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1 1. INTRODUÇÃO  

O documento presente constitui o Resumo Não Técnico elaborado no âmbito do Estudo de Impacte Ambiental 

(EIA) de Projecto de Aumento da Produção de uma Exploração Avícola em Regueira, na freguesia de Eirado e 

concelho de Aguiar da Beira. Este resumo não técnico tem o objectivo de tornar acessível, ao público em geral, a 

informação relevante constante no EIA. 

O presente Estudo de Impacte Ambiental (EIA) é realizado com vista ao cumprimento do estabelecido no Decreto-

Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio (n.º 1 do Anexo II – que estabelece a obrigatoriedade de EIA para instalações de 

pecuária intensiva com número igual ou superior a 40.000 frangos, galinhas, patos ou perus) e no Decreto-Lei n.º 

69/96, de 31 de Maio, que estabelece as regras a que fica sujeita a actividade avícola. Tem em conta também o 

estabelecido na Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, no Decreto-Lei n.º 74/2001 de 26 de Fevereiro (Lei de Bases do 

Ambiente), na Declaração de Rectificação n.º 7-D/2000 (rectifica o Decreto-Lei n.º 69/2000, do Ministério do 

Ambiente e do Ordenamento do Território, que aprova o regime jurídico da avaliação de impacte ambiental. 

Neste estudo efectua-se uma descrição do projecto, da situação de referência e dos descritores mais sensíveis bem 

como a respectiva análise de impactes. Apresentam-se também as medidas de gestão ambiental destinadas a 

evitar, minimizar ou compensar os impactes negativos esperados.   

O proponente deste estudo é o Sr. Casimiro Gomes, proprietário de uma Exploração Avícola. A entidade 

responsável pelo licenciamento é a Direcção Geral de Veterinária. A Autoridade de AIA é a Agência para o 

Ambiente. 

2 EQUIPA TÉCNICA E PERÍODO DE REALIZAÇÃO 

O EIA foi elaborado pela empresa GREENPLAN, LDA – PROJECTOS E ESTUDOS PARA O AMBIENTE durante o período de 

Julho a Setembro de 2007.   

3 ANTECEDENTES DO PROJECTO 

Em Outubro de 2000 foi concedido o alvará de licença de construção n.º 55/2000 dos pavilhões existentes pela 

Câmara Municipal de Aguiar da Beira. Em 2001 e 2002, foram concedidos os alvarás de licença de utilização n.º 

27/2001 e 59/2002 pela mesma entidade. 
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4 DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

A exploração avícola em questão localiza-se em Regueira, na freguesia de Eirado e concelho de Aguiar da Beira. 

Na figura 1 apresenta-se a respectiva localização à escala nacional e na folha n.º 169 da Carta Militar de Portugal, 

onde se pode verificar que a exploração se encontra a mais de 300 metros da povoação de Antela. 
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Figura 1 - Localização à escala nacional e na folha n.º 169 da Carta Militar de Portugal. 

A exploração avícola é composta por 2 pavilhões, um em forma de U e o outro em forma rectangular (designados 

por A e B respectivamente). O pavilhão A, mais antigo, é constituído por dois sectores dispostos em área, e o 

pavilhão B, mais recente, apresenta 2 sectores dispostos em altura (2 pisos). Distam um do outro cerca de 50 

metros, correspondendo por isso a uma unidade avícola de classe C, constituída por dois pavilhões. 
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A área total da exploração avícola é de 3070 m2. Actualmente a instalação possui em exploração cerca de 39 000 

frangos, pretendendo-se aumentar o número de efectivos da exploração para cerca de 60 000 frangos, mantendo as 

instalações já existentes.  

Os pavilhões têm acesso através de caminhos de terra batida que estão ligados a um caminho público que dista 

cerca de 55 metros de uma estrada municipal, à qual também tem acesso, como se pode verificar na planta de 

localização à escala 1/1000 (Anexo II do Volume 3 do EIA). 

Na planta de localização à escala 1/1000 acima referida pode ser ainda observada a localização das fossas sépticas 

bem como a configuração da respectiva propriedade. Esta está registada na Conservatória do Registo Predial de 

Aguiar da Beira como terra de cultura com castanheiros, pinhal e pastagem com uma área de logradouro de 19400 

m2. 

O abastecimento de água potável da unidade industrial é efectuado pela bombagem da água de um poço localizado 

na propriedade, sendo canalizada por tubos em PVC. 

