 

cultural, devendo localizar-se nas terras e solos classificadas como de menor aptidão, e 

quando estejam em causa: (…) 

Pela análise da Planta de Condicionantes – Recursos Agrícolas e Florestais verifica-se 

que cerca de 37% da área de projeto está em RAN, e, portanto, sob o regime jurídico da RAN. 

A construção dos edificados projetados ocupará cerca de 3.638,18 m2 sobre a área classificada 

RAN, equivalente a 13.3% da área total da RAN abrangida pelo projeto. 

 

III.13.2.2 Linha de muita alta tensão 

 

A servidão e restrição de utilidade pública respeitante a linhas de alta tensão ficam 

constituídas nos termos do Decreto-Lei n.º 29/2006, de 15 de fevereiro e no Decreto-Lei n.º 

172/2006 de 23 de agosto, no Decreto-Lei n.º 43335, de 19 de novembro de 1960 e no 

Decreto-Lei n.º 26852 de 30 de julho de 1936.  

A servidão consiste na reserva do espaço, também denominada de faixa de proteção, 

com 45 m de largura centrada na linha, necessário à manutenção das distâncias de segurança 

designadamente a edifícios, ao solo, a árvores, etc., nas condições definidas no Regulamento 

de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão (RSLEAT), publicado no Decreto 

Regulamentar n.º 1/92 de 18 de fevereiro. O regulamento não proíbe a construção de 

edificações sob linhas de alta tensão, mas condiciona-a ao cumprimento de requisitos técnicos 

e de segurança. No Quadro III.47 apresenta-se as distâncias de segurança estabelecidas 

praticadas pela Rede Elétrica Nacional (REN). 
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Segundo o Artigo 3º, do Decreto-Lei n.º 29/2006, de 15 de fevereiro, considera-se uma 

linha de muita alta tensão, a linha com tensão entre fases cujo valor eficaz é superior a 110 kV. 

A área de projeto é intersectada pela Linha Penela – Zêzere com tensão nominal de 220 kV. 

 

Quadro III.47 - Distâncias de segurança junto a linhas de muita Alta Tensão 

Tensão nominal 150 220 400 

Solo 10 m (6,8)  12 m (7,1)m 14 m(8) 

Árvores 4 m (3,1) 5m (3,7) 8 m (5) 

Edifícios 5 m (4,2) 6 m (4,7) 8m (6) 

*Entre parenteseis indicam-se a distâncias mínimas definidas no RSLEAT 

 

Tendo presente o disposto no Regulamento de Segurança de Linhas de Aéreas de alta 

Tensão (Decreto-Regulamentar n.º 1/92 de 18 de Fevereiro) e no âmbito da restrição ao uso do 

solo decorrente da constituição da servidão, o projeto da instalação avícola fica sujeito às 

condicionantes de segurança afetando as edificações. Assim, nas proximidades dos pavilhões 

avícolas e armazém, nomeadamente coberturas e chaminés, os condutores da linha de alta 

tensão deverão ficar distanciados um mínimo de 4.7 m. 

 

III.13.2.3 Reserva Ecológica Nacional (REN) 

 

O regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional (REN) encontra-se estabelecido pelo 

Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de 

novembro que define esta restrição de utilidade pública como uma “(…) estrutura biofísica que 

integra o conjunto das áreas que, pelo valor e sensibilidade ecológicos ou pela exposição e 

suscetibilidade perante riscos naturais, são objeto de proteção especial” e com uma “restrição 

de utilidade pública, à qual se aplica um regime territorial especial que estabelece um conjunto 

de condicionamentos à ocupação, uso e transformação do solo, identificando os usos e as 

ações compatíveis com os objetivos desse regime nos vários tipos de áreas (…)”. 

O ponto 1, do Artigo 20.º, do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, alterado e 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, define que nas áreas integradas 

na Reserva Ecológica Nacional (REN) estão interditos os usos e ações de iniciativa pública e 

privada que se traduzam em: 
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 Operações de loteamento; 

 Obras de urbanização, obras de construção e obras de ampliação; 

 Vias de comunicação; 

 Escavações e aterros; 

 Destruição do coberto vegetal, com exceção das ações necessárias ao 

desenvolvimento das operações culturais de aproveitamento agrícola e das 

operações correntes de condução e exploração dos espaços florestais. 

O ponto 2, do mesmo artigo refere como exceções ao “ (…) disposto no número anterior, 

os usos e as ações que sejam compatíveis com os objetivos de proteção ecológica e ambiental 

e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas em REN (…)”, encontrando-

se estes definidos no Anexo II do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, alterado e 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro. 

O projeto da Instalação Avícola Quinta da Póvoa sobrepõe-se à área demarcada como 

REN correspondente à tipologia “Cursos de água e respetivos leitos e margens”. 

Segundo o ponto 2, da alínea a), da secção II, do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de 

agosto, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro entende-se 

por margem “ (…) uma faixa de terreno contígua ou sobranceira à linha que limita o leito das 

águas, com largura legalmente estabelecida (…)”.  

Assim, no projeto em análise, uma área com cerca 620 m2 está condicionado à faixa de 

servidão de 10 m para as linhas de água não navegáveis nem flutuáveis, segundo o disposto 

na alínea gg), do artigo 4.º da Lei da Água aprovada pela Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, 

alterada pelos Decretos -Leis n.os 245/2009, de 22 de setembro, 60/2012, de 14 de março, e 

130/2012, de 12 de junho. 

 

III.13.2.4 Proteção à oliveira 

 

A servidão em matéria de proteção à oliveira tem a sua base legal no Decreto-Lei n.º 

120/86, de 28 de maio. Segundo este diploma, o arranque e corte raso de povoamentos de 

oliveiras só pode ser efetuado mediante prévia autorização concedida pelas direções regionais 

da agricultura e pescas, desde que se verifiquem as seguintes condições discriminadas no 

artigo 2.º, destacando-se: 
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 quando o arranque for efetuado em zonas destinadas a obras hidráulicas agrícolas, a 

vias de comunicação ou construções e empreendimentos de interesse nacional, 

regional e local; 

 quando as oliveiras tiverem atingido um estado de decrepitude ou doença 

irrecuperável; 

 quando as densidades de povoamento forem inferiores a 45 árvores por hectare; 

 quando o arranque se destinar a obras, quer com finalidade exclusivamente agrícola 

de reconhecida utilidade, quer para habitação dos agricultores. 

O corte ou arranque de exemplares isolados não carece de autorização. 

Na área de implementação do projeto verifica-se ocorrência pontual de oliveiras antigas. 

 

III.13.3 Áreas sensíveis 

 

São consideradas como áreas sensíveis, segundo o disposto no Decreto-Lei nº151-

B/2013, de 31 de outubro alterado pelos Decretos-Lei n.º 47/2014 de 24 de março e 179/2015, 

de 27 de agosto: 

 Áreas Protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de 

julho; 

 Sítios da Rede Natura 2000, Zonas Especiais de Conservação e Zonas de 

Proteção Especial, classificadas nos termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de 

abril, no âmbito das Diretivas n.ºs 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de abril de 

1979, relativa à conservação das aves selvagens, e 92/43/CEE, do Conselho, de 

21 de maio de 1992, relativa à preservação dos habitats naturais e da fauna e da 

flora selvagens; 

 Zonas de proteção dos bens imóveis classificados ou em vias de classificação 

definidas nos termos da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro. 

 

Tendo em conta a sobreposição do local de estudo com a delimitação das áreas 

classificadas obtida através do site do Instituto e Conservação da Natureza (ICN), verifica-se 

que o projeto em estudo não se insere sobre qualquer área incluída na Rede Nacional de 

Áreas Protegidas, nem classificadas no âmbito da Rede Natura 2000. 

No entanto, tal como já referido, a área de projeto encontra-se a cerca de 100 metros da 

área classificada SIC Sicó/Alvaiázere (PTCON0045) pertencente à Rede Natura 2000 (Figura 

III.50). 
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Figura III.50 – Sítio de Interesse Comunitário na envolvente da área de projeto 

 

 

III.13.4 Evolução previsível da situação atual na ausência do projeto 

 

Na ausência do projeto, não são expectáveis alterações em termos de ordenamento do 

território nem de afetação de eventuais condicionalismos existentes. 

 

 

. 
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IV. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

 

Neste capítulo pretende-se identificar, caracterizar e avaliar os impactes ambientais 

potenciais decorrentes da implementação do projeto de Instalação Avícola da Quinta da Póvoa. 

A identificação e avaliação dos impactes ambientais foram efetuadas baseando-se na 

fase de atividade que o projeto se desenvolve, a que correspondem ações e impactes 

diferentes, designadamente a fase de construção, que envolve a construção dos edificados, 

infraestruturas e equipamentos e a fase de exploração da avícola em estudo. 

Atendendo a que não existem elementos relativos aos eventuais planos de desativação 

da instalação avícola a implementar, não se procedeu à avaliação dos impactes associados à 

fase de desativação do projeto. 

Os descritores ambientais considerados na avaliação de impactes foram os mesmos que 

os abordados na caracterização da situação de referência, muito embora se tenha procedido 

ao aprofundamento de determinados temas em detrimento de outros, devido à natureza das 

intervenções previstas no projeto em análise. 

