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INSTALAÇÃO EXISTENTE DE PRODUÇÃO AVÍCOLA
– QUINTA NOVA DE S. JOSÉ –
DA SOCIEDADE AGRÍCOLA DA QUINTA DA FREIRIA, S.A.
LOCALIZADO NA FREGUESIA DE ALFEIZERÃO
CONCELHO DE ALCOBAÇA

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
VOLUME 1 – RELATÓRIO SÍNTESE
1.

INTRODUÇÃO

No presente documento apresenta-se o Relatório Síntese (Volume 1) do Estudo de
Impacte Ambiental da Instalação Existente de Produção Avícola – Aviário da Quinta
Nova de S. José – da Sociedade Agrícola da Quinta da Freiria, S.A. (SAQF, S.A.),
localizada em Vale de Maceira – freguesia de Alfeizerão, concelho de Alcobaça.
Deste Volume do EIA constam os seguintes capítulos:
a identificação do estudo e respectiva estrutura;
os objectivos e justificação da instalação;
a descrição da instalação;
a caracterização do ambiente afectado pela instalação, nas suas vertentes natural
(clima e meteorologia, geologia e geomorfologia, recursos hídricos e qualidade da
água, qualidade do ar, ambiente sonoro, solos e uso actual do solo) e social
(condicionantes e ordenamento do território, sócio-economia e gestão de
resíduos e subprodutos);
a avaliação de impactes ambientais, decorrentes da exploração da instalação,
sobre os descritores anteriormente mencionados (incluindo a análise de riscos
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ambientais associados à instalação) e a preconização de medidas de
minimização dos impactes negativos e de potenciação de impactes positivos;
a síntese de avaliação de impactes e de medidas de minimização, e as
considerações finais conclusivas.
por fim são apresentadas as recomendações e as lacunas de informação
identificadas no decorrer do desenvolvimento dos trabalhos de elaboração do
EIA.

2.

2.1.

IDENTIFICAÇÃO DO ESTUDO E RESPECTIVA ESTRUTURA

IDENTIFICAÇÃO DO ESTUDO E DA FASE EM QUE SE ENCONTRA

O presente Estudo de Impacte Ambiental (EIA) tem como objecto de análise a Instalação
de Produção Avícola – Quinta Nova de S. José – da Sociedade Agrícola da Quinta da
Freiria, S.A., uma instalação já existente, localizada em Vale de Maceira, na freguesia de
Alfeizerão que pertence ao concelho de Alcobaça.
O presente EIA complementa o pedido de licenciamento ambiental de acordo com o
Decreto-Lei n.º 194/2000, de 21 de Agosto (que transpõe para a ordem jurídica interna a
Directiva IPPC – Directiva n.º 96/61/CE, de 24 de Setembro, relativa à prevenção e
controlo integrados da poluição). Assim se justifica que se realize um Estudo de Impacte
Ambiental de uma instalação já existente e em laboração, tendo-se constatado que esta
instalação se encontra abrangida pelo Decreto-Lei n.º 69/2000 de 3 de Maio (alterado
pelo Decreto-Lei n.º 197/2005 de 8 de Novembro) e que deveria ter sido sujeita ao
procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA).
O processo de pedido de licença ambiental da instalação em assunto encontra-se
suspenso até à realização de procedimento de AIA e obtenção de Declaração de
Impacte Ambiental (favorável ou condicionalmente favorável), situação anunciada
através do ofício com a referência 543/08/DALA-CIP/6.6a/105 e 104 da Agência
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Portuguesa do Ambiente (APA), do qual se apresenta cópia no Anexo A do Volume 2 do
presente EIA.
A Agência Portuguesa do Ambiente, entidade responsável pela Avaliação de Impactes
Ambientais, pronunciou-se no sentido de serem realizados estudos de impacte ambiental
de instalações existentes que se encontram em processo de licenciamento ambiental,
devendo o conteúdo destes obedecer ao documento “Directrizes para a elaboração dos
estudos de impacte ambiental, de instalações de suinicultura existentes, sujeitas a
avaliação de impacte ambiental e a licenciamento ambiental”, publicado pela Agência
Portuguesa do Ambiente, e mediante o qual este estudo está concertado.
Salienta-se que, apesar deste documento de directrizes ser destinado a suiniculturas, o
mesmo serve de base ao desenvolvimento do presente estudo cujo objecto é uma
instalação de produção avícola, por constituir a única alternativa à inexistência, até ao
momento, de um documento similar destinado à avicultura.
Neste cenário, o EIA versa apenas sobre os descritores ambientais considerados
relevantes (tendo em conta que se trata de uma instalação existente), apresentando os
objectivos principais de:
Caracterizar a situação do ambiente na área de implantação da exploração e
respectiva envolvente;
Avaliar os impactes resultantes da implementação da exploração no meio
envolvente;
Enunciar um conjunto de medidas de minimização que permitam reduzir ou
mesmo evitar os impactes negativos actualmente existentes e detectados decorrentes da
exploração da instalação e previstos no caso da respectiva desactivação.
Assim, neste caso, o EIA apresenta parcialmente a estrutura indicada na Portaria n.º
330/2001, de 2 de Abril que fixa as normas técnicas para a estrutura do EIA. Contudo,
considerando que se trata de uma instalação existente optou-se por analisar as vertentes
ambientais abaixo descritas, mediante uma estrutura e metodologia que respeite
integralmente o estabelecido no supracitado documento de directrizes:
•

Clima e meteorologia;

•

Geologia e Geomorfologia;
11
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•

Recursos Hídricos e Qualidade da Água;

•

Qualidade do Ar;

•

Ambiente Sonoro;

•

Solos;

•

Uso Actual do Solo;

•

Gestão de Resíduos e de Subprodutos;

•

Condicionantes e Ordenamento do Território;

•

Sócio-economia.

2.2.

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE LICENCIADORA E DO PROPONENTE

A instalação de produção avícola existente – objecto do presente EIA - pertence à
Sociedade Agrícola da Quinta da Freiria, S.A. e tem como entidade licenciadora da
actividade a Direcção Geral de Veterinária. A autoridade do processo de Avaliação de
Impacte Ambiental é, neste caso, a Agência Portuguesa do Ambiente, encontrando-se a
instalação existente englobada no tipo de actividades previstas no Anexo II do DecretoLei n.º 69/2000 de 3 de Maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005 de 8 de Novembro)
uma vez que apresenta um efectivo animal superior a 40 000 aves. O estudo refere-se a
uma instalação já existente e em laboração desde 1983.

2.3.

IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO EIA E
RESPECTIVO PERÍODO DE ELABORAÇÃO

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) que se apresenta é da responsabilidade da
Horizonte de Projecto - Consultores em Ambiente e Paisagismo, Lda, cuja equipa
técnica, participante na elaboração do presente estudo, se apresenta no início deste
documento.
Os trabalhos de elaboração do presente EIA foram desenvolvidos em Março e Maio de
2008, estabelecendo-se contactos permanentes entre a equipa de EIA e os responsáveis
pela instalação.
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2.4.

ENQUADRAMENTO LEGAL E ESTRUTURA DO RELATÓRIO FINAL DE
EIA

O presente Estudo de Impacte Ambiental, tem como base o Decreto–Lei n.º 69/2000 de
3 de Maio (alterado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005 de 8 de Novembro), diploma que
aprovou o regime jurídico da avaliação de impacte ambiental, transpondo para a ordem
jurídica interna a Directiva 85/337/CEE, com as alterações introduzidas pela Directiva
97/11/CE, do Conselho de 3 de Março de 1997, bem como a Portaria n.º 330/2001, de 2
de Abril que fixa as normas técnicas para a estrutura de um EIA.
O EIA em questão apresenta parcialmente a estrutura indicada na anterior portaria tendo
em consideração tratar-se de uma instalação existente, e como justificado anteriormente,
tem por base o documento de directrizes da Agência Portuguesa de Ambiente, sendo
analisadas as vertentes ambientais mais relevantes face à actividade em questão.
O EIA apresenta a seguinte estrutura:
PEÇAS ESCRITAS:
- Resumo Não Técnico
- Volume 1 - Relatório Síntese
- Volume 2 - Anexos Técnicos
PEÇAS DESENHADAS
- Volume 3 - Desenhos
No Resumo Não Técnico (RNT) apresenta-se um texto, redigido em linguagem simples,
que permite ao leitor familiarizar-se com as principais questões relacionadas com a
decisão relativa à instalação existente. A elaboração do RNT seguiu as recomendações
publicadas pelo ex-IPAMB em 1998 (“Critérios de Boa Prática para a Elaboração e
Avaliação de Resumos Não Técnicos”) e constitui o documento indicado para a consulta
do público a realizar no âmbito do processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA).
No Relatório Síntese, é apresentada toda a informação relevante relativa aos
descritores

ambientais

em

análise,

contemplando

a

instalação

existente,

a

caracterização do estado do ambiente, quer na vertente natural quer na social. Esta
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descrição incide sobre os seguintes descritores ambientais: Clima e Meteorologia,
Geologia e Geomorfologia, Recursos Hídricos e Qualidade da Água, Qualidade do Ar,
Ambiente Sonoro, Solos, Uso Actual do Solo, Gestão de Resíduos e Subprodutos,
Condicionantes e Ordenamento do Território e Sócio-economia.
Esta caracterização constitui a informação de base para a identificação, descrição e
quantificação dos impactes ambientais da instalação e a descrição das medidas de
minimização e técnicas propostas para evitar, reduzir ou compensar os impactes
negativos decorrentes da actividade da instalação e para potenciar os impactes
positivos. São ainda analisados os impactes associados a potenciais riscos ambientais
inerentes à fase de exploração deste tipo de instalações e estabelecidas as respectivas
medidas aplicáveis para a minimização da probabilidade de ocorrência dos riscos.
No volume de Anexos Técnicos inclui-se toda a informação de pormenor técnico
necessária para o suporte e o cabal entendimento do Relatório Síntese.
Por fim, do volume de Desenhos constam todos os elementos gráficos necessários à
análise e interpretação das peças escritas apresentadas. O conjunto de peças
desenhadas elaboradas inclui:
Desenho

EIA-AV_QNSJ-01

–

Enquadramento

Regional

e

Administrativo;
Desenho EIA-AV_ QNSJ-02 – Planta de Localização;
Desenho EIA-AV_ QNSJ-03

– Fotoplano com implantação da

instalação;
Desenho EIA-AV_ QNSJ-04 – Excerto da Carta Geológica;
Desenho EIA-AV_ QNSJ-05 – Carta de Recursos Hídricos;
Desenho EIA-AV_ QNSJ-06 – Carta de Pedologia;
Desenho EIA-AV_ QNSJ-07 – Carta de Uso Actual do Solo;
Desenho EIA-AV_ QNSJ-08 – Planta de Ordenamento;
Desenho EIA-AV_ QNSJ-09 – Planta de Condicionantes;
Desenho EIA-AV_ QNSJ-10 – Carta de Aspectos sócio-económicos;
Desenho EIA-AV_ QNSJ-11 – Planta de percursos rodoviários
efectuados de e para a instalação;
Desenho EIA-AV_ QNSJ-12 – Síntese de Impactes.
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2.5.

METODOLOGIA GERAL DE DESENVOLVIMENTO DO EIA

Os trabalhos desenvolvidos para a elaboração do presente EIA incluíram as fases que se
descrevem seguidamente:
Recolha e análise de informação bibliográfica relevante para o desenvolvimento
dos trabalhos de elaboração do estudo;
Estabelecimento de contactos com entidades oficiais e pedido de informações
relevantes para o desenvolvimento dos trabalhos (apresentando-se no Anexo B
do Volume 2 do presente EIA, um quadro resumo dos contactos efectuados e das
respectivas respostas);
Recolha de informações no local da instalação e sua envolvente – através de
visitas de campo por toda a equipa técnica, tendo por objectivos:
o

a realização de uma análise preliminar dos dados relevantes aos
descritores ambientais em estudo;

o

a identificação dos potenciais locais críticos sob o ponto de vista de cada
descritor ambiental;

o

a determinação das faixas potencialmente expostas a impactes negativos;

Realização da caracterização da situação actual relativamente aos vários
descritores ambientais relevantes;
Avaliação de impactes negativos e positivos sobre os vários descritores
ambientais decorrentes da actividade da instalação existente e previsão de
impactes ambientais no caso da respectiva desactivação;
Preconização de medidas de minimização sobre os impactes negativos
anteriormente avaliados e de potenciação dos impactes positivos expectáveis e
indicação de recomendações;
Elaboração de síntese de impactes e de medidas de minimização e conclusões
do estudo;
Elaboração, edição e entrega do EIA.
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Durante o desenvolvimento dos trabalhos inerentes ao presente estudo, foram realizados
vários contactos e reuniões com o proponente bem como reuniões parciais entre
elementos da equipa do EIA, permitindo trocas de informação permanentes, o que
favoreceu o desenvolvimento integrado dos trabalhos e potenciou o grau de
desenvolvimento dos descritores ambientais analisados.

2.5.1.

METODOLOGIA ESPECÍFICA PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS

A metodologia específica adoptada no desenvolvimento das várias etapas de trabalhos
efectuados para a elaboração do presente EIA é apresentada seguidamente.
A caracterização do estado actual do ambiente na área onde se irá desenvolver o
projecto incide sobre as vertentes Natural (Clima e Meteorologia, Geologia e
Geomorfologia, Recursos Hídricos e Qualidade da Água, Qualidade do Ar, Ambiente
Sonoro, Solos e Uso Actual do Solo) e Social (Gestão de Resíduos e Subprodutos,
Condicionantes e Ordenamento do Território e Sócio-economia). Esta caracterização
fundamentou-se no levantamento e análise de dados estatísticos, documentais (incluindo
cartografia) e de campo, relativos à situação existente ou prevista para a região e para o
local, contemplando toda a área da exploração e respectiva envolvente. Estabeleceu-se
assim um quadro de referência das condições ambientais da área em estudo de forma
orientada para a análise e avaliação dos impactes decorrentes da actividade da
instalação existente.
A área de estudo considerada inclui a zona da exploração e respectiva envolvente
directa (num raio de 1000 metros, no mínimo).
A avaliação de impactes ambientais decorrentes da instalação versa sobre a fase de
exploração (em que a mesma de encontra). Atendendo à natureza do objecto do
presente estudo, não se considerou aplicável a avaliação de impactes decorrentes da
construção da exploração, uma vez que a mesma já ocorreu (em 1983). São ainda
avaliados, no presente estudo, os impactes na fase de desactivação da instalação
(embora não se encontre previsto tal ocorrência), contudo, realça-se que essa matéria
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(impactes decorrentes da desactivação da instalação) deverá ser objecto de um estudo
específico no momento em que essa acção venha a ser considerada.
Neste capítulo do estudo são identificados, descritos e quantificados os impactes
ambientais previstos com a exploração e (eventual) desactivação da exploração quanto:
ao sentido, em positivos ou negativos;
à duração, em temporários ou permanentes;
à reversibilidade, em reversíveis ou irreversíveis;
à magnitude, em pouco significativos, significativos ou muito significativos;
à fase de ocorrência, em fase de exploração ou desactivação.
São ainda identificados os riscos ambientais associados ao projecto, incluindo os
resultantes de eventuais ocorrências acidentais.
A análise de impactes evidencia os impactes negativos que não possam ser evitados,
minimizados nem compensados, bem como a utilização irreversível de recursos.
Posteriormente são definidas as medidas de minimização, mecanismos e/ou acções,
que possam ser implementados para evitar, reduzir ou compensar os efeitos negativos
decorrentes da actividade da exploração no ambiente e que permitam potenciar,
valorizar ou reforçar os aspectos positivos do projecto maximizando os seus benefícios.
São definidas medidas de minimização para uma eventual fase de desactivação da
instalação em apreço. São igualmente indicadas algumas recomendações a considerar.
Efectua-se ainda uma descrição das medidas previstas para a prevenção de riscos
ambientais associados à exploração da actividade, incluindo os resultantes de episódios
acidentais.
A informação mais relevante referente à predicção e avaliação de impactes ambientais e
à preconização das respectivas medidas de minimização aplicáveis é, depois, exposta
no subcapítulo síntese de impactes e de medidas de minimização que permite, numa
consulta de fácil leitura, obter uma informação integrada sobre estas matérias do EIA.
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No subcapítulo de Conclusões, serão enunciados os principais aspectos desenvolvidos
no estudo, permitindo uma rápida e directa visualização das consequências da existência
da instalação para o ambiente. Por fim, são indicadas as lacunas técnicas ou de
conhecimento verificadas durante a elaboração do EIA.
Após o desenvolvimento integral dos trabalhos descritos anteriormente, edita-se e
apresenta-se o EIA da Instalação de Produção Avícola Existente – Quinta Nova de S.
José - da Sociedade Agrícola da Quinta da Freiria, S.A..

2.5.2.

ESTRUTURA DO PRESENTE DOCUMENTO

Com base na metodologia anteriormente descrita adoptou-se a seguinte estrutura para o
Relatório Síntese do EIA:
Capítulo 1 – Introdução, em que se efectua uma apresentação do Relatório
Síntese.
Capítulo 2 – Identificação do Estudo e Respectiva Estrutura, em que se
identifica o projecto, a fase em que este se encontra, a entidade licenciadora, o
proponente, os responsáveis pela elaboração do Projecto e do EIA, a estrutura
geral do Projecto e do EIA, o enquadramento legal do EIA e a metodologia
aplicada no desenvolvimento dos trabalhos.
Capítulo 3 – Objectivos e Justificação da Instalação, em que se descrevem os
objectivos

do

projecto,

os

antecedentes

e

se

apresenta

o

respectivo

enquadramento nos instrumentos de gestão territorial em vigor.
Capítulo 4 – Descrição da Instalação, onde se faz uma descrição dos aspectos
gerais de caracterização da instalação, incluindo a apresentação da localização, a
descrição geral do recinto da instalação e respectivas edificações e a descrição do
processo produtivo na presente fase de exploração.
Capítulo 5 – Caracterização Ambiental da Zona em estudo, susceptível de ser
consideravelmente afectado pela exploração da instalação existente, incluindo as
vertentes natural e social da envolvente do mesmo.
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Capítulo 6 – Avaliação de Impactes Ambientais e Medidas de Minimização,
que engloba a avaliação global das principais alterações favoráveis e
desfavoráveis, produzidas sobre os parâmetros ambientais e sociais, resultantes
da actividade da instalação existente e preconização das Medidas de Minimização
previstas para reduzir ou compensar os impactes negativos significativos previstos
e para potenciar os eventuais impactes positivos.
Capítulo 7 – Síntese de Impactes, Conclusões e Recomendações, em que são
apontados os principais aspectos desenvolvidos no EIA e se apresentam, de forma
sucinta, as principais condicionantes e impactes associados ao projecto em estudo
bem como as respectivas medidas de minimização, resultado da avaliação
efectuada no Capítulo 6. É ainda apresentada a Síntese Conclusiva e eventuais
recomendações.
Capítulo 8 – Lacunas de Informação, identificadas durante o desenvolvimento
dos trabalhos para a elaboração do EIA.

3.

3.1.

OBJECTIVOS E JUSTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO

OBJECTIVOS E NECESSIDADE DA INSTALAÇÃO

A Sociedade Agrícola da Quinta da Freiria, S.A. (SAQF, S.A.), empresa integrada no
Grupo Valouro S.G.P.S. S.A., está dedicada essencialmente à produção avícola, nas
vertentes da multiplicação a nível de parent stock, da engorda de frangos de carne, de
patos e de perús.
A Sociedade Agrícola da Quinta da Freiria, S.A. criada em 1986, surgiu da necessidade
de ocupar um segmento da fileira avícola, com uma capacidade inicial de produção de
250 000 pintos por semana, e apresenta actualmente quatro instalações de cria e recria
de frangas, futuras galinhas reprodutoras pesadas, com uma capacidade máxima
instalada total na ordem das 476 000 frangas, produz cerca de 1,6 milhões de aves do
dia por semana. O Grupo Valouro, S.G.P.S., no qual se integra a SAQF, S.A., abrange
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toda a fileira avícola desde a produção de rações até à transformação final, conforme
esquema apresentado seguidamente. A instalação – objecto do presente EIA – contribui,
significativamente, para o potencial de multiplicação avícola do Grupo.

Aviário de Produção de Frangos de Carne,
Patos e Perús

Centros de Processamento
de Carne (Avibom, Kilom,
Interaves)

Figura 5.1 – Fileira de Produção Avícola do Grupo Valouro S.G.P.S.
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A marca comercial dos produtos da Sociedade Agrícola da Quinta da Freiria, S.A. é
representada pelo Pinto Valouro.
A Sociedade Agrícola da Quinta da Freiria, S.A. apresenta actualmente um volume anual
de facturação superior a 27 milhões de euros e integra mais de 200 trabalhadores.
O Grupo Valouro, cuja denominação se deve ao topónimo relativo à localização da
primeira unidade - o sítio do Vale de Ouro, na freguesia da Marteleira, tem mais de 130
anos de história, sendo actualmente composto por mais de meia centena de empresas,
com cerca de 3500 funcionários e distribuídas por mais de 20 concelhos do país. Deste
grupo fazem parte empresas como a “Avibom”, “Interaves”, “Kilom”, “Rações Valouro” e
“Sociedade Agrícola da Quinta da Freiria, S.A.”, estando o seu núcleo sedeado na região
Oeste, conforme organigrama apresentado na figura seguinte.

Figura 5.2 – Organigrama do Grupo Valouro, S.G.P.S.

Refira-se que o Grupo Valouro, S.G.P.S., SA é o maior grupo económico privado do
sector agro-alimentar português, líder de mercado no sector da carne de aves nacional e
com exportação para Espanha e Médio Oriente, sendo caracterizado por uma elevada
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coesão e solidez, apresentando na região e no País, um importante potencial de
desenvolvimento económico.
A instalação – objecto do presente EIA – apresenta actualmente uma capacidade
máxima total de 222 500 aves (cria e recria de frangas - futuras galinhas reprodutoras),
localizada no concelho de Alcobaça - freguesia de Alfeizerão. O início de laboração da
instalação data de 1983, tendo os três núcleos de produção sido construídos de forma
faseada. Refere-se o ano de 2007 como o ano da obtenção de alvará de autorização de
utilização para 9 pavilhões avícolas (núcleo de S. José I, II e III), por parte da Câmara
Municipal de Alcobaça. No Anexo A do Volume 2 do presente EIA apresenta-se cópia
deste Alvará de Autorização de Utilização.

3.2.

ANTECEDENTES E HISTORIAL DA ACTIVIDADE

O início de construção da instalação Avícola da Quinta Nova de S. José data de 1983,
tendo sido montados os pavilhões pré-fabricados destinados a aviário que correspondem
aos actuais núcleos de produção I e II. As obras decorreram com os devidos alvarás de
licença de construção, emitidos em 1983, pela Câmara Municipal de Alcobaça
(apresentados no Anexo A do Volume 2 do presente EIA.
Para estas instalações, foi obtido em 1985 o Alvará de Licença Sanitária da Câmara
Municipal de Alcobaça (apresentado no Anexo A do Volume 2 do presente EIA), tendose concluído, à data, o licenciamento em termos camarários para o exercício da
actividade.
Mais tarde, os dois núcleos de produção avícola existentes à altura (no total, com quatro
pavilhões), foram objecto de vistoria pela então Direcção Regional de Agricultura do
Ribatejo e Oeste do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas
com vista à concessão da autorização para o exercício da actividade avícola (de “recria
de reprodutores”), conforme relatório constante do Anexo A do Volume 2 do presente
EIA.
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Mais tarde foram construídos os restantes pavilhões de produção, perfazendo assim a
existência de três núcleos (núcleo de S. José I, II e III), cada um com três pavilhões,
tendo sido, em 2005, vistoriadas pela Direcção Regional de Agricultura do Ribatejo e
Oeste do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas. Como
resultado dessa vistoria, esta entidade emitiu parecer favorável em relação à viabilidade
das estruturas existentes poderem ser autorizadas pela Direcção Geral de Veterinária
(conforme ofício exposto no Anexo A do Volume 2 do presente EIA).
Em termos de licenciamentos, a instalação da Quinta Nova de S. José aguarda assim o
alvará de autorização para o exercício da actividade avícola (a emitir pela Direcção Geral
de Veterinária). Esta autorização será emitida após a conclusão do procedimento de
Avaliação de Impacte Ambiental e com a emissão da respectiva Declaração de Impacte
Ambiental.
Para tal, apresenta-se o Estudo de Impacte Ambiental da instalação em apreço que
resulta do facto da mesma estar integrada nas actividades do Anexo II do Decreto-Lei n.º
69/2000 de 3 de Maio (alterado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005 de 8 de Novembro) e é
elaborado em simultâneo com o processo de pedido de licenciamento ambiental de
acordo com o Decreto-Lei n.º 194/2000, de 21 de Agosto (que transpõe para a ordem
jurídica interna a Directiva IPPC – Directiva n.º 96/61/CE, de 24 de Setembro, relativa à
prevenção e controlo integrados da poluição). O processo de pedido de licença
ambiental encontra-se pendente até à obtenção de Declaração de Impacte Ambiental,
conforme anunciado pela Agência Portuguesa de Ambiente através do ofício com a ref.ª
543/08/DALA-CIP/6.6a/105 e 104 (apresentado no Anexo A do Volume 2 do presente
EIA).
O presente EIA tem por base as “Directrizes para a elaboração de estudos de impacte
ambiental de instalações de suinicultura existentes, sujeitas a avaliação de impacte
ambiental e a licenciamento ambiental” da Agência Portuguesa de Ambiente.
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3.3.

CONFORMIDADE COM OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL
EM VIGOR

Com base na análise efectuada aos instrumentos de gestão territorial em vigor, no
âmbito da realização do presente estudo, refere-se que a área da instalação em estudo
se encontra abrangida pelos seguintes planos de ordenamento do território:
Plano Director Municipal (PDM) de Alcobaça;
Plano Municipal de Ambiente de Alcobaça;
Plano Regional de Ordenamento do Território do Oeste e Vale do Tejo;
Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) de Alcobaça-Mafra;
Plano de Bacia Hidrográfica das Ribeiras do Oeste.
O Plano Director Municipal (PDM) do concelho de Alcobaça foi ratificado pela Resolução
do Conselho de Ministros n.º 177/97, de 25 de Outubro de 1997.
O concelho de Alcobaça é também abrangido na área de vigência do Plano Regional de
Ordenamento do Território do Oeste e Vale do Tejo, cuja elaboração foi aprovada por
Resolução de Conselho de Ministros nº 30/2006, de 23 de Março de 2006. O Plano
Regional de Ordenamento do Território para a região do Oeste e Vale do Tejo (PROTOVT) definirá as linhas estratégicas de desenvolvimento, de organização e de gestão do
território das sub-regiões do Oeste, Lezíria do Tejo e Médio Tejo, enquadrando os
investimentos a realizar e servindo de quadro de referência para a elaboração dos
planos especiais, intermunicipais e municipais de ordenamento do território. O prazo
para a elaboração do plano foi fixado em 18 meses, tendo sido apresentado em Maio de
2007. O PROT-OVT constitui um instrumento fundamental no ordenamento do território,
para enquadrar a revisão dos PDM’s e os investimentos do QREN – Quadro de
Referência Estratégico Nacional.
O Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) de Alcobaça-Mafra, aprovado pela
Resolução de Conselho de Ministros n.º 11/2002 de 17 de Janeiro de 2002 (publicado no
Diário da República Nº 14, Série I-B, Pág. 330 a 358), é aplicável a parte do concelho de
Torres Vedras, englobando, designadamente, o troço de costa compreendido entre
Alcobaça e Mafra, com uma extensão de cerca de 142 km. O POOC estabelece as
regras a que deve obedecer a ocupação, uso e transformação dos solos abrangidos no
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seu âmbito de aplicação e define as normas de gestão urbanística a observar na
execução do Plano.
A área em estudo insere-se ainda na área de abrangência do Plano de Bacia
Hidrográfica das Ribeiras do Oeste, aprovado pelo Decreto-Regulamentar n.º 26/2002,
de 5 de Abril.
De referir que a existência da instalação avícola em apreço em nada contraria as
directrizes estratégicas de gestão do território constantes dos planos anteriormente
referidos.
Com base nas cartas do PDM de Alcobaça, foram elaborados os Desenhos EIA EIAAV_QNSJ-08 (Planta de Ordenamento) e EIA-AV_QNSJ-09 (Planta de Condicionantes),
apresentados no Volume 3 do presente EIA.

4.

4.1.

4.1.1.

DESCRIÇÃO DA INSTALAÇÃO

LOCALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO

LOCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

A instalação existente em estudo localiza-se no concelho de Alcobaça (Distrito de Leiria),
freguesia de Alfeizerão.
A exploração avícola localiza-se concretamente na localidade de Vale de Maceira, a Sul
do núcleo urbano de Alfeizerão.
Nos Desenhos EIA-AV_QNSJ-01 e EIA-AV_QNSJ-02, apresentadas no Volume 3 do
presente EIA, pode visualizar-se o enquadramento regional do projecto bem como a
planta de localização da instalação. No Desenho EIA-AV_QNSJ-03 apresenta-se o
Fotoplano com implantação da exploração avícola.
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4.1.2.

