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1. INTRODUÇÃO
O presente documento constitui o Resumo Não Técnico (RNT) do Estudo de Impacte Ambiental
(EIA) do projecto “Alteração da Suinicultura da Herdade dos Tagarrais”, elaborado pela Empresa
Tterra - Auditoria, Projectos e Técnicas Ambientais, Lda, localizada em Évora.
O documento é parte integrante do Estudo de Impacte Ambiental do projecto supracitado,
elaborado de acordo com a legislação em vigor, nomeadamente o n.º 2, do artigo 1.º, do DecretoLei n.º 69/2000, de 3 de Maio. Os trabalhos referentes aos EIA foram iniciados em Março de 2002
e, após um ano de interregno, concluídos em Fevereiro de 2005.
O projecto consiste na alteração de uma suinicultura com o objectivo de dotá-la de melhores infraestruturas e técnicas disponíveis, com vista à sustentabilidade da actividade. De referir que o
projecto foi apresentado em fase de execução.
O proponente é a empresa espanhola Manuel Guillen, SA, proprietária do imóvel com a inscrição
matricial n.º 1, secção K-K1, da Freguesia de Esperança no Concelho de Arronches. A
representação legal encontra-se ao cargo do Dr. Juscelino Pires, com residência no Apartado 42,
7340 Arronches.

2. ENQUADRAMENTO
A Suinicultura da Herdade dos Tagarrais tem a sua actividade centrada na produção de leitões
“porco alentejano” em regime misto, destinados à reprodução e posterior engorda para a obtenção
de presunto “pata negra”, produzido em Espanha.
Do seu efectivo fazem parte 2600 animais: 300 porcas reprodutoras e 1300 porcos divididos em
leitões em lactação, leitões em desmame-recria e porcos de engorda.
Com o projecto de Alteração da Suinicultura pretende alterar-se as infra-estruturas da Suinicultura
já existentes. Esta alteração surge da necessidade de operar legalmente e por isso implementar
as melhores tecnologias disponíveis obtendo o licenciamento da actual actividade de produção de
porcas reprodutoras e de porcos de engorda.
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3. LOCALIZAÇÃO
O projecto “Alteração da Suinicultura da Herdade dos Tagarrais” localiza-se na herdade
homónima com cerca de 789,25 ha, pertencente à Freguesia de Esperança, Concelho de
Arronches (Figura 1).
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FIGURA 1- ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO À ESCALA NACIONAL, DISTRITAL E CONCELHIA (SEM ESCALA).
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FIGURA 2- ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO À ESCALA NACIONAL, DISTRITAL E CONCELHIA (SEM ESCALA).
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A povoação mais próxima é a povoação de Hortas do Bispo, a Norte, que fica a cerca de 2 km. A
estrada mais próxima é a EN 371 que liga Campo Maior a Arronches e que dista da exploração
cerca de 5 km.
A referida herdade encontra-se inserida numa Área Sensível, segundo o artigo 2º, do Decreto-Lei
n.º 69/2000, de 3 de Maio, designadamente o Sítio da Rede Natura 2000 PTCON0007 - São
Mamede, da 1.ª fase. Deste faz parte a Albufeira do Abrilongo, classificada como protegida, de
acordo com o Decreto Regulamentar n.º 3/2002, de 4 de Fevereiro.

4. DESCRIÇÃO DO PROJECTO
O projecto de “Alteração da Suinicultura da Herdade dos Tagarrais” é da responsabilidade da
Empresa ENGILEGRE - Engenharia, Projectos e Construção, Lda, sita em Av. Amélia Rey
Colaço, nº 13, 7300-122 PORTALEGRE.
De acordo com o proponente o objectivo do projecto é modernizar e optimizar a eficácia da
exploração, através da alteração e adequação das estruturas já existentes, a serem efectuadas
num período de aproximadamente 12 meses.
Este justifica-se pela necessidade de garantir a sustentabilidade da actividade e a sua
compatibilização com as características ecológicas da área onde se insere, de acordo com as
actuais exigências legais necessárias ao correcto funcionamento de uma suinicultura.
Com a implementação do projecto prevê-se uma ocupação irreversível na ordem dos 7400 m2,
equivalentes a cerca de 0,09% da área total da propriedade.
4.1.