Com vista à avaliação dos impactes quanto à possibilidade de prevenção e mitigação, os 

mesmos foram classificados para cada descritor (físico, biótico e antrópico), considerando os 

seguintes critérios: 

 Carácter: nulo, negativo ou positivo; 

 Incidência: direto ou indireto; 

 Probabilidade: a sua probabilidade de ocorrência ou grau de certeza (certo, provável 

ou incerto) 

 Área de influência: locais ou regionais, conforme sua área de abrangência. Local 

quando o impacte se manifesta na área de influência direta e regional quando o impacte 

ocorre na área de influência indireta; 

 Duração: temporário ou permanente; 

 Reversibilidade: Relaciona-se com as consequências do impacte ao longo do tempo. 

Ou seja, se os seus efeitos se acabam por anular ao fim de algum tempo (reversível), 

ou se pelo contrário, esses efeitos persistem (irreversível); 

 Recuperável: Capaz (recuperável) ou incapaz de ser mitigado (irrecuperável); 

 Magnitude: reflete a grandeza do impacte (reduzido, moderado, elevado). 
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A atribuição do significado dos impactes resultou da ponderação qualitativa de todos 

estes critérios, resultando numa graduação em três níveis: significativo, pouco significativo e 

não significativo. 

Descrevem-se de seguida os impactes identificados inerentes a implementação do 

projeto em análise divididos entre as fases de construção e exploração por cada um dos 

descritores ambientais analisados. 

 

IV.1 Clima 

 

De um modo geral, não se prevê que que a implementação do projeto de Instalação 

Avícola de Quinta da Póvoa gere impactes ao nível do Clima 

 
IV.2 Geologia e Geomorfologia 

 

Em relação a estes descritores, e tendo em conta o projeto em estudo considera-se que o 

ambiente geológico/ geomorfológico da atual área em estudo, não será alterado nas suas 

principais características. 

 

a) Fase de construção 

Os principais impactes sobre a geologia e geomorfologia, na fase de construção, estão 

relacionados com a movimentação de solo e escavação/aterro, para a edificação em projeto. 

Estas ações poderão originar uma alteração na morfologia, alterando-se a topografia 

preexistente, de forma direta e irreversível, na área afetada pela implantação do projeto 

Na área de implantação do projeto não se conhecem valores geológicos com interesse 

científico dignos de preservação. No entanto, nas zonas onde estão previstas escavações para 

abertura de alicerces, valas para a instalação de redes de infraestruturas de abastecimento e 

drenagem contribuirá para a destruição da camada superficial da formação geológica, 

nomeadamente “Margas e Calcários de Quiaios e de São Gião”. 

Atendendo às características do projeto, os impactes são de baixa significância, uma vez 

que as escavações e aterros apresentam cotas de trabalho modesta e a implantação do projeto 

não implica alteração nas características do meio morfológico e alterações nas propriedades 

geológicas, tais como, um aumento da alterabilidade da formação presente. Assim considera-
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se que os impactes nestes descritores como negativo, direto, certo, local, permanente, 

magnitude reduzida, irreversível e de não significativo. 

 

a) Fase de exploração 

Durante a fase de exploração não se prevê a ocorrência de qualquer impacte sobre a 

geologia e geomorfologia na área do projeto. 

 

IV.2 Solo e Capacidade de Uso 

 

Atendendo às características do projeto em análise considera-se que os impactes no solo 

prendem-se essencialmente com a fase de construção e dizem respeito à modificação de usos, 

ao nível estrutural, perda volumétrica e diminuição ou destruição da respetiva capacidade de 

uso e aptidão potenciais. 

 

a) Fase de construção 

Durante a fase de construção estão previstas diversas ações que, direta ou 

indiretamente, poderão originar impactes negativos nos solos, tais como: 

 A ocupação pela área do estaleiro (250 m2) que ficam temporariamente afetadas no 

que respeita ao seu uso; 

 As ações de desmatação e decapagem dos solos que conduzem à destruição de solo 

natural e consequentemente ao aumento de exposição aos processos erosivos; 

 Movimentação de solos decorrentes das ações de escavação e aterros; 

 A circulação de maquinaria pesada provocando a compactação do solo e 

consequentemente a redução da taxa de infiltração e da drenagem interna, aumento 

do escoamento superficial e da erosão; 

 Contaminações dos solos acidentais por derramamentos de óleos e combustíveis, 

assim como outos produtos, tais como pinturas, diluentes etc. 

 

Os impactes decorrentes destas ações não se preveem significativos uma vez que na 

área de implantação do projeto os solos são pobres e delgados, cuja aptidão agrícola é 

reduzida a nula. Assim, considera-se que o impacte no solo é considerado como negativo, 

direto, certo, local, temporário, reversível, com magnitude reduzida e pouco significativo. 
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b) Fase de exploração 

Na fase de exploração, os principais efeitos no solo resultantes de um projeto deste tipo 

estão relacionados com a ocupação física do solo e com as restrições que daí advêm para 

outro tipo de utilizações deste recurso. A área de impermeabilização é de cerca de 7506.60 m2, 

considerando-se ser esta a área de afetação direta do solo. Assim, o uso do solo será alterado, 

por substituição de área agrícola e florestal, pela presença da instalação avícola, ficando o uso 

a elas consignado. Considera-se este impacte como negativo, direto, certo, local, permanente, 

reversível, com magnitude moderada, e significância reduzida. 

Tal como referido na análise da situação de referência, com a implementação do projeto, 

uma pequena mancha de solos com aptidão agrícola reduzida a nula (solos tipo C e E) 

coincidente com a área agrícola classificada como RAN será afetada pela construção do 

edificado em cerca de 3.638.18 m2, os quais corresponde a aproximadamente a cerca 13,3% 

da área total da RAN abrangida pelo projeto, verificando-se um impacte negativo, direto, certo, 

local, permanente, reversível, de magnitude moderada e pouco significativo. 

 

 

IV.3 Recursos Hídricos Superficiais 

 

Ao nível dos recursos hídricos superficiais poderão surgir vários impactes destacando-se 

a diminuição da qualidade das águas superficiais, na envolvente à área de implantação do 

projeto, alterações no sistema e condições de drenagem superficial. No entanto, à escala do 

projeto pode-se considerar que as perturbações originadas poderão afetar de um modo 

reduzido, o regime hidrológico local. 

De seguida, apresenta-se uma identificação dos impactes ambientais previsíveis de 

ocorrerem na situação em estudo, de acordo com as diferentes fases do processo. 

 

Ua) Fase de construção 

Durante a fase de construção existem algumas ações que poderão originar impactes no 

meio hídrico nomeadamente: 

 Ações de desmatação e decapagem do terreno; 

 Escavação e terraplanagem e regularização de cotas; 

 Contaminação acidentais. 
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As principais influências da implementação do projeto nos recursos hídricos superficiais, 

a nível quantitativo, dizem respeito à potencial afetação do regime de escoamento local. De 

acordo com a análise efetuada na caracterização da situação de referência dos recursos 

hídricos superficiais, na zona em estudo, e nomeadamente no ribeiro de Camporez, adjacente 

à área de implantação do projeto, é de muito fraca expressão e de regime torrencial, 

característico dos meios cársicos. Face ao projeto em análise, não se prevê que a área de 

intervenção do projeto interfere com a linha de água do ribeiro de Camporez, nem com o 

regime de escoamento superficial ao nível da sub-bacia hidrográfica do ribeiro de Camporez. 

Aquando a fase de construção, as ações de desmatação e decapagem do terreno implicarão 

acréscimos dos escoamentos superficiais devido à colmatagem dos solos nas zonas de 

trabalho e à sua desmatação, já que a ausência de vegetação diminui a infiltração, acelerando 

o processo de escoamento superficial. No entanto, tendo em conta a área total envolvida e as 

características do substrato geológico, onde predomina a infiltração sobre o escoamento, este 

impacte é não significativo. Assim, pode-se afirmar que, em termos quantitativos, os impactes 

expectáveis sobre os recursos hídricos superficiais são não significados. 

A qualidade das águas superficiais do ribeiro de Camporez, apesar da sua ocorrência ser 

diminuta e bastante limitada no tempo, poderá ser afetada na fase de construção devido à 

contaminação acidental de óleos e lubrificantes utilizados nas máquinas e veículos, assim 

como outros produtos utilizados, como pinturas e diluentes. O impacte ao nível da qualidade 

das águas poderá ser negativo e significativo, se não forem tomadas medidas imediatas para a 

contenção destes derrames. Esta significância será atenuada pelo regime torrencial da linha de 

água do ribeiro de Camporez. 

Assim de um modo global, considera-se que na fase de construção o impacte nos 

recursos hídricos superficiais negativo, direto, pouco provável, local, de magnitude reduzida, 

reversível e pouco significativo. 

 

Ub) Fase de exploração 

Durante a fase de exploração é de se prever a produção de resíduos sólidos, 

nomeadamente o estrume, aves mortas, vasilhame diverso, detritos de limpezas, etc, que 

depositados à superfície poderão provocar a degradação da qualidade das águas superficiais, 

por escoamento das águas de escorrência. Constituindo desta forma um impacte negativo, 

direto, pouco provável, local, temporário, reversível, baixa magnitude e pouco significativo. No 

entanto, este impacte será pouco provável pois existirá um controlo apertado na gestão dos 

resíduos sólidos. 
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A produção de efluentes líquidos resultantes da atividade da instalação avícola, 

provenientes das instalações sanitárias e limpeza dos pavilhões avícolas e equipamentos, 

poderá constituir um impacte negativo na qualidade das águas superficiais. Este impacte só 

ocorrerá numa situação de acidente e será direto, temporário, local, reversível, magnitude 

baixa e pouco significativo. No entanto não são expectáveis a ocorrência deste impacte uma 

vez que os efluentes líquidos serão encaminhados para fossas estanques e posteriormente 

retirados por empresas especializadas. Para além disso haverá uma manutenção apertada em 

toda a rede de drenagem. 