LOCALIZAÇÃO DE ÁREAS SENSÍVEIS

Na acepção do Artigo 2º do Decreto-lei n.º 69/2000, de 3 de Maio (alterado pelo DecretoLei n.º 197/2005 de 8 de Novembro), são consideradas como “Áreas Sensíveis”:
Áreas Protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-lei n.º 19/93, de 23 de
Janeiro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-lei n.º 227/98, de 17 de
Julho;
Sítios da Rede Natura 2000, zonas especiais de conservação e zonas de
protecção especial, classificadas nos termos do Decreto-lei n.º 140/99, de 24 de
Abril;
Áreas de protecção de monumentos nacionais e dos imóveis de interesse público
definidas nos termos da Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro.
Na área em estudo e respectiva envolvente próxima não se regista a existência de áreas
sensíveis.

4.1.3.

PLANOS DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO EM VIGOR

Na área da instalação em estudo, conforme já referido, encontram-se em vigor os
seguintes planos de ordenamento do território:
Plano Director Municipal (PDM) de Alcobaça;
Plano Municipal de Ambiente de Alcobaça;
Plano Regional de Ordenamento do Território do Oeste e Vale do Tejo;
Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) de Alcobaça-Mafra;
Plano de Bacia Hidrográfica das Ribeiras do Oeste.

4.1.4.

SERVIDÕES E RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA NA ÁREA EM ESTUDO

Na área em estudo, não se regista a existência de servidões e restrições de utilidade
pública.
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4.2.

4.2.1.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA INSTALAÇÃO

CARACTERÍSTICAS GERAIS DA INSTALAÇÃO

A instalação avícola em estudo dedica a sua actividade à cria e recria de frangas, futuras
galinhas reprodutoras, alojadas em nove pavilhões (no total), distribuídas por três
núcleos de produção (núcleo de S. José I, II e III), englobando três pavilhões em cada.
A propriedade onde se encontra implantada a instalação possui uma área total de cerca
de 186,6 ha, que contempla uma área destinada à instalação avícola na qual se
encontram implantados os nove pavilhões de produção avícola que ocupam uma área de
aproximadamente 21325 m2. As dimensões externas e respectivas capacidades
máximas dos pavilhões encontram-se discriminadas no quadro seguinte.

Quadro 4.1– Dimensões e capacidades de alojamento das instalações da Quinta Nova de S.
José
Núcleo
S. José I
S. José II
S. José III

TOTAL

Pavilhões

Dimensões

Pavilhão 1
Pavilhão 2
Pavilhão 3
Pavilhão 1
Pavilhão 2
Pavilhão 3
Pavilhão 1
Pavilhão 2
Pavilhão 3

245 m x 14 m
123 m x 15 m
245 m x 14 m
245 m x 14 m
123 m x 15 m
245 m x 14 m
120 m x 13 m
53 m x 15 m
120 m x 13 m

9 pavilhões
2

2

Capacidade máxima de
alojamento
79300 fêmeas
11900 machos

91200 aves

79300 fêmeas
11900 machos

91200 aves

34850 fêmeas
5300 machos

40150 aves

193450 fêmeas
29100 machos

222550 aves

2

Densidade de aves por m : 12 fêmeas / m ; 7,5 machos / m (15% da quantidade de fêmeas)

No Anexo C, constante do Volume 2 do presente EIA, apresentam-se os seguintes
desenhos relativos à exploração: Planta Geral da Instalação (1:1000), Plantas de
Pavilhões para frangas - futuras galinhas reprodutoras - Núcleos São José I, II e III –
Pavilhões 1, 2 e 3 (escala 1:200). Apresenta-se ainda no mesmo Anexo, a Planta de
Implantação da Rede de Abastecimento de Água (escala 1:1000) e a Planta de
Implantação da Rede de Águas Residuais Domésticas (escala 1:1000).
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4.2.2.

PROCESSO PRODUTIVO

A avicultura moderna baseada na criação eficiente de aves exige a manutenção de um
ambiente com elevadas exigências fisiológicas e produtivas que só é possível obter
através do alojamento das aves em pavilhões. Estes pavilhões proporcionam às aves
factores de conforto ao nível da temperatura, humidade e pureza do ar, minimizam os
riscos de índole sanitária e aumentam a eficiência alimentar, de que decorrem benefícios
para o ambiente.
Na instalação em apreço, as aves reprodutoras dão entrada nos pavilhões de cria / recria
com um dia de vida e são retiradas dos mesmos para expedição para instalações
avícolas com núcleos de postura às 20 semanas de idade aproximadamente, possuindo
um peso vivo de cerca de 2 kg cada. O processo produtivo engloba as seguintes fases:
1. Preparação do pavilhão
Na fase de preparação do pavilhão são desenvolvidas actividades que têm por objectivo
adequar as condições à recepção das futuras reprodutoras de um dia de idade.
Para a cama das aves, que são alojadas no solo, é utilizado um material absorvente,
como, por exemplo, casca de arroz, disposta numa camada de 10 cm sobre o pavimento,
sendo o referido material absorvente directamente descarregado dos veículos de
transporte para os pavilhões. Antes da chegada das aves do dia, o aquecimento é ligado
de forma a poder receber as aves num ambiente termicamente confortável. Como fonte
de energia é utilizado o gás propano.
2. Recepção das aves reprodutoras de 1 dia de vida
A recepção das aves reprodutoras de 1 dia de idade faz-se normalmente através do
descarregamento de caixas, sendo as aves depois espalhadas nos pavilhões de cria /
recria. As fêmeas são criadas separadamente dos machos. Em cada bando existe uma
proporção de aproximadamente 10 fêmeas para 1 macho.
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Antes de se efectuar a descarga das aves a temperatura ambiente estabiliza-se na zona
de conforto adequada às aves de 1 dia. O fornecimento de ração e de água é efectuado
automaticamente, sendo regulado para a posição de 1ª idade. Nas primeiras três
semanas são administradas às aves cerca de 41 g de ração (em farinha) por ave e por
dia. Os bebedouros utilizados são de pipeta, sendo pouco susceptíveis de contaminação
microbiana e evitando encharcamentos conducentes à humidificação excessiva das
camas e, por isso, indesejáveis por criarem condições propícias ao desenvolvimento
microbiano, susceptível de favorecer a ocorrência de doenças e a formação de amoníaco
a partir do azoto existente nos excrementos das aves.
3. Cria/recria de frangas
A actividade de recria tem lugar em pavilhões à prova de luz natural para que o
fotoperíodo das aves seja controlado através de iluminação artificial. As aves são criadas
nestes pavilhões até atingirem uma idade próxima da maturidade sexual, por volta das
20 semanas de vida, antes de iniciarem a postura.
Nesta primeira fase, os animais são vacinados contra diversas doenças e alimentados
por sistemas automáticos. A ração nos primeiros dias de vida é apresentada sob a forma
de farinha e, posteriormente, sob a forma granulada, variando a composição e dose
entre três períodos de tempo das fases de vida das aves (conforme apresentado no
quadro seguinte), até à idade de postura.
As frangas, futuras galinhas reprodutoras pesadas, mantêm-se nos pavilhões de cria /
recria até às 20-21 semanas, sendo depois transferidas para pavilhões de postura, de
outras instalações avícolas do Grupo Valouro.
A taxa de mortalidade média na fase de cria/recria de frangas, no Aviário de S. José, é
de 3 a 4%.
4. Apanha, transporte e descarga de frangas nas instalações avícolas de
reprodução
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Nesta fase do processo, as frangas são apanhadas, enjauladas e carregadas num
veículo de transporte, com respeito pelo bem-estar das aves. É efectuado o transporte
das aves da instalação avícola para núcleos de reprodução, pertencentes ao Grupo
Valouro. Após a transferência, as jaulas são lavadas e desinfectadas, a fim de serem
reutilizadas.
5. Remoção das camas e limpeza dos pavilhões e equipamentos
A fase de remoção das camas e limpeza dos pavilhões e equipamentos é, usualmente,
subdividida em três fases:
a) Remoção do estrume (cama das aves com excrementos) e limpeza dos pavilhões;
b) Lavagem dos bebedouros;
c) Desinfecção das instalações.
a) Remoção do estrume
Esta fase envolve a remoção do estrume do interior dos pavilhões de cria/recria.
Seguidamente, é efectuado o varrimento (com utilização de vassouras mecânicas) e a
aspiração do piso dos pavilhões, removendo assim todas as partículas sólidas existentes
no chão. Os referidos estrumes são depois utilizados para efeitos de fertilização dos
solos, com fins agrícolas.
b) Lavagem dos bebedouros
De forma a prevenir contaminações e entupimentos, após a saída de cada bando, as
canalizações onde se inserem os bebedouros de pipeta são cheias com água e ácido
cítrico, que se remove após algumas horas de contacto, sendo o líquido incorporado no
estrume do próprio aviário.
c) Desinfecção das instalações
No sentido de baixar a carga microbiana dos pavilhões, após a saída de cada bando,
depois de removida a cama e limpo o pavilhão, efectua-se uma desinfecção por
fumigação. A fumigação resulta da reacção exotérmica entre permanganato de potássio
e aldeído fórmico.
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6. Vazio sanitário
Após as fases anteriores, as instalações permanecem em vazio sanitário por um período
de 2 a 3 semanas. O vazio sanitário representa o tempo entre a desinfecção de um
pavilhão e a colocação de cama limpa onde é recebido o bando seguinte. Desta forma,
cada pavilhão de cria/recria recebe, anualmente, 2 bandos, recriando-se no máximo,
cerca de 445 100 aves por ano.
O maneio das futuras galinhas reprodutoras na fase de cria/recria tem de cumprir
determinadas condições, as quais são essenciais ao bem-estar e crescimento das aves
e à futura produção de ovos, nomeadamente:
•

Administração de ração e água;

•

Aquecimento;

•

Ventilação;

•

Iluminação.

Administração de ração e de água
A administração de ração e de água constituem aspectos de extrema importância para o
bem-estar e desempenho das futuras galinhas reprodutoras e, consequentemente, para
a produção de ovos de incubação. As doses aproximadas de ração recomendadas para
a cria e recria das aves são apresentadas no quadro que se segue.

Quadro 4.2– Consumo médio de ração
Reprodutoras (idade em semanas)Consumo médio de ração (g/dia)
Cria (até 3 semanas)
Recria (4 a 10 semanas)
Recria (11 a 18 semanas)
Recria (19 a 22 semanas)

41
65
68
103

Na recria os bebedouros são regulados frequentemente para que as frangas tenham
um bom acesso à água e para evitar a ocorrência de derramamento de água.
A administração de água é efectuada através de bebedouros tipo pipeta. Este tipo de
bebedouros caracteriza-se por apresentar um reduzido nível de contaminação
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bacteriana e por evitar o contacto da água com o material das camas e a sua
consequente humidificação.
Aquecimento
O aquecimento é um factor essencial no desenvolvimento das frangas, futuras
galinhas reprodutoras, nomeadamente nos primeiros dias da fase de cria, em que
estas ainda não têm mecanismos homeotérmicos suficientemente desenvolvidos,
devendo a temperatura ser adequada e uniforme na área ocupada pelas aves. As
temperaturas adequadas ao crescimento e desenvolvimento das aves são
apresentadas no quadro seguinte.
Quadro 4.3– Temperaturas óptimas para a criação de frangas
Galinhas reprodutoras (idade em dias)Temperatura do pavilhão (ºC)
1
7
14
21

26
24
22
20

Ventilação
A ventilação é muito importante para a vida das aves, na medida em que lhes fornece
oxigénio e permite controlar a temperatura dos pavilhões, assim como os níveis de
amoníaco e de humidade existentes no interior da instalação.
Os pavilhões de cria/recria existentes no Aviário de São José têm ventilação
dinâmica,

através de ventiladores,

permitindo renovar

o ar conforme as

necessidades.
Iluminação
No período que decorre desde a entrada das aves, futuras reprodutoras, à sua saída
para as instalações de postura, controla-se o período de luz diária, adoptando-se o
fotoperíodo de 9 horas por dia.
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4.2.3.

LISTA DOS PRINCIPAIS TIPOS DE EFLUENTES, RESÍDUOS E EMISSÕES
PREVISÍVEIS E RESPECTIVAS FONTES

Durante a fase de exploração da instalação avícola em estudo são gerados diversos
tipos de efluentes, resíduos e emissões atmosféricas com origens diversas, conforme
descrito seguidamente.
Águas residuais
de origem doméstica (geradas nas instalações sanitárias);
de origem industrial (resultantes das lavagens dos equipamentos aquando da
saída de cada bando de aves);
de origem pluvial.
Emissões atmosféricas
Emissões difusas provenientes do estrume das aves.
Emissões de fonte fixa resultantes da combustão de gás propano dos
queimadores do sistema de aquecimento dos pavilhões.
Ruído
Níveis

sonoros

produzidos

pelo

equipamento

instalado

nos

pavilhões

(ventiladores, silos e comedouros).
Resíduos e Subprodutos
Estrume decorrente das actividades das aves (considerado subproduto);
Resíduos hospitalares (perfurantes resultantes da vacinação profiláctica das
aves);
Resíduos de embalagens de desinfectantes (formol e permanganato de potássio);
Papel e cartão (resultante de embalagens diversas);
Resíduos de plástico;
Resíduos de madeira;
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Resíduos equiparados a urbanos.

5.

CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL DA ZONA EM ESTUDO

5.1.

INTRODUÇÃO

No presente capítulo apresenta-se a caracterização do estado do ambiente da área
onde se localiza a instalação existente de produção avícola – Quinta Nova de S. José –
da Sociedade Agrícola da Quinta da Freira, S.A. (sita em Alfeizerão – concelho de
Alcobaça), nas suas vertentes Natural (Clima e Meteorologia, Geologia e Geomorfologia,
Recursos Hídricos e Qualidade da Água, Qualidade do Ar, Ambiente Sonoro, Solos e
Uso Actual do Solo) e Social (Gestão de Resíduos, Condicionantes e Ordenamento do
Território e Sócio-economia). Esta análise fundamenta-se no levantamento e análise de
dados estatísticos, documentais e de campo, relativos à situação existente ou prevista
para a região. Pretende-se assim, estabelecer um quadro de referência das condições
ambientais da região de forma orientada para a análise e avaliação dos impactes da
instalação e avaliar a evolução previsível do ambiente na ausência desta instalação.

5.2.

5.2.1.

CLIMA E METEOROLOGIA

INTRODUÇÃO E METODOLOGIA

Neste ponto será efectuada uma análise climatológica da área afecta pelo projecto em
estudo. Esta análise consistirá numa abordagem a nível regional, com caracterização
dos principais elementos do clima da região em estudo; e numa abordagem a nível local,
onde será feita uma avaliação das características microclimáticas.
Na abordagem a nível regional, serão utilizados os dados mais relevantes relativos à
Estação

Climatológica

mais

próxima,

permitindo

assim,

uma

descrição

dos

comportamentos dos principais meteoros: temperatura, precipitação, humidade relativa
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do ar, nebulosidade, nevoeiro e vento.
Na abordagem a nível local, será realizada uma análise dos aspectos mais relevantes do
microclima ocorrente, tendo como base as características fisiográficas da área em
estudo, nomeadamente no que respeita, ao relevo, à exposição de encostas e à altitude.
Esta análise foi ainda apoiada numa pesquisa bibliográfica, a qual, permitiu a recolha de
informação de âmbito climático.

5.2.2.

CLIMA REGIONAL

O arranjo regional do clima de Portugal apresenta um forte gradiente Oeste–Leste,
resultante da diminuição progressiva da intensidade e frequência da penetração das
massas de ar atlânticas. Outro factor importante da divisão regional é o relevo, que
facilita ou dificulta, a circulação ou estagnação, das massas de ar, pouco a pouco
modificadas pela sua deslocação sobre o continente (Daveau, 1985).
Em traços gerais, considera-se que Portugal apresenta um clima mediterrânico,
caracterizado por Invernos chuvosos e Verões prolongados e secos. No entanto,
conforme as regiões e épocas do ano, aquele clima sofre maior ou menor influência
atlântica.
Entre os climas francamente atlânticos, distinguem-se nitidamente propriamente litorais,
de amplitude térmica muito atenuada, de frequentes nevoeiros de advecção durante as
manhãs de Verão, só muito raramente atingidos pelas vagas de calor continental estival
e localmente flagelados por ventos marítimos. A instalação em análise encontra-se na
região climática do tipo marítimos chamada Litoral Oeste (Daveau, 1985).
De acordo com as províncias climáticas de Portugal, o projecto em estudo insere-se na
Província Atlântica Média, que estende-se desde o Rio Mondego para Sul até à latitude
de Torres Vedras (39º N). Nesta província, o Verão e o Inverno apresentam-se um pouco
mais quentes em relação à zona Norte do País. A precipitação anual varia entre 600 e
1000 mm, ocorrendo um ou dois meses secos. Nesta província, as trovoadas são
frequentes com ocorrência de brisas da terra e do mar (Ribeiro, 1999).
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A Classificação Climática de Köppen caracteriza o clima regional a partir dos valores
médios da temperatura do ar e da quantidade de precipitação, e na distribuição
correlacionada destes dois elementos pelos meses do ano. Esta é uma classificação
quantitativa que se adapta bem à paisagem geográfica e aos aspectos de revestimento
do coberto vegetal.
Esta classificação considera cinco tipos climáticos, que correspondem aos grandes tipos
de clima planetários. Assim, de acordo com esta classificação, a área em estudo
apresenta um clima do tipo Cs, que significa:
•

C – Clima mesotérmico (temperado) húmido, em que a temperatura do mês
mais frio é inferior a 18ºC, mas superior a -3ºC e a temperatura do mês mais
quente é superior a 10ºC.

•

s – Estação seca no Verão, a quantidade de precipitação do mês mais
chuvoso é superior a três vezes a quantidade de precipitação do mês seco e
esta deve ser inferior a 40 mm (Ribeiro, 1999).

5.2.3.

METEOROLOGIA

A caracterização climatológica da zona em que se desenvolve o projecto foi realizada
com base nos dados meteorológicos da Estação Climatológica de Alcobaça registados
no período entre 1960 e 1975 e Estação Udométrica de Alfeizerão registados no período
de compreendido entre 1951 e 1980 (INMG, 1991), por serem as mais próximas da
instalação objecto do presente estudo.
No Quadro 5.1 apresenta-se a localização geográfica e o período de observação das
estações meteorológica e udométrica referidas.
Quadro 5.1– Localização geográfica e período de observação das estações climatológica e
udométrica consideradas na caracterização climática da região em estudo
Estação
Estação Climatológica
de Alcobaça
Posto Udométrico de
Alfeizerão

Latitude

Longitude

Altitude

Médias de

39° 32´ N

8° 58´ W

75 m

1960-1975

39° 06´ N

9° 15´ W

40 m

1951-1980
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5.2.3.1.

Temperatura do Ar

Entende-se como temperatura do ar, num dado instante, o valor que é indicado por um
termómetro bem ventilado, ou seja em equilíbrio térmico com a atmosfera, subtraído à
influência da radiação dos objectos situados nas vizinhanças.
A temperatura média anual registada na Estação Climatológica de Alcobaça foi de
14,7°C, sendo a temperatura média do mês mais frio de 4,8°C, em Dezembro, e a
correspondente ao mês mais quente de 25,8°C, em Agosto (INMG, 1991).
Na Figura 5.1 apresentam-se, os valores médios de temperatura do ar registados na
estação climatológica de Alcobaça.

Temperatura (ºC)

30
25
20
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5
0
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Mar

Mai
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Nov

Meses

Temperatura Média Mínima (ºC)
Temperatura Média Mensal (ºC)
Temperatura Média Máxima (ºC)

Figura 5.1 - Temperaturas mínimas, médias e máximas do ar, registados na Estação
Climatológica de Alcobaça (1960-1975)

A análise efectuada da temperatura na região reflecte a existência de amplitudes
térmicas entre os 8,8°C e os 11,9°C , sendo que os meses de Verão e Outono registam
as maiores amplitudes térmicas. As temperaturas médias, mínimas e máximas são
típicas de um clima ameno (Figura 5.2).
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Figura 5.2 - Amplitude térmica registada na Estação Climatológica de Alcobaça (1960-1975)

O tipo de Verão é moderado na Estação Climatológica em apreço, onde a amplitude
térmica é maior. A temperatura máxima média registou-se, no período de observação,
em 25,8°C no mês de Agosto. Quanto aos valores extremos, a temperatura máxima
registada foi de 41,1°C, no mês de Agosto.
O Inverno, na região, apresenta-se pouco rígido, onde não existe temperaturas mínimas
médias negativas, sendo a temperatura mínima média mais baixa de 4,8°C, no mês de
Dezembro, No entanto atingiram-se mínimas negativas em sete meses ( Janeiro,
Fevereiro, Março, Abril, Outubro, Novembro e Dezembro) tendo-se registado o mínimo
de -5,5°C em Fevereiro. Por ano registou-se 13,7 dias onde se atingiram temperaturas
negativas (INMG, 1991).
A ocorrência de temperaturas inferiores a 0°C, pode indicar condições de formação de
gelo no solo, durante alguns meses do ano, especialmente nos locais menos expostos à
radiação solar. Neste caso, este fenómeno não se reveste de elevada importância uma
vez que apenas foram registados, no período de observação, uma média de 13,7 dias
com temperaturas negativas (INMG, 1991).
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5.2.3.2.

Precipitação

A precipitação define-se como sendo a quantidade de água transferida da atmosfera
para o globo no estado líquido ou sólido sob forma de chuva, chuvisco, neve, granizo ou
saraiva, por unidade de área de uma superfície horizontal durante determinado intervalo
de tempo.
O quantitativo anual médio de precipitação, no período estudado, foi de 944,8 mm na
Estação Climatológica de Alcobaça,

foi de 821,0 mm na Estação Udométrica de

Alfeizerão.
Na Estação de Alcobaça, entre os meses chuvosos, destaca-se o mês de Janeiro como
o mais pluvioso, designadamente com 145,8 mm de precipitação. Os quantitativos
pluviométricos a partir deste mês iniciam uma diminuição progressiva de precipitação. O
valor mínimo regista-se em Julho, com o reduzido valor de 5,5 mm, na referida Estação.
O mês de Setembro, registando um valor total médio de 38,5 mm, assinala já a transição
para o período chuvoso, que se inicia verdadeiramente no mês seguinte.
No que se refere aos dados registados na Estação Udométrica de Alfeizerão, destaca-se
o mês de Janeiro como o mais pluvioso, com 118,2 mm de precipitação, mas os meses
de Fevereiro, Novembro e Dezembro são também chuvosos rondando os 110 mm de
precipitação. O valor mínimo regista-se em Julho, com 3,6 mm, nesta estação.
Em termos de máxima precipitação diária o mês de Setembro atinge o valor de destaque
na Estação de Alfeizerão, enquanto que na Estação de Alcobaça é o mês de Março, com
92,0 mm e 78,2 mm, respectivamente.
Cruzando a distribuição da precipitação (em Alcobaça e Alfeizerão) com os valores
médios da temperatura registados na Estação Climatológica considerada na presente
caracterização, conforme se pode observar na figura 5.3, distinguem-se dois períodos
em termos de precipitação e temperatura, ocorrendo o período mais chuvoso na época
mais fria do ano e o período menos chuvoso, durante os meses de Verão.
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Figura 5.3 – Gráfico Termo-pluviométrico na Estações Climatológica de Alcobaça (1960-1975) e
Udométrica de Alfeizerão (1951-1980)

5.2.3.3.

Humidade Relativa do Ar

O vapor de água da atmosfera, que constitui o que se designa por humidade relativa do
ar, resulta da evaporação das superfícies aquáticas e do solo, da transpiração dos seres
vivos e das combustões.
A humidade do ar registada na Estação Climatológica de Alcobaça é sempre acima dos
67%, apenas atingindo este valor nos meses de Julho e Agosto nas medições feitas às
18 horas. O valor médio anual registado às 9 horas da manhã, é de 80% de Humidade
relativa do ar, sendo o valor registado às 18 horas, 74%.
Na figura seguinte apresentam-se os valores de humidade registados na Estação
Climatológica de Alcobaça às 9 horas da manhã e às 18 horas.
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Figura 5.4 – Humidade Relativa do Ar (%) às 9 h e às 18 h registadas na estação climatológica de
Alcobaça (1960-1975)

Pela análise da figura anterior, pode-se constatar que os valores de humidade registados
na Estação Climatológica de Alcobaça às 9 horas da manhã são sempre superiores aos
registados às 18 horas, apresentando muito pouca variação ao longo do ano. Os valores
registados são valores acima da média, ditando a ocorrência de Invernos e Verões com
uma Humidade relativa ainda significativa naquela região.

5.2.3.4.

Nebulosidade

A nebulosidade média diária indica a quantidade de nuvens existentes no céu, vistas do
local de observação no instante considerado. Em Portugal, os valores de nebulosidade
exprimem-se em décimos de céu coberto com nuvens. Assim, o valor “0” indica a
observação de céu totalmente limpo enquanto que o valor “10” indica a existência de céu
totalmente encoberto.
Relativamente à nebulosidade observada na Estação de Alcobaça verifica-se uma média
anual de 87,4 dias com N

2. Os dias de céu encoberto (N

8) ocorrem numa média

anual de 145,0 dias predominantemente durante os meses de Janeiro e Março.
O índice médio anual de nebulosidade na Estação Climatológica considerada é de 6 para
as 9 horas e de 5 para as 18 horas. (correspondendo o 0 – céu limpo e o 10 – céu
encoberto), o que corresponde a uma nebulosidade média. No entanto a Média mensal
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para as 9 horas nunca é inferior a 5, o que indica que nenhum mês teve o céu limpo ou
com pouca nebulosidade para essa hora. Para o horário das 18 horas, N=6 e N=5 foram
os valores mais dominantes, apenas os meses de Julho Agosto tiveram uma média
inferior, com N=3 e N=4, respectivamente.

5.2.3.5.

Nevoeiro e neve

O nevoeiro é uma nuvem baixa (estrato) com base assente sobre a superfície do globo.
O nevoeiro é eminentemente característico do clima atlântico. A sua localização e os
seus tipos reflectem de maneira expressiva a diminuição progressiva para o interior da
influência marítima (Daveau, 1985).
Na área em estudo, os nevoeiros ocorrem com pouca frequência, tendo ocorrido com
maior frequência 5,6 dias no mês de Julho. Na Estação Climatológica de Alcobaça
registou-se uma média de 39,5 dias de nevoeiro ao longo do ano.
A neve é, como atrás se referiu, uma forma de precipitação.
No período de observação dos parâmetros meteorológicos (1960-1975) foi registada a
ocorrência de neve na Estação Climatológica de Alcobaça, mas não de uma forma
significativa, pois apenas ocorreu em 0,3 dias do ano.

5.2.3.6.

Vento

O vento pode ser definido como o movimento horizontal do ar, relativamente à superfície
do globo terrestre. Este elemento climático é fortemente influenciado por factores locais,
particularmente nas camadas da atmosfera em contacto com a superfície do terreno. Por
este motivo, a extrapolação dos valores deste parâmetro para outras regiões afastadas
do local de observação deverá ser efectuada com alguma reserva.
O vento constitui um parâmetro de extrema importância no presente estudo, uma vez
que representa um dos principais factores que influenciam a dispersão de odores
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resultantes da exploração avícola (associados aos estrumes gerados e ao metabolismo
das aves).
Na Figura 5.4, expõem-se as frequências e velocidades dos ventos, registadas na
Estação Climatológica considerada na presente caracterização.
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Figura 5.4 – Frequências e velocidades dos ventos na Estação Climatológica de Alcobaça (19601975)

Na Estação de Alcobaça, os ventos notoriamente mais frequentes são do quadrante
Norte (com um registo médio anual na ordem dos 26,2%), com ocorrência mais
frequente entre os meses de Julho e Agosto (especialmente durante o período do
Verão).
Relativamente à velocidade do vento, importa referir que em 21,1 dias por ano a
velocidade média foi superior a 36 km/h, e apenas em 4,7 dias é que houve registos de
ventos superiores a 55 km/h. A frequência de situações de calma atmosférica ocorre com
pouca frequência, 7,7 dias por ano. As maiores velocidades do vento, registam-se no
quadrante Sudeste (com uma valor médio de17,1 km/h), no entanto é de notar que a
média das velocidades durante todo o ano, de todos os quadrantes, nunca é inferior a 12
km/h.
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5.2.4.

MICROCLIMATOLOGIA

As características microclimáticas de uma dada região são determinadas pela sua
topografia, pela tipologia de usos do solo e pelo modo como estes factores interferem
com os processos de radiação e da circulação de ar na camada de ar junto ao solo.
De um modo geral, a área em estudo e sua envolvente apresenta-se bastante plana,
numa altitude que ronda os 20 m, não proporcionando a ocorrência de corredores
relevantes de estagnação de massas de ar frio e húmido, que possam gerar nevoeiros e
neblinas de irradiação.
Particularmente importante em relação a fenómenos de acumulação, é a tipologia de uso
do solo. Na área em estudo verifica-se predominantemente zonas florestais e agrícolas,
que constituem uma barreira (embora pouco significativa) à circulação de massas de ar.
A proximidade do local ao litoral influencia bastante a ocorrência de nevoeiros e neblinas
típicos da Costa Oeste.
Em síntese, a área em estudo algumas apresenta condições favoráveis à ocorrência de
fenómenos microclimatológicos, nomeadamente nevoeiros e neblinas ocasionadas pela
proximidade ao litoral.