EXPLORAÇÃO ACTUAL DA SUINICULTURA

Para o seu funcionamento, a Suinicultura da Herdade dos Tagarrais dispõe de infra-estruturas
consonantes com o efectivo e o tipo de exploração, designadamente:
130 maternidades exteriores com impermeabilização em betão na parte coberta, que
acolhem, por rotação, as 160 porcas reprodutoras com os leitões em lactação;
1 Pavilhão de Desmame/Recria, impermeabilizado, com cerca de 400 m2 de superfície
coberta, com ligação directa a vários parques ao ar livre não impermeabilizados. Este
pavilhão acolhe os leitões em desmame/recria que vêm das maternidades; e
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6 Parques ao ar livre, não impermeabilizados, localizados atrás do Pavilhão de
Desmame/Recria, com cerca de 100 ha cada um, que acolhem os porcos de engorda (em
períodos intercalados com regime extensivo) até serem levados para o matadouro.
Para além das infra-estruturas afectas à exploração, surgem como instalações de apoio:
1 habitação com 110 m2;
1 chiqueiro;
1 galinheiro;
1 garagem;
1 forno; e
1 compartimento de arrumos.
Actualmente a suinicultura funciona em ciclo fechado. Os leitões em lactação permanecem nas
maternidades durante 45 dias, após os quais são levados para o Pavilhão de Desmame/Recria,
até atingirem 4/5 meses. Posteriormente são levados para os Parques ao ar livre para a engorda.
Aqui permanecem até atingirem 160 a 170 Kg, seguindo depois para o matadouro.
Para a cobrição com as porcas reprodutoras quando deixam de estar em amamentação, são
utilizados varrascos que permanecem ao ar livre e em regime extensivo permanentemente. A
estes juntam-se os porcos de engorda, por rotação e em número compatível com a quantidade de
bolota existente no momento.
4.2.

EXPLORAÇÃO FUTURA DA SUINICULTURA

Para a concretização do projecto de alteração da suinicultura serão efectuadas remodelações que
visam a obtenção das seguintes infra-estruturas:
1 pavilhão (já existente, mas que sofrerá remodelação) onde funcionará a Maternidade,
constituída por

80 celas e a zona de preparação de rações. Destas 80 celas, estão

previstas cerca de 4 para acolher os leitões em fase de desmame/recria, antes de
passarem para os parques cobertos e descobertos;
1 edifício para as instalações sanitárias dos funcionários;
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12 pavilhões, onde funcionarão os parques cobertos, para leitões na fase de engorda, que
comunicarão directamente com os parque descobertos;
13 parques descobertos, para leitões na fase de engorda, delimitados por muros em
alvenaria de blocos de cimento não rebocados, com a altura média de 1 m; e
1 lagoa impermeabilizada para retenção dos efluentes.
Não obstante as alterações a serem efectuadas, o regime de produção manter-se-á nos moldes
actuais.

5. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
5.1.

CLIMA

Em termos climáticos, a região em estudo apresenta um clima temperado, com uma estação
quente bem marcada, atenuada apenas pela existência da Serra de S. Mamede.
A temperatura apresenta uma amplitude térmica de 11,25ºC, traduzindo um clima fresco. A
estação húmida concentra-se nos meses de Outubro a Março, enquanto que a estação seca
decorre de Maio a Setembro. Assim, a evaporação assume valores mais elevados nos meses de
Julho e Agosto, em oposição com Janeiro e Fevereiro com os valores mais baixos.
Contrariamente à temperatura, a humidade relativa do ar apresenta valores mais baixos durante
os meses de Julho e Agosto, e os valores mais elevados em Janeiro e Dezembro. O regime de
ventos caracteriza-se, em termos médios anuais, pela predominância dos ventos do quadrante
Noroeste. O maior número de horas a sol descoberto verifica-se em Julho, em oposição a Janeiro
que apresenta o menor valor.
5.2.

GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA

Na região em estudo, os terrenos com maior representação datam do Precâmbrico, englobando
inclusivamente a “Formação da Urra”. Com menor representatividade encontram-se os terrenos
da era Devónica do Sinclinório de Portalegre. É ainda possível encontrar terrenos das eras
Câmbrica, Ordovícica e Silúrica.
Em termos geomorfológicos, esta região apresenta um relevo plano ou quase plano, com declives
na ordem dos 0 a 1,5% e predomínio das vertentes expostas a Sul e a Sudoeste. Em termos de
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sismicidade, apresenta um relativo risco sísmico dada a sua inserção numa região de intensidade
máxima 6, numa classificação de 4 a 10 segundo o Atlas do Ambiente.
5.3.