 

 

IV.4 Recursos Hídricos Subterrâneos 

 

Relativamente aos recursos hídricos subterrâneos, considera-se que poderá haver 

afetação ao nível da recarga e qualidade da água subterrânea. 

 

a) Fase de construção 

Considera-se que as ações de desmatação, movimentação de terras e construção do 

edificado poderão afetar a taxa de recarga dos aquíferos uma vez que interferem com os 

processos de infiltração da água no solo, favorecendo a escorrência superficial. De qualquer 

modo, considera-se que esta situação não será muito alterada, devido à reduzida área de 

afetada e as características geológicas que favorece a infiltração em detrimento da escorrência 

superficial. Considera-se que o impacto embora negativo, é temporário de abrangência local e 

pouco significativo. 

Por outro lado, o funcionamento do estaleiro e circulação de veículos e máquinas 

poderão estar associados a eventuais contaminações acidentais devidas à possibilidade de 

ocorrerem derrames de óleos e outras substâncias provocando um impacte ao nível da 

qualidade das águas negativo, temporário, local, magnitude reduzida e pouco significativo se 

não forem tomadas medidas imediatas para a contenção destes derrames. 

 

b) Fase de exploração 

A impermeabilização da área ocupada pelos pavilhões e demais edificados, numa área 

com cerca de 7.532,80 m2, implica a redução na área da recarga do aquífero, constituindo um 

impacte negativo, mas pouco significativo uma vez que só cerca de 10,3% da área da 
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propriedade será impermeabilizada. No entanto, tendo em conta as áreas abrangidas pelos 

sistema aquíferos presentes na área de estudo, considera-se que a redução na recarga 

subterrânea associada à implantação do projeto como insignificante. 

Dadas as características hidrogeológicas dos sistemas aquíferos presentes na área de 

projeto, a sua implementação não produz alterações no regime de fluxo das águas 

subterrâneas, uma vez que a zona saturada dos sistemas aquíferos se encontram a cotas 

muito inferiores relativamente à cota de soleira dos pavilhões avícolas. Pelo que o impacte é 

nulo. 

Durante a fase de funcionamento é de se prever a produção de resíduos sólidos, que 

depositados à superfície poderão constituir um foco de contaminação para os aquíferos 

subterrâneos, constituindo desta forma um impacte negativo, direto, temporário, local, 

reversível, magnitude moderada e significativo. No entanto, considera-se como pouco provável, 

uma vez que estes resíduos armazenados em locais próprios e posteriormente recolhidos por 

empresas certificadas. 

Durante esta fase, as águas residuais se não forem devidamente encaminhadas para a 

fossa estanque ou se houver rotura nesta, poderão constituir um foco de contaminação 

implicando um impacte negativo, direto, pouco provável, temporário, local, reversível, 

magnitude reduzida e pouco significativo. Uma vez que haverá uma correta gestão dos 

efluentes líquidos, recolha no local e o respetivo encaminhamento para um destino final 

adequado por operador licenciado para o efeito não é expectável a ocorrência deste impacte 

negativo. 

O consumo de água para o abeberamento, para a limpeza/desinfeção, filtro sanitário, 

consumo e arco de desinfeção será assegurado por um furo de captação de água o que 

poderá provocar interferências na disponibilidade hídrica subterrânea. No entanto, tendo em 

conta que num raio de cerca 800 m não existem pontos de água, quer privados, quer públicos, 

considera-se este impacte negativo, direto, permanente, local, reversível, magnitude reduzida e 

pouco significativo. 

 

IV.5 Qualidade do Ar 

 

A presente secção pretende avaliar os impactes sobre a qualidade do ar inerentes à 

implantação do projeto de Instalação Avícola Quinta da Póvoa nas fases de construção e 

exploração. 
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a) Fase de construção 

Os impactes na qualidade do ar associados à fase de construção resultam de diferentes 

atividades relacionadas com a execução da obra, nomeadamente a circulação de veículos e 

máquinas, a movimentação de materiais e sua deposição, que são responsáveis por um 

acréscimo do nível de partículas na atmosfera nas zonas envolventes às obras. Esperam-se 

também, nesta fase, impactes associados à emissão de monóxido de carbono (CO), óxidos de 

azoto (NOX), partículas, compostos orgânicos voláteis (COV) e dióxido de carbono (CO2), 

resultantes dos escapes dos diversos veículos envolvidos na obra. Estas emissões são típicas 

de qualquer atividade de construção e o seu impacto limita-se à duração da obra. No entanto, 

dada a tipologia e dimensão prevista das intervenções não é espectável que as emissões de 

pó e gases na fase de construção afetem a qualidade do ar da zona em estudo, pelo que o 

impacte na qualidade do ar é negativo, direto, local, temporário, reversível, de baixa magnitude 

e pouco significativo. 

 

b) Fase de exploração 

Durante esta fase o principal impacto sobre a qualidade do ar será resultante da emissão 

de gases e odores produzidos pelos dejetos dos animais, queima de biomassa e circulação dos 

veículos de apoio à instalação avícola. 

Os odores produzidos na instalação avícola terão como foco principal o estrume (cama 

das aves). Estes odores produzem-se como resultado da fermentação dos dejetos dos animais. 

No entanto, como não se prevê o armazenamento de estrume na instalação avícola, sendo 

expedido no final de cada ciclo produtivo, e tendo em conta que a instalação avícola se situa 

numa área aberta e a cerca de 1 km da habitação mais próxima podemos concluir que este 

impacto será não significativo. 

A parte do odor, outro impacto fundamental que ocorre na fase de exploração são as 

emissões de gases nitrogenados para atmosfera produzidos pelos dejetos dos animais, 

volatilização do amoníaco e volatilização do óxido nitroso, emissão de dióxido de carbono 

produzido pela queima de biomassa. Este impacto classifica-se como negativo, direto, certo, 

local, permanente, reversível, de baixa magnitude e pouco significativo. 

Relativamente à circulação de veículos, o impacte sobre a qualidade do ar relaciona-se 

com as emissões de poluentes de combustão e partículas. O tráfego de veículos durante a fase 

de exploração limita-se ao acesso dos veículos dos tratadores, dos veículos pesados de 

transporte de matérias-primas e expedição de resíduos. Dado que o volume de tráfego é 

reduzido, o impacto é pouco significativo. 
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IV.6 Ambiente Sonoro 

No decorrer da fase de construção a perturbação no ambiente sonoro estará associada 

aos trabalhos inerentes à construção dos pavilhões avícolas, bem como à circulação de 

veículos pesados de transporte de terras e outos materiais.  

Na fase de exploração, a perturbação no ambiente sonoro será provocada pelo 

funcionamento da instalação avícola, bem como pela circulação de veículos. De seguida 

diferenciamos a origem do ruído segundo as fases do projeto. 

a) Fase de construção 

Durante a da fase de construção prevê-se um aumento dos níveis de ruído associado aos 

à utilização de maquinaria e equipamentos ruidosos e à circulação de veículos pesados, que 

constituirão uma fonte de ruído temporária que terminará com a conclusão de todas as obras 

de construção do edificado e das infraestruturas previstas. 

No que se refere à incomodidade causada pelo ruído temporário nesta fase, o recetor 

sensível mais próximo é uma habitação localizada aproximadamente a 1000 m a poente da 

área de implantação do projeto, pelo que se julga pouco significativo este impacte, atendendo-

se ainda ao facto de que estes trabalhos decorrerão somente no período diurno. 

Assim, as operações associadas à fase de construção provocarão um impacte negativo, 

direto, provável a certo, temporário, local, reversível, baixa magnitude e não significativo, nos 

recetores sensíveis localizados a poente e a norte. 

Já que no se refere ao ruido provocado pela circulação de veículos pesados terá um 

impacte não só local da obra como também nas vias de acesso utilizadas, durante o período de 

construção do projeto. Os níveis de ruído alcançados pelos veículos estarão diretamente 

relacionados com a velocidade destes, bem como do fluxo de tráfego previsto, sendo que o 

ruído global de funcionamento não deve exceder os valores fixados no livrete, com limite de 

tolerância de 5 dB(A), em acordo com o Artigo 22º, do Regulamento Geral do Ruído, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, alterado pelo Decreto-lei, n.º 278/2007, de 1 de 

agosto. 

Contudo apesar de se desconhecer qual será o fluxo de trafego associado 

essencialmente ao acesso dos veículos pesados à obra, estima-se que serão ocasionais pelo 

que o impacte apesar de ser negativo, direto, localizado é pouco significativo. 
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b) Fase de exploração 

Nesta fase, com o fim da fase de construção, é expectável uma diminuição do ruído na 

área de projeto. Na fase de exploração as condições de tranquilidade serão muito menos 

afetados, já que se trata de uma atividade silenciosa que necessita de pouca presença 

humana. 

Durante a fase de exploração, as fontes de ruido produzidas por esta atividade consistem 

na circulação de veículos e no funcionamento dos equipamentos instalados, tais como os 

ventiladores e mecanismo de extração/distribuição da ração, etc.  

A circulação dos veículos ocorre com maior intensidade no início e fim de cada ciclo 

produtivo, sendo que durante a fase de cria, o fluxo de trafego consiste no transporte diário dos 

tratadores. Prevê-se um total de 30 veículos pesados, resultantes da carga e descarga das 

matérias-primas e resíduos. Pelo que, apesar do aumento do trafego na zona de estudo alterar 

o ambiente acústico atualmente existente não se prevê que este se traduza na incomodidade 

para a população vizinha.  