5.2.5.

EVOLUÇÃO PREVISÍVEL DA SITUAÇÃO ACTUAL NA AUSÊNCIA DA INSTALAÇÃO

Na ausência da instalação avícola, objecto do presente estudo não seriam expectáveis
alterações significativas da situação actualmente existente ao nível da microclimatologia.
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5.3.

5.3.1.

GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA

INTRODUÇÃO E METODOLOGIA

A caracterização geológica da região em estudo foi efectuada com base em informações
constantes do Plano Director Municipal de Alcobaça e na Carta Geológica de Portugal na
Escala 1:50 000 – Folha 26-B (Alcobaça) e Folha 26-D (Caldas da Rainha).
No desenho EIA-AV_QNSL-04, constante do Volume 3 do presente EIA, apresenta-se o
excerto da carta geológica da área em estudo.

5.3.2.

CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICA E LITOLÓGICA

De acordo com a Carta Geológica de Portugal (esc: 1:50.000), estão representadas na
área do concelho de Alcobaça, os seguintes conjuntos geológicos:
-

Vale Tifónico das Caldas da Rainha-Nazaré, orlado em grande extensão por
afloramentos do Malm e cujo fundo se encontra coberto, na sua maior parte, por
depósitos pliocénicos, aluviais e subaéreos recentes;

-

Formações Meso-Cenozóicas, compreendidas numa faixa ocidental que, para N
da Nazaré, se encontram cobertas por areias dunares;

-

Anticlinal da Serra dos Candeeiros;

-

Sinclinal, que se estende entre o Vale Tifónico e a Serra dos Candeeiros, e onde
se desenvolve uma vasta mancha de Malm superior;

-

Sinclinal Alpedriz-Porto Carro, limitado por afloramentos cretácicos e com o seu
centro ocupado por formações cenozóicas.

Sequência Estratigráfica
No concelho estudado, foram assinaladas formações compreendidas entre o Hetangiano
(Jurássico) e o Quaternário moderno. Afloram essencialmente rochas sedimentares,
como calcários, margas, arenitos e argilas, podendo também ser observado um
afloramento de brechas vulcânicas.
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MESOZÓICO
Jurássico
Margas e calcários de Dagorda (J1ab)
Este complexo aflora ao longo do Vale Tifónico de Caldas da Rainha-Nazaré, seja nos
respectivos bordos, no seu centro ou em faixas descontínuas. Estas manchas,
descontínuas e de dimensões irregulares são constituídas por margas salíferas e
gipsíferas, margas gresosas, e ainda por calcários margosos e dolomíticos. O complexo
está fortemente enrugado e os calcários dolomíticos possuem inclinações variáveis.
Caloviano, Batoniano e Bajociano (J2abc)
O Dogger aflora na zona SE da Folha 26-B da Carta Geográfica de Portugal, dando
origem a uma mancha extensa que constitui a ossatura da Serra dos Candeeiros. É
difícil definir a estratigrafia desta formação, sabendo-se apenas que o Caoviano pode
aparecer sob a forma de recifes, ou depósitos com fauna de Amonites. O Batoniano está
representado por calcários recifais e o Bajociano ainda não foi detectado na Serra dos
Candeeiros.
Camadas de Montejunto (J3b)
Afloram no flanco W do Vale Tifónico, contornando o Dogger da Serra dos Candeeiros.
Perto de Salir do Porto e de São Martinho do Porto, este complexo, muito tectonizado,
acompanha o bordo do acidente diapírico, contactando inferiormente com as formações
do Hetangiano e desaparecendo sob depósitos aluviais e subaéreos, a E do Casal do
Mota. Para NE, está representado principalmente por calcários e margo-calcários, sendo
que, à medida que se avança para SW, começam a surgir formações intercalares de
margas e grés que dão origem a séries detríticas cada vez mais espessas. Do ponto de
vista ambiental, as associações encontradas no estudo da microfauna, indicam que o
ambiente de sedimentação evolui rapidamente de uma fácies marinha para uma fácies
salobra e, por vezes, de água doce.
Camadas de Alcobaça (J3c)
Afloram a S do paralelo da Nazaré em três conjuntos de alinhamentos. Dois deles
acompanham os flancos do Vale Tifónico e o terceiro localiza-se na encosta W da Serra
dos Candeeiros. Estão representados por calcários mais ou menos margosos, margas
com intercalações corálicas e gresosas e, para a parte superior, por um maior
desenvolvimento de grés.
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No flanco ocidental do Vale Tifónico, o Malm apresenta uma fácies mais detrítica do que
a dos restantes afloramentos. Aqui, as Camadas de Alcobaça afloram a SW de Salir do
Porto e numa faixa que se estende de Mangues até Pederneira.
Grés superiores com vegetais e dinossauros (J3-4)
Este complexo caracteriza-se pela sua constituição em grés e argilas de diversas cores,
com intercalações conglomeráticas frequentes, que assentam sobre formações do
Lusitaniano. Aflora em duas manchas separadas pelo Vale Tifónico: uma na povoação
de Pederneira e outra, mais extensa, que passa por Cruz da Légua, Aljubarrota, Maiorga,
Cela, Vale de Maceira, ocupando o fundo de um sinclinal que a W tem o Vale Tifónico e
a E a Serra dos Candeeiros. Em vários locais têm sido descobertos restos de vegetais e
de Dinossáurios. A cerca de 1,5 km a E da Igreja de Alfeizerão, foram detectados ossos
de Omosaurus lennieri NOPCSA.
Cretácico
São observáveis, na região estudada, dois afloramentos cretácicos: o da Nazaré e o do
sinclinal de Alpedriz-Montes-Porto Carro, que se prolonga para NE do concelho.
Albiano, Aptiano e possível Neucomiano (C1-2), Cenomaniano (C2cde) e Turoniano (C3)
«Afloramentos

de

Nazaré»:

Na

Nazaré,

o

Turoniano,

de

composição

predominantemente calcária, forma a parte superior da escarpa marinha,
inflectindo depois para NE, onde desaparece sob formações mais recentes. O
Cenomaniano acompanha a mancha do Turoniano, prolongando-se apenas um
pouco mais para NE. Aqui a composição caracteriza-se por uma alternância entre
margas e calcários. O complexo detrítico (Albiano, Aptiano, Neucomiano), que é
maioritariamente composto por grés de várias espessuras, aflora na parte oriental
da escarpa, circundando a Nazaré por NE.
«Sinclinal Alpedriz-Montes-Porto Carro»: apresenta, a sul, uma orla turoniana,
acompanhada por uma faixa do Cenomaniano, ambas constituídas por calcários,
margo-calcários e calcários margosos e/ou gresosos. Relativamente ao
afloramento albiano-aptiano, este aflora apenas a S e a N do sinclinal, sendo
constituído por bancadas conglomeráticas e por grés branco ou róseo,
intercaladas por alguns leitos margosos.
CENOZÓICO
Paleogénico
Conglomerados calcários e tufos vulcânicos de Nazaré e de Cós (E)
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Estão presentes, a N da Nazaré, em Cós e a sul do sinclinal Alpedriz-Porto Carro,
complexos de conglomerados calcários e de argilas vermelhas com intercalações de
tufos basálticos. Este tipo de complexo assenta, em discordância ou não, sobre o
Cretácico. Na sua constituição aparecem calhaus rolados, maioritariamente de calcário,
de pequenas dimensões e em bancadas regulares, ligados por um cimento argiloso ou
por um grés fino, ambos de tonalidade vermelha. Surgem, por entre os elementos do
conglomerado, calcários com sílex do Cretácico. Este conglomerado, em alguns locais,
alterna com leitos de argilas e mangas vermelhas e, noutros, surge cortado por chaminés
basálticas.
Complexo de Montes (φ)
Formação de tonalidade predominantemente cor-de-rosa, constituída por argilas e
conglomerados com elementos siliciosos. Aflora a N da Nazaré e na orla do sinclinal
Alpedriz-Porto Carro.
Miocénico
Complexo greso-argiloso de Alpedriz (M)
Aflora a N da Nazaré, ao longo da escarpa, e no centro do sinclinal Alpedriz-Porto Carro,
sendo atribuível ao Miocénico. Esta formação é constituída por um complexo gresoso,
com grãos de quartzito mal rolados, pequenos seixos, irregulares e angulosos, feldspato
alterado e mica. O cimento é argiloso.
Pliocénico
Formações astianas de Famalicão, de Mangues e de Salir do Porto e «Complexo
arenoso de Valado dos Frades» (P)
O Pliocénico ocupa o interior do Vale Tifónico que atravessa o concelho de Alcobaça
com a direcção SW-NE, entre o limite S da Carta Geológica de Portugal – Folha 26-B, S.
Martinho do Porto, Famalicão, Valado dos Frades e o apeadeiro de Pataias. Surge ainda
no litoral, entre a Quinta de S. Gião e Casal do Mota, bem como a N da Nazaré. É
constituído por um complexo predominantemente arenoso, amarelado e avermelhado,
com alguns seixos e, por vezes, uma ou mais bancadas delgadas de um calcário
gresoso e de conglomerados. Trata-se, na sua maior parte, de um Pliocénico marinho
que assenta transgressivamente sobre o Hetangiano e, nalguns casos, sobre formações
mais recentes.
Plistocénico
Depósitos de terraços (Q)
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Pequenos depósitos de areias com calhaus rolados, presentes ao longo dos principais
vales fluviais da região. Com excepção para o retalho situado no vale do Rio Alcoa, a W
de Chiqueda de Baixo, os restantes depósitos são de dimensões demasiado reduzidas
para poderem ser representados na escala do mapa (1:50.000).
Holocénico
Aluviões (a)
Ocupam o fundo dos principais vales da região, desenvolvendo-se ao longo das
principais linhas de água: Rios de Alcoa, do Meio e de Areia. As aluviões modernas
formam uma extensa várzea entre Póvoa, Maiorga, Valado dos Frades, Cela Velha,
Famalicão e Nazaré, sendo ainda possível observar uma mancha de certa importância a
E da baía de São Martinho do Porto, que constitui a planície aluvial de Alfeizerão, em
relação com os Rios de Amieira, de Alfeizerão e da Tornada. Neste último local, em
particular, a espessura do complexo aluvial atinge cerca de 30 metros.
A sucessão, observada num furo, realizado a W da Quinta de S. José, mostrou a
presença, de cima para baixo, das seguintes formações:
C.4 – Entre 0 e 8 m – Lodos cinzentos ou acastanhados com Cardium edule
LINN., Scrobicularia plana (DA COSTA) e restos de vegetais.
C.3 – Entre 8 e 13,40 m – Areias lodosas, cinzentas-acastanhadas, com
Cardium edule LINN., Scrobularia plana (DA COSTA), etc.
C.2 – Entre 13,40 e 19,80 m – Lodos cinzentos.
C.1 – Entre 19,80 e 30 m – Areias finas a grossas, acastanhadas, com
intercalações de lodo lognitoso entre 21 e 22 m e um nível conglomerático
na base do complexo.
Dunas e areias de dunas (d)
Estão presentes as seguintes formações dunares, no concelho de Alcobaça:
a) Faixa larga de dunas e de areias derivadas, que ocupam toda a área situada
entre a costa e a N de Nazaré, o apeadeiro de Pataias, Casal Novo, Nasce Água,
Casa da Barca e Pederneira. (Largura: 6 km; Cota mais alta: 160 m);
b) Faixa estreita ao longo do mar, entre Nazaré, Quinta de S. Gião e Salgados;
c) Pequenos retalhos entre S. Martinho do Porto, Salir do Porto e o limite sul da
Folha de Alcobaça.
Areias de praia (A)
De norte para sul, formam uma faixa litoral estreita mais ou menos contínua, com
pequenas interrupções na escarpa entre a Ponta de Guilhim e Nazaré, na Ponta de
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Mangues, entre a Ponta do Facho e S. Martinho do Porto, desaparecendo para sul da
praia com o mesmo nome.
Formações detríticas e de terra rossa, da Serra dos Candeeiros (A’)
Depósitos constituídos por fragmentos, predominantemente angulosos, de calcário,
misturados com terra rossa e que se acumulam na base da Serra dos Candeeiros, dando
origem a várias manchas entre Ataíja de Cima e Molianos. Estas formações são de
espessura variável, quer de vertente quer de transporte torrencial.
Rochas eruptivas
Na Carta Geológica de Portugal, na área coberta pela folha de Alcobaça, é possível
distinguir afloramentos, representados por chaminés e filões, distribuídos nas seguintes
áreas:
•

Vale Tifónico de Caldas da Rainha-Nazaré: chaminés de S. Bartolomeu e de
Famalicão, filões de Lagoa Clementina, Valado dos Frades, Quinta do
Castelo, etc.;

•

Bordo sul do sinclinal de Alpedriz-Porto Carro: chaminés de Seixeira, Murteira
e Casalinho;

•

Filão basáltico da Nazaré.

Recursos Minerais
São representados por materiais de construção e de empedramento, por jazigos
minerais e mineiros e por águas minero-medicinais.
Areias
Tanto as areias das formações dunares como as de depósitos pliogénicos são objecto
de explorações locais e esporádicas, principalmente com destino à construção civil.
Gesso e Anidrite
São conhecidos no Lias inferior da área tifónica de Pataias, Valado de Frades e São
Martinho do Porto vários afloramentoa de margas com gesso.
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Águas Minero-medicinais
São conhecidos na carta de Alcobaça, dois grupos de nascentes de águas mineromedicinais, localizados nos dois bordos do vale tifónico. Junto da baía de São
Martinho do Porto existem nascentes de Alfândega Velha, Prainha de São Romengo e
ponta da Barra, mais vulgarmente conhecidas como Águas de Salir.
De acordo com a informação fornecida pela Direcção Geral de Energia e Geologia do
Ministério da Economia e Inovação a área em estudo não se sobrepõe a qualquer
área afecta à exploração de recursos geológicos com direitos concedidos ou
requeridos.

5.3.3.

TECTÓNICA E SISMICIDADE

Do ponto de vista tectónico, a região em que o estudo decorre apresenta um acidente
principal, o vale tifónico que se estende entre Pataias, Valado dos Frades, Famalicão,
São Martinho do Porto e Alfeizerão.
O vale tifónico, de direcção SW-NE, atravessa a carta de extremo a extremo,
apresentando um estrangulamento em Famalicão. É no W do vale tifónico que afloram
as formações mais antigas.
Além das falhas que definem o contacto anormal do Hetangiano e o Jurássico
Superior, aparecem outras. A zona mais afectada por este sistema de falhas situa-se
a N e a SW da Baía de São Martinho do Porto, provocando, por vezes, rejeitos no
contorno do vale tifónico e chegando mesmo a perturbar os depósitos pliocénicos que
cobrem o respectivo fundo.
Em termos de Sismicidade histórica a zona em estudo insere-se na zona de
intensidade 10, na escala de Mercalli modificada 1956, correspondendo à intensidade
mais elevada da carta de sismicidade histórica e actual (IA, 1996).
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5.3.4.

CARACTERIZAÇÃO HIDROGEOLÓGICA

A região em estudo pertence à Bacia Hidrográfica das Ribeiras do Oeste, encontrandose inserida no sistema aquífero de Caldas da Rainha-Nazaré. As formações aquíferas
deste sistema datam do Pliocénico e assentam, em geral, sobre o complexo evaporítico
hetangiano. As formações pliocénicas, compostas por areias marinhas fossilíferas e
areias continentais, são cobertas nalgumas áreas por aluviões modernas, sendo
particularmente representativa a mancha situada entre Alfeizerão e São Martinho do
Porto.
A complexidade dos processos que originaram o Vale Tifónico de Caldas da RainhaNazaré tornou este sistema muito variável em termos de produtividade das captações
nele executadas. Nomeadamente, a presença ou ausência de intrusões evaporíticas
alteram a espessura saturada do sistema, influenciando a produtividade. Foram
analisados 103 furos no Diapiro das Caldas da Rainha, através dos quais se estabeleceu
a espessura máxima do sistema em 150 m, e a espessura média em 70 m. A Norte da
localidade de Alfeizerão encontram-se as espessuras mais elevadas do Plio-Plistocénico.
Todas as captações desta zona apresentam valores de espessura superiores a 100 m,
ultrapassando em alguns casos os 150 m.
A alimentação deste sistema faz-se por recarga directa das precipitações ou por,
eventualmente, a partir de alguns cursos de água influentes. A zona junto a Ameal
funcionará como área de possível descarga do sistema.

5.3.5.

EVOLUÇÃO PREVISÍVEL NA AUSÊNCIA DE PROJECTO

Na ausência da instalação, não seriam de esperar alterações significativas na geologia
local ou regional.
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5.4.

5.4.1.

RECURSOS HÍDRICOS E QUALIDADE DA ÁGUA

INTRODUÇÃO E METODOLOGIA

Caracterizam-se, neste capítulo, os recursos hídricos superficiais e subterrâneos da área
em estudo, relativamente aos aspectos qualitativos e quantitativos.
Foi efectuada uma caracterização dos recursos hídricos que permitiu avaliar a sua
sensibilidade e sustentabilidade, em termos de qualidade. Foi feita uma análise dos seus
usos, respectivas fontes poluidoras e qualidade da água.
Para a caracterização dos recursos hídricos, foi utilizada informação constante do Plano
de Bacia Hidrográfica das Ribeiras do Oeste (PBRO) da responsabilidade da Comissão
de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT),
dado que este plano contém informação bastante actualizada dos recursos hídricos em
questão.
De forma a obter dados mais pormenorizados foi consultado o Atlas do Ambiente, a
informação disponibilizada pelo Instituto da Água (INAG) no Sistema Nacional de
Informação de Recursos Hídricos (SNIRH) e no Inventário Nacional de Sistemas de
Abastecimento de Água Residuais (INSAAR).
Foi ainda utilizada informação adicional baseada na consulta das Folhas n.º 374 e
n.º 388 da Carta Militar, à escala 1: 25 000, bem como nos estudos de caracterização do
Plano Director Municipal (PDM) do Concelho de Mafra.
Relativamente aos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, foi efectuada uma
descrição da bacia hidrográfica em que se insere o projecto, tanto em termos
hidrológicos, como no que se refere aos principais usos, fontes poluidoras e qualidade da
água.
Para as águas subterrâneas, foi feita uma caracterização hidrogeológica da zona, foram
analisados os principais usos, fontes poluidoras e qualidade.
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A análise dos dados de qualidade da água disponíveis para as águas superficiais e
subterrâneas foi feita tendo por base as normas de qualidade da água actualmente em
vigor, nomeadamente as estabelecidas pelo Decreto-Lei n.º236/98, de 1 de Agosto.

5.4.2.

RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS

As instalações de produção avícola localizam-se na área das bacias hidrográficas das
Ribeiras do Oeste, pertencente à Região Hidrográfica n.º 3 – Tejo (DGRAH, 1986), mais
concretamente na sub-bacia do rio da Tornada, que apresenta a classificação decimal
328.
As ribeiras do Oeste são constituídas por mais de uma dezena de pequenas bacias
hidrográficas de carácter intermitente, confinadas entre as bacias hidrográficas do Tejo, a
Este, e do Lis, a Norte. Os principais cursos de água têm poucas dezenas de quilómetros
de extensão e drenam directamente para o Oceano Atlântico.
O rio da Tornada nasce na Serra dos Candeeiros, entre as povoações de Rio Maior e
Óbidos, desenvolvendo-se no sentido SE-NW, até desaguar na praia de Salir do Porto,
juntando-se à baía de S. Martinho do Porto, a qual contacta com o oceano Atlântico
através de uma barra.
Esta linha de água que corresponde a uma bacia hidrográfica com cerca de 247,1 m2, e
24 m de extensão, é bem encaixada na parte inicial do seu traçado, onde se manifesta
um relevo vigoroso, e desenvolve-se numa zona baixa e plana na sua parte terminal. A
zona intermédia corresponde a uma zona de transição, apresentando-se as linhas de
água medianamente entalhadas, sem constituírem acidentes morfológicos importantes.
As escorrências superficiais existentes na zona em estudo, processam-se através de
uma linha de água de regime hidrológico marcadamente sazonal, apresentando caudal
nulo na maior parte do ano.
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As instalações da Quinta Nova de São José localizam-se nas proximidades de dois
afluentes do rio da Tornada, que se encontram dentro do limite de propriedade da
avicultura.
No desenho EIA-AV_QNSJ-05 – Carta de Recursos Hídricos, encontram-se assinaladas
as principais linhas de água presentes na área em estudo.

5.4.3.

ESCOAMENTOS

Pretende-se no presente capítulo, caracterizar os escoamentos nas bacias da zona em
estudo, de forma a compreender a abundância dos recursos hídricos da área de estudo.
Através da análise das cartas do Atlas do Ambiente, verifica-se que a zona de
implantação das instalações em estudo apresenta escoamentos na ordem dos 50 a
100mm/ano.
Como é característico em Portugal, os escoamentos estão distribuídos de forma
assimétrica ao longo do ano, com cerca de 80% do escoamento anual ocorrendo no
semestre húmido e apenas 20% no semestre seco, verificando-se frequentemente
períodos de vários meses com caudais nulos.
Considera-se a cheia como um fenómeno de alagamento natural, resultante da elevação
do nível médio das águas nos cursos naturais, com o consequente extravasamento.

5.4.4.

USOS E FONTES POLUIDORAS

As águas superficiais do concelho de Alcobaça são utilizadas para rega, para fins
industriais e para consumo humano.
O concelho de Alcobaça, que recorria até à data ao abastecimento de água através de
captações próprias, será abastecido pela EPAL, a partir do presente ano.
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Concretamente na exploração avícola em estudo, as principais necessidades de água
correspondem ao abeberamento das aves, e ao consumo doméstico, para uso nos
balneários e casas de banho.
Quanto ao abastecimento de água nas instalações avícolas, este é efectuado através de
uma captação subterrânea (furo), cujas características se indicam no Quadro 5.2. O
abastecimento para fins domésticos (instalações sanitárias) é também obtido através da
captação sendo sujeito a um pré-tratamento de cloragem e filtração antes da entrada na
rede de distribuição.

Quadro 5.2 – Caracterização da captação subterrâneas existentes na exploração
Tipo de
captação
Furo

Profundidade
(m)
-

Localização
M
P
115 224
280 033

O furo encontra-se licenciado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT), apresentando-se no Anexo A do
presente EIA a cópia da licença de exploração atribuída por essa entidade.
A localização das captações subterrâneas anteriormente referidas encontra-se indicada
no desenho EIA-AV_QNSJ-04, constante do Volume 3 do presente EIA.
As águas consumidas, com origem nas referidas captações, são sujeitas a desinfecção
no depósito, através da adição de pastilhas de cloro ou hipoclorito de sódio e através de
filtração à entrada dos pavilhões.
No que se refere a fontes de poluição pontuais existentes do concelho de Alcobaça, os
principais focos correspondem a actividades agro-pecuárias, donde se destacam as
suiniculturas.
Actualmente as águas residuais do concelho de Alcobaça são tratadas pela Águas do
Oeste, mais concretamente na ETAR de São Martinho do Porto.
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A forte correlação entre a poluição existente no Rio Tornada e a poluição que se verifica
na Baía de S. Martinho do Porto esteve na origem do desenvolvimento de vários estudos
e projectos aprofundados acerca deste rio, nomeadamente os que dizem respeito às
Obras hidráulicas na Bacia de S. Martinho do Porto.
Em 2006 foi executado o Projecto de Requalificação Ambiental das Margens da Concha
e Marginal de São Martinho do Porto que consistiu no desenvolvimento de intervenções
específicas de requalificação paisagística e ambiental em zonas particularmente
sensíveis, com características e potencialidades diferentes (dunas, arribas, e zonas
húmidas).
Teve como objectivo principal a recuperação e concepção de uma imagem de
continuidade na paisagem costeira de São Martinho do Porto, no sentido de possibilitar
uma utilização balnear sustentável com respeito pelos sistemas naturais presentes,
actuando ainda ao nível da sensibilização para a prevenção e preservação ambiental.
Foi recentemente concretizada a participação societária do Grupo Águas de Portugal na
empresa responsável pelo tratamento dos efluentes das suiniculturas – Trevo do Oeste.
A Trevo do Oeste é responsável pelo projecto para o desenvolvimento de uma solução
integrada para o tratamento de efluentes de suinicultura nas bacias hidrográficas dos rios
Tornada, Real e Arnóia, onde se integram a Lagoa de Óbidos e a Baía de São Martinho
do Porto.
Foi já neste contexto de colaboração que se assinou, em Março de 2007, o contrato de
empreitada da Estação de Pré-tratamento de Efluentes de Suinicultura (ETES) de São
Martinho do Porto, a primeira infra-estrutura deste género no País e cuja conclusão está
prevista para o final de 2008.
Além da ETES de São Martinho do Porto, o projecto a desenvolver pela Trevo Oeste
integra mais duas ETES, a construir na região de Alcobaça e do Cadaval, cujas
empreitadas estão previstas ser

adjudicadas em Março e Junho de 2008,

respectivamente.
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No futuro estas infra-estruturas terão capacidade para efectuar o pré-tratamento de
1.230 metros cúbicos de efluentes gerados por cerca de 290 mil suínos de 619
explorações existentes nos concelhos de Alcobaça, Caldas da Rainha, Cadaval, Óbidos
e Bombarral.
Após o pré-tratamento, os efluentes serão canalizados para o Sistema de Saneamento
da Águas do Oeste.
As águas residuais produzidas nas instalações avícolas em estudo, dizem respeito a
fundamentalmente a águas residuais domésticas, uma vez que a limpeza dos pavilhões
é efectuada a seco.
Os efluentes produzidos provêm das três casas de banho que integram igual número de
filtros sanitários existentes na Quinta e servem um total de 11 trabalhadoras avícolas,
sendo os referidos efluentes tratados em fossa séptica, anexa a cada casa de banho, e
tendo uma vala absorvente como órgão complementar de tratamento.
Este sistema corresponde, em termos de processo de tratamento, às seguintes
operações: decantação, tratamento biológico, digestão de lamas e depuração do efluente
com o objectivo de proporcionar um aumento da qualidade do efluente.
A fossa séptica exerce as funções de decantador e digestor. As águas residuais entram
na referida fossa, permitindo a decantação das matérias sólidas no fundo, na forma de
lamas. A decomposição da matéria orgânica processa-se por método anaeróbico, sendo
a digestão praticamente completa.
A parte sólida não decantada, a parte líquida e aquela que provém da degradação das
lamas, sofrem uma acção física e biológica no elemento depurador, que neste caso é
constituído por uma vala absorvente.
A vala absorvente drenada com pouca profundidade, é composta por um filtro de areia
vertical drenado, que recebe os efluentes pré-tratados. A referida vala é composta por
uma camada de solo vegetal ca. 0,20 m, seguida de uma camada de brita ca. 0,20 m por
onde passa um tubo perfurado, com perfurações para baixo de modo a que o efluente
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escorra para uma camada de areia lavada ca. de 0,70 m de altura, encontrando-se por
baixo desta camada uma outra com ca. 0,10 m de brita.
As fossas estão sobredimensionadas para o reduzido número de trabalhadores que
frequenta os sanitários, durante o horário normal de trabalho (40 h/semana), adoptado
na correspondente exploração avícola.
Não obstante a escassa utilização dos sanitários, no que respeita às valas absorventes
considerou-se 2,5 m2 por trabalhador, para assim se assegurar uma maior eficiência do
tratamento do efluente.
As limpezas dos pavilhões dos animais são efectuadas a seco, através de varrimento,
aspiração e desinfecção por fumigação, após a saída de cada bando.
O líquido resultante da limpeza das canalizações dos bebedouros é incorporado no
estrume do próprio aviário não resultando assim na produção de águas residuais.
No que se refere às águas pluviais, estas não recebem qualquer tipo de tratamento, uma
vez que não apresentam carga poluente que possa provocar impacte no meio receptor.

5.4.5.
5.4.5.1.