SOLOS

Na área verifica-se o predomínio de duas tipologias de solos: os Mediterrânicos Pardos e os
Mediterrânicos Vermelhos ou Amarelos. As classes de aptidão agrícola dominantes são a C e a D,
podendo encontrar-se ainda as subclasses e e s.
São solos com uma capacidade de uso mediana a muito baixa, com acentuadas a muito severas
limitações e riscos de erosão elevados, pelo que evidenciam uma aptidão agrícola reduzida e uma
aptidão florestal elevada para casos de floresta de protecção ou recuperação.
O uso actual do solo caracteriza-se pelo predomínio do coberto arbóreo constituído por montado
de sobro, associado a culturas arvenses e de sequeiro.
5.4.

PAISAGEM

A paisagem da Herdade dos Tagarrais insere-se na peneplanície alentejana, morfologicamente
ondulada e de traços rurais. Apresenta uma diversidade paisagística fraca, dado o predomínio do
montado adulto.
Possui uma vulnerabilidade visual baixa e uma capacidade de absorção visual relativamente
elevada, uma vez que é uma zona fechada e contida na variedade dos estratos de vegetação.
Para observadores localizados a curtas e médias distâncias, apresenta uma fraca visibilidade.
5.5.

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

De acordo com o Plano de Ordenamento do Parque Natural da Serra de S. Mamede, a área do
projecto encontra-se classificada como área de “Protecção Complementar do Tipo II”.
No Plano Director Municipal de Arronches, é identificada como espaço de “Protecção da
Paisagem e Recursos Naturais de Montados de Sobro”. Segundo a Carta de condicionantes e
após consulta das servidões e restrições de utilidade pública, salienta-se a sua inclusão na classe
de “Espaços Agro-Silvo-Pastoris”.
De referir que o local de implantação do projecto não possui solos pertencentes à Reserva
Ecológica Nacional (REN) nem à Reserva Agrícola Nacional (RAN), e não se encontra incluído
nas áreas de restrição das albufeiras do Caia e do Abrilongo.
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5.6.

SISTEMAS ECOLÓGICO

A região em estudo encontra-se totalmente inserida na área classificada do Biótopo Corine da
Serra de S. Mamede e parcialmente na área do Parque Natural da Serra de S. Mamede, sendo
ainda abrangida pelo Sítio Classificado S. Mamede proposto para integrar a Rede Natura 2000.
Do seu património natural destacam-se quatro habitats classificados inseridos em zonas especiais
de conservação, designadamente Montados de Quercus suber e/ou Quercus ilex (6310), Cursos
de água mediterrânicos intermitentes (3290), Vegetação flutuante de ranúnculos dos cursos de
água submontanhosos e de planície (3260), e Freixiais de Fraxinus angustifolia (91 B0).
A baixa diversidade florística e a presença abundante de algas verdes na Ribeira do Ouguela
revelam a eutrofização da água em consequência das descargas dos efluentes da suinicultura. A
poluição da água estende-se também à Barragem do Abrilongo, cuja vegetação ripícola apresenta
sinais de degradação.
Em termos faunísticos destaca-se a presença de espécies de répteis e anfíbios com estatuto de
protecção, segundo os anexos II e III da Convenção de Berna, e espécies de interesse
comunitário que exigem uma protecção rigorosa como a lontra, segundo o anexo IV da Directiva
Habitats.
5.7.

RECURSOS HÍDRICOS

O Monte dos Tagarrais localiza-se na Bacia Hidrográfica do Rio Guadiana. Tem como principais
linhas de água a Ribeira de Abrilongo e o Ribeiro do Ouguela, sendo ainda atravessado pela
Ribeira de Manguens. Estas linhas de água têm um carácter sazonal, reflexo de um caudal mais
elevado durante os meses de Novembro a Janeiro, e mais baixo durante os meses de Verão.
Dada a sazonalidade das águas superficiais, as subterrâneas constituem o maior contributo para a
satisfação das necessidades apresentadas, maioritariamente agrícolas. Como outros recursos
surgem a Barragem de Abrilongo e cinco charcas licenciadas para uso agro-pecuário.
Do ponto de vista hidrogeológico, destaca-se o sistema hidrogeológico do Maciço Antigo, onde se
enquadra a zona de estudo e o sistema hidrogeológico da Serra de S. Mamede, que ocorre a
norte do concelho e se prolonga para o concelho de Portalegre. Relativamente ao Maciço Antigo,
este apresenta produtividades baixas associadas às rochas duras, embora em zonas muito
fracturadas e/ou alteradas e em depósitos fluviais possam ocorrer caudais mais significativos. De
referir ainda que a sua vulnerabilidade à poluição é baixa.
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Na Herdade existem também dois furos de abastecimento à exploração, um licenciado está
(licença n.º 767/DSGA/DDH/DAA/02) e outro em fase de licenciamento.
5.8.