A localização da instalação a cerca de 1 km dos recetores sensíveis permite reduzir uma 

eventual incomodidade gerada pelos ruídos próprios do funcionamento da instalação. 

Tendo em conta a distância dos recetores sensíveis e o volume de trafego estimado, 

considera-se que o ruido produzido durante o funcionamento da exploração gere um impacto 

negativo, direto, provável a certo, local, permanente, de baixa magnitude e não significativo. 

 

 

IV.7 Sistema Ecológico 

 

As ações decorrentes nas fases de construção e funcionamento provocam alterações 

irreversíveis, na fauna e flora na área de implantação do projeto, bem como na sua envolvente. 

Estas alterações são tanto mais significativas quanto maior for a importância e sensibilidade 

dos ecossistemas em questão. 

 

a) Fase de construção 

Durante a fase de construção ocorrem os impactes para flora e flora, uma vez que se 

verificam perturbações diretas associadas à desmatação e decapagem dos solos de cobertura 

e instalação do estaleiro. Tais impactes são:  



 

 
Margem Abrangente – Comercialização e Produção Animal, Lda. 

 

Instalação Avícola Quinta da Póvoa                                                                                                                            160 

Estudo de Impacte Ambiental – Volume II – Relatório Síntese 

● Alteração do relevo e movimentação do solo - o que provocará a destruição direta do 

coberto vegetal, logo a alteração do tipo de habitat e, consequentemente, alteração de 

alguma fauna, ou, pelo menos, diminuição dos efetivos populacionais; 

● sobrecarga do caminho público de acesso; 

● aumento da presença humana e da circulação de camiões, máquinas e carros, o que 

provocará: 

- compactação dos solos (provocando alteração no crescimento e reprodução da 

vegetação, asfixia das raízes, modificação dos agrupamentos vegetais); 

- perturbações dos locais de abrigo, alimentação, reprodução e taxa de 

mortalidade devido, por exemplo: 

- à elevação do nível do ruído, originando a deslocação de espécies faunísticas 

(em primeiro lugar as aves de rapina, aves muito sensíveis a qualquer 

alteração do habitat); 

- à produção e emissão de poeiras, com consequentes danos na vegetação, 

uma vez que provoca a redução das taxas fotossintética e metabólica, a queda 

prematura das folhas, alterações no desenvolvimento (perdas no crescimento, 

etc.), decréscimo quanto à imunidade a doenças e pragas), podendo alterar, 

assim, com a taxa de mortalidade florística; 

- diminuição de recursos alimentares para a fauna e consequente afetação da 

cadeia trófica; 

- caso as obras decorram durante a época de reprodução, nomeadamente nas 

aves (de março a junho), poderá provocar o abandono do ninho e perda da 

prole. 

 aumento do risco de incêndio e/ou alteração das sucessões ecológicas; 

 derrames de combustíveis e de outros compostos, provocando alterações da taxa 

de mortalidade faunística e florística e contaminação de águas (superficiais e 

subterrâneas). 

Os impactes resultantes da fase de construção incidirão sobre a flora da área de 

intervenção, provocando a sua destruição direta. Assim, a destruição direta do coberto vegetal, 

a movimentação de terras, e a circulação de máquinas serão das principais ações causadoras 

de impactes na flora, nesta fase.  

Considerando que em termos florísticos, a propriedade em apreciação é dominada por 

espécies herbáceas espontâneas como a margarida-do-monte (Bellis sylvestris) e várias 
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gramíneas, e por espécies arbustivas como as estevas (Cistus spp.). Ao nível arbóreo observa-

se a presença de oliveiras (Olea europaea), pinheiros-bravos (Pinus pinaster) e carvalhos 

(Quercus sp). Apesar de se ter confirmado a presença de duas espécies endémicas (Salvia 

sclareoides e Dipsacus comosus) na área de afetação do projeto, não se considera que o 

terreno em estudo seja essencial para a proteção destas plantas uma vez que a área de 

distribuição destas espécies é bastante extensa e que estas são de ocorrência comum na 

região. 

Assim, considera-se que os impactes esperados mencionados sejam classificados de 

negativos, diretos, certos, localizados, permanentes, com magnitude reduzida, irreversível, e 

pouco significativo, devendo ser tomadas medidas de minimização. 

Relativamente à fauna, os impactes referidos na fase de construção (circulação de 

veículos, elevação do nível do ruído, diminuição de recursos alimentares, aumento da 

mortalidade por atropelamento, aumento de stress devido ao aumento do ruído e iluminação, 

perda da prole no caso de as obras decorrerem durante a época de reprodução, potenciais 

derrames de combustíveis e de outros compostos, incêndios), poderão afetar locais de abrigo, 

alimentação, reprodução e taxa de mortalidade. Contudo, as comunidades faunísticas na área 

de afetação do projeto são pouco diversificadas e não incluem populações significativas de 

espécies com um estatuto de conservação desfavorável. Por outro lado, a área em apreciação 

não possui características favoráveis à ocorrência de espécies particularmente ligadas à 

existência de cursos de água. Os impactes esperados para a fase de construção sobre a fauna 

são classificados como negativos, diretos, certos, temporários, localizados, reversível, de 

magnitude baixa e pouco significativo. 

 

b) Fase de exploração 

Na fase de exploração não é expectável a ocorrência de impactes negativos sobre a 

flora. 

Relativamente à fauna, em algumas ações decorrentes do processo produtivo da 

instalação avícola poderão afetar a fauna na área envolvente, tal como: o ruido dos 

ventiladores, a circulação de veículos, assim como a vedação no limite da propriedade que 

pode gerar um efeito barreira sobre as espécies terrestes da zona. Assim, apesar da instalação 

da unidade de produção avícola poder causar perturbação a locais de alimentação ou repouso 

de algumas das espécies de ocorrência potencial, a propriedade não é considerada nem 

essencial nem estratégica para a sua conservação 

Considerando que na área envolvente mantear-se-á o coberto vegetal e que a 

implementação do projeto em análise não põe em causa habitats prioritários, nem espécies 
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com estatuto de conservação, o impacte na fase de funcionamento é negativo, direto, 

permanente, local, reversível, baixa magnitude e pouco significativo. 

 

 

IV.8 Paisagem 

 

O projeto em estudo, compreende determinadas ações de intervenção direta e indireta no 

local, eventualmente indutoras de efeitos de descaracterizadores da paisagem de referência, 

caracterizada na análise da situação de referência. Estas ações têm a ver com dois parâmetros 

fundamentais da análise dos impactes paisagísticos: Efeito intrusão e impacte visual, sobretudo 

do ponto de vista das populações mais próximas do local de implementação do projeto. 

 

a) Fase de construção 

No que se refere aos impactes visuais na paisagem, durante a fase de construção 

considera-se que ocorrerá uma desorganização espacial da área de intervenção. Nesta fase, 

as diversas ações inerentes ao decurso das obras de construção originarão alterações na 

perceção da paisagem rural. 

As alterações na paisagem começam com o início da fase de construção, com a 

construção da instalação de um estaleiro no local, e a movimentação de solos resultados das 

ações de desmatação e decapagem dos terrenos de cobertura. Todas estas ações terão 

impactes negativos sobre a paisagem porque implicam a criação de zonas de descontinuidade 

visual e funcional, a degradação da qualidade visual do local, assim como a alteração da cor, 

forma e texturas da paisagem. 

No entanto dada a localização do projeto, com uma capacidade de absorção moderada e 

de reduzida visibilidade, estas alterações serão percetíveis, principalmente no local de 

implementação do projeto. Assim considera-se que o impacto é negativo, direto, certo, local, 

reversível, magnitude baixa e pouco significativo. 

 

b) Fase de exploração 

Nesta fase os principais impactes resultam da implantação do edificado com caracter 

definitivo, sendo que as edificações a construir podem provocar a diminuição da qualidade 

paisagística devido à volumetria envolvida, e também ao efeito de barreira visual, a partir de 

alguns pontos de observação. Contudo, a utilização da cor verde a aplicar nas fachadas e 
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coberturas dos pavilhões avícolas, atenuará esta perda de qualidade. Como tal considera-se 

que o impacte sobre a paisagem é negativo, direto, certo permanente, local, de magnitude 

reduzida, reversível e de baixa significância. 

 

 

IV.9 Património 

 

Um impacte sobre o património cultural de um determinado local considera-se negativo 

quando induz uma alteração numa característica local que, pelo seu valor peculiar é 

considerado único e digno de proteção. Assim, tendo em conta que na área de projeto sua 

envolvente não ocorre qualquer bem cultural imóvel, de natureza arqueológica, arquitetónica ou 

histórica, deste modo, não se perspetivam impactes negativos a nível do património cultural 

construído durante as fases de construção e exploração. 

 

 

IV.10 Socioeconómico 

 

a) Fase de construção 

Pode-se dizer de uma maneira geral que os efeitos adversos nesta fase estão 

relacionados essencialmente com a movimentação de veículos pesados, utilizados para o 

transporte de materiais necessários à execução da obra, que origina um aumento de tráfego na 

rede viária local e a possível degradação dos pavimentos, gerando incomodidade nas 

populações vizinhas. Contudo, este impacte é essencialmente de carácter temporário, 

associado ao período de duração dos trabalhos. Deste modo constituirá um impacte negativo, 

mas pouco significativo. 