QUALIDADE DA ÁGUA
Enquadramento Legislativo

O Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, constitui actualmente o diploma legislativo
principal, relativo à qualidade das águas. O referido diploma fixa as normas a cumprir,
em função do tipo de utilização da água, com vista à sua protecção, preservação e
melhoria da sua qualidade, a qual é avaliada em termos das suas qualidades
organolépticas, físico-químicas e microbiológicas.
Com base nas normas e critérios de classificação para avaliação da aptidão das águas,
para os vários usos, contemplados no referido diploma legal, a qualidade da água na
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zona de projecto será avaliada considerando os usos potenciais apresentados no
Quadro 5.3.
Quadro 5.3- Classes de critérios para a avaliação da qualidade das águas superficiais (anexos do
D.L. n.º 236/98, de 1 de Agosto)
Uso

Anexo do DL 236/98

Produção de Água para Consumo Humano A1

I

Produção de Água para Consumo Humano A2

I

Produção de Água para Consumo Humano A3

I

Qualidade da água para fins aquícolas – águas piscícolas

X

Águas destinadas à Rega

XVI

Qualidade Mínima

XXI

De acordo com o mesmo Decreto-Lei, no Quadro 5.4 indicam-se os valores limite
associados a cada um dos usos acima referidos.
Quadro 5.4 - Valores máximos recomendados e admissíveis para a qualidade da água, segundo
os tipos de uso
Parâmetros
pH
Temperatura (ºC)
Oxigénio Dissolvido (%)
CQO (mg/l O2)

Água para Consumo Humano

Água
Qualidade
para Rega
Mínima

A1

A2

A3

6,5 – 8,5

5,5 – 9,0

5,5 – 9,0

4,5 – 9,0

5,0 – 9,0

25

25

25

---

30

70 *

50 *

30 *

---

50 *

---

---

30

---

---

CBO5 (mg/l O2)

3

5

7

---

5

SST (mg/l)

25

---

---

60

---

Nitratos (mg/l NO3)

50

50

50

50

---

Nitritos (mg/l NO2)

---

---

---

---

---

Azoto Amoniacal (mg/l NH4)

0,05

1,50

4,0

---

1,0

Fosfatos (mg/l P2O5)

0,4

0,7

0,7

---

---

Fósforo Total (mg/l P)

---

---

---

---

1,0

Cloretos (mg/l Cl)

200

200

200

70

250

Coliformes Fecais (NMP/100ml)

20

2 000

20 000

100

---

Coliformes Totais (NMP/100ml)

50

5 000

50 000

---

---

Estreptococo Fecais (NMP/100ml)

20

1 000

10 000

---

---

* Valores Mínimos Admissíveis

VMR – Valor Máximo Recomendado
VMA – Valor Máximo Admissível
Fonte: Decreto-Lei 236/98, de 11 de Agosto
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5.4.6.

CARACTERIZAÇÃO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS

Com o objectivo de caracterizar a qualidade das águas superficiais da zona em estudo,
utilizaram-se dados das campanhas de amostragem realizadas nos últimos anos, na
estação mais próxima da área de estudo, pertencente à Rede de Qualidade da Água,
sob a responsabilidade do INAG. A estação utilizada designa-se por Tornada (17C/02) e
localiza-se na bacia hidrográfica do rio da Tornada. No quadro seguinte apresentam-se
as características da estação seleccionada, ilustrando-se na figura seguinte, a sua
localização.

Quadro 5.5- Principais características da estação de amostragem
Curso de Água Nome da Estação Código RQA Coordenadas Coordenadas
M
P
Rio da Tornada

Tornada

17C/02

115070.45

277292.27

Instalações do Aviário da
Quinta Nova de S. José

Estação Tornada

Fonte: INAG,2008

Figura 5.5 – Localização da estação em estudo na Rede de Qualidade da Água – Ribeiras do
Oeste
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No quadro seguinte apresentam-se os valores obtidos através do Sistema Nacional de
Informação de Recursos Hídricos (SNIRH), disponíveis no site do INAG (SNIRH, 2008),
referentes aos diversos parâmetros de qualidade da água registados na estação
Tornada, entre Outubro de 2004 e Setembro de 2006.

Quadro 5.6 - Parâmetros de Qualidade da Água registados na estação Tornada
Parâmetros
pH

Valores
obtidos

Água para consumo
humano

Água para
Rega

Qualidade
Mínima

A1

A2

A3

7,85

C

C

C

C

C

Temperatura

ºC

12,24

C

C

C

---

C

SST

(mg/l)

27,03

NC

---

---

C

---

CBO5

(mg/l O2)

6,62

NC

NC

C

---

NC

Nitratos

(mg/l NO3)

18,6

C

C

C

C

---

Nitritos

(mg/l NO2)

0,36

---

---

---

---

---

Fósforo Total

(mg/l P)

0,49

---

---

---

---

C

Cloretos

(mg/l Cl)

101,03

C

C

C

NC

C

Coliformes totais

(MPN/100 ml)

83235

NC

NC

NC

---

---

Coliformes fecais

(MPN/100 ml)

10286

NC

NC

NC

NC

---

Fonte: INAG,2008

C – Conforme;

NC – Não conforme

Os dados obtidos na estação de amostragem localizada no rio Tornada são indicativos
de uma água com uma carga orgânica considerável, registando-se não-conformidades
relativamente a valores limite associados a produção de águas para consumo humano,
no que se refere a coliformes fecais e totais e a CBO5.
Os resultados das análises reflectem os efeitos da poluição difusa verificada na zona em
estudo, devida às práticas agrícolas e agro-pecuárias anteriormente referidas como
sendo as principais focos de poluição identificados.

5.4.7.

CARACTERIZAÇÃO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

Para caracterização da qualidade das águas subterrâneas da zona em estudo foram
utilizados os dados das campanhas de amostragem realizadas nos últimos anos, na
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estação mais próxima da área de estudo, pertencente à Rede de Qualidade da Água,
sob a responsabilidade do INAG. A estação utilizada, com código 326/233, localiza-se na
bacia hidrográfica do rio da Tornada.
No Quadro 5.5 apresentam-se as características da estação seleccionada, sendo
representada a sua localização na Figura 5.6.

Quadro 5.7- Principais características da estação de amostragem de águas subterrâneas
Bacia
Ribeiras do
Oeste

Sistema
Código RQA Coordenadas Coordenadas
Aquífero
M
P
Caldas da
326/233
115698
278509
Rainha -Nazaré

Instalações do Aviário da
Quinta Nova de S. José

Estação 326/233

Fonte: INAG,2008

Figura 5.6 – Localização da estação em estudo na Rede de Qualidade da Água Subterrânea –
Ribeiras do Oeste

No Quadro 5.8 apresentam-se os valores obtidos através do Sistema Nacional de
Informação de Recursos Hídricos (SNIRH), disponíveis no site do INAG (SNIRH, 2008),
referentes aos diversos parâmetros de qualidade da água registados na estação
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326/233, entre Outubro de 2004 e Setembro de 2006.
Quadro 5.8 - Parâmetros de Qualidade da Água registados na estação 326/233
Parâmetros
pH

Água para consumo
humano

Valores
obtidos

Água para
Rega

Qualidade
Mínima

A1

A2

A3

7,5

C

C

C

C

C

OD

(%)

67,25

C

C

C

---

C

Nitratos

(mg/l NO3)

0,76

C

C

C

C

---

Nitritos

(mg/l NO2)

0,01

---

---

---

---

---

Cloretos

(mg/l Cl)

76,46

C

C

C

NC

C

Coliformes totais

(MPN/100 ml)

4415

C

C

C

---

---

Coliformes fecais

(MPN/100 ml)

9

C

C

C

C

---

Estreptococos fecais

(MPN/100 ml)

240

C

C

C

C

---

Fonte: INAG,2008

C – Conforme;

NC – Não conforme

Através da análise dos valores obtidos na estação considerada para a qualidade das
águas subterrâneas, verifica-se que a zona em estudo apresenta de uma forma geral
boa qualidade, verificando-se apenas o incumprimento do valor limite recomendável
estabelecido para o teor de nitratos para as águas utilizadas na rega.
De acordo com os resultados obtidos na estação considerada, as águas subterrâneas
não apresentam contaminação bacteriológica.

5.5.

5.5.1.

QUALIDADE DO AR

INTRODUÇÃO E METODOLOGIA

Neste capítulo apresenta-se a caracterização da situação actual do ambiente atmosférico
em termos qualitativos na zona de implantação da Instalação Existente de Produção
Avícola, da Sociedade Agrícola da Quinta da Freiria, S.A., localizada em Vale de
Maceira – freguesia de Alfeizerão (no concelho de Alcobaça).
Esta caracterização inclui:
uma caracterização da qualidade do ar a nível regional;
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uma avaliação qualitativa da qualidade do ar a nível local (com base na descrição
da zona em estudo em termos dos respectivos usos e ocupação e na
identificação das principais fontes de poluição atmosférica da envolvente);
a descrição das condições meteorológicas com influência na qualidade do ar.
Deste capítulo constará ainda a identificação dos receptores sensíveis que constituem os
locais de ocupação habitacional ou de desenvolvimento de actividades económicas na
proximidade da zona das instalações em estudo onde poderão ocorrer afectações
(embora pouco relevantes) ao nível da qualidade do ar (a considerar unicamente durante
a fase, actual, de exploração da instalação avícola).
A previsão da evolução da situação actual sem a existência da instalação em apreço,
apresentado no final do capítulo, baseou-se na consideração da situação actual em
termos do uso e ocupação do solo e perspectivas de desenvolvimento.

5.5.2.

ENQUADRAMENTO LEGISLATIVO

O quadro legislativo referente à protecção e controlo da qualidade do ar é composto por
um conjunto de diplomas legais que transpõem para direito interno as directivas
comunitárias versadas sobre a matéria, reconhecendo-se ainda um conjunto de normas
e recomendações internacionais que estipulam valores guia e limite dos poluentes
atmosféricos.
O Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril estabelece os valores limite e os limites de
alerta para as concentrações de determinados poluentes do ar ambiente, transpondo
para o ordenamento jurídico interno a Directiva n.º 1999/30/CE, de 22 de Abril de 1999,
relativa a valores limite para o dióxido de enxofre, dióxido de azoto, óxidos de azoto,
partículas em suspensão e chumbo, e a Directiva n.º 2000/69/CE, de 16 de Novembro,
relativa aos valores limite para o benzeno e monóxido de carbono, no ar ambiente.
No que se à emissão de poluentes atmosféricos, o Decreto–Lei nº 78/2004, de 3 de Abril,
estabelece o regime da prevenção e controlo das emissões de poluentes para a
atmosfera, fixando os princípios, objectivos e instrumentos apropriados à garantia da
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protecção do recurso natural ar, bem como as medidas, procedimentos e obrigações dos
operadores das instalações abrangidas pelo presente regime; estas medidas visam
evitar e/ou reduzir a poluição atmosférica. Revogando o antigo Decreto-Lei n.º 352/90, de
9 de Novembro, este diploma constitui o novo regime legal de protecção e controlo da
poluição atmosférica.
A Portaria nº 286/93 de 12 de Março, regulamenta o referido Decreto-Lei no que diz
respeito às emissões para a atmosfera, estabelecendo valores limite de emissão para as
fontes fixas das unidades industriais. As emissões atmosféricas estarão sujeitas aos
valores limite de emissão de aplicação geral, constantes no anexo IV da referida
Portaria.
Segundo o n.º1 do Artigo 19º do Decreto–Lei nº 78/2004, de 3 de Abril, estão sujeitas a
monitorização pontual, a realizar duas vezes por ano, com um intervalo mínimo de dois
meses entre medições, as emissões de poluentes que possam estar presentes no
efluente gasoso, para os quais esteja fixado um Valor Limite de Emissão (VLE) e cujo
caudal mássico de emissão se situe entre o limiar mássico máximo e o limiar mássico
mínimo fixado em portaria.
Quando da monitorização realizada num período mínimo de 12 meses resultar que o
caudal mássico de emissão de um poluente é consistentemente inferior ao seu limiar
mássico mínimo fixado na portaria (já referida), a monitorização pontual das emissões
desse poluente pode ser efectuada apenas uma vez, de três em três anos, desde que a
instalação mantenha inalteradas as suas condições de funcionamento.
Importa salientar que ao abrigo do artigo 21º do Decreto–Lei nº 78/2004, de 3 de Abril, a
monitorização é dispensada nas fontes pontuais associadas a instalações que funcionem
menos de 25 dias por ano ou por um período anual inferior a quinhentas horas.
Na Portaria n.º 80/2006 de 23 de Janeiro são estabelecidos os limiares mássicos
mínimos e os limiares mássicos máximos que definem as condições de monitorização
das emissões de poluentes para a atmosfera, previstas nos artigos 19º e 20º do DecretoLei n.º 78/2004, de 3 de Abril.
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5.5.3.

CARACTERIZAÇÃO DA QUALIDADE DO AR AO NÍVEL REGIONAL

Existem, nos principais centros urbanos do país, alguns postos de monitorização da
qualidade do ar geridos pelo Ministério das Cidades, do Ordenamento do Território e do
Ambiente. No entanto, esta rede restringe-se actualmente aos locais com maior
concentração de fontes de poluição.
Nas imediações da área em estudo em estudo não existe nenhuma estação de
monitorização de qualidade do ar. A estação de monitorização da qualidade do ar mais
próxima localiza-se no concelho de Leiria, pelo que, a caracterização desta vertente
ambiental será efectuada com base na análise dos dados existentes na referida estação
(tendo em conta a distância da mesma e as diferenças de tipo de ocupação do solo em
relação à área em estudo). Serão também identificadas as principais fontes locais de
poluentes atmosféricos (eventuais) e tidas em consideração as condições de dispersão
ditadas pelas características climatológicas da zona.
Para a avaliação global da poluição atmosférica ocorrente na região em estudo podem
considerar-se também os inventários nacionais sobre a emissão de poluentes do ar,
apresentados pelo projecto CORINAIR, para o ano de referência de 1990.
O concelho onde se localiza a instalação em estudo insere-se na região de Lisboa e Vale
do Tejo, mais concretamente na sub-região Oeste.
De uma forma geral, na região de Lisboa e Vale do Tejo as emissões dos principais
poluentes atmosféricos – óxidos de enxofre (SOx), óxidos de azoto (NOx), compostos
orgânicos voláteis não metálicos (COVNM), monóxido de carbono (CO) e dióxido de
carbono (CO2) – apresentam, no total, valores significativamente superiores aos das
restantes regiões do País. Nesta região, os valores de alguns dos parâmetros de
qualidade do ar correspondentes à sub-região Oeste representam uma contribuição
considerável dos valores totais observados. Refere-se contudo, que dentro da região de
Lisboa e Vale do Tejo, é a Península de Setúbal que apresenta uma contribuição mais
importante na emissão de poluentes atmosféricos, considerando-se que a sub-região
Oeste apresenta uma importância média nestas emissões. (DGQA, 1991).
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No Quadro 5.9 apresentam-se as estimativas de emissão de poluentes para a atmosfera
por unidade territorial para o continente, para a região de Lisboa e Vale do Tejo e
respectivas áreas de NUT III, com especial destaque para a sub-região Oeste.
Quadro 5.9 - Emissões de poluentes atmosféricos na região em estudo
UNIDADES TERRITORIAIS
NUT I: CONTINENTE
NUT II: LISBOA E VALE DO
TEJO
Oeste
Grande Lisboa
Península de Setúbal
Médio Tejo
Lezíria do Tejo

SOx
(ton)
282 631

NOx
(ton)
220 791

COVNM
(ton)
643 867

CO
(ton)
1 086 448

CO2
(ton)
57 403

CH4
(ton)
391 365

N2O
(ton)
54 699

NH3
(ton)
92 908

142 918

74 328

144 080

364 971

17 865

77 477

9 595

21 904

36 468
15 319
83 604
5 956
1 572

14 842
23 388
21 446
9 724
4 925

14 680
45 192
18 971
42 281
22 950

49 204
175 243
55 346
59 182
25 996

3 010
4 465
7 985
1 746
659

18 435
13 664
7 232
19 539
18 607

1 869
1 344
1 937
2 835
1 607

6 143
1 161
5 772
4 442
4 384

Fonte: (DGQA, 1991)

Pela análise dos valores expostos no quadro seguinte, pode constatar-se que a subregião Oeste, em que se insere a área em estudo, assume uma expressão
medianamente relevante no que se refere aos valores globais de emissões de poluentes
atmosféricos da região de Lisboa e Vale do Tejo. Assim, as emissões dos principais
poluentes originadas nesta sub-região, em relação à região em que se insere,
correspondem a cerca de 25,52% no que se refere aos óxidos de enxofre, 19,97% em
relação aos óxidos de azoto, 10,19% dos compostos orgânicos não metálicos, 13,48%
no que se refere ao monóxido de carbono e 16,84% em relação ao dióxido de carbono.
Verifica-se assim que a NUT III a Zona Oeste apresenta, na totalidade da região, uma
contribuição considerável, em geral, em termos de emissões de poluentes atmosféricos
na região em que se insere. Note-se, no entanto, que esta análise foi efectuada com
base em dados não actuais (Projecto Corinair de 1990) e referentes a um
enquadramento regional.
A fim de complementar, tanto quanto possível a caracterização regional da qualidade do
ar, será feita seguidamente uma análise de um conjunto de dados de qualidade do ar,
obtidos na estação de monitorização da Ervedeira, situada no concelho de Leiria, cujos
dados de identificação são apresentados no quadro seguinte. Apesar desta estação ser
a mais próxima da zona em estudo, é importante notar que se encontra a uma distância
ainda considerável.
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Quadro 5.10 – Dados de identificação da estação de monitorização da qualidade do ar
(Ervedeira)
Nome
Código
Tipo de ambiente
Tipo de influência
Zona
Freguesia
Latitude
Coordenadas Gauss Militar
(m) Longitude
Altitude (m)
Rede
Instituição

Ervedeira
2019
Rural regional
Fundo
Centro Litoral
Coimbrão
328561
135123
32
Rede de Qualidade de Ar do Centro
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional
do Centro

Fonte: (www.qualar.org)

Dos dados disponíveis de qualidade do ar, obtidos na estação de monitorização
identificada anteriormente, apresentam-se no quadro seguinte os valores médios anuais
(horários e diários) para os vários parâmetros analisados.
Quadro 5.11 – Dados de qualidade do ar na região em estudo – estação de monitorização da
Ervedeira (Leiria)
ANO
Valor médio horário (anual)
Valor médio horário (anual)
Valor médio horário (anual)
2005
Valor médio horário (anual)
2004

Part<10 µm N2O
SO2
NO
Part<2.5 µm
NOx
O3
3
3
3
3
3
3
3
(µg/m )
(µg/m )
(µg/m ) (µg/m ) (µg/m )
(µg/m )
(µg/m )
57.00
22.00
8.00
3.00
1.00
2.00
9.00
58.50
22.50
7.50
3.00
1.00
2.00
9.00
60.00
30.00
7.00
3.00
1.00
27.00
8.00
62.50
30.50
6.75
3.00
1.00
27.50
7.50

Fonte: (CCDR-Centro, 2006)

A análise dos dados obtidos na monitorização da qualidade do ar, permite constatar que
os vários parâmetros apresentam concentrações relativamente reduzidas. Verifica-se o
cumprimento dos valores guia, valores limite, valores limite para a protecção da saúde
humana, valores limite para a protecção dos ecossistemas e limiares de alerta
(estabelecidos na legislação e anteriormente apresentados) para todos os parâmetros.
Assim, refere-se que os valores analisados dos parâmetros de qualidade do ar não são
indicativos da existência de um cenário de degradação da qualidade do ar.
Conforme já referido, esta análise apenas pode ser entendida enquanto informação
disponível ao nível da região, não sendo representativa do local onde se localiza a
instalação avícola em estudo, realçando-se contudo o facto da estação de monitorização
onde foram registados os dados de qualidade do ar, encontrar-se inserida num local
(zona rural) de características semelhantes do local em avaliação.
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Algumas informações relevantes que têm influência sobre a qualidade do ar que
expectavelmente existe no local em estudo e que são: a descrição da zona em termos
gerais de uso e ocupação actuais do solo bem como a identificação e caracterização das
principais fontes de poluição locais. Esta informação é apresentada no subcapítulo que
se segue.

5.5.4.
5.5.4.1.

CARACTERIZAÇÃO DA QUALIDADE DO AR AO NÍVEL LOCAL

Descrição Geral da Zona em Estudo

A zona em estudo, onde se encontra implantada a instalação avícola em apreço,
localiza-se numa zona de características rurais e florestais, encontrando-se inserida, em
termos de ordenamento, na classe de “Outras áreas Agrícolas”. A instalação, localizada
na freguesia de Alfeizerão inclui nove pavilhões de produção avícola que ocupam uma
área de aproximadamente 9.98 ha, inserindo-se numa propriedade com uma área total
de cerca de 186,6 ha.
Nas imediações da área da instalação avícola, no recinto da Quinta Nova de São José,
regista-se a existência de espaços agrícolas, nomeadamente de regadio (culturas anuais
horto-frutícolas), de sequeiro (arvenses de cereais de Inverno e sachadas de Primavera /
Verão) e pastagens melhoradas e produção forrageira. Refere-se também a existências
de espaços florestais, com predomínio do Eucaliptal e a presença de pinhal (de pinheiro
manso). A Nordeste da instalação existe outra unidade similar.
A ocupação habitacional mais próxima restringe-se à existência de um conjunto
habitacional reservado aos caseiros (a cerca de 60 metros da instalação) e uma casa
habitacional (dos proprietários da Quinta) a cerca de 100 m dos pavilhões, ambas a
Oeste da instalação. A cerca de 850 metros a Sudoeste encontra-se a zona habitacional
de Vale de Maceira, a cerca de 850 metros a Noroeste regista-se o núcleo habitacional
de Casal da Ponte. A zona urbana da freguesia de Alfeizerão, mais distante, localiza-se
a cerca de 1000 metros para Noroeste da instalação.
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5.5.4.2.

Principais fontes de poluição atmosférica na zona em estudo

Nas imediações na zona em se encontra implantada a instalação avícola refere-se a
proximidade de uma instalação de pecuária similar à instalação em análise que pode
constituir fonte de emissão de odores e a existência da auto-estrada– A8 – que constitui
uma fonte linear de poluição atmosférica, localizada a 1250 metros da instalação em
apreço.

5.5.5.
5.5.5.1.

FACTORES QUE AFECTAM A DISPERSÃO DE POLUENTES ATMOSFÉRICOS

Condições meteorológicas e de relevo na zona e estudo

O conhecimento das condições meteorológicas aliado à caracterização morfológica da
zona em estudo permite obter uma percepção acerca da maior ou menor tendência de
dispersão na atmosfera dos poluentes gerados, neste caso, pela instalação avícola –
objecto do presente estudo.
A zona onde se encontra implantada a exploração apresenta, conforme já referido
anteriormente, algumas áreas agrícolas e florestais nas imediações que por si só
exercem algum efeito barreira à dispersão natural de eventuais poluentes atmosféricos
ou odores gerados pela exploração.
No que se refere às condições meteorológicas, os ventos característicos da região em
estudo constitui o parâmetro meteorológico com maior influência sobre a dispersão de
eventuais poluentes na atmosfera.
De acordo com os dados meteorológicos apresentados anteriormente, da estação
climatológica mais próxima da zona em estudo (de Alcobaça), os ventos mais frequentes
são do quadrante Norte (com um registo médio anual na ordem dos 26,2%), com
ocorrência mais frequente entre os meses de Julho e Agosto (especialmente durante o
período do Verão). Estes ventos predominantes facilitam, pela sua direcção, a dispersão
de eventuais poluentes atmosféricos eventualmente gerados pela instalação, em
direcção não coincidente com as zonas de ocupação humana (sensível) mais próxima
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(edifícios habitacionais existentes na Quinta Nova de S. José, núcleos habitacionais de
Vale de Maceira e Casal da Ponte e zona urbana de Alfeizerão).

5.5.6.

IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DE RECEPTORES SENSÍVEIS E LOCAIS
CRÍTICOS

Conforme já referido, a zona em estudo, onde se encontra implantada a exploração
avícola em apreço, localiza-se numa zona de ocupação agrícola e florestal, encontrandose classificada em termos de ordenamento como “Outras Áreas Agrícolas”.
Em termos de receptores sensíveis e locais críticos na envolvente da instalação em
estudo, referem-se as seguintes situações de ocupação habitacional:
•

conjunto habitacional reservado aos caseiros da instalação avícola contígua à
instalação em estudo, a cerca de 60 metros da instalação;

•

edifício habitacional (dos proprietários da Quinta) a cerca de 100 m dos
pavilhões (exposta na figura seguinte);

•

zona habitacional de Vale de Maceira, a cerca de 850 metros a Sudoeste da
instalação;

•

núcleo habitacional de Casal da Ponte, a cerca de 850 metros a Noroeste da
instalação;

•

zona urbana da freguesia de Alfeizerão, localizada a cerca de 1000 metros para
Noroeste da instalação.

Figura 5.7 – Edifício habitacional (dos proprietários da Quinta) a cerca de 100 m dos pavilhões

72
Instalação Existente de Produção Avícola – Aviário da Quinta Nova de S. José
Sociedade Agrícola da Quinta da Freiria, S.A.
Estudo de Impacte Ambiental – Volume 1 – Relatório Síntese

Sociedade Agrícola
da Quinta da
Freiria, S.A.
A ocupação humana associada aos locais anteriormente referidos agrega, neste caso, os
únicos receptores sensíveis à eventual emissão de poluentes atmosféricos / odores
decorrentes da actividade em causa.

5.5.7.

EVOLUÇÃO PREVISÍVEL DA SITUAÇÃO NA AUSÊNCIA DA INSTALAÇÃO

A evolução natural da área de implantação da instalação avícola é fortemente
relacionada com as suas características actuais e com as perspectivas de
desenvolvimento previstas para o local. Tal como já referido, a zona em estudo,
apresenta, na envolvente mais próxima, uma ocupação essencialmente

agrícola e

florestal.
Considera-se que, na situação de ausência da instalação em causa, não ocorria um
desenvolvimento ou uma alteração significativos da ocupação da zona envolvente da
mesma. Note-se que, a instalação ocupa uma área classificada (em termos de
Ordenamento) como – Outras áreas agrícolas – não se conhecendo intenção da
alteração desta classificação para outra classe de ordenamento.

5.6.

5.6.1.

AMBIENTE SONORO

INTRODUÇÃO

No presente capítulo apresenta-se uma caracterização do ambiente sonoro actual da
zona envolvente das instalações.
A metodologia seguida na caracterização do ambiente sonoro foi a seguinte:
Identificação dos receptores sensíveis com base em fotografia aérea e em
levantamento de campo. Esta identificação permite verificar a necessidade de
medições acústicas junto dos receptores e fontes de ruído, de forma a
caracterizar o ambiente sonoro local;
Levantamento das fontes de ruído existentes.
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5.6.2.

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE SONORO ACTUAL

5.6.1. Caracterização do Ambiente Sonoro Actual
Receptores sensíveis
A zona envolvente das instalações situa-se numa zona com características rurais. A
ocupação humana mais próxima localiza-se a cerca de 60 metros de distância dos
pavilhões industriais, correspondendo a um pequeno conjunto habitacional localizado no
interior da propriedade.

Figura 5.8 – Casa de habitação, dos proprietários da Quinta localizada a cerca de 10 m dos
pavilhões avícolas

Fontes de ruído
As fontes de ruído identificadas, associadas à exploração das instalações avícolas,
prendem-se essencialmente com o funcionamento dos silos de fornecimento de ração
aos animais.
Também a circulação de veículos pesados para transporte de mercadorias (produtos e
matéria-prima), constituem uma fonte de ruído associada à exploração.
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Não se regista, na zona, a existência de qualquer outro tipo de fonte de ruído
significativas e determinantes do ambiente acústico local, sendo reduzidos os níveis de
ruído registados envolvente da zona em estudo. O ruído ambiente local é composto
essencialmente por ruídos de natureza, correspondendo a sons produzidos pelo chilrear
de espécies passeriformes e à movimentação de folhas das árvores por acção do vento.

5.7.

SOLOS

5.7.1.

CARACTERIZAÇÃO DAS UNIDADES PEDOLÓGICAS

Neste ponto procede-se à caracterização das unidades de solos existentes na
envolvente próxima da Instalação Existente de Produção Avícola – Aviário de Quinta
Nova de São José, localizada em Alfeizerão, freguesia de Alfeizerão, Concelho de
Alcobaça.
Para a caracterização pedológica da área de estudo recorreu-se à consulta da Carta dos
Solos do Atlas do Ambiente à escala 1:25 000 (Folhas n.º 316 e n.º 326). Através da sua
análise conclui-se que, na área em estudo, e segundo a Classificação de Solos da
FAO/UNESCO,

ocorrem

“Fluvissolos”

e

“Podzóis”,

combinados

em

diferentes

proporções. Assim, utilizando a classificação portuguesa adoptada pelo ex-C.N.R.O.A.
(actual I.H.E.R.A. – Instituto de Hidráulica, Engenharia Rural e Ambiente), foram
encontrados os agrupamentos seguintes:
1. Ac + Alc
2. Alc
3. Ap
4. Atl
5. Pz + Ppr
No desenho EIA-AV_QNSJ-06, constante do Volume 3 do presente EIA, apresenta-se a
Carta de Pedologia da área em estudo.
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A correspondência entre a legenda da FAO e a classificação portuguesa é a que se
apresenta no quadro seguinte.