QUALIDADE DA ÁGUA

Comparativamente com a Bacia Hidrográfica do Guadiana, a área em estudo apresenta uma
baixa densidade de fontes de poluição trópicas, nomeadamente descargas trópicas, fossas
sépticas colectivas e ETAR’s.
O mesmo sucede com as lixeiras, significativas fontes de poluição do meio hídrico, que
apresentam igualmente uma baixa densidade, encontrando-se todas elas encerradas.
5.9.

QUALIDADE DO AR

Ainda que as suiniculturas sejam conhecidas fontes de poluição atmosférica, na suinicultura da
Herdade dos Tagarrais, dada a sua reduzida dimensão e boas condições de ventilação, não se
verificam emissões significativas de gases tóxicos para a atmosfera.
Também não se verificam odores desagradáveis, com excepção da zona imediata ao alojamento
dos animais, pelo que não existem queixas de residentes nas proximidades da suinicultura.
5.10.

AMBIENTE SONORO

Dada a inexistência de ocupações sensíveis ao ruído na envolvência da suinicultura e a própria
actividade não produzir ruído, não foram realizadas quaisquer medições. No entanto, considera-se
que a área em estudo possui um reduzido ruído de vizinhança.
De referir que o monte habitado e a estrada mais próximos encontram-se a cerca de 2 km e 5 km,
respectivamente.
5.11.

PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO E HISTÓRICO

Após estudos cartográficos e prospecções no terreno, verificou-se que o local de implantação do
projecto não evidencia nenhuns vestígios arqueológicos à superfície. Porém, um estudo
toponímico revelou a existência de topónimos indiciadores de eventuais testemunhos
arqueológicos enterrados, escondidos ou em zonas de difícil acesso.
Os vestígios mais próximos da área do projecto, designadamente um sítio classificado de Arte
Rupestre, encontra-se no topónimo "Lapa dos Gaivões" pertencente à mesma freguesia.
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5.12.

SÓCIO-ECONOMIA

A análise da população activa do concelho de Arronches revela uma estrutura demográfica
profundamente desequilibrada consequente do fenómeno migratório da população jovem adulta
em idade activa e um claro domínio do sector terciário. A Freguesia de Esperança apresenta
elevadas taxas de desemprego, um envelhecimento da população activa e baixos níveis de
instrução e qualificação.
Em termos económicos, a actividade industrial apresenta uma estrutura incipiente e frágil, com
predomínio de micro e pequenas empresas ligadas aos sectores tradicionais. O artesanato
assume alguma importância como forma de ocupação da mão-de-obra, essencialmente feminina,
e de aproveitamento da matéria-prima local.

6. PREVISÃO DE IMPACTES E MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
6.1.

CLIMA

6.1.1. Previsão de impactes
Dada a reduzida dimensão da suinicultura à escala regional, considera-se pouco significativo o
impacte que o projecto de ampliação terá sobre o clima local. Esse impacte diz respeito à emissão
de gases para a atmosfera, verificando-se na fase de exploração.
6.2.

GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA

6.2.1. Previsão de impactes
Ao nível geológico e geomorfológico não são previsíveis quaisquer impactes, embora não se
exclua a possibilidade de ocorrência de um impacte pouco significativo durante a fase de
construção, resultante da movimentação de terras.

6.2.2. Medidas de minimização
Dever-se-á evitar os trabalhos de construção e movimentações de terra durante os períodos de
maior pluviosidade, uma vez que o solo fica mais exposto quando desprovido de vegetação, de
forma a minimizar a erosão e o transporte de sedimentos para os cursos de água mais próximos.
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Paralelamente, dever-se-á promover a fiscalização da fase de movimentação de terras,
nomeadamente na execução de caminhos, fundações dos edifícios e pavilhões.
6.3.