Os efeitos positivos associados à fase de construção referem-se, essencialmente, ao 

emprego e ao tecido empresarial na área da construção civil. Neste contexto, os impactes da 

construção serão positivos, temporário e pouco significativo, dada a dimensão do projeto em 

estudo. 
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b) Fase de exploração 
 

Na fase de exploração esperam-se benefícios ao nível local e regional relacionados com 

a atividade económica da instalação avícola que permitirá a criação e/ou manutenção de 

postos de trabalho direto e indireto através da geração de diferentes atividades económicas 

para a produção de bens e serviços consumidos nas diversas fases da exploração. O presente 

projeto prevê a criação de 1 posto de trabalho permanente e 5 postos temporários. A criação 

destes postos de trabalho significará um impacte positivo, permanente, mas pouco significativo 

dado o reduzido número estimado de trabalhadores. 

A permanência de trabalhadores e outros envolvidos nas operações de transporte da 

matéria-prima poderão exercer efeitos positivos ao nível da atividade económica local. De uma 

forma geral, os efeitos serão sentidos a nível do pequeno comércio nomeadamente na 

restauração, o que terá efeitos benéficos na dinamização da economia local. 

Este conjunto de situações descritas, indica que o projeto de implantação da Instalação 

Avícola da Quinta da Póvoa induz ao nível económico local e regional, impactes diretos e 

indiretos, positivos e pouco significativos, que a exploração e implementação deste projeto irá 

fazer prolongar no tempo, tornando-se uma mais valia para a sociedade envolvente. 

Relativamente à qualidade de vida das populações mais próximas, o tráfego de veículos 

pesados para transporte de matérias-primas, produtos e resíduos, poderá estar na origem de 

alguma incomodidade, tanto ao nível do aumento dos níveis de ruído, como em relação ao 

aumento de poluentes atmosféricos. Contudo, atendendo a que o volume de tráfego previsto é 

pouco significativo, não se prevê a ocorrência de impactes significativos, causados pela 

circulação dos veículos afetos à instalação avícola. 

 

 

IV.11 Ordenamento do Território 

 

A identificação e avaliação dos impactes do projeto ao nível do Ordenamento do 

Território sustentou-se na análise da compatibilização do projeto da Instalação Avícola Quinta 

da Póvoa face aos instrumentos de gestão territorial aplicáveis na área de intervenção, bem 

como com as condicionantes legais existentes, pelo que não se distingue nenhuma fase 

específica do projeto (construção e exploração). 
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Como referido na Situação de Referência, a área do projeto insere-se sobre Espaços 

Agrícolas, nas subclasses Área agrícola de produção, integrada em RAN, e Área agrícola de 

produção complementar, e Espaços Múltiplos Agrícolas e Florestais.  

Segundo o PDM de Penela, nos Espaços Agrícolas e Espaços Múltiplos Agrícolas e 

Florestais, para novas edificações, quando admitidas, observam-se os parâmetros e 

disposições constantes no artigo 25º, do Regulamento do PDM de Penela, que estabelece os 

condicionamentos a edificação, indicando: 

 A altura da fachada não pode ser superior 10 metros;  

 A área total de implantação não pode ser superior a 2.000 m²: 

 Não afetem negativamente a área envolvente sob os pontos de vista paisagístico e 

de salubridade; 

 Estes estabelecimentos incluem obrigatoriamente espaço verde de enquadramento, 

destinado à integração paisagística, e sistemas de controlo dos impactes 

ambientais nos termos previstos na lei.  

 

Tendo em conta que a instalação avícola em estudo terá uma área de implantação de 

7.344.35 m2, verifica-se uma incompatibilidade do PDM ao nível do uso do solo. Assim 

considera-se que o impacte é negativo, permanente e significativo. No entanto, importa referir 

que o regulamento do PDM admite o não cumprimento deste parâmetro urbanístico. 

No que espeita às condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública no interior 

da área ocorrem áreas de RAN, REN e servidões de proteção à infraestrutura rede elétrica e às 

oliveiras. 

Relativamente à área de RAN, verifica-se que cerca de 37% da área total de projeto 

coincide com área de RAN. Segundo o ponto 1, do Artigo 22º, do Decreto-Lei n.º 73/2009 de 31 

de março, alterado pelo Decreto-Lei nº 199/2015, de 16 de setembro, nas áreas da RAN são 

excecionalmente permitidas utilizações não agrícolas desde que entre outras ”… não exista 

alternativa viável fora das terras ou solos da RAN, no que respeita às componentes técnica, 

económica, ambiental e cultural, devendo localizar -se, preferencialmente, nas terras e solos 

classificados como de menor aptidão.”. Assim, e tendo em consideração que os solos na área 

de implantação do projeto são pobres e delgados com aptidão agrícola reduzida a nula (solos 

tipo C e E), considera-se que o projeto é compatível com a área de RAN. No entanto, 

considera-se que o impacte é de carater permanente e irreversível dado que o seu potencial 

agrícola será irremediavelmente afetado pela construção do edificado, mas de baixa magnitude 

e pouco significativo. 
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No que se refere à área da REN, em particular “curso de água e respetivo leito e 

margens”, o projeto prevê a salvaguarda da área de REN, na medida em as edificações 

projetadas não interferem com esta área. Assim considera-se que o projeto é compatível com a 

REN. Desta forma considera-se que não há impactes sobre a REN. 

Da mesma forma, e quanto à linha de alta tensão que atravessa a área em estudo, na 

conceção do projeto da instalação avícola foram salvaguardadas as distâncias mínimas (4.7 m) 

estabelecidas na legislação em vigor, pelo que não são expectáveis quaisquer impactes sobre 

esta infraestrutura. 

Relativamente à proteção de oliveiras, com a edificação dos pavilhões avícolas poderá 

implicar o abate de alguns exemplares de oliveiras. Mesmo que pontualmente alguma oliveira 

esteja inevitavelmente sobre alguma área a edificar, considera-se que esta intervenção 

constitui, um impacte negativo pouco significativo e de baixa magnitude. 

 
 

IV.12 Impactes Cumulativos 

 

Os impactes cumulativos decorrem da associação de impactes ambientais similares ou 

não, resultantes de determinadas ações de projetos passadas, presentes ou previstas na área 

de influência do projeto em avaliação. 

No decurso dos trabalhos desenvolvidos procurou-se identificar outros projetos e ações 

existentes ou futuras, de forma a proceder à sua avaliação, quanto aos impactes ambientais 

cumulativos para a envolvente em análise, pelo que se apurou só está previsto a ampliação da 

Subestação de Penela, localizada acerca de 470 metros para norte, não se conhecendo a 

intenção de se instalar outros projetos da mesma tipologia do projeto em análise. 

Não sendo previsível o início da implementação do projeto da ampliação da Subestação 

de Penela, a simultaneidade temporal entre os dois projetos resultaria em impactes 

cumulativos na fase de construção, essencialmente ao nível socioeconómico. 

Considera-se que a simultaneidade das ações previsíveis na fase de construção, ainda 

que com carácter temporário, poderá constituir um fator de incomodidade e de redução de 

qualidade de vida das populações. Caso não sejam tomadas as medidas de minimização 

apresentadas nesta EIA perspetiva-se a ocorrência de impactes cumulativos negativos. 

Na fase de exploração, considera que as atividades desenvolvidas são irrelevantes no 

que se refere aos impactes cumulativos no âmbito dos fatores ambientais analisados. 
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IV.13 Síntese de Avaliação de Impactes 

 

De seguida, apresentam-se a síntese de avaliação de impactes, quer na fase de 

construção, quer na fase de exploração, especificando-se as várias ações de projeto versus os 

descritores ambientais considerados. 
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Quadro IV.1 – Síntese de avaliação de impactes 

Descritor Fase do projeto 
Ações geradoras de 

impactes 
Impacte Classificação 

Clima Construção/Exploração --- --- Nulo 

Geologia e 

geomorfologia 

Construção 
Movimentação de solos e 

escavação 

Alteração da morfologia. 

Destruição do substrato 

geológico 

Negativo, direto, certo, local, permanente, magnitude 

reduzida e irreversível. Não significativo 

Exploração --- --- Nulo 

Solo e uso 

Construção 

Ocupação do solo pelos 

estaleiros e obra 
Alteração da aptidão do solo 

Negativo, direto, certo, local, temporário, magnitude reduzida 

e reversível. Pouco significativo 

Desmatação e 

decapagem, 
Destruição do solo por erosão 

Negativo, direto, pouco provável, local, temporário, 

magnitude reduzida e reversível. Pouco significativo 

Movimentação dos solos Destruição do solo 
Negativo, direto, certo, local, permanente, magnitude 

reduzida e irreversível Pouco significativo. 

Circulação veículos Compactação do solo 
Negativo, direto, certo, local, temporário, magnitude reduzida 

e reversível. Pouco significativo 

Exploração 
Ocupação permanente 

dos solos 
Alteração do uso 

Negativo, direto, certo, local, permanente, magnitude 

moderada e reversível. Pouco significativo 

Recurso hídrico 

superficial 
Construção 

Desmatação e decapagem 

do terreno e movimentação 

solos 

Alterações das condições 

naturais de infiltração e 

escoamento superficiais 

Negativo, direto, pouco provável, local, temporário, 

magnitude reduzida e reversível. Não significativo 

Contaminação acidental 
Alteração da qualidade da água 

superficial 

Negativo, direto, pouco provável, local, temporário, 

magnitude reduzida e reversível. Pouco significativo 
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Quadro IV.2 – Síntese de avaliação de impactes (cont.) 