Quadro 5.12 – Correspondência entre a classificação da FAO e a classificação portuguesa
Classificação Portuguesa
Ordem

Subordem

Ac

Solos Incipientes

Aluviossolos

Alc

Solos Incipientes

Aluviossolos

Solos

Podzóis (Não

Podzolizados

Hidromórficos)

Solos Incipientes

Aluviossolos

Solos

Podzóis (Não

Podzolizados

Hidromórficos)

Solos

Podzóis (Não

Podzolizados

Hidromórficos)

Ap

Atl

Ppr

Pz

Grupo
Aluviões
Modernos
Aluviões
Modernos

Classificação

Subgrupo
Calcários

Calcários

Família
Para-solos calcários de
textura mediana
Para-solos calcários de
textura ligeira

FAO/UNESCO

Fluvissolos

Fluvissolos

Normais

Areias ou arenitos

Podzóis

Não Calcários

De textura ligeira

Fluvissolos

Com Surraipa

Com A2
incipiente

Materiais arenáceos

Com Surraipa

Com A2 bem
desenvolvido

Sem Surraipa

Aluviões
Antigos

Podzóis

pouco consolidados

Areias ou arenitos

Podzóis

De acordo com ”Solos de Portugal” de José de Carvalho Cardoso (1965), segue-se a
caracterização dos principais tipos de solo encontrados na região em estudo:
Solos Incipientes (ou Fluvissolos)
São solos não evoluídos, constituídos por rocha desagregada. Os processos de
formação ainda não actuaram tempo suficiente para provocar quaisquer diferenciações,
a não ser em muitos casos, uma certa acumulação de matéria orgânica à superfície, a
qual nunca é muito grande porque, dado o bom arejamento dessa camada superior, a
mineralização processa-se rapidamente.
Embora estes solos apresentem muitas vezes considerável variação morfológica com a
profundidade, especialmente no que diz respeito à textura, não possuem verdadeiros
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horizontes genéticos diferenciados. As camadas sedimentares, depositadas em
diferentes ocasiões por acção da água e da gravidade, e que se diferenciam por
características diversas, tais como textura, pedregosidade, espessura, cor, teor de
carbonatos, etc., mostram normalmente transições abruptas ou nítidas de umas para
outras, havendo até casos em que, pelo teor orgânico, se pode reconhecer que alguma
delas foi outrora a camada superficial, por tempo demorado, dum solo hoje fóssil.
Os solos incipientes encontrados na região em estudo são derivados de aluviões
modernos (Ac, Alc) ou antigos (Atl):
-

Aluviossolos Modernos, Calcários, de textura mediana (Ac)

-

Aluviossolos Modernos, Calcários, de textura ligeira (Alc)

-

Aluviossolos Antigos, Não Calcários, de textura ligeira (Atl)

Os Aluviossolos modernos recebem em geral, periodicamente, adições de sedimentos
aluvionares; são solos não hidromórficos, constituídos por depósitos estratificados de
aluviões. Em muitos casos, têm uma toalha freática pouco profunda (geralmente, a
menos de 2 metros de profundidade), que está sujeita a oscilações acentuadas ao longo
do ano, atingindo os seus níveis mais baixos na época seca. Encontram-se geralmente
humedecidos e fortemente influenciados na sua economia de água, vegetação e biologia
pela presença dessa toalha freática. O seu pH varia entre 6.5 e 7.5. Desenvolvem-se em
relevo plano ou quase plano.
Os Aluviossolos antigos, em regra, já não recebem adições de sedimentos aluvionares;
constituem em geral terraços fluviais. Apresentam quase sempre o lençol freático a maior
profundidade que os aluviossolos modernos, sujeito igualmente a oscilações acentuadas
no decurso do ano, com níveis baixos na época seca. Quando a descida é muito grande
pode dar-se uma forte dessecação das camadas superficiais e o consequente aumento
da sua compacidade, G que prejudica certamente a vegetação que os cobre. Tal facto é
mais comum nos Aluviossolos Antigos que nos outros solos. Desenvolvem-se em relevo
plano ou quase plano.
Nos Aluviossolos calcários, em que a matéria orgânica superficial é do tipo "mull" cálcico,
a desintegração química, já normalmente pequena nos não calcários, é ainda mais
reduzida, notando-se, porém, em muitos casos, uma descarbonatação progressiva das
77
Instalação Existente de Produção Avícola – Aviário da Quinta Nova de S. José
Sociedade Agrícola da Quinta da Freiria, S.A.
Estudo de Impacte Ambiental – Volume 1 – Relatório Síntese

Sociedade Agrícola
da Quinta da
Freiria, S.A.
camadas superficiais e consequente enriquecimento em carbonatos das camadas
inferiores.
Solos Podzolizados Não Hidromórficos (ou Podzóis)
São solos evoluídos, de perfil ABC, com horizonte eluvial A2 nítido. Encontram-se, na
região em estudo, três famílias de solos pertencentes a esta ordem, nomeadamente:
-

Podzóis (Não Hidromórficos) Sem Surraipa, de areias ou arenitos consolidados
(Ap);

-

Podzóis (Não Hidromórficos) Com Surraipa, de materiais arenáceos pouco
consolidados (Ppr);

-

Podzóis (Não Hidromórficos), Com Surraipa, de areias ou arenitos (Pz).

A Surraipa é um horizonte de acumulação endurecido, que resulta da cimentação dos
grãos de areia e de limo por colóides. De notar que o horizonte A, dos solos das Família
Ppr é pouco espesso e frequentemente se encontra incorporado no A1 ou disperso no B;
nalguns casos é mesmo inexistente. Pelo contrário, nas restantes Famílias de Podzóis
Com Surraipa tal horizonte é sempre bastante nítido e bem desenvolvido.
O processo de formação do solo predominante é a podzolização, que resulta da
acidificação acentuada do húmus, com formação de grandes quantidades de compostos
orgânicos que se deslocam para a parte inferior do perfil, arrastando também óxidos de
ferro e alumínio. Neste processo dá-se uma perda importante de sílica por destruição da
parte mineral do complexo de absorção do horizonte A e a libertação duma certa
quantidade de sesquióxidos que, juntamente com os colóides húmicos, migram para o
horizonte B onde se acumulam.

O complexo de absorção está saturada por

hidrogeniões, do que resulta uma forte acidez. Em climas atlânticos, a elevada
pluviosidade, ligada a grande nebulosidade favorecem a podzolização, bem como outros
factores ecológicos, tais como vegetação acidificante (principalmente pinheiros) e rochamãe (extremamente permeável, siliciosa e pobre em alcalinos e alcalino-terrosos).
A textura é muito ligeira, predominando as fracções areia grossa e fina, mais
frequentemente a primeira, sobre as restantes;
Desenvolvem-se em relevo normal ou plano;
A relação C/N é relativamente elevada (baixo teor orgânico);
78
Instalação Existente de Produção Avícola – Aviário da Quinta Nova de S. José
Sociedade Agrícola da Quinta da Freiria, S.A.
Estudo de Impacte Ambiental – Volume 1 – Relatório Síntese

Sociedade Agrícola
da Quinta da
Freiria, S.A.
A capacidade de troca catiónica é muito baixa, raramente excedendo 6
m.e./100g;
A quantidade de ferro livre é bastante baixa; a sua distribuição ao longo do
perfil ilustra os fenómenos de eluviação e iluviação a que estes solos estão
sujeitos;
O grau de saturação é muito elevado;
A capacidade de campo quase sempre muito baixa (excepto no perfil de Ppt)
e a capacidade utilizável dos 50 cm superficiais é baixa ou muito baixa, com
algumas excepções em que pode chegar a mediana;
A permeabilidade é frequentemente muito rápida.
Podzóis (Não Hidromórficos) Sem Surraipa de areias ou arenitos (Ap)
Horizonte A1 - 15 a 30 cm; pardo, pardo-acinzentado-escuro ou cinzento-escuro;
arenoso; sem agregados; solto; pH 5,5 a 6,5. Transição nítida para
Horizonte A2 - 0 a 40 cm, por vezes com prolongamentos para o horizonte
subjacente; pardo-pálido, cinzento-pardacento-claro ou cinzento-claro; arenoso;
sem agregados, solto; pH 5,5 a 6,5. Transição nítida ondulada, irregular ou
descontínua para
Horizonte B2 - 40 a 65 cm; pardo-amarelado, amarelo-pardacento, amarelo,
castanho ou vermelho-amarelado, de cor uniforme ou em manchas; arenoso; sem
agregados; solto; pH 5,5 a 6,5. Transição gradual para
Horizonte C - Material originário de areia ou arenito em geral pouco consolidado.
Podzóis (Não Hidromórficos) com Surraipa, de materiais arenáceos pouco consolidados
(Ppr)
Horizonte A1 - 15 a 25 cm; pardo-acinzentado ou pardo-acinzentado-escuro;
arenoso ou arenoso-franco; sem agregados ou com estrutura granulosa grosseira
fraca; solto ou muito friável; pH 5,0 a 6,0. Transição nítida para
Horizonte A2 -0 a 15 cm; idêntico ao anterior mas ligeiramente mais claro, por
vezes inexistente; incorporado no primeiro ou disperso pelo segundo. Transição
nítida, ondulada, irregular ou descontínua para
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Horizonte Bl - 0 a 20 cm; castanho-escuro; arenoso ou arenoso-franco; sem
agregados ou com estrutura granulosa grosseira fraca; solto ou muito friável; pH
5,0 a 6,0. Transição gradual para
Horizonte B21 - 0 a 20 cm; castanho-escuro; arenoso; com surraipa descontínua
nodulosa, constituída por areia e/ou saibro aglutinados por óxidos de ferro e
matéria orgânica; sem agregados; solto; pH 5,0 a 6,0. Transição gradual para
Horizonte B22 - 15 a 60 cm; pardo-amarelado-escuro ou pardo-amarelado;
arenoso, com surraipa descontínua nodulosa (nódulos normalmente de pequenas
dimensões) constituída por areia e/ou saibro aglutinados por óxidos de ferro e
matéria orgânica; sem agregados; solto; pH 5,0 a 6,0. Transição gradual para
Horizonte C - Materiais arenáceos pouco consolidados em geral de cor amarelada
ou amarelo-avermelhada.
Podzóis (Não Hidromórficos), com Surraipa, de areias ou arenitos (Pz)
Horizonte A1 - 15 a 25 cm; pardo-acinzentado-escuro, cinzento-escuro ou muito
escuro, arenoso ou arenoso-franco; sem agregados, solto ou fofo; pH 5,0 a 6,5.
Transição nítida para
Horizonte A2 - 15 a 30 cm; por vezes com prolongamentos para o horizonte
subjacente; pardo-pálido, cinzento-pardacento-claro ou cinzento-claro; arenoso ou
arenoso-franco; sem agregados; solto; pH 5,0 a 6,0. Transição nítida, ondulada,
irregular ou descontínua, para
Horizonte B2 h - 0 a 30 cm, portanto por vezes inexistente; pardo-acinzentadoescuro; arenoso a franco-arenoso com surraipa branda, geralmente descontínua,
constituída por areia aglutinada por matéria orgânica e óxidos de ferro (surraipa
branda ou "orterde"). Transição gradual para
Horizonte B2 ir - 10 a 30 cm; castanho-escuro; arenoso a franco-arenoso, total ou
parcialmente aglutinado principalmente por óxidos de ferro (surraipa dura ou
"ortstein"); a surraipa, quando descontínua, apresenta-se em blocos de dimensões
variáveis. Transição nítida para
Horizonte C - Material originário constituído por areia ou arenito em geral pouco
consolidado; ocasionalmente desenvolvesse um fragimperme na sua parte
superior.
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5.7.2.

EVOLUÇÃO PREVISÍVEL NA AUSÊNCIA DE PROJECTO

Tendo em conta as características edáficas da região e o constante da Carta de
Ordenamento do Plano Director Municipal de Alcobaça, que classifica a área em estudo
como “Área florestal”, refere-se que, na ausência da instalação em apreço, os solos do
local teriam mantido as suas características originais, apresentando provavelmente um
uso florestal ou agrícola.

5.8.

USO ACTUAL DO SOLO

5.8.1.

INTRODUÇÃO E METODOLOGIA

No presente descritor procede-se à caracterização do Uso Actual do Solo na área de
implantação das instalações do Aviário da Quinta Nova de São José, situado no
concelho de Alcobaça, freguesia de Alfeizerão, e na sua envolvência imediata.
Para a análise aqui apresentada, foram alvo de consulta as fotografias aéreas à escala
1:10.000, os diversos relatórios do Plano Director Municipal (PDM) do concelho de
Alcobaça, o levantamento fotográfico de campo, tendo sido complementado com a
recolha e análise de bibliografia diversa sobre a área em estudo.

5.8.2.

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DA INSTALAÇÃO E RESPECTIVA ENVOLVENTE

Com base nos elementos anteriormente referidos, foi elaborado o Desenho EIAAV_QNSJ-07 – Carta de Uso Actual do Solo, apresentado no Volume 3 do presente EIA,
onde foram delimitados os seguintes usos do solo presentes na área em estudo:
•

Espaços Industriais;

•

Espaços Agrícolas:
•

Regadio (Culturas anuais horto-frutícolas);

•

Sequeiro (Arvenses em correspondência a cereais de Inverno e sachadas
de Primavera/Verão);
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•

Pastagens melhoradas e produção forrageira;

•

Espaços Florestais, com predomínio do Eucaliptal;

•

Lagos / Bacias de Retenção;

•

Valas e sebes.

Situada na Região do Ribatejo e Oeste, na campina aluvionar da Ribeira de Alfeizerão e
do seu afluente - o Rio Tornada -, a área em estudo apresenta uma ocupação
predominantemente agrícola com elevada capacidade produtiva, observando-se, no
entanto, algumas manchas florestais de dimensão significativa, a Este da exploração
avícola.
Uma densa rede de valas e linhas de água (Figura 5.9 e Figura 5.10), afluentes da
Ribeira de Alfeizerão, percorre toda a baixa Oeste da Quinta Nova de São José, criando
as condições ideais para o estabelecimento de uma agricultura intensiva de regadio e
sequeiro (Figura 5.11), onde o recurso a pivot´s de rega é frequente (Figura 5.12). O
milho, o trigo e as culturas hortícolas têm grande representatividade nos sistemas
culturais praticados.

Figura 5.9 – Vala de rega delimitada por
densos caniçais

Figura 5.10 – Vala situada junto aos
edifícios da exploração avícola
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Figura 5.11 – Seara de trigo, localizada
a Este da exploração avícola

Figura 5.12 – Pivot de rega

O núcleo da exploração avícola encontra-se muito bem localizado e estruturado nos
limites entre a zona predominantemente agrícola e, localizadas a Este da exploração, as
densas manchas de eucaliptos (Eucaliptus Globulus) (Figura 5.13) e de pinhal manso
(Pinus Pinea), esta última com recente plantação (Figura 5.14), permitindo o adequado
enquadramento da exploração.

Figura 5.13 – Manchas de Eucaliptal
delimitam os edifícios da exploração
avícola

Figura 5.14 – Pinhal manso
recentemente instalado

Não se observam aglomerados habitacionais na proximidade da quinta, situando-se os
mais próximos a cerca de 1,5 km a Este, nomeadamente, o Casal da Ponte e o Vale de
Maceira.
No entanto, serão de destacar, no interior da propriedade da Quinta Nova de São José,
alguns edifícios de apoio à exploração agrícola de elevada qualidade arquitectónica,
enquadrados quer por sebes de ciprestes quer por talhões de laranjal (Figura 5.15).
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Na envolvente à exploração cultivam-se observam-se também pomares de pomóideas e
prunóideas e de kiwis.

Figura 5.15 – Laranjal que ladeia a
entrada de um dos edifícios de apoio à
quinta, edifício este de grande qualidade
arquitectónica

Figura 5.16 – Pequeno pomar de kiwis
situado em área adjacente aos pavilhões
avícolas

Será de referir, fora dos limites da quinta, a Nordeste da exploração avícola em estudo,
uma outra unidade similar, bem como a presença de diversas charcas associadas às
explorações assinaladas.

5.8.3.

EVOLUÇÃO PREVISÍVEL NA AUSÊNCIA DE PROJECTO

No que respeita ao Uso do Solo, considera-se que na ausência da instalação em estudo,
seria expectável a ocupação dos terrenos em análise por espaço agrícola, a exemplo do
que sucede, actualmente, na envolvente.

5.9.

5.9.1.

GESTÃO DE RESÍDUOS E SUBPRODUTOS

INTRODUÇÃO E METODOLOGIA

O presente capítulo tem como objectivo a caracterização do actual sistema de gestão de
resíduos do concelho de Alcobaça, onde se localiza a instalação avícola da Sociedade
Agrícola da Quinta da Freiria, S.A., e a identificação dos fluxos de resíduos e seus
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destinos finais, de forma a enquadrar o destino a dar aos resíduos e subprodutos
gerados nesta fase de exploração da instalação em apreço.

5.9.2.

ENQUADRAMENTO LEGAL

O Decreto-Lei nº 178/2006, de 5 de Setembro, estabelece o regime geral da gestão de
resíduos transpondo para a ordem jurídica interna a Directiva nº 2006/12/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de Abril e a Directiva nº 91/689/CEE do
Conselho, de 12 de Dezembro. Este diploma legal estabelece as normas aplicáveis às
operações de gestão de resíduos, compreendendo as operações de recolha, transporte,
armazenagem, triagem, tratamento, valorização e eliminação de resíduos, bem como às
operações de descontaminação de solos e à monitorização dos locais de deposição
após o encerramento das respectivas instalações.
A implementação do Plano Estratégico dos Resíduos Sólidos Urbanos (PERSU),
aprovado em Novembro de 1997, levou à criação de uma rede nacional de sistemas de
gestão de resíduos sólidos urbanos orientados para a promoção da recolha selectiva e
para o tratamento e valorização dos resíduos sólidos urbanos, a par do encerramento e
selagem de lixeiras e vazadouros não controlados. A criação e gestão dos sistemas
municipais são objecto do Decreto-Lei nº 294/94, de 16 de Novembro, que estabelece o
regime jurídico da concessão de exploração e gestão dos sistemas multimunicipais de
tratamento de resíduos sólidos urbanos.
O Plano de Intervenção para Resíduos Sólidos Urbanos e Equiparados (PIRSUE),
aprovado a 9 de Janeiro de 2006, surge da necessidade de enquadrar algumas
intervenções urgentes através de linhas de orientação coerentes e de forma a permitir a
optimização dos meios e das infra-estruturas existentes. Este plano constitui um
mecanismo orientador da gestão de resíduos sólidos urbanos e estabelece directrizes
para a elaboração do PERSU II. A elaboração do PIRSUE assentou em dois grandes
vectores: a maximização da recuperação e valorização dos resíduos produzidos e a
utilização dos aterros unicamente como recurso final para resíduos últimos, previamente
sujeitos a tratamento.
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De acordo com o Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, consideram-se como
resíduos “qualquer substância ou objecto de que o detentor se desfaz ou tem intenção
ou obrigação de se desfazer, nomeadamente os identificados na Lista Europeia de
Resíduos”.
O mesmo diploma legal estabelece que “a gestão do resíduo constitui parte integrante do
seu ciclo de vida, sendo da responsabilidade do respectivo produtor” sendo que esta
“responsabilidade extingue-se pela transmissão dos resíduos a operador licenciado de
gestão de resíduos ou pela sua transferência, nos termos da lei, para as entidades
responsáveis por sistemas de gestão de fluxos de resíduos”. Considera-se ainda neste
diploma que é “proibido o abandono de resíduos, a incineração no mar e a sua injecção
no solo, bem como a descarga de resíduos em locais não licenciados para a realização
de operações de gestão de resíduos”.
Neste diploma é criado o Sistema Integrado de Registo Electrónico de Resíduos (SIRER)
que agrega toda a informação relativa aos resíduos produzidos e importados para o
território nacional e as entidades que operam no sector dos resíduos.
A Lista Europeia de Resíduos (LER), aprovada pela Portaria n.º 209/2004, de 3 de
Março, apresenta a lista de resíduos considerados perigosos, distinguindo-os no seu
código através de um «*».
No que se refere ao transporte rodoviário de resíduos, o mesmo deve ser realizado de
acordo com o estipulado na Portaria n.º 335/97, de 16 de Maio, ou seja, acompanhado
das competentes guias de acompanhamento de resíduos (modelo 1428, da Imprensa
Nacional Casa da Moeda), podendo ser efectuado pelo produtor, eliminador/valorizador
ou por empresas licenciadas para o transporte rodoviário de mercadorias por conta de
outrem, nos termos do Decreto-Lei n.º 38/99, de 6 de Fevereiro. De acordo com o
estabelecido na referida Portaria o produtor e o detentor de resíduos devem assegurar
que cada transporte é acompanhado das competentes guias de acompanhamento de
resíduos, cujos modelos fazem parte integrante do diploma legal (Modelo A - Guia de
Acompanhamento de Resíduos e Modelo B - Guia de Acompanhamento dos Resíduos
Hospitalares dos Grupos III e IV).
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Para o caso em estudo deverá ser ainda considerado o Decreto-Lei nº 63-A/2008, de 3
de Abril, relativo ao transporte rodoviário de mercadorias perigosas, que altera o
Decreto-Lei nº 170-A/2007, de 4 de Maio, contemplando as modificações decorrentes da
versão de 2007 dos anexos do Acordo Europeu Relativo ao Transporte Internacional de
Mercadorias Perigosas por Estrada (ADR). Assim, o presente decreto-lei altera o
Regulamento Nacional do Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada.
Considerando a geração de alguns subprodutos resultantes da actividade em análise,
como a cama dos animais (fezes, estrume das aves e palha) e os carcaças dos animais
mortos, é ainda considerado neste enquadramento legal o Regulamento (CE) nº
1774/2002, de 3 de Outubro, que estabelece as regras sanitárias relativas aos
subprodutos animais não destinados a consumo humano. Neste diploma são definidas
as regras de sanidade animal e de saúde pública aplicáveis à recolha, transporte,
armazenagem, manutenção, transformação e utilização ou eliminação de subprodutos
animais.

5.9.3.

SISTEMAS DE GESTÃO DE RESÍDUOS DA ÁREA EM ESTUDO

No concelho de Alcobaça a recolha dos resíduos equiparados a resíduos sólidos
urbanos, produzidos no concelho, é assegurada pela empresa SUMA – Serviços
Urbanos e Meio Ambiente, SA através de uma prestação de serviços à Câmara
Municipal. O destino final destes resíduos é, desde Janeiro de 2002, o aterro sanitário do
Oeste com gestão da RESIOESTE – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos,
S.A., situado no concelho do Cadaval, freguesia de Pêro Moniz. Este aterro sanitário
apresenta actualmente um tempo de vida útil expectável de mais 16 anos, ou seja, até
2023.
A recolha selectiva de resíduos urbanos é, desde 2001, da responsabilidade da
Resioste, sendo o destino destes resíduos a estação de triagem igualmente situada no
Cadaval. Esta empresa é a concessionária do Sistema Multimunicipal de Valorização e
Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos do Oeste, responsável pela gestão dos
resíduos urbanos produzidos em 14 municípios: Alcobaça, Alenquer, Arruda dos Vinhos,
Azambuja, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Óbidos, Peniche,
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Rio Maior, Sobral de Monte Agraço e Torres Vedras, abrangendo uma área de
intervenção de cerca de 2 750 km2, e servindo uma população de cerca de 380 mil
habitantes. A produção de resíduos sólidos urbanos e equiparados por todos os
concelhos do Oeste referidos foi de 195 800 toneladas em 2005.
O sistema de gestão de resíduos da Resioste foi criado com o objectivo de erradicar as
lixeiras existentes na região Oeste e implementar um sistema de recolha selectiva,
tratamento e valorização dos resíduos sólidos. Este sistema é composto por um Centro
de Tratamento de Resíduos Sólidos que integra um aterro sanitário, como infra-estrutura
base, e uma instalação de triagem de embalagens e processamento de papel/cartão. O
sistema completa-se com cinco estações de transferência de resíduos sólidos urbanos,
embora existam seis estações de transferência integradas no sistema multimunicipal. De
salientar que no concelho da Alcobaça não existem infra-estruturas de pertença da
Resioeste.

Figura 5.17 – Área de intervenção da RESIOESTE e respectivas infra-estruturas existentes
(Fonte: Instituto dos Resíduos, 2006)

Segundo dados da Resioeste, a deposição de resíduos indiferenciados (RSU, monstros,
varreduras e verdes) em aterro tem aumentado, tendo atingido, em 2006, 24 510
toneladas, proveniente do concelho de Alcobaça, embora no ano de 2007 se tenha
registado uma ligeira diminuição deste valor (Figura 5.18). Este aumento deve-se, não só
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a um aumento de capitação na produção de resíduos como a um aumento de população
residente.
Deposição em aterro de resíduos produzidos no concelho de
Alcobaça
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Figura 5.18 – Evolução da deposição em aterro de resíduos produzidos no concelho de Alcobaça
entre 2002 e 2007 (Fonte: Resioeste)

Analisando a quantidade de resíduos sólidos urbanos produzidos no concelho desde
1990 verifica-se um aumento de cerca de 50%. Em 1990, cada munícipe do concelho de
Alcobaça produzia 0,60 kg/hab.dia, o que significa que eram produzidas cerca de 33
toneladas por dia. Presentemente a produção é de 1,15 kg/hab.dia, o que se traduz
numa produção de aproximadamente de 63 toneladas diárias.
No concelho de Alcobaça encontram-se distribuídos diversos ecopontos de três
contentores para deposição selectiva de papel/cartão, vidro e embalagens, com 2,5 m3
de capacidade e ainda um receptáculo para pilhas. O destino final destes resíduos é a
estação de triagem, sendo posteriormente encaminhados para reciclagem através da
Sociedade Ponto Verde.
Actualmente existe quase uma centena e meia de ecopontos da Resioeste para a
deposição selectiva de resíduos, o que, considerando a população residente no
concelho, corresponde a um rácio ligeiramente inferior a 400 habitantes por ecoponto.
Complementarmente, ainda se encontram colocados mais de meia centena de vidrões e
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quase três dezenas de papelões, da propriedade da Câmara Municipal, sendo a recolha
também é garantida pela Resioeste.
Durante o ano de 2006, os munícipes de Alcobaça foram responsáveis pela recolha de
462 toneladas de papel, 544 de vidro e 208 toneladas de embalagens plásticas e
metálicas. Verifica-se ainda que os citados ecopontos registam um progressivo aumento
da sua utilização uma vez que a quantidade de material que segue para reciclagem tem
aumentado significativamente ao longo dos anos (Figura 5.19).
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Figura 5.19 – Quantidade de resíduos recolhidos selectivamente nos ecopontos de Alcobaça
entre 2004 e 2006 (Fonte: C.M. Alcobaça)

Como suplemento do sistema de recolha selectiva existente na via pública, existe ainda
no concelho um Ecocentro para uso dos cidadãos, localizado na freguesia da Nazaré.
Nesta infra-estrutura existe um parque de contentores de grandes dimensões destinado
a receber, separadamente, diversos materiais como objectos volumosos (sofás,
colchões, móveis e electrodomésticos fora de uso), embalagens de plástico, embalagens
de papel e cartão, madeiras e restos de jardim para posterior tratamento ou reciclagem.

5.9.4.

EVOLUÇÃO PREVISÍVEL NA AUSÊNCIA DA INSTALAÇÃO

Tendo em conta a produção de resíduos originada pelo funcionamento da exploração em
estudo considera-se que, na ausência desta, a evolução seria semelhante uma vez que
a gestão destes resíduos não é significativa a nível concelhio.
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O Plano Estratégico de Gestão de Resíduos Urbanos (PERSU) definia como uma meta
estratégica a redução de 5% na produção de resíduos até ao ano 2005. Contudo
assistiu-se a um acréscimo da produção de resíduos (total e per capita) em cerca de 3%
por ano, segundo dados do Agência Portuguesa do Ambiente.
De considerar ainda o objectivo estabelecido para o ano de 2005 pela Sociedade Ponto
Verde de reciclar no mínimo 25% dos resíduos de embalagem em Portugal.
A actual estratégia de gestão de resíduos a nível nacional e comunitário aponta, a curto
prazo, para que os aterros se destinem apenas aos designados resíduos últimos –
resíduos que já não podem ser sujeitos a operações de tratamento nas presentes
condições técnicas e económicas. Isto implica a necessidade de todos os resíduos,
antes da sua deposição, serem sujeitos a operações de valorização e tratamento, de
acordo com a hierarquia estabelecida: prevenção > reciclagem > valorização orgânica e
material > valorização energética. Considerando as metas comunitárias definidas, no
horizonte de 2005 a 2016, para as operações anteriormente referidas, e considerando a
evolução que actualmente se constata, dificilmente será possível atingir as mesmas se
não for tomado um conjunto de medidas a nível nacional, onde os pequenos produtores
de resíduos são também envolvidos.
Assim, de acordo com a estratégia comunitária de gestão de resíduos, prevê-se um
aumento do quantitativo de resíduos urbanos destinados a valorização orgânica, através
de compostagem e digestão anaeróbia, de modo a diminuir o envio de resíduos
biodegradáveis para aterro.
No que se refere aos resíduos industriais a estratégia de gestão retoma a hierarquia da
prevenção, a reciclagem, a valorização energética e, finalmente a deposição em aterro.
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5.10.

CONDICIONANTES E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

5.10.1.