SOLOS

6.3.1. Previsão de impactes
O EIA revelou que são pouco significativos os impactes na fase de construção, sendo
consequência da ocupação definitiva de algumas áreas da herdade e de situações de poluição
pontual derivadas de derrames de óleos, combustíveis e produtos afins. A estes junta-se a
possível degradação das estradas a serem utilizadas durante a execução da obra, pelos veículos
pesados.
Na fase de exploração, prevê-se a manutenção do impacte resultante da ocupação definitiva das
zonas de implantação dos edifícios. Há, ainda a considerar nesta fase, o impacte associado à
aplicação de lamas de depuração no solo. Quando a aplicação das lamas excede a capacidade
de carga do meio, poderá contribuir para o aumento de nutrientes e consequente favorecer a
proliferação de microorganismos e, dessa forma desequilibrando as relações bióticas existentes.
Paralelamente, a aplicação das lamas nos solos poderá fornecer metais pesados. Quando o teor
excede a capacidade de assimilação do meio, poderá incorrer no risco de contaminação, com
efeitos quer para o ambiente quer para o homem.
Considera-se o impacte da aplicação das lamas nos solos negativo e significativo.

6.3.2. Medidas de minimização
Na fase de construção dever-se-á garantir que a terra vegetal removida dos locais de escavação
ocorra apenas nas áreas necessárias à execução dos trabalhos e seja devidamente
acondicionada para posterior utilização na recuperação de zonas afectadas pela execução das
obras.
Já na fase de exploração dever-se-á controlar o espalhamento das lamas e cumprir todas as
especificações exigidas quanto ao seu modo de aplicação, periodicidade e quantidades utilizadas,
considerando o tipo de solo, estação do ano, cultura existente e condições de drenagem. Tal tem
por objectivo evitar a degradação ambiental e efeitos nefastos nas águas superficiais e
subterrâneas e na saturação dos solos. Importa referir, que as lamas de depuração deverão ser
retidas pelo menos 120 dias de forma a promover a sua estabilização.
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6.4.

PAISAGEM

6.4.1. Previsão de impactes
Apesar da desordem espacial decorrente das movimentações de máquinas e veículos afectos à
obra, o impacte sobre a paisagem é previsivelmente pouco significativo, dado o local de
implantação do projecto se situar no interior da Herdade dos Tagarrais, não sendo visível do seu
exterior.
Em termos visuais, salienta-se que o projecto não provoca alterações significativas à imagem da
Herdade dos Tagarrais. Assim e já em exploração não é esperado qualquer impacte.

6.4.2. Medidas de minimização
Como forma de minorar eventuais impactes visuais sobre a paisagem, aconselha-se a plantação
de espécies autóctones na envolvente do projecto, a ter lugar na fase de construção.
6.5.

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

6.5.1. Previsão de impactes
Dado que o Projecto se insere em área de Protecção Complementar do Tipo II, segundo o Plano
de Ordenamento do Parque Natural da Serra de S. Mamede, é de esperar um impacte negativo,
mas pouco significativo, uma vez que a esta área está associado um reduzido valor de
conservação.
Durante a fase de exploração poderá ocorrer alguma perturbação em área de Protecção Parcial
junto à Serra de Louções, devido à movimentação de maquinaria pesada e veículos de transporte
de materiais e equipamentos pela estrada de acesso à herdade. No entanto, considera-se que
será negativo, mas pouco significativo.
O local do projecto não se incompatibiliza com as condicionantes da Reserva Ecológica Nacional
(REN) e da Reserva Agrícola Nacional (RAN), pelo que o impacte esperado é nulo.
Embora não esteja definido o horizonte temporal da exploração, considera-se que o abandono das
suas infra-estruturas aquando da sua desactivação poderá causar um impacte significativo sobre
a paisagem da Herdade dos Tagarrais.
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6.5.2. Medidas de minimização
Para minimizar os impactes identificados dever-se-á limitar a circulação da maquinaria pesada às
áreas estritamente necessárias e considerar as medidas de minimização consideradas para
outros descritores.
6.6.

SISTEMAS ECOLÓGICOS

6.6.1. Previsão de impactes
Dado que a área de implantação do Projecto ocorre em área com reduzido valor para a
conservação (Área com Protecção Complementar do Tipo II) e que a diversidade faunística e
florística no local é potencialmente baixa, entende-se que o impacte será negativo e pouco
significativo.
Embora se verifique a destruição de parte do coberto vegetal devido à implantação das novas
infra-estruturas, o impacte esperado é pouco significativo dada a ausência de espécies florísticas
com estatuto de protecção especial e a baixa diversidade vegetal e faunística.
Para a referida implantação será necessária a eliminação física de algumas azinheiras
envelhecidas. A sua perda, dado tratar-se de um espécie protegida, traduz-se num impacte
negativo mas pouco significativo, uma vez que o proponente já proceder à plantação de 15 novas
azinheiras.
Com as movimentações de máquinas e veículos afectos à obra é susceptível a ocorrência de
impactes sonoros e visuais com consequência para a fauna potencial. No entanto, o EIA revela
que tais impactes terão consequências pouco significativas.