Os pavilhões estão providos de uma “cama” de aparas de madeira e serrim sobre o pavimento, sendo de seguida 

instaladas as aves com 2 semanas de vida, aí permanecendo em engorda por mais 40 dias, ao fim dos quais são 

transportados para o matadouro, devidamente legalizado para o efeito. Após a saída das aves é retirada a “cama” 

impregnada de fezes, para execução de montureiras compostas com mato, de modo a que o estrume seja 

transformado, por compostagem, para poder ser utilizado nos terrenos agrícolas como fertilizante. À “cama” retirada 

são também adicionadas as aves mortas, verificando-se, de acordo com a observação do proprietário, uma 

percentagem de mortalidade na ordem dos 2%. 

O piso do aviário é sujeito a uma leve raspagem e juntamente com as paredes é lavado com água sob pressão e 

desinfectado com cal, ficando em vazio sanitário durante 2 semanas. Após cada ciclo de produção de frangos é 

efectuada a lavagem dos pavilhões, a água proveniente da lavagem é depois encaminhada para uma fossa 

estanque, bi-compartimentada, onde sofrerá um tratamento em meio anaeróbio por um período de retenção superior 

a 90 dias, com a finalidade de poder ser retirada e utilizada na rega do terreno agrícola adjacente. 

Os esgotos domésticos, provenientes da instalação sanitária, são tratados também em fossa estanque, 

complementar com o poço absorvente. 

Na manutenção do funcionamento da exploração avícola está envolvido um trabalhador, sendo mantidas as 

melhores condições de salubridade e higiene, quer no interior, quer no exterior das instalações. 



 
 
 

 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
Projecto de Aumento da Produção de uma Exploração - Avícola em Regueira 
 
 

6 

O projecto de aumento da produção do aviário Casimiro Gomes, para a exploração futura de 60 000 frangos, irá 

traduzir-se apenas no aumento do número efectivo de frangos (+ 21 0000), dado que os pavilhões e equipamentos 

de apoio se encontram já instalados e em plena laboração para o número de efectivos actual.  

Na fase de plena exploração das instalações avícolas (60 000 frangos) prevê-se que os valores máximos de tráfego 

de veículos pesados ocorram na fase de limpeza dos pavilhões e apanha dos frangos, devendo atingir cerca de 5 a 

6 camiões por dia. 

5 CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Neste capítulo efectua-se uma breve caracterização biofísica e uma descrição do estado do local e dos factores 

ambientais susceptíveis de serem afectados pelo projecto, nomeadamente o solo, as águas superficiais e 

subterrâneas, os factores de qualidade do ambiente (resíduos sólidos, qualidade do ar e ambiente sonoro), a 

ecologia (flora e fauna) e a paisagem. Serão igualmente caracterizados aspectos relativos à componente 

socioeconómica e de ocupação do território (Ordenamento do Território, Património arqueológico e situação sócio-

económica). 

A área do concelho de Aguiar da Beira situa-se no piso bioclimático supramediterrânico de ombroclima húmido. 

A bacia hidrográfica onde se localiza a exploração avícola tem como linha de água principal o rio Dão, afluente de 

primeira ordem do rio Mondego. Na área em estudo verifica-se a existência de duas linhas de água que 

actualmente, e com o intuito de preservar o terreno agrícola situado entre os pavilhões industriais, encontram-se 

desviadas por uma vala de drenagem minimizando os fenómenos erosivos. 

A área em estudo é constituída por formações graníticas, rocha compacta e impermeável, incapaz de armazenar e 

transmitir água. Neste caso, apenas se verificará drenagem se o maciço se encontrar fracturado. 

Os resultados das análises realizadas a amostras de água subterrânea (poços) e de superfície evidenciam que a 

água está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 236/98. 

Os solos existentes na área da exploração avícola equivalem em grande parte aos solos Litólicos Húmicos 

derivados dos granitos ácidos, apresentando valores médios de matéria orgânica. A sua textura é ligeira a média. 

Os resíduos produzidos pela exploração avícola da Regueira são, na sua maioria resíduos agrícolas. Estes são 

compostos maioritariamente por matéria orgânica, com uma boa percentagem de azoto. Não se verificou a 
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existência de quaisquer vestígios de presença de nitrofuranos e os metais pesados presentes estão abaixo do Valor 

Máximo Admitido. 

Relativamente ao Ambiente Sonoro, em termos do critério de incomodidade existirão em alguns períodos de 

referência e em alguns dos pontos de medição situações de incomodidade, tal como seria de esperar devido à 

grande proximidade das fontes em avaliação, na exploração avícola em estudo. 