INTRODUÇÃO E METODOLOGIA

A análise deste descritor inclui uma avaliação da situação actual na zona de implantação
da exploração, em termos de condicionantes (estabelecidas por áreas regulamentares) e
as respectivas formas de ordenamento. Para tal, recorreu-se às Cartas Militares de
Portugal do Instituto Geográfico do Exército (Folhas n.ºs 316 e 326) e às Plantas de
Ordenamento e de Condicionantes do PDM de Alcobaça. Adicionalmente, foram
consideradas outras condicionantes que possam ter eventual interferência com o
projecto, tais como, áreas de protecção do domínio público hídrico, de espaços culturais,
entre outros.
Como resultado desta análise e com base nas cartas do PDM de Alcobaça, foram
elaborados os Desenhos EIA-AV_QNSJ-08 (Planta de Ordenamento) e EIA-AV_QNSJ09 (Planta de Condicionantes), apresentados no Volume 3 do presente EIA.

5.10.2.

ENQUADRAMENTO DA ÁREA EM ESTUDO EM INSTRUMENTOS DE GESTÃO
TERRITORIAL

A área em estudo é abrangida pelo Plano Director Municipal (PDM) do concelho de
Alcobaça (ratificado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 177/97, de 25 de
Outubro de 1997). Em termos de ordenamento do território concelhio, refere-se ainda a
aplicação do Plano Municipal de Ambiente de Alcobaça que apresenta o Diagnóstico e
Perfil Ambiental do concelho e estabelece opções estratégicas para as várias matérias
ambientais.
O concelho de Alcobaça é também abrangido na área de vigência do Plano Regional de
Ordenamento do Território do Oeste e Vale do Tejo, cuja elaboração foi aprovada por
Resolução de Conselho de Ministros nº 30/2006, de 23 de Março de 2006.
O Plano Regional de Ordenamento do Território para a região do Oeste e Vale do Tejo
(PROT-OVT) definirá as linhas estratégicas de desenvolvimento, de organização e de
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gestão do território das sub-regiões do Oeste, Lezíria do Tejo e Médio Tejo,
enquadrando os investimentos a realizar e servindo de quadro de referência para a
elaboração dos planos especiais, intermunicipais e municipais de ordenamento do
território. O prazo para a elaboração do plano foi fixado em 18 meses, tendo sido
apresentado em Maio de 2007. O PROT-OVT constitui um instrumento fundamental no
ordenamento do território, para enquadrar a revisão dos PDM’s e os investimentos do
QREN – Quadro de Referência Estratégico Nacional.
O Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) de Alcobaça-Mafra, aprovado pela
Resolução de Conselho de Ministros n.º 11/2002 de 17 de Janeiro de 2002 (publicado no
Diário da República Nº 14, Série I-B, Pág. 330 a 358), é aplicável a parte do concelho de
Torres Vedras, englobando, designadamente, o troço de costa compreendido entre
Alcobaça e Mafra, com uma extensão de cerca de 142 km. O POOC estabelece as
regras a que deve obedecer a ocupação, uso e transformação dos solos abrangidos no
seu âmbito de aplicação e define as normas de gestão urbanística a observar na
execução do Plano, visando a prossecução dos seguintes objectivos:
a) O ordenamento dos diferentes usos e actividades específicas da orla costeira;
b) A defesa e a conservação da natureza;
c) A reestruturação das frentes urbanas, face à ocupação balnear e à salvaguarda dos
recursos litorais;
d) O controlo e gestão de fenómenos urbanos relacionados com a atractividade litoral;
e) A orientação do desenvolvimento turístico da orla costeira, como complemento da
rede urbana actual;
f) A classificação das praias e a regulamentação do uso balnear;
g) A valorização e qualificação das praias consideradas estratégicas, por motivos
ambientais ou turísticos.
De referir que a zona da instalação avícola em apreço não é abrangida pela área de
abrangência do Plano de Ordenamento da Orla Costeira de Alcobaça-Mafra.
A área em estudo insere-se ainda na área de abrangência do Plano de Bacia
Hidrográfica das Ribeiras do Oeste.
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De referir que a existência da instalação avícola em apreço em nada contraria as
directrizes estratégicas de gestão do território constantes dos planos anteriormente
referidos.

5.10.3.

ANÁLISE DAS FIGURAS DE ORDENAMENTO

O Plano Director Municipal (PDM) de Alcobaça apresenta, na área de estudo, como
figuras de ordenamento as seguintes classes de espaços:
•

Áreas da Reserva Ecológica Nacional;

•

Espaços Urbanos;

•

Espaços Urbanizáveis;

•

Espaços de Indústrias existentes;

•

Áreas Agrícolas incluídas na Reserva Agrícola Nacional;

•

Outras Áreas Agrícolas.

A instalação avícola em estudo (pavilhões de produção), conforme ilustrado no Desenho
EIA-AV_QNSJ-08 (Planta de Ordenamento) constante do Volume 3 do presente EIA,
integra-se na classe de “Outras Áreas Agrícolas”. Conforme se visualiza no mesmo
desenho, no recinto da Quinta Nova de São José, refere-se ainda a existência de
“espaço de indústria existente” (atribuído à zona de habitações e outras construções
existentes nas imediações dos pavilhões) e “áreas de Reserva Ecológica Nacional” e
“Áreas Agrícolas incluídas na Reserva Agrícola Nacional”.
De acordo com o constante do Regulamento do PDM de Alcobaça, nas áreas
classificadas como “Outras Áreas Agrícolas“, é permitida a edificação desde que esta se
localize em prédio rústico legalmente constituído com área superior a 5000 m2 e se
justificar em termos de melhoria de trabalho agrícola. Nestas áreas é também permitida a
construção de instalações agro-pecuárias que deverão obedecer às seguintes
prescrições:
a) “Área mínima de parcela já constituída: 20 000 m2;
b) Índice de construção bruto máximo: 0.05;
c) Os

efluentes

de

instalações

agro-pecuárias

não

podem

ser

lançados

directamente em linhas de água, devendo ser previamente assegurado o seu
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tratamento bacteriológico e químico, não sendo permitida a libertação de
quaisquer efluentes que contenham substâncias poluidoras directamente nos
aquíferos;
d) Cércea máxima: 4.5 m e um piso;
e) Afastamento aos limites da parcela: 20 m;
f)

Afastamento aos perímetros urbanos definidos e a outras agro-pecuárias: 200 m;

g) (…)”
De referir que a instalação em apreço, existente desde 1983, apesar de ser anterior à
aprovação e publicação do PDM de Alcobaça, cumpre todas as prescrições
anteriormente apresentadas, não contrariando assim as disposições daquele plano de
ordenamento do território.
Constata-se assim que a classificação em termos de Ordenamento definido no PDM
atribuída ao local em estudo, encontra-se ajustada com o uso efectivo actual do espaço
que ali se verifica desde 1983 (implantação da instalação avícola).

5.10.4.

ANÁLISE DAS FIGURAS DE CONDICIONANTES

O PDM de Alcobaça apresenta, na área em estudo, como condicionantes as seguintes
áreas e infra-estruturas:
•

Reserva Ecológica Nacional (REN);

•

Cursos de Água;

•

Reserva Agrícola Nacional (RAN);

•

Rede eléctrica – Posto de transformação;

•

Rede eléctrica – linhas eléctricas;

•

Exploração de inertes;

•

Cemitério.

5.10.4.1.

Reserva Agrícola Nacional

As áreas de Reserva Agrícola Nacional (RAN) são constituídas por solos de capacidade
A e B, bem como todos os solos aluviais e coluvionais. Incluídos na classe A estão os
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solos com elevada capacidade de uso agrícola, com poucas ou nenhumas limitações,
sem riscos de erosão ou com riscos muito ligeiros e, portanto, susceptíveis de utilização
agrícola intensiva. Na classe B incluem-se os solos de capacidade de uso elevada, com
limitações moderadas, riscos de erosão moderados e, como tal, passíveis de utilização
agrícola moderadamente intensiva.
As áreas de Reserva Agrícola Nacional correspondem, geralmente, os solos de boa ou
elevada capacidade produtiva, como sucede em relação às terras de várzea,
susceptíveis de beneficiação com o regadio, ou terras altas de relevo aplanado ou suave
e de solos profundos, susceptíveis de proporcionar elevados índices de produção, em
regime de sequeiro ou regadio.
A RAN no concelho de Alcobaça encontra-se aprovada no âmbito do respectivo PDM e
delimitada na planta de condicionantes que dele faz parte. Às Áreas RAN delimitadas
neste diploma legal e apresentadas na Carta de Condicionantes do Plano Director
Municipal é aplicável o regime da RAN constante dos artigos 8º e seguintes do DecretoLei n.º 196/89, de 14 de Junho.
No Desenho EIA-AV_QNSJ-09, observa-se a instalação avícola em apreço bem como o
respectivo recinto não afecta esta classe de espaço. Contudo, regista-se a existência de
uma mancha de RAN que se estende pelos terrenos agrícolas da Quinta Nova de S.
José.

5.10.4.2.

Reserva Ecológica Nacional

A Reserva Ecológica Nacional constitui uma condicionante territorial regulamentada pelo
Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de Março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 213/92, de 12 de
Outubro.
Nos termos do referido diploma legal, as áreas de REN integram as zonas ribeirinhas,
águas interiores e áreas de infiltração máxima ou de apanhamento, zonas declivosas e
áreas com risco de erosão localizadas em cabeceiras das linhas de água. A REN foi
criada para garantir a protecção de ecossistemas e a permanência e intensificação dos
processos biológicos, indispensáveis ao enquadramento equilibrado das actividades
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humanas, através do condicionamento à utilização de áreas com características
ecológicas específicas.
Os solos incluídos na REN encontram-se delimitados na planta de condicionantes do
PDM, abrangendo as cabeceiras das linhas de água, os leitos de cursos de água e as
zonas ameaçadas pela cheias, as áreas de máxima infiltração e as áreas com risco de
erosão elevado.
A delimitação da REN do concelho de Alcobaça foi aprovada pelo Conselho de Ministros,
através da Resolução n.º 144/2007, de 26 de Setembro.
Relativamente às áreas de REN, pode observar-se no Desenho EIA-AV_QNSJ-09 que, a
área impermeabilizada por implantação dos pavilhões da instalação e respectivas infraestruturas de apoio (acessos, silos, depósito de gás) não afecta a Reserva Ecológica
Nacional do concelho. Contudo, regista-se a existência de uma mancha de REN que se
estende pelos terrenos agrícolas da Quinta Nova de S. José.

5.10.4.3.

Outras Condicionantes

Na área de implantação da instalação – objecto do presente EIA - e conforme ilustrado
no Desenho EIA-AV_QNSJ-09, há a referir a existência de outras condicionantes,
nomeadamente as linhas eléctricas e o posto de transformação da rede eléctrica que
fornecem as instalações, não sendo afectadas pela existência dos pavilhões e
edificações do recinto.

5.10.5.

EVOLUÇÃO PREVISÍVEL NA AUSÊNCIA DE PROJECTO

No que respeita ao Ordenamento e Condicionantes, considera-se que na ausência da
instalação em estudo, seria expectável, tendo em conta Planta Geral de Ordenamento do
PDM do concelho de Alcobaça, a ocupação e a classificação dos terrenos em análise em
espaço agrícola e florestal (conforme já referido).
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5.11.

SÓCIO-ECONOMIA

5.11.1.

INTRODUÇÃO E METODOLOGIA

A caracterização dos aspectos socio-económicos da zona em estudo foi efectuada com
base nos dados disponíveis (nomeadamente em informações estatísticas do Instituto
Nacional de Estatística e do Plano Director Municipal de Alcobaça) sobre os seguintes
factores: demografia, actividades económicas, áreas habitacionais e equipamentos
colectivos, infra-estruturas e factores sócio-culturais. Esta análise permitirá avaliar a
importância social e económica da exploração em estudo não só no âmbito local, mas
igualmente ao nível do concelho.
Na caracterização apresentada, e sempre que possível, consideraram-se dois níveis de
análise: área envolvente da instalação (região, sub-região e concelho) e área de
influência directa da instalação (freguesia).
Dadas as características da instalação já existente considerou-se de elevada importância
a focalização ao nível da escala local, já que é de esperar que os impactes sociais mais
directos e mais objectivos sejam principalmente na área de acção da instalação. Neste
sentido privilegiou-se os levantamentos locais de informação, com recolha directa e
intensiva na área de localização da instalação.

5.11.2.

ENQUADRAMENTO REGIONAL E LOCAL

O aviário da Quinta Nova de S. José da Sociedade Agrícola da Quinta da Freiria, S.A.
localiza-se no interior da região Centro, na sub-região do Oeste, concelho de Alcobaça e
freguesia de Alfeizerão. O enquadramento administrativo da zona em estudo encontra-se
ilustrado na figura apresentada seguidamente e no Desenho EIA-AV_QNSJ-02 do
presente EIA.
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Figura 5.20 – Enquadramento regional e administrativo da exploração em estudo

A Região Centro é a região estatística portuguesa (NUTS II) que compreende
integralmente os distritos de Coimbra, Castelo Branco e Leiria, a maior parte dos distritos
de Aveiro, Viseu e Guarda e cerca de um terço do distrito de Santarém. Limita a Norte
com a Região Norte, a Este com Espanha, a Sul com o Alentejo, a Sudoeste com a
Região de Lisboa e a Oeste com o Oceano Atlântico. Com uma área de 28 405 km2
representa 31% da área do Continente e 25% da população do Continente. A Região
Centro compreende 100 concelhos (25,2% do total nacional) distribuídos por 12 subregiões estatísticas (NUTS III): Baixo Mondego, Baixo Vouga, Beira Interior Norte, Beira
Interior Sul, Cova da Beira, Dão-Lafões, Médio Tejo, Oeste, Pinhal Interior Norte, Pinhal
Interior Sul, Pinhal Litoral e Serra da Estrela.
O Oeste é uma sub-região da Região Centro, dividida entre o distrito de Leiria e o distrito
de Lisboa. Limita a Este com o Pinhal Litoral e a Lezíria do Tejo, a Sul com a Grande
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Lisboa e a Oeste e a Norte com o Oceano Atlânticos. Com uma área aproximada de
2 486 km2 compreende 12 concelhos: Alcobaça, Alenquer, Arruda dos Vinhos,
Bombarral, Cadaval, Calda das Rainhas, Lourinhã, Torres Vedras, Nazaré, Óbidos,
Peniche e Sobral de Monte Agraço.
A instalação em estudo, localizada no município de Alcobaça, apresenta um papel
importante, juntamente com as empresas associadas ao grupo económico, contribuindo
de forma significativa para o desenvolvimento da região.
O concelho de Alcobaça encontra-se limitado a Norte pelo concelho da Marinha Grande,
a Este por Leiria, Porto de Mós e Rio Maior, a Sudoeste pelas Caldas da Rainha e a
Oeste envolve por completo a Nazaré e tem dois troços de costa no Oceano Atlântico.
Pertence ao distrito de Leiria, e dista cerca de 109 km a Norte de Lisboa. Apresenta uma
área total de 417 km2, distribuídos por 18 freguesias: Alcobaça, Alfeizerão, Alpedriz,
Bárrio, Benedita, Cela, Cós, Évora de Alcobaça, Maiorga, Martingança, Montes, Pataias,
Prazeres de Aljubarrota, São Martinho do Porto, São Vicente de Aljubarrota, Turquel,
Vestiaria e Vimeiro.
A freguesia de Alfeizerão apresenta uma área total de 27,8 km2 e confina a Sul e Oeste
com o concelho de Caldas da Rainha, a Norte com a freguesia de S. Martinho do Porto e
o concelho da Nazaré e a Este com as freguesias de Vimeiro e Cela. Alfeizerão foi sede
de concelho, constituído pelo território da freguesia actual, acrescido de alguns lugares
hoje pertencentes à freguesia de Famalicão. Com a reforma administrativa de meados
do séc. XIX, o concelho foi extinto e a freguesia foi anexada ao município de São
Martinho do Porto, entretanto também suprimido. Passou então para o de Alcobaça,
depois para o de Caldas da Rainha (por pouco tempo) e de novo para o de Alcobaça –
em que permanece desde inícios do séc. XX.

5.11.3.

DINÂMICA DEMOGRÁFICA

5.11.3.1. EVOLUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO
Da análise da figura seguinte verifica-se que tanto o concelho de Alcobaça, como a
freguesia de Alfeizerão têm vindo a registar nas últimas décadas variações dos seus
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quantitativos populacionais, porém em sentido contrário. Constata-se que, no concelho,
desde meados do século XX, a população máxima ocorreu em 2001 com 55 376
habitantes, sendo que em 2006 já tinha atingido os 55 597 habitantes residentes. Na
freguesia de Alfeizerão a população máxima ocorreu em 1981 com 4 029 habitantes. No
período em análise, a menor população registou-se nas estatísticas de 1970, com 47 898
e 3 293 habitantes no concelho e freguesia, respectivamente.

Milhares

População Residente
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0
1950
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Alcobaça

1970

1981

1991
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Alfeizerão

Fonte: Censos 1950, 1960, 1970, 1981, 1991 e 2001, Instituto Nacional de Estatística – Portugal

Figura 5.21 – Evolução da população residente no concelho de Alcobaça e na freguesia de
Alfeizerão

De acordo com os dados estatísticos de 2001, dos 55 376 habitantes residentes no
concelho de Alcobaça, 27 160 eram do sexo masculino e 28 216 do sexo feminino. Entre
1950 e 2001, a variação da população foi positiva (à excepção dos anos 60), registando,
no conjunto dos últimos 50 anos um aumento populacional de 15,6%.
No que se refere à freguesia de Alfeizerão, a população residente era, em 2001,
de 3 849 habitantes, sendo que 1 875 pertenciam ao sexo masculino e 1 974 pertenciam
ao sexo feminino. Quanto à evolução populacional nota-se um ligeiro decréscimo de
população nos últimos 50 anos, na ordem dos 2%. Embora na década de 60 se tenha
registado uma diminuição significativa da população, a década de 70 foi de ascensão
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populacional relevante, este comportamento demográfico foi suportado, entre outras
causas, por fenómenos migratórios.
Alcobaça registou desde 1864 um crescimento relativo superior ao registado no distrito
de Leiria e no Continente. Apesar de não se localizar imediatamente próximo dos
grandes centros urbanos do país (Lisboa e Porto), o concelho conseguiu ser atractivo
para um número considerável de pessoas. A evolução demográfica aconteceu, no
conjunto das freguesias, de uma forma semelhante à do distrito e continente, ou seja, o
número de habitantes do concelho cresceu sempre, excepto na década de 60, e o
crescimento do concelho variava de intensidade conforme variava o das outras áreas
consideradas.
De referir ainda que, em 2001, o concelho de Alcobaça perdeu a freguesia da Moita para
o concelho da Marinha Grande.
No Quadro 5.13 são apresentados os dados da variação da população das unidades
territoriais em estudo a partir de 1950.

Quadro 5.13 – Variação da população residente entre 1950 e 2001 nas unidades territoriais em
estudo
Período

Portugal

Região Centro
(%)

Sub-Região
do Oeste (%)

Concelho de
Alcobaça (%)

Freguesia de
Alfeizerão (%)

1950-1960

4,5

-

-

4,4

-1,4

1960-1970

-2,5

-

-

-4,3

-15,2

1970-1981

13,5

-

-

9,3

22,4

1981-1991

0,3

-

-

1,4

-1,1

1991-2001

5,0

4,0

7,7

4,3

-3,4

Fonte: Censos 1950, 1960, 1970, 1981, 1991 e 2001, Instituto Nacional de Estatística – Portugal

De referir que as unidades territoriais de NUT II e NUT III (Centro e Oeste) apenas
surgem a partir dos Censos de 1991. Constata-se que, a nível nacional, ocorreu um
aumento generalizado de população residente, à excepção da década de 60, conforme
se regista no concelho e freguesia em análise.
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Nos anos 60 os fenómenos migratórios que afectaram Portugal também se fizeram sentir
em Alcobaça, diminuindo a população do concelho em cerca de 4%. Este decréscimo
populacional foi muito intenso na freguesia de Alfeizerão, cerca de 15%. Nos anos 70 o
número de habitantes voltou a subir e a partir dos anos 80 o crescimento populacional
surge em consequência da inflexão das tendências migratórias e mais ligada ao
desenvolvimento dos sectores de actividade industrial e serviços. Como estas
actividades económicas têm necessidades de localização diferentes da agrícola, as
diferenças de dinamismo entre freguesias acentuaram-se.
5.11.3.2. ESTRUTURA DA POPULAÇÃO
Para o estudo da estrutura etária, a população foi repartida em quatro grupos etários,
permitindo a constituição das seguintes categorias:
Jovens – menos de 15 anos;
Adultos – dos 15 aos 24 anos e dos 25 aos 64 anos;
Idosos – mais de 64 anos.
A análise da estrutura etária (Figura 5.22) evidencia uma situação onde a população
mais idosa apresenta alguma importância, os residentes com mais de 65 anos
representavam cerca de 20% nas unidades geográficas em estudo, sendo que se regista
uma faixa etária mais jovem a prevalecer comparativamente com faixa etária com a
população mais idosa. Constata-se que em Alfeizerão o peso da população idosa é
maior que nas restantes unidades territoriais em detrimento de uma menor proporção de
população jovem.

103
Instalação Existente de Produção Avícola – Aviário da Quinta Nova de S. José
Sociedade Agrícola da Quinta da Freiria, S.A.
Estudo de Impacte Ambiental – Volume 1 – Relatório Síntese

Sociedade Agrícola
da Quinta da
Freiria, S.A.
Estrutura Etária (2001)
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(Fonte: Censos 2001, Instituto Nacional de Estatística – Portugal)

Figura 5.22 – Estrutura etária da população em 2001

De uma forma geral, em todas as unidades territoriais em análise, registou-se nos
últimos anos (de 2001 a 2006) uma diminuição da população mais jovem, dos 15 aos 24
anos, tendo aumentado a população adulta e idosa (Figura 5.23). Esta realidade traduz
um duplo envelhecimento gradual da população, acarretando um incremento da taxa de
dependência da população idosa.
Variação da população (2001-2006)
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Fonte: Censos 2001 e Estimativas Anuais da População Residente, Instituto Nacional de Estatística – Portugal

Figura 5.23 – Variação da estrutura etária da população entre 2001 e 2006
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De referir ainda o índice de envelhecimento, que traduz a relação entre a população com
mais de 65 anos e a população com menos de 15 anos. Em 2006, este indicador era
mais elevado na região Centro (142,3), diminuindo ao nível da sub-região (121,1), do
concelho (114,3) e do país (111,7).
Constata-se que, nas últimas duas décadas, a população idosa do concelho de Alcobaça
aumentou cerca de 30%, a população adulta aumentou mais de 13,6% e a população
infantil e jovem diminuiu 17 e 20%, respectivamente. Situação semelhante ocorreu ao
nível da sub-região do Oeste. Esta realidade constitui um envelhecimento no topo e,
paralelamente, com o número de crianças e jovens a diminuir, constitui deste modo o
duplo envelhecimento da população. Na região Centro registou-se um aumento de
população em todas as faixas etárias consideradas.
5.11.3.3. INDICADORES DEMOGRÁFICOS
Analisando alguns indicadores demográficos (Quadro 5.14) constata-se que na região
Centro, na sub-região Oeste e no concelho de Alcobaça a taxa de mortalidade é superior
à taxa de natalidade, o que poderá revelar uma evolução negativa da população.
Verifica-se ainda que na sub-região do Oeste a taxa de crescimento efectivo é bastante
superior às registadas nas restantes unidades territoriais.

Quadro 5.14 – Indicadores demográfico nas várias unidades territoriais em estudo (2006)
Região

Sub-região

Concelho

Centro

Oeste

Alcobaça

-0,23

-0,03

-0,18

0,28

0,14

0,86

0,21

Taxa bruta de natalidade (‰)

10,0

8,7

10,1

9,3

Taxa bruta de mortalidade (‰)

9,6

11,0

10,4

11,0

Indicadores

Portugal

Taxa de crescimento natural (%)

0,03

Taxa de crescimento efectivo (%)

Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro 2006, Instituto Nacional de Estatística – Portugal

À excepção da média nacional, as restantes unidades territoriais apresentam uma taxa
de crescimento natural negativa, este saldo fisiológico (nados vivos menos os óbitos)
reflecte a dificuldade que existe em inverter o desequilíbrio da estrutura da população e a
renovação das gerações. No entanto, a variação para os valores positivos da taxa de
crescimento efectivo, muito significativa em Alcobaça, reflectem o que parece constituir
105
Instalação Existente de Produção Avícola – Aviário da Quinta Nova de S. José
Sociedade Agrícola da Quinta da Freiria, S.A.
Estudo de Impacte Ambiental – Volume 1 – Relatório Síntese

Sociedade Agrícola
da Quinta da
Freiria, S.A.
um pólo de atracção na medida em que os saldos dos movimentos de população de e
para o município são claramente favoráveis.
Actualmente constata-se, de um modo geral, baixas taxas de natalidade e um acentuado
declínio dos índices de fecundidade. Para além de os indivíduos terem menos filhos,
verifica-se também um retardamento da idade de nascimento dos filhos. Outra tendência
recente da natalidade é o crescente aumento dos nascimentos fora do casamento. A
taxa de mortalidade por vezes superior à da natalidade é conducente a um excedente de
vida com valores negativos. Os níveis de mortalidade reflectem, entre outros factores, o
estado de saúde e de envelhecimento de uma população.

5.11.4.

NÍVEL DE INSTRUÇÃO

No concelho de Alcobaça a taxa de analfabetismo era em 2001 de 10,3%, o que, apesar
de ser um valor significativo, quando comparado com os dados de 1991 (13,7%)
representa um aumento da população alfabetizada. Na freguesia de Alfeizerão a taxa de
analfabetismo também diminuiu, passando de 17,5% em 1991 para 11,9% em 2001. A
nível nacional, da região Centro e da sub-região do Oeste a taxa de analfabetismo em
2001 fixou-se entre os 9 e os 11%, o que em todos os casos representa uma diminuição
do número de população sem qualquer nível de instrução, comparativamente com 1991.
A melhoria do nível da taxa de analfabetismo também é resultado de uma grande
evolução no que diz respeito à taxa de abandono escolar que em 1991 variava entre
13,4% (Alcobaça) e 11,8% (Centro e Oeste) e em 2001 foi ligeiramente superior a 2%
em todas as unidades territoriais em estudo.
Relativamente ao nível de instrução escolar atingido pela população, verifica-se que, à
medida que se avança para uma unidade territorial de menor dimensão, há um ligeiro
aumento da percentagem de população com menos instrução e uma diminuição da
população com níveis de instrução mais elevados (Figura 5.24).
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População residente por nível de ensino atingido (2001)
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Fonte: Censos 2001, Instituto Nacional de Estatística – Portugal

Figura 5.24 – População residente em 2001 segundo o nível de ensino atingido

No entanto, da análise do gráfico anterior é possível inferir que o concelho da Alcobaça
apresenta um quadro global de instrução muito semelhante às restantes unidades
territoriais em estudo. Relativamente ao ensino superior, o concelho apresenta quase
metade do valor percentual do quadro nacional. É de salientar que mais de 50% da
população ou não possui nenhum nível de ensino ou apenas o primeiro ciclo.

5.11.5.

ESTRUTURA ECONÓMICA

5.11.5.1. Estrutura e Evolução da População Activa
A taxa de actividade que define o peso da população activa sobre a população total e a
taxa de desemprego que define o peso da população desempregada sobre a população
activa registaram em todas as unidades territoriais em análise um aumento entre 1991 e
2001. De referir que, em 2001, a freguesia de Alfeizerão apresentava a taxa de
desemprego mais baixa das unidades territoriais em estudo.
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Quadro 5.15 – Indicadores da população activa (2001)
Taxa de actividade (%)

Portugal

Centro

Oeste

Alcobaça

Alfeizerão

48,2

45,5

47,6

49,0

41,8

Taxa de desemprego (%)

6,8

5,8

5,6

4,1

3,5

Taxa de emprego (%)

53,5

50,4

53,3

55,8

47,0

Fonte: CENSOS 2001, Instituto Nacional de Estatística – Portugal

5.11.5.2. Actividades Económicas
O concelho de Alcobaça insere-se numa zona dinâmica de crescimento que, pela sua
posição geográfica e características de recursos naturais revelou ser uma área potencial
de desconcentração das actividades industriais a partir da Área Metropolitana de Lisboa.
Esta forte relação com a capital está também presente no domínio da agricultura, sendo
esta região, um dos principais abastecedores em produtos frescos do mercado
metropolitano.
Trata-se de uma área com grande relevo na agricultura e indústria, onde as
características de povoamento e da forte articulação com a agricultura suportaram o
crescimento da indústria transformadora que se encaminhou no sentido de se tornar o
sector de actividade dominante.
Pela leitura dos dados referentes aos Censos de 2001 (Figura 5.25), verifica-se que, nas
unidades territoriais em estudo a maioria da população activa trabalha no sector terciário,
entre 54% na sub-região do Oeste e cerca de 43% em Alcobaça, sendo que grande
parte desta população trabalha no sector terciário relacionado com actividades
económicas. No entanto, o peso do sector secundário (indústria transformadora) é mais
significativo no concelho de Alcobaça.
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População activa em pregada por sectores de actividade (2001)
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Figura 5.25 – População activa empregada por sectores de actividade (2001)

Na freguesia de Alfeizerão regista-se um peso maior do sector primário onde trabalha
cerca de 11% da população activa, sendo que o sector secundário é menos significativo
com 41%. As principais actividades económicas de Alfeizerão são a fruticultura, agropecuária, lacticínios, betão, cerâmica e metalomecânica.
No início dos anos 80 a estrutura económica do concelho caracterizava-se por uma
agricultura rica, uma indústria significativa e em desenvolvimento e um sector terciário
frágil. Este cenário alterou-se ligeiramente, tendo o sector terciário crescido em
detrimento do sector primário.
O relevo industrial do concelho de Alcobaça assenta em três tipos de indústria: indústrias
ligadas ao aproveitamento de recursos naturais (cerâmicas, madeira e resinosas),
indústria com tradições históricas (vidro e plástico e consequentemente moldes) e a
indústria de mercado (alimentar, materiais e artigos de construção). Surgem mais
recentemente actividades de origem externa à procura de uma centralidade geográfica e
mão-de-obra a baixo preço.
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De acordo com o PDM de Alcobaça, os concelhos de Alcobaça, Mafra, Alenquer, Torres
Vedras e Caldas da Rainha representam os principais focos de concentração económica
agrupando um número muito significativo de actividades. Assim, a estrutura económica
do Oeste revela um certo desequilíbrio dado que menos de metade dos concelhos
concentra a quase totalidade do potencial produtivo regional.
Alcobaça surge como um concelho de grande influência na região Oeste. O seu
potencial económico permite-lhe boas perspectivas de desenvolvimento que estarão na
base do crescimento demográfico que por sua vez proporcionam o enriquecimento do
concelho.