Descritor Fase do projeto 
Ações geradoras de 

impactes 
Impacte Classificação 

Recurso hídrico 
superficial 

Exploração Contaminação acidental Alteração da qualidade da água 
superficial 

Negativo, direto, pouco provável, local, temporário, magnitude 

reduzida e reversível. Pouco Significativo 

Recurso hídrico 
subterrâneo 

Construção 

Desmatação e 

decapagem do terreno; 

movimentação de terras. 

Alterações das condições 

naturais de infiltração. 

Negativo, direto, pouco provável, local, temporário, magnitude 

reduzida e reversível Pouco Significativo 

Contaminação acidental 
Diminuição da qualidade da 

água subterrânea 

Negativo, direto, pouco provável, local, temporário, magnitude 

reduzida e reversível. Pouco Significativo 

Exploração 

Impermeabilização do 
solo 

Diminuição da taxa de recarga 
do aquífero 

Negativo, direto, certo, local, permanente, magnitude reduzida 

e reversível. Não significativo 

Contaminação acidental Diminuição da qualidade da 
água subterrânea 

Negativo, direto, pouco provável, local, temporário, magnitude 

reduzida e reversível. Pouco Significativo 

Recurso hídrico 

subterrâneo 

Consumo de água, 

destinada, 

maioritariamente, ao 

abeberamento dos 

animais 

Interferências na disponibilidade 

hídrica subterrânea. 

Negativo, direto, provável, local permanente, magnitude 

reduzida e reversível. Pouco significativo 
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Quadro IV.2 – Síntese de avaliação de impactes (cont.) 

Descritor Fase do projeto 
Ações geradoras de 

impactes 
Impacte Classificação 

Flora 

Construção 

Desmatação e decapagem do 

terreno e movimentação de 

solos 

Eliminação do coberto vegetal e 

alteração do tipo de habitat 

Negativo, direto, certo, local, permanente, magnitude 

reduzida e irreversível. Pouco significativo 

Compactação dos solos 

Alteração no crescimento e 

reprodução da vegetação, asfixia 

das raízes, modificação dos 

agrupamentos vegetais 

Negativo, direto, certo, local, temporário, magnitude 

reduzida e reversível. Pouco significativo 

Produção e emissão de 

poeiras 

Redução das taxas fotossintética 

e metabólica 

Negativo, direto, certo, local, temporário, magnitude 

reduzida e reversível. Pouco significativo 

Exploração 

Produção e emissão de 

poeiras pela circulação de 

veículos afetos à instalação 

avícola 

Redução das taxas fotossintética 

e metabólica 

Negativo, direto, pouco provável, local, permanente, 

magnitude reduzida e reversível. Pouco significativo 

Fauna Construção 

Instalação e funcionamento do 

estaleiro 

Perturbações dos locais de 

abrigo, alimentação, reprodução 

Negativo, direto, certo, local, temporário, magnitude 

reduzida e reversível. Pouco significativo 

Contaminação acidental 
Alteração na taxa de mortalidade 

faunística 

Negativo, direto, pouco provável, local, temporário, 

magnitude reduzida e reversível. Pouco significativo 

Circulação de veículos 
Aumento da mortalidade por 

atropelamento 

Negativo, direto, provável, local, temporário, magnitude 

reduzida e reversível. Pouco significativo 
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Quadro IV.2 – Síntese de avaliação de impactes (cont.) 

Descritor Fase do projeto 
Ações geradoras de 

impactes 
Impacte Classificação 

Fauna Exploração 

Funcionamento da 

instalação avícola 

Perturbações locais de 

alimentação ou repouso 

Negativo, direto, provável a certo, local, permanente, 

magnitude reduzida e reversível. Pouco significativo 

Efeito barreira Movimentação de espécies 
Negativo, direto, certo, local, permanente, magnitude reduzida 

e reversível. Pouco significativo 

Ambiente sonoro 

Construção 

Aumento dos níveis de 

ruído associado à 

utilização de máquinas e 

equipamentos, e à 

circulação de veículos. 

Incomodidade nas populações 

vizinhas 

Negativo, direto, provável a certo, local, temporário, magnitude 

reduzida e reversível. Pouco significativo 

Exploração 

Aumento dos níveis de 

ruído associado à 

circulação de veículos e 

equipamentos mecânicos 

(ventiladores) 

Incomodidade nas populações 

vizinhas 

Negativo, direto, provável a certo, local, temporário, magnitude 

reduzida e reversível. Não significativo 
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Quadro IV.2 – Síntese de avaliação de impactes (cont.) 

Descritor Fase do projeto 
Ações geradoras de 

impactes 
Impacte Classificação 

Qualidade do ar 

Construção 

Emissão de poeiras e de 

gases de combustão de 

maquinaria e veículos 

Degradação da qualidade do 

ar 

Negativo, direto, certo, local, permanente, magnitude reduzida 

e reversível. Pouco significativo. 

Exploração 

Emissão gases do estrume, 

queima de biomassa e da 

combustão de veículos 

Incomodidade nas 

populações vizinhas e 

degradação da qualidade do 

ar 

Negativo, direto, provável a certo, local, permanente, 

magnitude reduzida e reversível. Pouco significativo. 

Emissão de odores 

resultante do estrume 

Incomodidade nas 

populações vizinhas 

Negativo, direto, pouco provável, local, permanente, 

magnitude reduzida e reversível. Não significativo. 

Paisagem 

Construção 
Instalação e funcionamento 

do estaleiro 

Desorganização espacial da 

área de intervenção 

Negativo, direto, certo, local, temporário, magnitude reduzida e 

reversível. Pouco significativo. 

Exploração 
Implantação da instalação 

avícola 

Alteração da paisagem pela 

edificação. 

Negativo, direto, certo, local, permanente, magnitude reduzida 

e reversível. Pouco significativo. 

Socioeconómico Construção 

Aumento do trafego na rede 

viária local. 

Incomodidade nas 

populações vizinhas 

Negativo, direto, provável a certo, local, temporário, magnitude 

reduzida e reversível. Pouco significativo 

Execução da obra 

Criação e /ou manutenção de 

emprego e dinamização da 

construção civil 

Positivo, indireto, provável a certo, local a regional, temporário, 

magnitude reduzida. Pouco significativo. 
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Quadro IV.2 – Síntese de avaliação de impactes (cont.) 

Descritor Fase do projeto 
Ações geradoras de 

impactes 
Impacte Classificação 

Socioeconómico Exploração 

Circulação de veículos 

pesados no início e fim do 

ciclo produtivo 

Incomodidade nas 

populações vizinhas 

Negativo, direto, provável a certo, local, permanente, 

magnitude reduzida e reversível. Não significativo. 

Laboração da instalação 

avícola 

Criação e /ou manutenção 

de emprego 

Positivo, direto, provável a certo, local a regional, 

permanente, magnitude reduzida. Pouco significativo. 

Património cultural Construção/Exploração --- --- Nulo 

Ordenamento e 

território 
Exploração Ocupação do espaço 

A afetação de espaços 

classificado como RAN 

Negativo, direto, certo, local permanente, reversível, 

magnitude reduzida. Pouco significativo. 
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V. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DE IMPACTES E DE GESTÃO 
AMBIENTAL 

 

Na sequência da identificação e avaliação de impactes são propostas medidas e 

recomendações para prevenir, reduzir, eliminar ou compensar os impactes previstos, para 

aplicação nas fases de desenvolvimento do projeto, na fase de construção e na fase de 

exploração. As medidas apresentadas no presenta EIA foram organizadas do seguinte modo: 

 Medidas gerais 

 Medidas específicas para cada descritor ambiental. 

 

V.1 Medidas Gerais 

 

Com base nas medidas gerais indicadas pela Agência de Portuguesa do Ambiente, 

apresentam-se as medidas aplicáveis ao presente projeto, com aplicação sobretudo na fase de 

construção: 

 Os estaleiros e parques de materiais devem ser vedados, de acordo com a legislação 

aplicável, de forma a evitar os impactes resultantes do seu normal funcionamento; 

 A área afeta ao estaleiro deverá situa-se dentro dos limites de propriedade; 

 Privilegiar o uso do caminho de acesso já existente para aceder ao local de obra; 

 Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do projeto não fiquem 

obstruídos ou em más condições, possibilitando a sua normal utilização por parte das 

populações locais; 

 Assegurar o correto cumprimento das normas de segurança e sinalização de obras na 

via pública, tendo em consideração a segurança e a minimização das perturbações na 

atividade das populações; 

 Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra, de forma a evitar a 

acumulação e ressuspensão de poeiras, quer por ação do vento, quer por ação da 

circulação de veículos e de equipamentos de obra; 

 Devem ser estudados e escolhidos os percursos mais adequados para proceder ao 

transporte de equipamentos e materiais de/para o estaleiro, das terras de empréstimo 

e/ou materiais excedentários a levar para destino adequado, minimizando a passagem 

no interior dos aglomerados populacionais; 
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 Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à 

obra, de forma a manter as normais condições de funcionamento e assegurar a 

minimização das emissões gasosas, dos riscos de contaminação dos solos e das 

águas, e de forma a dar cumprimento às normas relativas à emissão de ruído; 

 Assegurar o correto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de acordo 

com a sua tipologia e em conformidade com a legislação em vigor. Deve ser prevista a 

contenção/retenção de eventuais escorrências/derrames. Não é admissível a deposição 

de resíduos, ainda que provisória, junto à margem da linha de água do ribeiro de 

Camporez; 

 Proceder à desativação da área afeta aos trabalhos para a execução da obra, com a 

desmontagem dos estaleiros e remoção de todos os equipamentos, maquinaria de 

apoio, depósitos de materiais, entre outros. Proceder à limpeza destes locais, no 

mínimo com a reposição das condições existentes antes do início dos trabalhos; 

 Proceder à recuperação de caminhos e vias utilizados como acesso ao local em obra. 