A área da exploração avícola, do ponto de vista Biogeográfico, insere-se no Subsector Beirense Litoral e no andar 

bioclimático supramediterrânico de ombroclima sub-húmido. Este Subsector corresponde ao óptimo biogeográfico 

dos carvalhais de carvalho-roble, no entanto, grande parte do território é ocupado por sobreirais. 

A propriedade tem uso essencialmente agrícola, nomeadamente, as áreas da propriedade adjacentes à exploração 

avícola estão ocupadas com terra de cultura com castanheiros, pinhal e pastagem, resultando por isso numa baixa 

diversidade de espécies. Dado o grau de intervenção a que está o local sujeito, as espécies observadas 

correspondem maioritariamente a espécies ruderais e nitrófilas. As principais espécies arbustivas existentes no 

subcoberto do pinhal envolvente são o tojo, o feto-real, a silva, a urze e a giesta. É possível observar alguns 

exemplares de carvalho-roble. 

Do ponto de vista da fauna e de acordo com as características da área, as condições para a existência de anfíbios 

são escassas, uma vez que não existem linhas de água que atravessam a propriedade. Na propriedade já se 

encontram as instalações de exploração avícola, não se tratando, por isso, de um habitat importante para a maioria 

das espécies de fauna e avifauna. Apesar da existência de uma área de pastagem, esta não tem uma área superior 

à área mínima vital para as espécies de mamíferos. 

Em relação aos instrumentos de gestão territorial em vigor, designadamente o Plano Director Municipal, a classe de 

espaço identificada para a área de localização da exploração avícola é de “espaços agrícolas”, sendo admitidos os 

usos agrícolas e pecuários adequados à preservação e mesmo melhoria das potencialidades dessas áreas, 

excluindo-se todos os usos ou acções que possam diminuir ou condicionar essas potencialidades. Não se verificam 

áreas incluídas na Reserva Ecológica Nacional (REN) e na Reserva Agrícola Nacional (RAN), nem directamente no 

local, nem na sua envolvente imediata. 

Não foi identificado qualquer património construído ou arqueológico na área em questão nem na sua envolvente. 

Ao nível da estrutura económica na região destacam-se as actividades agrícolas, de produção animal, silvicultura, 

indústria da madeira, indústrias extractivas e comércio. Salienta-se a importância absoluta e relativa dos postos de 

trabalho gerados pela agricultura na freguesia de Eirado, factor que de forma relacionada cria as condições 
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necessárias para a manutenção de população empregada em todos os sectores a ela ligada. A agricultura 

representa cerca de 21% do total da população activa residente na freguesia de Aguiar da Beira 

6 ANÁLISE DE IMPACTES 

Os impactes sobre os recursos hídricos são pouco significativos uma vez que os volumes associados à globalidade 

dos processos produtivos da exploração avícola são reduzidos, e poderão ser minimizados fazendo um controlo 

adequado da rede de águas residuais domésticas e industriais. 

Os resíduos, podem produzir impactes visualmente negativos devido às montureiras feitas em pilhas ou medas, no 

entanto os restantes impactes que se verificam são positivos, pela transformação dos resíduos resultantes da 

remoção da “cama”, em composto fertilizante do solo. Relativamente aos restantes resíduos mistos produzidos em 

baixas quantidades, são encaminhados para entidades competentes ao seu tratamento, ou tratados através de 

meios adequados, o produtor mostrou-se consciente das “boas práticas de exploração agrícola, neste caso de 

produção avícola, manifestando que cumpre as regras estabelecidas no DL n.º 239/97, de 9 de Setembro e o 

Despacho n.º 25292/04, de 14 de Novembro, minimizando dessa forma os seus impactes negativos. 

No que respeita ao impacte na qualidade do ar das emissões de odores prevêem-se ocorrências de valores 

superiores aos valores de referência considerados para a área mais próxima do aviário não sendo atingidas 

localizações de receptores sensíveis. Desta forma, não é de esperar que o aumento de produção do aviário em 

estudo afecte significativamente a qualidade do ar, em termos de concentração de odores. No entanto, recomenda-

se a aplicação das melhores práticas para a exploração desta actividade, bem como a implementação sempre que 

possível das melhores técnicas disponíveis para a actividade. É de referir que a instalação em estudo encontra-se 

rodeada de vegetação arbórea que tem um potencial em termos de redução da dispersão dos odores. 