5.11.6.

URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E EQUIPAMENTOS COLECTIVOS

A densidade populacional, que traduz o número de habitantes por km2, varia não só com
a evolução do índice populacional, mas também com os índices migratórios interiores ou
exteriores ao concelho, na medida em que determinadas áreas ou actividades se tornam
mais atractivas para a fixação das populações.
Comparando a evolução da densidade populacional nos últimos anos, verifica-se que,
nas unidades territoriais analisadas, ocorreu um aumento ligeiro da densidade
populacional (Quadro 5.16), situação expectável considerando o já referido aumento de
população dos últimos anos.

Quadro 5.16 – Densidade populacional em 1991, 2001 e 2006
Região

Sub-região

Concelho

Freguesia

Centro

Oeste

Alcobaça

Alfeizerão

112,4

83,3

152,5

133,2

136,7

115,1

84,6

161,9

136,2

-

Densidade
Populacional

Portugal

2001
2006

Fonte: Censos 1991, Censos 2001 e Anuário Estatístico da Região Centro 2006, Instituto Nacional de Estatística –
Portugal

Alfeizerão regista uma densidade populacional semelhante à média concelhia, inferior à
registada na sub-região Oeste mas superior à média nacional.
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No que respeita às condições de habitabilidade constata-se uma melhoria, na década de
90, no que diz respeito às infra-estruturas básicas existentes nos alojamentos familiares,
ou seja, as vias de acesso, o abastecimento de água, as redes eléctricas e telefónicas, a
rede de gás, e ainda o saneamento e o escoamento das águas pluviais.
Relativamente à proporção de edifícios muito degradados, em 2001, a situação
apresentava em todas as unidades territoriais em estudo uma melhoria reflectida pela
diminuição deste indicador.
O índice de envelhecimento dos edifícios reflecte o peso dos edifícios mais antigos
(construídos até 1945) nos edifícios mais recentes (construídos após 1991). Constata-se
que na freguesia de Alfeizerão este índice é muito elevado (115,9%) quando comparado
com os valores médios do concelho (80,8%) ou mesmo do país 98,7%).
Relativamente à rede de estabelecimentos de ensino público e privado, no concelho de
Alcobaça existiam, no ano lectivo 2005/2006, 43 estabelecimentos de ensino pré-escolar,
71 estabelecimentos de ensino básico e 5 estabelecimentos do ensino secundário.
Constata-se, assim, que o concelho em estudo apresenta alguma relevância nos dados
da sub-região do Oeste.

Quadro 5.17 – Estabelecimentos de ensino (ano lectivo 2005/2006)
Unidade Territorial

Secundário

Superior
(2006/2007)

10 863

926

319

3 354

230

65

246

455

21

4

43

71

5

0

Pré-escolar

Básico

Portugal

6 858

Região Centro

1 969

Oeste
Alcobaça

Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro 2006, Instituto Nacional de Estatística – Portugal

A distribuição do número de alunos matriculados por níveis de ensino regista algumas
diferenças na zona do Oeste e no concelho de Alcobaça relativamente às unidades
territoriais de maiores dimensões. Assim, na sub-região Oeste regista-se uma maior
percentagem de alunos matriculados no ensino pré-escolar e básico e menor nos níveis
de ensino superior. Em Alcobaça a grande percentagem de alunos estão matriculados no
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ensino secundário, isto em grande parte deve-se ao facto de não existirem
estabelecimentos de ensino de níveis superiores no concelho levando os estudantes a
procurar outros concelhos.

Alunos m atriculados por nível de ensino (2005/2006)
100%

80%

60%

40%

20%

0%
Portugal
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Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro 2006, Instituto Nacional de Estatística – Portugal

Figura 5.26 – Alunos matriculados segundo o nível de ensino (ano lectivo 2005/2006)

No âmbito da acção social, o município de Alcobaça associou-se à Rede Social nacional
de modo a articular esforços com vista à erradicação ou atenuação da pobreza e da
exclusão e à promoção do desenvolvimento social. Verifica-se a existência de
equipamentos e serviços destinados a crianças e jovens como creches, unidades com
Actividades de Tempos Livres (ATL), jardins-de-infância e equipamentos e serviços de
apoio à terceira idade.
No que se refere ao sector do desporto, a Câmara Municipal promove o Projecto
“Desporto para todos / Vida saudável”, uma combinação de actividades físicas e lúdicas,
orientadas na procura de abranger toda uma população do concelho de Alcobaça, desde
os mais novos (1º ciclo), população activa e população não activa (idosos). Este projecto
abrange modalidades desportivas diversas como natação, ténis, ginástica, desporto de
praia, futebol, entre outros.
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O concelho de Alcobaça dispõe de vários equipamentos desportivos como:
•

Campo municipal de futebol da Benedita;

•

Campo municipal de futebol de Alfeizerão;

•

Courts ténis de Alcobaça;

•

Estádio municipal de Alcobaça;

•

Pavilhão desportivo municipal de Alcobaça;

•

Pavilhão desportivo municipal Escola D.Pedro I;

•

Pavilhão desportivo municipal de Pataias;

•

Pavilhão desportivo municipal de S. Martinho do Porto;

•

Pavilhão desportivo municipal de Martingança;

•

Piscinas municipais de Alcobaça e Benedita;

•

Polidesportivo de Alcobaça;

•

Polidesportivo de Turquel;

•

Mini-polidesportivo de Alcobaça.

5.11.7.
5.11.7.1.

INFRA-ESTRUTURAS

Saneamento Básico

As taxas de cobertura das infra-estruturas básicas constituem indicadores dos
respectivos níveis de desenvolvimento duma região, analisando-se seguidamente a taxa
de cobertura das redes de abastecimento de água, energia e de saneamento básico.
Os níveis de cobertura das diversas infra-estruturas básicas apresentavam-se, em 2005
já bastante razoáveis, embora ainda com algum trabalho a desenvolver nomeadamente
na população servida com sistemas de drenagem e tratamento de águas residuais
(Quadro 5.18).
Em 2005, a totalidade da população da sub-região do Oeste e o concelho de Alcobaça
eram abastecidas com água canalizada, assim como quase toda a população da região
Centro. No que respeita à cobertura da rede de drenagem de águas residuais, verifica-se
que a situação é menos positiva pois, no caso da região Centro, 27% da população não
se encontra servida com este saneamento, sendo que no concelho de Alcobaça esta
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situação é significativamente melhor. No que se refere à população servida com
Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) o panorama é semelhante nas
unidades territoriais analisadas, encontrando-se entre 63 e 67%, sendo que em Alcobaça
atinge os 85%. Na percentagem de águas residuais tratadas o concelho de Alcobaça
volta a ser exemplar na medida em que todas as águas drenadas são sujeitas a
tratamento.
Constata-se que o consumo de água residencial e dos serviços por habitante apresenta
valores semelhantes nas unidades em estudo, variando entre 44 e 50 m3/habitante.

Quadro 5.18 - População servida por infra-estruturas básicas de saneamento (2005)
População servida (%)

Unidade
Territorial
Portugal

Sistemas de
Sistemas de
abastecimento drenagem de
de água
águas residuais

92

76

ETAR

64

Consumo de
Proporção de
água
tratamento de
residencial e
águas residuais dos serviços
(%)
por habitante
(m3)

86

47

Resíduos urbanos
recolhidos (kg/hab)
Indiferenciados

Selectivamente

445

27

Região Centro

97

73

63

93

44

387

18

Oeste

100

87

67

79

50

490

22

Alcobaça

100

85

85

100

44

x

x

Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro 2006, Instituto Nacional de Estatística – Portugal

No que se refere aos resíduos urbanos, o seu destino final, quando resultantes da
deposição indiferenciada e da recolha dos resíduos de grande dimensão é, desde
Dezembro de 2001, o aterro sanitário do Oeste com gestão da Resioeste, situado no
Cadaval.
Igualmente desde 2001 que a recolha selectiva de resíduos na área do concelho é da
responsabilidade da Resioste, tendo sido colocados Ecopontos constituídos por 3
contentores para deposição de papel/cartão, vidro e embalagens, cada um com 2,5 m3
de capacidade e ainda um receptáculo para pilhas. O destino final dos resíduos
resultantes da recolha selectiva é a estação de triagem, situada no Cadaval. Os resíduos
recolhidos selectivamente e triados são depois encaminhados para reciclagem através
Sociedade Ponto Verde (SPV).
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No que diz respeito ao consumo de electricidade, os consumidores domésticos
representam a grande maioria dos consumidores totais em todas as unidades territoriais.
No entanto, o consumo de electricidade associado ao número de consumidores existente
é significativamente mais elevado na indústria e com maior expressão na região Centro.
Constata-se que no concelho de Alcobaça registam-se rácios mais elevados de consumo
de electricidade total, o que é suportado pelo nível superior de consumo de energia
associado ao consumo doméstico.

Quadro 5.19 - Consumo de electricidade (2005)
Consumo de electricidade / consumidor (milhares kWh)
Unidade Territorial

Total

Doméstico

Agricultura

Indústria

Não
doméstico

Portugal

7,6

2,6

5,9

127,0

15,4

Região Centro

7,9

2,3

4,2

148,9

11,1

Oeste

6,8

2,5

15,2

90,4

12,2

Alcobaça

8,6

2,8

7,4

106,6

10,8

Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro 2006, Instituto Nacional de Estatística – Portugal

5.11.7.2.

Rede Rodoviária e Ferroviária

O sistema de transportes e comunicações constitui um factor decisivo para o grau de
crescimento e desenvolvimento socio-económico de qualquer localidade. Mais do que
corresponder às necessidades actuais, apresenta uma perspectiva de futuro,
constituindo-se como um dos principais vectores de desenvolvimento sustentável,
conjugando a mobilidade de pessoas e bens, com a racionalidade dos recursos e a
modernização das infra-estruturas e meios.
O concelho da Alcobaça encontra-se relativamente próximo da capital (a cerca de 109
km) e com a existência da Auto-Estrada 8 (A8) até Leiria e da proximidade à AutoEstrada 1 (A1) a ligação aos principais centros urbanos do país encontra-se muito
facilitada.
A rede viária local, ilustrada na Figura 5.27, é constituída por um conjunto de eixos
viários – estradas nacionais e municipais – com alguma densidade e em razoável estado
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de conservação, que permitem o acesso aos principais aglomerados populacionais
(sedes de concelho e de freguesia) situadas na zona em análise.

Figura 5.27 – Rede viária do concelho de Alcobaça (Fonte: www.clix.pt)

Assim,

em

termos

de

acessibilidades,

Alcobaça

é

servida

pelos

Itinerários

Complementares nº 1 e 9 e pelas Estradas Nacionais nº 8 e 242, que estabelecem a
ligação a Lisboa, Nazaré, Marinha Grande, Caldas da Rainha e Leiria. A Rede
Rodoviária Nacional existente no concelho é apresentada no quadro seguinte.
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Quadro 5.20 – Rede rodoviária nacional existente no concelho da Alcobaça
Classificação

Designação

Pontos extremos e intermédios

A1

Lisboa – Porto

Lisboa – Santarém – Leiria – Coimbra – Aveiro –
Porto

A8

Lisboa – Leiria

Lisboa – Loures – Mafra – Sobral de Monte Agraço
– Torres Vedras – Lourinhã – Óbidos – Caldas da
Rainha – Nazaré – Marinha Grande – Leiria

IC 1

Valença – Guia

Valença – Viana do Castelo – Póvoa de Varzim –
Porto – Espinho – Ovar – Aveiro – Figueira da Foz
– Leiria – Caldas da Rainha – Torres Vedras –
Lisboa – Marateca – Alcácer do Sal – Grândola –
Ourique – Guia (IC 4)

IC 9

Nazaré – Ponte de Sor

Nazaré – Alcobaça – Batalha – Fátima – Ourém –
Tomar – Abrantes – Ponte de Sor (IC 13)

EN 8

Loures – IC 2

EN 242

Alfeizerão – Marinha
Grande

Loures – Torres Vedras – Caldas da Rainha –
Alcobaça – IC 2
Alfeizerão (IC 1) – Nazaré – Marinha Grande (IC
36)

Constata-se, assim, que a instalação em estudo está acessível a partir das estradas
nacionais e municipais, apresentando pouca distância entre os principais eixos
rodoviários do país, o que, não apresenta uma dificuldade de acesso, mesmo aos
veículos longos de mercadoria.
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5.11.7.3.

Saúde

Em 2006 o município de Alcobaça estava servido com um hospital e um centro de
saúde com 14 extensões, sendo apoiado por 14 farmácias e postos de medicamentos
(Quadro 5.21).

Quadro 5.21 – Infra-estruturas de saúde (2006)
Hospitais

Centros de Saúde

Extensões dos
centros de saúde

Farmácias e
postos de
medicamentos

Portugal

200

378

1916

3037

Região Centro

46

109

754

779

Oeste

6

12

74

103

Alcobaça

1

1

14

14

Unidade Territorial

Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro 2006, Instituto Nacional de Estatística – Portugal

No Quadro 5.22 apresentam-se os principais indicadores de saúde por unidade
territorial, podendo-se concluir que o concelho de Alcobaça se encontra, na maioria
dos indicadores, num nível inferior, registando índices mais baixos ou iguais.

Quadro 5.22 - Indicadores de saúde (2006)
Unidade
Territorial

N.º médicos por
1 000 habitantes

N.º enfermeiros
por 1 000
habitantes

Camas
hospitalares por
1 000 habitantes
(2005)

Farmácias e
postos
medicam. por
1 000 habitantes

Portugal

3,5

4,8

3,6

0,3

Região Centro

3,0

4,8

3,7

0,3

Oeste

1,3

2,4

…

0,3

Alcobaça

0,9

1,9

1,1

0,3

Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro 2006, Instituto Nacional de Estatística – Portugal
... Informação não disponível

No que respeita a médicos constata-se que, o concelho de Alcobaça não atinge 1
médico por cada mil habitantes, apresentando deste modo um valor abaixo dos
registados comparativamente ao enquadramento regional, sendo que o Oeste regista
1,3 médicos por cada mil habitantes. Na aferição do número de farmácias por cada mil
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habitantes todas as unidades em estudo apresentaram o valor de 0,3 por 1 000
habitantes. A presença de pessoal de enfermagem no concelho situa-se nos 1,9
profissionais por cada 1 000 habitantes, não chegando a alcançar um profissional por
cada mil habitantes, valor menor das unidades em estudo.

5.11.8.

FACTORES SÓCIO-CULTURAIS

A par com as infra-estruturas básicas os equipamentos colectivos, de cultura e lazer
caracterizam o nível de desenvolvimento dum concelho e a qualidade de vida da
população que o habita. A quantidade, qualidade e condições de acessibilidade aos
diversos equipamentos estão directamente relacionados com os índices da qualidade
de vida, funcionando como pólos de atracção e de fixação das pessoas.
No que concerne aos órgãos de comunicação social, Alcobaça regista quatro
publicações periódicas de imprensa (Quadro 5.23). No que diz respeito aos
espectáculos ao vivo de referir a existência de três recintos culturais no concelho.
Constata-se ainda que, ao nível concelhio, há uma menor percentagem de despesa
total do município utilizada em cultura quando comparando com a média dos
municípios de unidades territoriais de maior dimensão.

Quadro 5.23 – Indicadores de cultura (2005)
Cinema
Unidade
Territorial

Publicações
periódicas

Portugal

Espectáculos ao vivo

Despesas das
Câmaras
Municipais em
cultura no total
da despesa (%)

Taxa
ocupação (%)

Espect./
hab.

Recintos
culturais

Nº de
sessões

Espect./
hab.

2 052

11,3

1,6

372

24 471

0,9

12,5

Região
Centro

335

10,9

0,8

85

3 904

0,6

13,0

Oeste

27

14,8

0,3

13

646

0,8

11,5

Alcobaça

4

0

0

3

217

2,7

6,6

Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro 2006, Instituto Nacional de Estatística – Portugal
... Informação não disponível
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No concelho de Alcobaça pode-se encontrar vários equipamentos culturais e
educativos, nomeadamente:
•

Cine-teatro

•

Biblioteca municipal, inaugurada em 2001, promove o acesso dos cidadãos em
geral e dos munícipes em especial à informação, aos vários suportes
documentais, à formação, à cultura, ao lazer e às novas tecnologias da
comunicação.

•

Biblioteca de Alfeizerão, inaugurada em Janeiro de 2008, a Biblioteca Escolar
do Centro Cultural de Alfeizerão está situada dentro do Centro Cultural de
Alfeizerão, onde funciona também a Junta de Freguesia. Apesar de se tratar de
uma biblioteca escolar pode ser utilizada por toda a comunidade.

•

Escola Adães Bermudes, esta antiga escola primária, alberga um conjunto de
instituições tais como a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de
Alcobaça, o Gabinete de Instalação do Museu dos Coutos de Alcobaça e
a Companhia S.A. Marionetas – Teatro & Bonecos. Dispõe ainda de um
auditório, uma sala de exposições, um centro de atendimento a jovens e um
espaço internet.

•

Centro cultural da Benedita, o Centro Cultural Gonçalves Sapinho (CCGS) é
um espaço multifuncional do Externato Cooperativo da Benedita, dotado das
mais avançadas tecnologias, que permite a realização de variados eventos
culturais, congressos, palestras, acções de formação, apresentações temáticas
e outros eventos. Além do auditório, possui uma sala multiuso, uma biblioteca,
uma sala de audiovisual, átrios para exposições e um salão para grandes
eventos (festas, feira do livro, mostras, torneios de xadrez, entre outros).

No concelho de Alcobaça encontramos ainda o Museu da Atlantis, o Museu do Vinho,
o Museu Agrícola, o Museu Raul da Bernarda e o Museu Monográfico do Bárrio.
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5.11.9.

EVOLUÇÃO PREVISÍVEL NA AUSÊNCIA DE PROJECTO

Assim, na ausência da implementação da instalação em estudo, identificam-se as
seguintes características de evolução do ponto de vista socio-económico:
Agravamento da situação de envelhecimento da população registado nas
últimas décadas;
Agravamento dos índices de actividade económica registados no concelho
que reflectem a incapacidade da estrutura produtiva concelhia para reter a
nova população activa;
Agravamento da falta de mão-de-obra qualificada que induz ao aumento do
desemprego;
Aumento do desemprego em virtude das dificuldades de reconversão no
sector primário.

6.

6.1.

AVALIAÇÃO DE
MINIMIZAÇÃO

IMPACTES

AMBIENTAIS

E

MEDIDAS

DE

INTRODUÇÃO

Desta parte do EIA consta a identificação e avaliação de impactes ambientais e a
preconização de medidas de minimização. A análise de impactes ambientais versará
sobre as diversas vertentes ambientais (consideradas relevantes para o caso em
apreço) passíveis de virem a sofrer afectações (quer negativas quer positivas) com
origem na exploração da instalação. Os impactes ambientais previstos no decorrer da
exploração da instalação serão, assim, identificados, descritos e qualificados (positivos
ou negativos, permanentes ou temporários, reversíveis ou irreversíveis), avaliando-se
igualmente a respectiva magnitude (pouco significativos, significativos ou muito
significativos) de acordo com a escala de análise definida.
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Apesar da empresa proponente não prever a desactivação da instalação avícola, a
fase de desactivação será também objecto de análise nos descritores ambientais em
que a mesma possa ter alguma interferência.
Esta análise versará sobre a vertente natural do ambiente (clima e meteorologia,
geologia e geomorfologia, solos, uso actual do solo, recursos hídricos e qualidade da
água, qualidade do ar, ambiente sonoro) e social (condicionantes e ordenamento do
território, aspectos sócio-economicos, gestão de resíduos e análise de riscos
ambientais associados à instalação).

6.2.

CLIMA E METEOROLOGIA

6.2.1.
Procede-se,

METODOLOGIA
neste

capítulo,

à

identificação

e

caracterização

dos

impactes

microclimáticos, com base na análise das condições fisiográficas locais e das
características da instalação, decorrentes da sua exploração.

6.2.2.

IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES

As alterações da morfologia do terreno induzem a modificações nos padrões de
drenagem das massas de ar, com incidência sobre os ventos locais e brisas. A
destruição da vegetação e a impermeabilização do solo tem também consequências
ao nível da radiação reflectida e na evapotranspiração.
A obstrução provocada pela instalação em estudo, decorrente da implantação de
edifícios, constitui uma barreira à circulação de massas de ar e dos ventos e brisas
locais.
No caso em estudo, classificam-se os impactes microclimáticos anteriormente
referidos como nulos ou sem expressão visto os edifícios da instalação não
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apresentarem alturas muito significativas e pelo facto de se encontrarem já
implantados. Não se encontrando prevista, de momento, a ampliação da instalação
existente, não é assim expectável um agravamento da ocorrência de fenómenos
meteorológicos (que naturalmente já ocorram no local).
Em conclusão e de um modo geral, a exploração da instalação avícola em estudo, não
é susceptível de causar impactes significativos no microclima da região atravessada.

6.2.3.

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO

Atendendo à inexistência de significado dos impactes microclimáticos identificados não
se considera relevante recomendar medidas de minimização.

6.3.

GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA

6.3.1.

IMPACTES NA FASE DE EXPLORAÇÃO

Os impactes sobre a Geologia e Geomorfologia tiveram início na fase de construção
da

instalação

em

estudo,

decorrentes

da

alteração

das

características

geomorfológicas do local e das movimentações de terras realizadas. Na fase de
exploração tais impactes não têm expressão, uma vez que não são registadas
quaisquer afectações nesta vertente decorrentes da exploração da instalação avícola.
Não se prevendo, a curto / médio prazo a ampliação das instalações, não são
previstos impactes nesta matéria ambiental, decorrente da impermeabilização de solos
e de alterações de morfologia dos terrenos para implantação de novos edifícios ou
ampliação dos já existentes.
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6.3.2.

IMPACTES NA FASE DE DESACTIVAÇÃO

A empresa de exploração avícola – objecto do presente estudo – não prevê a
desactivação da instalação em causa. No entanto, caso esta venha a ocorrer,
envolverá a execução de um conjunto de actividades passíveis de originar impactes
locais na geologia e geomorfologia. Nesta matéria, a execução, escavações e a
circulação de máquinas constituem as actividades que potencialmente originam
alguma afectação. Caso a desactivação da exploração venha a ser prevista, a mesma
será efectuada mediante um plano próprio a elaborar na altura, salvaguardando o
cumprimento de medidas de minimização de impactes ambientais.

6.3.3.

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO

Dada a inexistência de impactes geológicos e geomorfológicos assinaláveis, para a
fase de exploração, não são previstas quaisquer medidas de minimização.

6.4.

6.4.1.

RECURSOS HÍDRICOS E QUALIDADE DA ÁGUA

METODOLOGIA

Neste capítulo são identificados e avaliados os impactes ao nível dos recursos hídricos
superficiais e subterrâneos, associados à exploração avícola.
São ainda indicadas as principais medidas a adoptar para a minimização dos
principais impactes identificados.

6.4.2.

IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES NOS RECURSOS HÍDRICOS E
QUALIDADE DA ÁGUA

No que diz respeito aos recursos hídricos superficiais, em termos quantitativos, os
impactes associados à ocupação por infra-estruturas, dizem respeito a alterações do
124
Instalação Existente de Produção Avícola – Aviário da Quinta Nova de S. José
Sociedade Agrícola da Quinta da Freiria, S.A.
Estudo de Impacte Ambiental – Volume 1 – Relatório Síntese

Sociedade Agrícola
da Quinta da
Freiria, S.A.
regime de escoamento das linhas de água actualmente existentes onde se processa a
descarga de águas pluviais.
Contudo, uma vez que não existem linhas de água na zona dos pavilhões da
instalação, considera-se este impacte nulo, uma vez que o escoamento das águas
pluviais se processa naturalmente pelo terreno envolvente.
Durante a exploração das instalações não se prevê o aumento das áreas
impermeabilizadas, pelo que não se prevê o aumento dos caudais de ponta de cheia,
nem a diminuição da recarga de aquíferos.
Estima-se que a exploração da instalação avícola envolva um consumo anual de água
da ordem dos 6940 m3, maioritariamente destinada ao abeberamento dos animais.
Note-se que as instalações dos animais são limpos, após a saída de cada bando, com
recurso a limpeza a seco e desinfecção por fumigação, não havendo lugar à
realização de lavagens e, em consequência, não envolvendo qualquer consumo de
água. As limpezas são efectuadas com recurso a vassouras mecânicas rebocadas por
tractor, e a desinfecção é feita por libertação de formol gasoso, resultante da reacção
exotérmica entre o permanganato de potássio e o aldeído fórmico.
Um outro consumo de água é registado nas instalações sanitárias da instalação,
também este diminuto, face ao reduzido número de trabalhados presentes na
exploração.
Assim, em termos quantitativos, o consumo de água na exploração provoca um
impacte negativo pouco significativo, permanente e irreversível que se encontra
minimizado por todas as medidas já implementadas na exploração e que são referidas
no sub-capítulo que se apresenta seguidamente.
No que se refere à qualidade das águas superficiais e subterrâneas, não se verifica a
contaminação dos recursos hídricos, através da exploração em estudo, dado que as
águas residuais são encaminhadas na sua totalidade para o sistema composto por
fossa séptica e vala absorvente.
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Refere-se a probabilidade, embora reduzida, de ocorrência de situações acidentais de
derrame de águas residuais devido esgotamento do sistema. Esta situação, caso
ocorra, ocasiona um impacte negativo, significativo, temporário e reversível.

6.4.3.

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO PARA OS IMPACTES SOBRE OS RECURSOS
HÍDRICOS E QUALIDADE DA ÁGUA

Salienta-se que as instalações do aviário de Pena Branca I, tem vindo a investir ao
longo dos anos, quer em termos de processo, quer em termos ambientais, traduzindose em alterações de modernização da actividade de multiplicação avícola
consideradas como MTD (Melhores Técnicas Disponíveis).
Tais alterações, que se reflectem numa redução dos consumos de água, assentaram
nos seguintes aspectos:
utilização de bebedouros de tipo pipeta que, pelas suas características, evitam
desperdícios de água, frequentemente registados quando se instalam os
tradicionais bebedouros de tipo campânula;
controlo diário de abeberamento, a fim de se evitar que as aves usem
exageradamente os bebedouros fora do período das refeições, o que poderia
conduzir a derramamentos de água sobre as camas;
limpezas e desinfecções efectuadas a seco, recorrendo-se para o efeito a
vassouras mecânicas rebocadas por tractor, e à libertação de formol gasoso,
resultante da reacção exotérmica entre o permanganato de potássio e o
aldeído fórmico (fumigação);
instalação de contadores de água em todos os pavilhões da exploração
avícola, para controlo do consumo de água pelas aves e detecção da eventual
ocorrência de rupturas nas canalizações de água;
criação de frangas, futuras galinhas reprodutoras pesadas de tipo anão, que
consomem menos ração e, por consequência, menos água, do que as aves de
tipo convencional.
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Como medidas de minimização adicionais a serem consideradas de forma a minimizar
os impactes nos recursos hídricos e qualidade da água durante a exploração das
instalações, deverá ser assegurado o seguinte:
Deve continuar a assegurar-se que todas as águas residuais produzidas
sejam encaminhadas para a fossa séptica existente e garantir as boas
condições físicas do sistema existente e respectiva rede de drenagem, no
sentido de evitar situações acidentais derrame de águas residuais;
Garantir a manutenção e inspecção periódica de toda a rede de
abastecimento de água às instalações de forma a detectar e corrigir
eventuais fugas;
Garantir a continuação e a manutenção dos sistemas de fornecimento de
água aos animais (através de pipetas), que constitui actualmente um
sistema de elevada eficácia e que minimiza significativamente o consumo
global de água na exploração;
Continuar a garantir a limpeza a seco das instalações dos animais, após a
saída de cada bando, evitando a realização de lavagens e, em
consequência, o consumo de água;
Na eventualidade de ser necessária a realização de captações de água
adicionais, deverá proceder-se ao seu licenciamento, junto da CCDR;
Manter em funcionamento um sistema de gestão de resíduos que permita o
seu correcto armazenamento e encaminhamento para destino final
adequado, evitando a contaminação, não só dos recursos hídricos, mas
também dos solos.
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6.5.