6.6.2. Medidas de minimização
Os resíduos vegetais resultantes da fase de construção, deverão ser aproveitados na fertilização
dos solos, através do processo de compostagem, evitando assim que venham a ser enterrados ou
depositados junto às linhas de água da herdade. Caso contrário, poderão vir a causar a
degradação da qualidade da água.
Frequentemente a movimentação de maquinaria conduz à compactação do solo. A fim de evitá-la
considera-se importante a descompactação do solo, seguida da recuperação do coberto vegetal.
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A Ribeira do Abrilongo é, tal como foi referido anteriormente na fase de caracterização da situação
de referência, uma das principais linhas de água da área em estudo. Protegê-la é fundamental,
pelo que se torna importante garantir a manutenção da vegetação ripícola, impedir a artificalização
das suas margens, condicionar a extracção da água e inertes, e controlar a qualidade da sua
água. De referir que é igualmente importante a recuperação da vegetação ribeirinha, em caso de
degradação, quer nesta ribeira quer noutras linhas de água da herdade.
Na área da actual maternidade ao ar livre dever-se-á proceder à recuperação da vegetação,
através da plantação de azinheiras.
Tendo em conta a importância ecológica da área em estudo, dever-se-á evitar o pisoteio de
espécies protegidas da flora, e a desenvolvimento das obras fora das épocas de reprodução e
criação das espécies mais sensíveis, que são, de um modo geral, no final do Inverno e Primavera.
Sempre que não perturbem a execução da obra, as espécies arbóreas e arbustivas deverão ser
salvaguardadas e, em caso de áreas mais sensíveis, preservadas através de medidas cautelares.
Tendo em conta o abate de azinheiras, deverá ser efectuada a plantação na área mais próxima da
zona de implantação do projecto.
Durante a fase de exploração, torna-se importante minimizar eventuais impactes através da
manutenção e melhoria sistemática das áreas verdes.
6.7.

RECURSOS HÍDRICOS

6.7.1. Previsão de impactes
Durante a fase de construção não são de esperar quaisquer impactes.
Com o cumprimento das medidas indicadas para a aplicação e espalhamento das lamas da lagoa
nos solos da herdade, não são previsíveis impactes ao nível deste descritor. Porém,
ocasionalmente devido ao um aumento da precipitação poderá ocorrer a escorrência das lamas
para as linhas de água. A acontecer, dará origem a um impacte significativo.
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6.7.2. Medidas de minimização
De forma a evitar a contaminação do solo e das águas superficiais e subterrâneas, as lamas
estabilizadas deverão ser espalhadas nos terrenos de modo controlado. Para isso é necessário
cumprir todos os parâmetros exigidos na legislação em vigor.
Dada a importância da lagoa de retenção, torna-se importante formar os trabalhadores que estão
afectos à sua manutenção de forma a adoptarem os procedimentos correctos no que diz respeito
à sua limpeza e manutenção, e em caso de avaria no sistema.
Para evitar eventuais contaminações é necessário assegurar um manuseamento cuidadoso dos
produtos farmacológicos.
Durante a fase de exploração, dever-se-á ainda assegurar a limpeza e o estado de conservação
de valas e colectores do sistema de drenagem dos afluentes.
6.8.

QUALIDADE DA ÁGUA

6.8.1. Previsão de impactes
Na fase de construção é possível a ocorrência de um impacte negativo pouco significativo,
decorrente do derrame acidental de óleos e combustíveis, mas apenas no caso de não serem
tomadas as devidas precauções por parte do empreiteiro e trabalhadores da obra.
Significativo poderá ser o impacte causado pelo aumento das concentrações de metais pesados e
nutrientes, a par das carências de oxigénio nas águas das Ribeiras da Ouguela e Abrilongo e da
Albufeira do Abrilongo, superficial e subterraneamente. Este impacte é, contudo, pouco provável.
6.9.