 

V.2 Medidas Específicas 

 

As medidas especificas foram definidas em relação aos descritores analisadas no capítulo 

anterior, e que decorrem da avaliação de impactes face à relação do projeto com o meio 

ambiente. Estas medidas dividem-se entre a fase de construção e exploração. 

 

V.2.1 Geologia e geomorfologia 

 

a) Fase de construção 
 Os trabalhos de movimentações de terras deverão ser reduzidos durante os períodos 

de maior pluviosidade, de modo a minimizar os fenómenos de erosão hídrica; 

 Dever-se-á procurar minimizar eventuais perdas de inertes resultantes das escavações, 

terraplanagem e modelação, procedendo-se de imediato ao seu acondicionamento; 

 Evitar a deposição de materiais de escavação em zonas com pendentes acentuados. 

 

b) Fase de exploração 
Na fase de exploração não se preveem quaisquer afetações nesta vertente, decorrentes 

da exploração da instalação Avícola. Desta forma, não há necessidade de propor medidas de 

minimização para este descritor. 
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V.2.2 Solos e capacidade de uso 

 

a) Fase de construção 
 Restringir o movimento de maquinaria pesada, ao estritamente necessário à obra, 

procedendo-se à posterior descompactação dos solos afetados; 

 A decapagem da camada superficial e a impermeabilização do solo deverão ser 

limitadas as áreas estritamente necessárias à execução dos trabalhos; 

 Os acessos à obra deverão ser feitos pelo caminho existente, evitando a abertura de 

novos caminhos e o pisoteio das áreas circundantes; 

 Procurar minimizar a disponibilização de materiais que possam originar caudais sólidos 

a jusante aquando as precipitações mais intensas; 

 O solo resultante da decapagem deverá ser armazenado em local próprio para posterior 

utilização nos arranjos exteriores da instalação avícola e desta forma garantir um maior 

sucesso na implantação da vegetação. Este armazenamento deverá respeitar a faixa de 

proteção de 10 metros da linha de água adjacente ao limite de propriedade; 

 Deverá efetuar-se o controle rigoroso na manutenção dos veículos e máquinas de 

trabalho, de modo a evitar derrames de óleos e combustíveis; 

 As máquinas com maior probabilidade de perda de óleos (geradores) devem estar 

sobre um material impermeável, como por exemplo um plástico; 

 A realização de operações de reparação e manutenção das viaturas e restantes 

equipamentos na fase de construção deverá ser, preferencialmente, nas respetivas 

oficinas. Quando tal não for possível, deverá ser realizado numa área temporariamente 

impermeabilizada com materiais impermeáveis amovíveis e com bacias de retenção; 

 Caso acidentalmente ocorra algum derrame, dever-se-á proceder à remoção do solo 

afetado para destino adequado; 

 No final da obra, deverá proceder-se ao revolvimento dos solos nas áreas utilizadas 

para o estaleiro de modo a descompacta-las e arejá-las, reconstituindo assim, na 

medida possível, a sua estrutura e equilibro. 

 

b) Fase de exploração 

 Manter em funcionamento um sistema de gestão de resíduos, que permita o seu correto 

armazenamento e encaminhamento para destino final adequado, e acordo com a sua 

tipologia e em conformidade com a legislação em vigor; 
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 Remoção do estrume após o fim do ciclo produtivo, que deverá ser colocado 

diretamente em transporte adequado, não sendo permitida a remoção e deposição do 

estrume (mesmo que de forma temporária) no exterior dos pavilhões avícolas; 

 Durante o carregamento do estrume para o veículo de transporte, deverá evitar-se que 

o material seja vertido no solo, devendo proceder-se à limpeza imediata do local, caso 

esta situação ocorra; 

 Garantir as boas condições físicas do sistema de drenagem de águas residuais. 
 

V.2.3 Recursos hídricos superficiais e subterrâneos 

 

a) Fase de construção 
 A localização do estaleiro e outras instalações de apoio à obra deverão respeitar a faixa 

de proteção de 10 metros da linha de água do ribeiro de Camporez, de modo a não 

provocar alterações na rede de drenagem e qualidade de água; 

 O terreno deverá ser preparado devidamente de modo assegurar a drenagem de águas 

pluviais e o controle de contaminações; 

 Deve-se restringir as ações de manuseamento de poluentes aos locais preparados no 

próprio estaleiro, impermeabilizados onde seja possível fazer o controlo de derrame; 

 Deverão ser instaladas sanitários amovíveis e assegurar o reencaminhamento das 

águas residuais por operador licenciado para posterior tratamento. 

 

b) Fase de exploração 
 Todos os pavilhões devem ser impermeabilizados e com uma drenagem de águas 

residuais adequada; 

 Assegurar que todas as águas residuais produzidas serão encaminhadas para as 

fossas estanques e garantir as boas condições físicas do sistema de drenagem, no 

sentido de evitar situações de derrame de água residuais; 

 A estanquicidade e limpeza de todo o sistema de drenagem de águas residuais deverão 

ser garantidas; 

 Garantir a periocidade adequada da trasfega das águas residuais das fossas estanques 

para ETAR; 

 As fossas devem ser esvaziadas por uma entidade habilitada para o efeito, devendo 

manter-se em arquivo os comprovativos e com a quantidade e respetivo destino final; 

 Deverá ser solicitada autorização prévia à execução do furo de captação de água 

subterrânea; 
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 Garantir a manutenção e inspeção periódica de toda a rede de abastecimento de água 

às instalações de forma a detetar e corrigir eventuais fugas; 

 Aplicação de sistemas de alta pressão na lavagem dos pavilhões e equipamentos, 

proporcionando uma limpeza com mais eficácia e com menor consumo de água; 

 Aplicação de bebedouros tipo pipeta para fornecer água às aves e proceder à sua 

manutenção regular, de forma a evitar perdas e consumos desnecessários de água; 

 Promover a gestão cuidadosa da extração de água subterrânea, para evitar excessivo 

rebaixamento do nível freático local, recorrendo ao controlo de medição dos volumes de 

água captada. 

 

V.2.4 Qualidade do ar 

 

a) Fase de construção 

 Durante a realização dos trabalhos deverá proceder-se ao humedecimento periódico, 

através da aspersão controlada de água, dos locais onde poderão ocorrer maiores 

emissões de poeira, em especial durante o período seco, em que as emissões de 

poeiras são mais significativas; 

 Os materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado transportados em veículos 

adequados, com carga coberta, de forma a impedir a dispersão de poeiras; 

 Proceder à manutenção adequada dos veículos afetos à obra, de modo a evitar casos 

de deficiência de carburação dos motores e as consequentes emissões excessivas e 

desnecessárias de poluentes para atmosfera; 

 Proibição (de acordo com a legislação em vigor) da realização da queima de resíduo; 

 A velocidade de circulação dos veículos especialmente no caminho de acesso à obra, 

não asfaltado, deverá ser baixa, dada a dependência das emissões com velocidade de 

circulação. 

 

b) Fase de exploração 

 Remoção do estrume/camas após o fim do ciclo produtivo, que deverá ser colocado 

diretamente em transporte adequado; 

 Transporte do estrume com recurso a uma cobertura adequada, de modo a evitar 

derrame e dispersão dos odores; 

 Manutenção dos pavilhões e instalações perfeitamente limpos, de modo a reduzir as 

emissões, reduzindo também consideravelmente os odores; 
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 Garantir uma ventilação eficiente por forma a garantir uma adequada renovação do ar, 

de modo a evitar a propagação de odores; 

 Implementar medidas de controlo e minimização do grau de humidade das camas e de 

secagem das mesmas; 

 Rega por aspersão do caminho de acesso, no período mais seco do ano; 

 Deverá ser efetuada uma limpeza frequente no exterior, nas zonas adjacentes ao 

sistema de ventilação, silos e armazém de biomassa, para evitar arrastamento de 

partículas pelo vento. 

 

V.2.5 Ambiente sonoro 

 

a) Fase de construção 
 As atividades ruidosas deverão ocorrer preferencialmente no período diurno, entre as 8 

horas e as 20 horas, nos dias uteis; 

 Garantir a presença em obra de equipamentos que apresentam homologação acústica 

nos termos da legislação em vigor e que se encontram em bom estado de 

conservação/manutenção. 

 

b) Fase de exploração 

 A circulação dos veículos pesados deve efetuar-se essencialmente em período diurno; 

 Deverá ser mantida a velocidade reduzida de trafego de veículos pesados nas zonas 

próximas aos recetores sensíveis; 

 Manter em bom funcionamento os equipamentos de ventilação, de forma a evitar 

situações anómalas de emissão de ruido, assegurando a sua manutenção e revisão 

periódica. 

 

V.2.6 Sistema ecológico 

 

a) Fase de construção 
 As ações de desmatação, destruição do coberto vegetal, limpeza e decapagem de solos 

devem ser limitadas às zonas estritamente indispensáveis à execução da obra, 

mantendo o máximo de elementos de porte arbóreo (oliveiras); 

 Proceder à aspersão regular e controlada de água sobretudo durante os períodos secos 

e ventosos, nas zonas de trabalho; 
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 Evitar a circulação fora dos caminhos existentes, de forma a conter e controlar e 

minimizar todos os potenciais efeitos indiretos e perturbação sobre os fatores bióticos, 

em particular da área envolvente que não será alvo de intervenção; 

 Efetuar os trabalhos de desmatação entre setembro e fevereiro, ou seja, fora do período 

de reprodução dos vertebrados. 