Através da análise dos resultados obtidos nas medições acústicas efectuadas nos receptores sensíveis mais 

próximos da envolvente à exploração avícola Casimiro Gomes, é possível afirmar que são cumpridos os requisitos 

estipulados na legislação nacional – Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, para a caracterização da situação de 

referência, e que esta tem um impacto desprezável no campo acústico local. Assim, do ponto de vista da 

salvaguardada do ambiente sonoro da área envolvente à exploração avícola e dos receptores sensíveis, considera-

se que desde que sejam respeitadas as medidas de minimização propostas, a sua ampliação não trará efeitos 

negativos para o local.  
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Os valores biológicos associados à área da exploração avícola em questão não apresentam especial interesse 

conservacionista e, por isso, não se verificaram impactes negativos significativos nos mesmos. Não se antevêem 

igualmente impactes negativos significativos sobre os solos. 

Do ponto de vista arqueológico, após os trabalhos de prospecção realizados no terreno, não foram identificados 

quaisquer indícios de que a construção das estruturas da exploração aviária possa acarretar impacte arqueológico 

negativo em qualquer estrutura ou outro vestígio preexistente. 

Ao nível sócio-económico o alargamento da produção, em análise no presente documento, fará recurso ao espaço, 

equipamentos e meios já hoje existentes, não existindo a necessidade da criação, aquisição ou construção de novos 

meios de apoio a nível estrutural. 

Este incremento de produção não resultará também no aumento das necessidades de recursos humanos, dado que 

esta indústria possui bons níveis de automatização. 

Face ao indicado o aumento da produção terá um reflexo imediato e efectivo no custo médio de cada unidade 

vendida elemento que configura a possibilidade de um aumento da rentabilidade unitária e global, permitindo assim 

uma melhoria da sustentabilidade da unidade a partir de um futuro próximo. 

7 MEDIDAS MINIMIZADORAS 

Embora a maioria dos impactes identificados tenham pouco significado, podem ainda ser minimizados se forem 

observados alguns cuidados: 

- adensamento da cortina arbórea/sebe natural já existente, utilizando preferencialmente espécies 

características da vegetação natural, nomeadamente carvalho alvarinho, castanheiro e freixo, evitando 

sempre a utilização de espécies exóticas; 

- impermeabilização do solo, nomeadamente, através de uma tela PVC, quando se efectua a deposição das 

“camas” provenientes das instalações avícolas; 

-  O despejo da fossa estanque deve ser efectuada pelos serviços camarários ou operador licenciado através 

de viatura limpa-fossas, pelo menos, duas vezes por ano solicitando os respectivos comprovativos; 

- Deve garantir-se a desobstrução da linha. O sistema de drenagem pluvial deverá ter uma limpeza e 

manutenção periódica; 
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- A manutenção de fossas estanque deve ser garantida para assegurar o seu bom funcionamento; 

- manutenção do recinto do aviário de forma a que se encontre o mais limpo possível; 

- Implementar um plano que defina a racionalização da utilização dos veículos pesados e horários de 

actividades mais ruidosas, como por exemplo interditar actividades no período nocturno, das 23h às 7h00 e 

durante os fins-de-semana e feriados; 

-  Deverão ser realizadas revisões e trabalhos de manutenção dos equipamentos para assegurar uma emissão 

de ruído dentro dos níveis sonoros aceitáveis referentes a cada tipo de equipamento, de acordo com as 

potências sonoras individuais; 

- Nas zonas de aparcamento das viaturas para carga e descarga, onde existam riscos acrescidos de derrames 

de hidrocarbonatos, devem ser arranjadas de modo a assegurar a sua impermeabilização; 

- recuperação paisagística e/ou recuperação do uso tradicional do local na fase de pós-encerramento e 

desactivação das instalações de acordo com o projecto de recuperação ambiental e paisagística apresentado 

no Volume 4 do EIA; 

- cumprimento dos procedimentos relacionados com a correcta gestão dos resíduos. 

8 PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO 

É proposta a monitorização da qualidade das águas subterrâneas, resíduos sólidos e ambiente sonoro. 

9 CONCLUSÕES 

Os valores biológicos associados à área da exploração avícola em questão não apresentam especial interesse 

conservacionista e, por isso, não se verificaram impactes negativos significativos nos mesmos.  

De um modo geral, assegurando o cumprimento dos procedimentos relacionados com a correcta gestão dos 

resíduos os impactes serão reduzidos e não serão permanentes.  

Dado a natureza e reduzida significância dos impactes as medidas minimizadoras propostas não se consideram 

dispendiosas ou de complicada execução. 