QUALIDADE DO AR

6.9.1. Previsão de impactes
Durante a fase de construção é previsível a ocorrência de um impacte negativo, mas pouco
significativo, decorrente da emissão de partículas, poeiras e poluentes para a atmosfera
resultantes da movimentação de terras e da circulação de máquinas e veículos.
Com a construção das novas infra-estruturas as condições de ventilação serão beneficiadas, dado
que possuem um completo sistema de controlo do ambiente e ventilação. Assim, os impactes
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resultantes da emissão de gases tóxicos apresentam-se positivos e significativos. Como não
existirá qualquer aumento do tráfego automóvel na zona afecta à suinicultura, não são esperados
impactes referentes à emissão de gases poluentes automóveis para a atmosfera.
Com a desactivação da suinicultura é previsível a ocorrência de impactes semelhantes aos da
fase de construção, nomeadamente no que respeita à emissão de partículas, poeiras e poluentes
para a atmosfera. Estes serão negativos e pouco significativos.

6.9.2. Medidas de minimização
Dever-se-á controlar a contaminação da atmosfera por poeiras, fumos e gases resultantes das
obras de construção, através da limitação das áreas de limpeza do coberto vegetal e da rega das
superfícies.
É importante assegurar boas condições de higiene em toda a exploração, designadamente na
correcta utilização da Lagoa de Retenção, na drenagem rápida e eficaz dos dejectos produzidos
nas instalações através dos colectores, bem como na limpeza periódica das instalações através
de sistemas apropriados. É igualmente importante assegurar a utilização e manutenção adequada
do sistema de controlo de ambiente e ventilação da Suinicultura.
Na fase de desactivação dever-se-á controlar a contaminação da atmosfera por poeiras, fumos e
gases resultantes das obras de desactivação e desmantelamento das infra-estruturas, através da
rega das superfícies, à semelhança do que sucede na fase de construção.
6.10.

AMBIENTE SONORO

6.10.1.

Previsão de impactes

Na execução da obra é de esperar uma emissão normal de ruído proveniente dos equipamentos
electromecânicos, da movimentação da maquinaria pesada e da circulação dos veículos de
transporte de materiais e outro equipamento. Assim é previsível um impacte pouco significativo.
Após a sua execução, o ruído esperado deve-se essencialmente à circulação de veículos para o
transporte dos animais para o matadouro e ao ruído dos próprios animais.
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6.10.2.

Medidas de minimização

A fim de minimizar o impacte sonoro, aconselha-se a insonorização e o isolamento adequado das
principais fontes de emissão de ruído, assim como a revisão periódica dos veículos e maquinaria
para que os níveis de potência máxima sonora admissíveis não sejam violados.
6.11.

PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO E HISTÓRICO

6.11.1.

Previsão de impactes

Dada a ausência de vestígios e indícios de interesse patrimonial ou histórico na área da
suinicultura, não são previsíveis impactes para este descritor.

6.11.2.

Medidas de minimização

Apesar da ausência de vestígios e indícios arqueológicos identificados na herdade, aconselha-se
a presença de um arqueólogo sempre que houver revolvimento de terras ou destruição de
afloramentos rochosos de alguma dimensão e realização de sondagens arqueológicas prévias nos
locais previstos para a construção de edifícios, e outras infra-estruturas. Tal deve-se à
possibilidade de existirem arqueosítios ou outros valores de interesse não identificados pelo
estudo prospectivo.
6.12.

SÓCIO-ECONOMIA

6.12.1.

Previsão de impactes

Durante a fase de construção é esperado um impacte positivo, ainda que pouco significativo na
sócio-economia da região. Tal deve-se à possibilidade de contratação até 15% de mão-de-obra
local, uma vez que a tipologia das construções, de um modo geral, não implica o recurso a mãode-obra especializada. A esta situação, junta-se também a utilização de materiais provenientes de
empresas fornecedoras da região, sempre que possível.
Apesar de um possível e provável aumento da produtividade e rentabilidade económica na
produção de leitões e porcos de engorda, dada a reduzida dimensão do projecto é esperado um
impacte positivo mas pouco significativo.
Com a desactivação da exploração é previsível a dispensa da mão-de-obra utilizada,
nomeadamente os 5 postos de trabalho permanentes, pelo que existirá um impacte negativo e
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pouco significativo. Porém este impacte poderá ser compensado pela contratação local de mãode-obra local para a execução dos trabalhos de remoção e desmantelamento das estruturas e
instalações da suinicultura. Neste caso, o impacte será positivo, mas também ele pouco
significativo.