 

b) Fase de exploração 
 Manter a integridade dos habitats; 

 Monitorização dos equipamentos e instalações por forma a controlar o ruido, odores e 

emissões que podem afetar a flora e fauna. 

 

V.2.7 Paisagem 

 

a) Fase de construção 
 Deverá proceder-se à delimitação espacial do terreno a ocupar nas operações de 

construção, definindo a área de estaleiro e o depósito de máquinas e efetuar-se um 

plano prévio de desmatação que limite ao estritamente necessário as ações de 

construção dos pavilhões em tempo e em área; 

 No final da obra, o estaleiro deverá ser desmontado, garantindo a total remoção de 

resíduos da obra, impedindo a sua acumulação ou depósitos na área envolvente. 

 No final da obra, deverá efetuar-se o revestimento vegetal, nas áreas não ocupadas 

pelos pavilhões e pavimentos, com adequados planos de sementeira herbácea-

arbustiva e plantação de espécies autóctones. 

 

b) Fase de exploração 
 Deverá ser garantida a manutenção do local da instalação avícola, através da gestão 

adequada dos resíduos gerados na instalação aquícola e limpeza dos locais de 

trabalho. 

 

V.2.8 Património 

 

Embora não tenham sido detetadas ocorrências patrimoniais e não obstante o fraco 

potencial estratigráfico observado no local, a área afeta ao projeto insere-se numa região de 
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elevado potencial arqueológico, nomeadamente nos contextos proto-histórico e romano, 

propõem-se a seguinte medida de minimização: 

 

a) Fase de construção 

 O acompanhamento arqueológico às ações de afetação ao solo decorrentes da 

execução do projeto previsto, com vista à deteção, sinalização e comunicação de 

eventuais vestígios arqueológicos. 

 

V.2.9 Socioeconómico 

 

a) Fase de construção 
 Privilegiar a contratação de empresas, aquisição de serviços e produtos e 

recrutamento de mão-de-obra no concelho ou concelhos limítrofes; 

 Realizar ações de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores e 

encarregados envolvidos na execução das obras relativamente às ações suscetíveis 

de causar impactes ambientais e às medidas de minimização a implementar, 

designadamente normas e cuidados a ter no decurso dos trabalhos. 

 

b) Fase de exploração 

 Eleição de equipamento adequado e aplicação de regras de boas práticas no 

funcionamento da instalação avícola, por forma a reduzir a incomodidade às 

populações vizinhas; 

 As diversas entidades responsáveis pelo transporte de animais, ração e 

subprodutos e dos resíduos gerados devem efetuar preferencialmente um 

percurso rodoviário que atravesse o menor número possível de zonas 

habitacionais de forma a minimizar os impactes negativos decorrentes do 

trafego dos veículos afetos à instalação avícola. 

 Sempre que possível deverá recorrer-se a mão-de-obra local. 

 

V.2.10 Ordenamento do território 

 

Tendo em atenção a avaliação de impactes realizada para o descritor Ordenamento do 

Território, deverá proceder-se às seguintes atividades: 
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 A área afeta ao estaleiro deverá situar-se fora da área de RAN e REN; 

 As ações de desmatação, destruição do coberto vegetal, limpeza e decapagem 

de solos devem ser limitadas às zonas estritamente indispensáveis à execução 

da obra, mantendo o máximo de elementos de porte arbóreo (oliveiras). 
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VI. MONITORIZAÇÃO 

 

O Plano de Monitorização tem como seu objetivo principal fornecer as “ferramentas” 

necessárias à prática de uma gestão sustentada, com base no estabelecimento de um sistema 

de informação sobre o estado do ambiente na área de estudo. Neste sentido, e de acordo com 

a avaliação dos descritores ambientais contemplados neste estudo, o plano de monitorização 

proposto, para complementar a análise deste projeto, remete-se essencialmente para o 

descritor de recursos hídricos subterrâneos. 

 

VI.1 Recursos Hídricos Subterrâneos 

 

Objetivos 

A monitorização da água subterrânea tem como objetivo avaliar a qualidade e quantidade 

da mesma de forma assegurar a disponibilização de água salubre, limpa e equilibrada na sua 

composição destinada ao abeberamento das aves e lavagem dos equipamentos e instalações. 

 

Parâmetros a Monitorizar 

Os parâmetros a monitorizar prendem-se com a composição química da água e o 

consumo da mesma. Sendo assim, os parâmetros a monitorizarem são Cor, pH, SST, 

Condutividade, Nitratos, Cobre, Zinco, Cloretos, Sulfatos, Fosfatos, Nitratos, Alcalinidade, 

Cálcio, Sódio, Potássio, Pesticidas, CQO, Oxigénio dissolvido, CBO5, Azoto total, Fósforo total, 

Coliformes totais e fecais, Enterecocos intestinais e o volume de água consumido. 

 

Locais de Medição e periocidade de monitorização 

A amostragem do controlo da qualidade da água deverá ser realizada no furo de 

captação de água, anualmente. Relativamente ao volume de água consumido, este será 

registado por meio de contadores, mensalmente. 
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Técnica e Métodos de Análise 

As amostras serão colhidas por um técnico competente e entregues num laboratório 

acreditado para análise. Os métodos analíticos deverão ser os especificados no Decreto-Lei n.º 

236/98, de 1 de agosto. Relativamente ao consumo de água, este deve ser controlado por meio 

de contadores. 

 

Medidas de Gestão Ambiental 

Se no decorrer da monitorização se verificarem valores desconformes com a legislação 

aplicável, deverão ser identificadas as fontes de poluição e intervir sobre as mesmas de modo 

a minimizar o impacte que se esteja a verificar. 

No caso de excesso de consumo de água, deverá proceder-se à deteção e à reparação 

de roturas ou de dispositivos de utilização. 
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VII. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

VII.1 Lacuna de Informação 

 

Na elaboração deste EIA não se registaram lacunas de informação que tivessem 

comprometido a identificação e avaliação dos impactes do projeto de Instalação avícola Quinta 

da Póvoa. No entanto, verificou-se a falta de dados e informação sobre alguns descritores, o 

que condicionou a caracterização da situação de referência da área de estudo, 

nomeadamente: 

 Inexistência de uma cobertura geológica de detalhe publicada para a área de 

intervenção; 

 Não foi possível caracterizar a qualidade das águas superficiais devido a inexistência de 

dados publicados na região envolvente à área em estudo; 

 Inexistência de dados que impossibilitou a caracterização pormenorizada em termos 

hidráulicos, produtividade e qualidade da água do aquífero subterrâneo na área de 

estudo. 

 

VII.2 Conclusões 

 

O presente Estudo de Impacte Ambiental teve por objetivo caracterizar e identificar os 

impactes ambientais para os descritores biofísicos e socioeconómicos, decorrentes do projeto 

da Instalação avícola Quinta da Póvoa, propriedade localizada na União das Freguesias de 

São Miguel, Santa Eufémia e Rabaçal, concelho de Penela, numa área de 72.781 m2. 

De uma forma geral, o Projeto será responsável, tanto na fase de construção como na 

fase de exploração, por impactes negativos sobre o ambiente e território. Durante a fase de 

construção, os impactes assumem, na maioria dos casos, um caracter temporário e reversível. 

Durante a fase de exploração, os impactes negativos apresentam, em alguns casos, um 

carácter permanente mas reversíveis. 

Os impactes resultantes da fase de construção da instalação avícola Quinta da Póvoa 

foram considerados pouco significativos. A área afetada é muito reduzida não colocando em 

causa a integridade do local. Os principais impactes desta fase resultam da movimentação de 



 

 

Margem Abrangente – Comercialização e Produção Animal, Lda. 

 

Instalação Avícola Quinta da Póvoa                                                                                                                            186 

Estudo de Impacte Ambiental – Volume II – Relatório Síntese 

terras associadas à preparação do terreno para a implantação dos pavilhões e restantes 

edificações, potenciando efeitos negativos considerados pouco significativos. 

Durante a fase de exploração, os impactes são pouco significativos sobre os fatores 

ambientais avaliados, destacando-se a este nível os impactes sobre os solos, recurso hídrico 

subterrâneo, fauna, ambiente sonoro, qualidade do ar que assumem um carácter permanente 

mas pouco significativo. Regista-se ainda a ocupação permanente de uma pequena mancha de 

solos com aptidão agrícola reduzida a nula (solos tipo C e E) coincidente com a RAN. 

No âmbito deste projeto foram propostas medidas preventivas e de minimização dos 

impactes negativos, direcionados para as distintas fases do projeto. 

O Estudo do Impacte Ambiental também inclui um programa de monitorização ao meio 

hídrico subterrâneo, apesar de não apresentar situações de impacte significativos, poderão 

sofrer alterações qualitativas e interferências na disponibilidade hídrica subterrânea. 

Em contrapartida, o projeto de instalação avícola Quinta da Póvoa, virá traduzir-se, em 

termos económicos, numa ação positiva e favorável para a região. 

O projeto não apresenta alternativas, apenas se considera como alternativa a não 

realização do projeto. Para esta alternativa, conclui-se que a ausência de projeto não alteraria 

de forma significativa as condições atualmente existentes nos vários descritores sujeitos a 

avaliação. 

Por tanto, tendo em conta as características do meio e os impactes que se podem gerar 

conclui-se que o projeto analisado é viável, sempre e quando se implementar as medidas 

preventivas e de minimização considerado e se aplicar corretamente o programa de 

monitorização ambiental proposto. 
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