6.12.2.

Medidas de minimização

A minimização dos impactes na sócio-economia passa por variados aspectos, de entre os quais a
criação de eventuais postos de trabalho com a utilização de materiais locais e a contratação de
trabalhadores também eles locais, nas fases de construção, exploração e desactivação.
Há que apostar na formação e informação do pessoal relativamente aos riscos e respectivos
meios de prevenção, de higiene e segurança do trabalho. Relacionado com este campo, surge a
sinalização diurna e nocturna nos locais de trabalho, nos estaleiros e nas áreas de circulação de
veículos afectos à obra, de forma a evitar a presença de pessoas não afectas aos trabalhos e a
ocorrência de acidentes.
6.13.

RESÍDUOS

6.13.1.

Previsão de impactes

Durante a fase de construção é expectável a produção de resíduos sólidos, que se traduz num
sobrefuncionamento da gestão de resíduos na Herdade dos Tagarrais. Porém, a maioria dos
resíduos produzidos (lamas provenientes da fossa séptica; embalagens usadas vazios de
produtos fitofarmacêuticos; pneus usados; derrames de óleos, combustíveis e produtos afins) têm
assegurada uma correcta gestão pelo produtor, pelo que os impactes esperados são negativos,
mas pouco significativos.
Durante a fase de exploração os impactes esperados são, na sua maioria, idênticos aos da fase
de construção. Relativamente às lamas de depuração, o seu espalhamento no solo da Herdade,
em local específico, comporta um impacte positivo e significativo.
Na fase de desactivação, os principais impactes esperados decorrem da eventual deposição não
controlada de electrodomésticos susceptíveis de originar a contaminação do solo por metais
pesados, de resíduos resultantes da demolição de infra-estruturas e da deposição desordenada
de equipamentos e veículos em fim de vida. Em todos os casos está igualmente assegurada uma
correcta gestão dos resíduos, pelo que os impactes são negativos mas pouco significativos.
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6.13.2.

Medidas de minimização

Para todas as fases do Projecto considera-se importante a caracterização quantitativa dos
resíduos de acordo com a Lista Europeia dos Resíduos e o seu encaminhamento, quando
possível, para sistemas de valorização material (reutilização e reciclagem) adequados a cada
tipologia.
A gestão dos resíduos deverá também processar-se de acordo com legislação específica,
consoante o tipo de resíduo.
No caso dos resíduos perigosos deverá proceder-se ao seu armazenamento controlado em
espaço coberto e solo impermeabilizado, de forma a evitar a contaminação do solo e das águas
superficiais e subterrâneas.
6.14.

ANÁLISE DE IMPACTES CUMULATIVOS

Dada a ausência de outras instalações ou infra-estruturas susceptíveis de causarem impactes no
meio envolvente, não são esperados quaisquer impactes cumulativos.

7. PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO
Para que se possa avaliar de forma sistemática a eficácia das medidas de minimização,
permitindo, sempre que necessário, a sugestão e/ou adaptação de outras medidas destinadas a
corrigir eventuais impactes residuais, é apresentado um programa de monitorização para os
parâmetros qualidade da água e solo.
O programa de monitorização cumpre as exigências estabelecidas pelo Decreto-Lei n.º 69/2000,
de 2 de Maio, e dele fazem parte Relatórios de Monitorização enquadrados nas especificações
constantes da Portaria nº 330/2001, de 2 de Abril, da responsabilidade do proponente e a realizar
no mínimo anualmente.

8. CONCLUSÕES
O Projecto de “Alteração da Suinicultura da Herdade dos Tagarrais” apresenta, na generalidade,
impactes ambientais negativos mas pouco significativos. Estes impactes não são susceptíveis de
grande preocupação, dado que são passíveis de atenuação mediante a aplicação das medidas de
minimização, tornando o projecto ambientalmente sustentável. Por outro lado, pela região em que
a actividade se insere, não são de considerar impactes cumulativos.
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Apresenta ainda significativos efeitos positivos ao nível sócio-económico local, constituindo uma
fonte de rendimento contínua numa freguesia marcada por uma elevada depressão social e
económica, e uma possibilidade de emprego directa ou indirecta de grande relevância.
Assim e desde que salvaguardados os impactes ambientais com boas práticas pecuárias, há que
incentivar a consolidação e ampliação desta e de outras infra-estruturas com esta tipologia.
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