QUALIDADE DO AR

6.5.1.

METODOLOGIA

Neste capítulo são identificados e avaliados os impactes ao nível da qualidade do ar
originados pela exploração da actividade da instalação avícola em análise. Esta
análise de impactes apresenta um carácter qualitativo.
São ainda previstos os impactes ambientais decorrentes da desactivação da
exploração, caso esta ocorra.

6.5.2.

IMPACTES NA FASE DE EXPLORAÇÃO

A instalação avícola em estudo apresenta dois tipos de fontes de emissão de
poluentes atmosféricos / odores que consistem em:
•

uma fonte fixa de emissão de odores correspondente aos nove pavilhões de
produção avícola e as fontes fixas de emissão de poluentes atmosféricas dos
sistemas de aquecimento das instalações (que envolvem a queima de gás
propano);

•

uma fonte difusa de emissão de odores com origem no estrume gerado nas
instalações, correspondente às camas dos animais (com mistura de dejectos),
removidas aquando da saída de cada bando.

A principal afectação da qualidade do ar com origem na actividade avícola está
relacionada com o facto dos estrumes produzidos (camas dos animais) originarem
emissões de gases, dos quais se salienta o amoníaco.
Com efeito, as camas húmidas, com teores de água superiores a cerca de 30%,
apresentam-se propícias, nomeadamente quando a temperatura do ar é elevada, à
proliferação

de

bactérias

indesejáveis,

designadamente

as

susceptíveis

de

segregarem enzimas capazes de catalisar a reacção de conversão dos constituintes
azotados dos excrementos das aves, designadamente ácido úrico e ureia, em
amoníaco, que volatiliza, com efeitos eventualmente nocivos para os trabalhadores
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avícolas, as aves e a qualidade do ar do meio envolvente. A instalação avícola em
apreço, implementa já várias medidas que permitem reduzir este efeito, que serão
adiante descritas.
Importa notar que, até à presente data não existe conhecimento de qualquer
reclamação resultante dos odores gerados, bem como do funcionamento da
instalação.
Os impactes sobre a qualidade do ar decorrentes da emissão de odores dos pavilhões
de estrume classificam-se como negativos e pouco significativos a significativos,
atenuados, contudo, pela adopção das medidas de minimização adiante referidas.
De referir que, dada a existência de outra instalação de pecuária idêntica na
envolvente próxima, poderão ocorrer no local alguns impactes cumulativos sobre a
qualidade do ar, originada pela emissão conjunta de odores. Estes impactes negativos
cumulativos podem atingir, pontualmente, em condições atmosféricas propícias, uma
magnitude significativa.
A remoção do estrume das instalações e a sua aplicação nas áreas agrícolas da
Quinta Nova de São José e da contígua Quinta do Talvay, ambas pertencentes à
Sociedade Agrícola da Quinta da Freiria, S.A., poderá estar também associado à
ocorrência de um impacte negativo de magnitude pouco significativa a significativa,
devido à eventual dispersão de odores. Contudo, importa notar que a aplicação deste
material é efectuado de acordo com o estabelecido no Código das Boas Práticas
Agrícolas, o que minimiza a magnitude do impacte.
Os sistemas de aquecimento das instalações com recurso a queimadores de gás
propano geram um impacte negativo sobre a qualidade do ar, contudo, pouco
significativo, considerando-se que a combustão do gás é das mais eficientes e menos
poluentes, e atendendo às várias medidas de minimização já implementadas na
instalação (adiante referidas).
Sobre esta combustão, importa referir que o sistema de aquecimento é apenas
utilizado nos primeiros dias de estadia de cada bando nas instalações e dependendo
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das condições de temperatura exterior. O facto dos sistemas de queima funcionarem,
no total, menos de 500 horas durante cada ano, permite a dispensa da realização de
monitorização das emissões atmosféricas das respectivas fontes fixas. Conforme já
referido, ao abrigo do artigo 21º do Decreto–Lei nº 78/2004, de 3 de Abril, a
monitorização é dispensada nas fontes pontuais associadas a instalações que
funcionem menos de 25 dias por ano ou por um período anual inferior a quinhentas
horas.
Os impactes sobre a qualidade do ar, originados pela dispersão, por acção do vento,
de poeiras e partículas de zonas não pavimentadas da exploração, não tem expressão
na instalação em estudo uma vez que os solos não pavimentados apresentam-se
compactados não provocando este tipo de inconveniente. De referir também que a
área da exploração apresenta áreas verdes que permitem uma boa fixação do solo a
nível localizado.

6.5.3.

IMPACTES NA FASE DE DESACTIVAÇÃO

A empresa de exploração avícola – objecto do presente estudo – não prevê a
desactivação da instalação em causa. No entanto, caso esta venha a ocorrer
envolverá a execução de um conjunto de actividades passíveis de originar emissões
de poluentes atmosféricos. Nesta matéria, a execução da demolição dos edifícios, as
eventuais escavações e a circulação de máquinas constituem as actividades que
potencialmente originam alguma degradação da qualidade do ar da zona envolvente
com consequente incomodidade para as populações que habitam nas imediações da
exploração.
Os principais poluentes atmosféricos originados e emitidos nas actividades
anteriormente referidas são:
Poeiras e partículas em suspensão – originadas pela exposição de grandes
superfícies de solo que ficará a descoberto, à acção do vento; pela
movimentação de terras e resíduos de demolição; pela realização das
escavações e pela circulação de veículos e outras máquinas de apoio às
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actividades

construtivas,

sobretudo

na

passagem

de

áreas

não

pavimentadas.
Gases de combustão e partículas – provenientes principalmente das
emissões dos veículos e de outras máquinas de apoio às actividades de
demolição. Como principais poluentes com esta origem podem referir-se
nomeadamente: o monóxido de carbono (CO), as partículas (TSP), os
hidrocarbonetos (HC), os óxidos de enxofre (SOx), os óxidos de azoto
(NOx) e os Compostos Orgânicos Voláteis (COVs).
De uma maneira geral, com base no exposto anteriormente os impactes expectáveis
sobre a qualidade do ar (durante a fase de desactivação da instalação) serão
negativos mas pouco significativos dado tratar-se de uma acção temporária, com
pouca probabilidade de vir a ocorrer e dada a existência de poucos receptores
sensíveis (população) nas imediações.

6.5.4.

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO

6.5.4.1.

Fase de exploração

Na fase de exploração, e tal como referido anteriormente, encontram-se já
implementadas várias medidas (de controlo do grau de humidade das camas dos
animais, de controlo nutricional das aves e de redução do consumo de energia) que
permitem, simultaneamente, uma importante minimização de impactes sobre a
qualidade do ar. Do conjunto de medidas implementadas, referem-se designadamente:
•

medidas de controlo do grau de humidade da cama dos animais:
o

utilização de dispositivos e meios de uso eficiente da água para o
abeberamento dos animais (evitando o desperdício de água e,
simultaneamente, o derramamento de água sobre as camas e o
respectivo humedecimento);
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o

instalação de extractores de ar nas paredes exteriores dos pavilhões
avícolas, com vista à renovação dinâmica do ar no interior dos
pavilhões e, por conseguinte, contribuindo para a secagem das camas;

•

medidas de controlo nutricional dos animais:
o

ajuste do teor proteico das rações às necessidades das aves com a
incorporação dos aminoácidos meteonina e lisina nas dietas com vista à
redução do azoto nos excrementos e, consequentemente, nos
estrumes;

o

suplementação das dietas com enzimas glucídicas e proteolíticas,
capazes de melhorar a digestabilidade de diversos constituintes
orgânicos dos alimentos e, por conseguinte, diminuir a quantidade de
fezes;

o

suplementação das dietas com fitases, em ordem a um aproveitamento
mais

eficiente

do fósforo fólico

presente nas

matérias-primas

incorporadas na ração e, por conseguinte, a um menor teor de fósforo
nos estrumes;
o

distribuição de ração granulada (com um tratamento térmico prévio),
que

permite

reduzir

desperdícios

na

alimentação

e

eleva

a

digestabilidade de diversos constituintes da dieta, reduzindo, em
consequência, a quantidade de dejectos;
•

medidas de redução de consumo de energia:
o

aquecimento parcial do pavilhão durante os primeiros dias de vida das
aves, utilizando para a confinação do espaço umas cortinas de plástico,
de modo a reduzir acentuadamente o volume de ar a aquecer, e em
consequência, a reduzir a combustão de gás propano nos sistemas de
aquecimento das instalações;

o

utilização de aquecedores equipados com termóstato e sondas de
temperatura, evitando assim eventuais desperdícios de energia e,
132

Instalação Existente de Produção Avícola – Aviário da Quinta Nova de S. José
Sociedade Agrícola da Quinta da Freiria, S.A.
Estudo de Impacte Ambiental – Volume 1 – Relatório Síntese

Sociedade Agrícola
da Quinta da
Freiria, S.A.
concomitantemente, proporcionando um aquecimento uniforme e
adequado ao bem-estar das frangas;
o

substituição progressiva das lâmpadas incandescentes convencionais
por lâmpadas de baixo consumo;

•

medidas de manuseamento e aplicação do estrume:
o

armazenamento temporário do estrume em local impermeabilizado e
devidamente coberto (reduzindo significativamente a emissão de
odores associada). O armazenamento temporário deste subproduto
nomeadamente em períodos de chuva, é efectuado na Quinta do
Talvay (contígua à Quinta Nova de S. José), a cerca de 2 a 3 km da
instalação, distante da ocupação sensível registada neste capítulo.

o

Aplicação do estrume / fertilizante orgânico nos solos agrícolas da
Quinta Nova de S. José e da Quinta de Talvay (pertencentes à SAQF,
S.A.) de acordo com o estipulado no Código das Boas Práticas
Agrícolas. De referir que esta prática mereceu o parecer favorável da
Direcção Regional de Agricultura do Ribatejo e Oeste do Ministério da
Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas

Considerando-se as medidas anteriormente descritas (já implementadas na instalação
em apreço) adequadas e francamente minimizadoras de impactes sobre a qualidade
do ar, não se considera aplicável, neste caso, a preconização de medidas adicionais.

6.5.4.2.

Fase de desactivação

Tal como referido anteriormente, a empresa de exploração avícola – objecto do
presente estudo – não prevê a desactivação da instalação em causa. No entanto, caso
esta venha a ocorrer são preconizadas as seguintes medidas de minimização:
Durante as acções de demolição, as superfícies dos terrenos que ficarem a
descoberto e não compactados devem ser humedecidas a fim de minimizar
a dispersão de poeiras por acção do vento e da operação das máquinas e
veículos afectos à obra. A ressuspensão de poeiras, sobretudo em zonas
não pavimentadas da obra deve ser minimizada, igualmente pela aspersão
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periódica de água. Esta medida reveste-se de primordial importância nas
imediações da zona habitacional bem como de áreas agrícolas existentes
na zona em estudo.
O transporte de resíduos resultantes das demolições e as terras deve ser
efectuado com as adequadas coberturas das terras de forma a minimizar a
emissão de poeiras durante o transporte.
As operações de queima a céu aberto, na zona de obra, devem ser
interditas, em consonância com a legislação em vigor que: expressamente
proíbe a queima de qualquer tipo de resíduos urbanos, industriais e tóxicos
ou perigosos, bem como todo o material designado correntemente por
sucata.
Os veículos e máquinas de obra devem ser sujeitos a uma cuidada
manutenção a fim de evitar as emissões excessivas e desnecessárias de
poluentes para a atmosfera, provocadas por uma carburação ineficiente.

6.6.

6.6.1.

AMBIENTE SONORO

METODOLOGIA

A avaliação do impacte ambiental, na componente ruído, resultante da exploração das
instalações avícolas, foi efectuada com base na caracterização da zona envolvente,
em termos de usos sensíveis e de fontes de poluição, bem como no levantamento dos
níveis sonoros junto dos receptores sensíveis identificados.
Neste capítulo faz-se uma breve descrição dos principais efeitos do ruído na saúde
humana, bem como uma referência à legislação aplicável, procedendo-se à avaliação
dos impactes, sendo ainda indicadas as medidas de minimização recomendadas.
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6.6.2.

EFEITOS DO RUÍDO

Fisiologicamente o ruído actua sobre a audição, sistema cardíaco, sistema vascular,
sistema nervoso, sistema respiratório, sistema digestivo e tensão arterial. Salientam-se
igualmente, efeitos do ruído em processos cognitivos, como a memória, atenção,
fadiga, processamento de informação e perturbação do sono.
Os danos na audição devido à exposição permanente em ambientes ruidosos e
durante um período de tempo significativo são cumulativos e irreversíveis. A exposição
a altos níveis de ruído é uma das maiores causas de surdez permanente. Enquanto
que estes efeitos de surdez existem para níveis sonoros elevados, superiores a 80 dB
(A), os efeitos fisiológicos e psicológicos podem surgir com níveis sonoros bastante
inferiores.
De uma maneira geral, verifica-se que o ruído intermitente é mais perturbador que o
ruído de carácter contínuo. Assim, como as frequências altas, superiores a 2000 Hz,
são mais perturbadoras que as baixas frequências.

6.6.3.

ENQUADRAMENTO LEGAL

No sentido de enquadrar e dar resposta ao crescente problema da Poluição Sonora,
foi publicado o novo Regulamento Geral do Ruído (RGR) – Decreto-Lei n.º 9/2007, de
17 de Janeiro, que entrou em vigor no dia 01 de Fevereiro de 2007 e que revoga o
Regime Legal sobre Poluição Sonora – Decreto-Lei n.º 292/2000, de 14 de Novembro.
O RGR aborda a problemática do ruído induzido por actividades ruidosas permanentes
e temporárias, susceptíveis de causar incomodidade. Neste contexto, entende-se por
actividades ruidosas permanentes aquelas que se desenvolvem com carácter
permanente, ainda que sazonal, que produza ruído nocivo ou incomodativo para quem
habite ou permaneça em locais onde se fazem sentir os efeitos dessa fonte de ruído,
designadamente laboração de estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços.
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As medições de ruído foram efectuadas de acordo com a NP 1730 (1996) – Descrição
e medição do ruído ambiente, sendo os resultados interpretados de acordo com o
estabelecido no “Regulamento Geral do Ruído (RGR)” – Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17
de Janeiro.
Para a componente ruído, de acordo com a alínea p) do Artigo 3.º do novo
Regulamento Geral do Ruído, são definidos três espaços temporais distintos:
-

das 7 às 20 horas – período diurno;

-

das 20 às 23 horas – período entardecer;

-

das 23 às 7 horas – período nocturno.

No que se refere à classificação acústica de zonas, o novo RGR estabelece o
seguinte:
-

«Zona mista» é a área definida em plano municipal de ordenamento do território,
cuja ocupação seja afecta a outros usos, existentes ou previstos, para além dos
referidos na definição de zona sensível;

-

«Zona sensível» é a área definida em plano municipal de ordenamento do território
como vocacionada para uso habitacional, ou para escolas, hospitais ou similares,
ou espaços de lazer, existentes ou previstos, podendo conter pequenas unidades
de comércio e de serviços destinadas a servir a população local, tais como cafés e
outros estabelecimentos de restauração, papelarias e outros estabelecimentos de
comércio tradicional, sem funcionamento no período nocturno;

O Mapa de Ruído do concelho de Alcobaça, cuja elaboração é da responsabilidade da
respectiva Câmara Municipal, não se encontra ainda desenvolvido.
Até à classificação das zonas sensíveis e mistas, por parte da Câmara Municipal de
Alcobaça, para efeitos de verificação do valor limite de exposição, aplicam-se aos
receptores sensíveis os valores limite de Lden igual ou inferior a 63 dB(A) e Ln igual ou
inferior a 53 dB(A), conforme estabelecido no ponto 3 do Artigo 11.º do RGR.
À exploração das instalações avícolas enquadra-se no Artigo 13º – Actividades
ruidosas permanentes, do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, que estabelece
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em zonas mistas, nas envolventes das zonas sensíveis ou mistas ou na proximidade
dos receptores sensíveis isolados estão sujeitos:
a) Ao cumprimento dos valores limite fixados no artigo 11.º (até à classificação das
zonas sensíveis e mistas a que se referem os n.ºs 2 e 3 do artigo 6.º, para efeitos
de verificação do valor limite de exposição, aplicam-se aos receptores sensíveis os
valores limite de Lden igual ou inferior a 63 dB(A) e Ln igual ou inferior a 53 dB(A));
b) Ao cumprimento do critério de incomodidade, considerado como a diferença
entre o valor do indicador L(índice Aeq) do ruído ambiente determinado durante a
ocorrência do ruído particular da actividade ou actividades em avaliação e o valor
do indicador L(índice Aeq) do ruído residual, diferença que não pode exceder 5
dB(A) no período diurno, 4 dB(A) no período do entardecer e 3 dB(A) no período
nocturno, nos termos do anexo I ao RGR.
O disposto na alínea b) não se aplica, em qualquer dos períodos de referência, para
um valor do indicador LAeq do ruído ambiente no exterior igual ou inferior a 45 dB(A)
ou para um valor do indicador LAeq do ruído ambiente no interior dos locais de
recepção igual ou inferior a 27 dB(A).

6.6.4.
•

DEFINIÇÕES

Ruído Ambiente – Ruído global observado numa dada circunstância num
determinado instante, devido ao conjunto das fontes sonoras que fazem parte da
vizinhança próxima ou longínqua do local considerado.

•

Ruído Residual - o ruído ambiente a que se suprimem um ou mais ruídos
particulares, para uma situação determinada;

•

Ruído Particular - o componente do ruído ambiente que pode ser especificamente
identificada por meios acústicos e atribuída a uma determinada fonte sonora;

•

Nível Sonoro Contínuo Equivalente, Ponderado A, Leq, de um Ruído e num
Intervalo de Tempo - Nível sonoro, em dB(A), de um ruído uniforme que contém a
mesma energia acústica que o ruído referido naquele intervalo de tempo.
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•
sendo:

•

 1 T L10(t ) 
Leq ( A) = 10 log10  ∫ 10  dt
0
T


L(t)

o valor instantâneo do nível sonoro em dB(A);

T

o período de referência em que ocorre o ruído perturbador

Zonas sensíveis – a área definida em plano municipal de ordenamento do
território como vocacionada para uso habitacional, ou para escolas, hospitais ou
similares, ou espaços de lazer, existentes ou previstos, podendo conter pequenas
unidades de comércio e de serviços destinadas a servir a população local, tais
como cafés e outros estabelecimentos de restauração, papelarias e outros
estabelecimentos de comércio tradicional, sem funcionamento no período
nocturno;

•

Zonas mistas – a área definida em plano municipal de ordenamento do território,
cuja ocupação seja afecta a outros usos, existentes ou previstos, para além dos
referidos na definição de zona sensível;

•

Indicador de ruído diurno-entardecer-nocturno (Lden) - o indicador de ruído,
expresso em dB(A), associado ao incómodo global, dado pela expressão:

•

Indicador de ruído diurno (Ld) ou (Lday) - o nível sonoro médio de longa
duração, conforme definido na norma np 1730-1:1996, ou na versão actualizada
correspondente,

determinado

durante

uma

série

de

períodos

diurnos

representativos de um ano;
•

Indicador de ruído do entardecer (Le) ou (Levening) - o nível sonoro médio de
longa duração, conforme definido na norma NP 1730-1:1996, ou na versão
actualizada correspondente, determinado durante uma série de períodos do
entardecer representativos de um ano;

•

Indicador de ruído nocturno (Ln) ou (Lnight) – o nível sonoro médio de longa
duração, conforme definido na norma NP 1730-1:1996, ou na versão actualizada
correspondente,

determinado

durante

uma

série

de

períodos

nocturnos

representativos de um ano.
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6.6.5.
6.6.5.1.

IMPACTES DECORRENTES DA EXPLORAÇÃO
Avaliação acústica

Para caracterizar quantitativamente o ambiente sonoro registado durante o
funcionamento das instalações avícolas, de forma a avaliar os impactes resultantes
junto dos receptores sensíveis identificados, foram realizadas medições de ruído
ambiente, através da medição do parâmetro LAeq, junto da casa de habitação
existente a cerca de 40 m (Figura 6.1). No Anexo C constante do Volume 2 – Anexos
Técnicos apresenta-se a planta de localização dos referidos receptores sensíveis.

Figura 6.1 – Medição de ruído efectuada junto da casa de habitação, pertencente à Quinta e
localizada a cerca de 40 m dos pavilhões avícolas

As medições foram efectuadas com um Sonómetro de Classe 1 (RION – NL27), de
modelo homologado pelo IPQ e objecto de calibração periódica, munido de microfone
de alta sensibilidade e filtros de análise estatística.
O microfone foi equipado com um protector de vento para evitar sinais de baixa
frequência provocados pela passagem do vento. As medições realizaram-se com a
malha de ponderação A, assim, qualquer energia residual assume uma importância
irrelevante.
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Durante as medições foi utilizado um tripé para garantir estabilidade ao sistema de
medida. Antes de se iniciarem as medições o equipamento foi convenientemente
calibrado com um calibrador pistonfone. Esta calibração foi ainda confirmada no final
de cada sessão, não tendo sido verificado quaisquer desvios das posições de
calibração.
As medições foram efectuadas simultaneamente em modo “fast” e “impulse”, tendo
sido efectuadas com o sonómetro montado num tripé, de modo a que o microfone
ficasse sempre a uma altura compreendida entre 1,2 e 1,5 metros, a uma distância
superior a 3,5 metros de qualquer obstáculo, à excepção do solo.
As medições foram efectuadas no dia 23 de Abril de 2008 em período diurno, período
nocturno e período entardecer.
A caracterização do ambiente sonoro actual foi efectuada, com base na legislação
aplicável anteriormente transcrita. Assim, foram efectuadas medições, durante um
período de tempo suficiente para que os valores obtidos fossem extensíveis, com
algum grau de fiabilidade, a todo o período.
Os resultados obtidos nas medições realizadas são apresentadas no quadro seguinte,
bem como as informações relativas às medições, incluindo:
§

Identificação do n.º do ponto de medição;

§

Caracterização das fontes de ruído verificadas no local;

§

LAeq obtidos em período diurno, nocturno e entardecer;

§

Lden;

§

Hora das medições;

§

Observações relativas ao local ou à medição efectuada.
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Quadro 6.1 – Níveis sonoros obtidos na avaliação efectuada

Ponto

Ruído Diurno
Ld
dB(A)

Ruído do
Entardecer
Le
dB(A)

Ruído
nocturno
Ln
dB(A)

Ruído DiurnoEntardecerNocturno
Lden
dB(A)

Casa dos caseiros a
cerca de 40m da
instalação

40,3

39,1

39,0

45,5

Conforme se pode observar no quadro exposto anteriormente, os valores obtidos são
representativos de uma zona, no cômputo geral, pouco perturbada em termos de
ruído, em áreas tipicamente rurais e fracamente habitadas.
Verifica-se que, junto dos receptores sensíveis:
•

são cumpridos os valores estabelecidos no Artigo 11º - junto dos receptores
sensíveis são cumpridos os valores limite de Lden (igual ou inferior a 63 dB(A))
e de Ln (igual ou inferior a 53 dB(A));

•

os valores obtidos de LAeq do ruído ambiente no exterior, junto dos receptores
sensíveis, são inferiores a 45 dB(A), o que exclui a obrigatoriedade de
cumprimento do estabelecido na alínea b) do n.º 1 do Artigo 13º - cumprimento
do critério de incomodidade, considerado como a diferença entre o valor de
LAeq do ruído ambiente determinado durante a ocorrência do ruído particular
da actividade ou actividades em avaliação e o valor de LAeq do ruído residual,
diferença que não pode exceder 5 dB(A) no período diurno, 4 dB(A) no
período do entardecer e 3 dB(A) no período nocturno, nos termos do anexo I
ao RGR.

6.6.5.2.

Avaliação de Impactes

Conforme o anteriormente exposto, verifica-se que as instalações avícolas se
encontram em cumprimento dos valores limite estabelecidos no RGR, estando
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englobadas na avaliação de conformidade no que se refere ao desenvolvimento de
actividades permanentes.
Os impactes sobre o ambiente sonoro, decorrentes da exploração das instalações
avícolas, estão essencialmente associados ao funcionamento dos equipamentos
mecânicos que estão instalados. Nas instalações da Quinta Nova de S. José a
principal fonte de ruído está associada ao funcionamento dos silos que fornecem a
ração aos animais.
Os impactes provocados no ambiente sonoro, pelo referido equipamento considera-se
pouco significativo, permanente e reversível.
Em termos indirectos, foram considerados os impactes provocados pela circulação de
veículos pesados para transporte de ração, de camas, de subprodutos, de aves vivas
e de resíduos.
Relativamente aos transportes há a considerar as seguintes situações:
•

•

•

Transporte de ração:
−

Frequência: 1 vez por semana;

−

Período: manhã e tarde;

−

Tipo de veículo: Pesado

Transporte de cama:
−

Frequência: antes da entrada de cada bando – duas vezes por ano;

−

Período: manhã e tarde;

−

Tipo de veículo: Pesado

Transporte de subprodutos:

Aves mortas
−

Frequência: dias alternados, ou todos os dias;

−

Período: manhã;

−

Tipo de veículo: Pesado;

Estrume
−

Frequência: à saída do bando – duas vezes por ano;

−

Período: manhã e tarde;
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−
•

Tipo de veículo: Tractor com reboque ou veículo pesado;

Transporte de aves vivas:
−

Frequência: transferência das aves de recria para pavilhões de postura
– duas vezes por ano;

•

−

Período: manhã e noite;

−

Tipo de veículo: Pesado;

Transporte de resíduos:
−

Frequência: sempre que o volume justifique a recolha de material
(mensal, trimestral ou anual);

−

Período: manhã e noite;

−

Tipo de veículo: Pesado.

Considera-se que o tráfego verificado semanalmente constitui um volume bastante
reduzido, que poderá variar entre 5 a 10 veículos pesados por semana, o que aliado a
uma velocidade forçosamente reduzida conduz à obtenção de valores de ruído pouco
significativos.

6.6.6.

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO

Durante a exploração da instalação, são indicadas as seguintes medidas:
A circulação de veículos pesados deve efectuar-se essencialmente em período
diurno;
Deverá ser mantida a velocidade reduzida de tráfego de veículos pesados nas
zonas próximas aos receptores sensíveis;
Manter em bom funcionamento os equipamentos mecânicos (silos de
distribuição de ração), de forma a evitar situações anómalas de emissão de
ruído, assegurando a sua manutenção e revisão periódica;
Utilizar equipamento em conformidade com o disposto no Decreto-Lei n.º
76/2002, de 26 de Março, que aprova o Regulamento das Emissões Sonoras
para o Ambiente do Equipamento para Utilização no Exterior.
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6.7.

SOLOS

6.7.1.

METODOLOGIA

No que se refere aos solos, serão determinadas as actividades do sector da produção
avícola que possam causar alguma afectação sobre esta vertente ambiental, aferindo
para a instalação em apreço a existência ou não de impactes nesta matéria

6.7.2.

IMPACTES NA FASE DE EXPLORAÇÃO

O impacte mais significativo associado à generalidade da produção e exploração
avícola poderá estar associado à gestão do estrume retirado das instalações, caso o
mesmo não seja efectuado nas condições adequadas. Este material corresponde às
camas dos animais, removidas mecanicamente dos pavilhões, aquando da saída de
cada bando, sendo depositado temporariamente no exterior das instalações (em solo
impermeabilizado), durante o período de tempo em que se realizam as limpezas das
instalações.
De referir que o estrume gerado na exploração da actividade é considerado como um
subproduto ao abrigo do Regulamento (CE) nº 1774/2002, de 3 de Outubro, que
estabelece as regras sanitárias relativas aos subprodutos animais não destinados a
consumo humano.
No caso da instalação avícola – objecto do presente EIA – o estrume é removido das
instalações de produção (aquando das operações de limpeza que ocorrem duas vezes
por ano, após a saída de cada bando) e armazenado temporariamente em local
impermeabilizado e devidamente coberto (reduzindo significativamente o risco do
eventual respectivo arraste e lixiviação para os solos). O armazenamento temporário
deste subproduto é efectuado na Quinta do Talvay (contígua à Quinta Nova de S.
José), a cerca de 2 a 3 km da instalação. Este fertilizante orgânico é aplicado nos
solos agrícolas da Quinta Nova de S. José e Quinta do Talvay(pertencentes à
propriedade da SAQF, S.A.) de acordo com o estipulado no Código das Boas Práticas
Agrícolas, nas parcelas de terreno delimitadas nos desenhos apresentados no Anexo
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E do Volume 2 do presente EIA. De referir que esta prática, no caso em apreço,
mereceu o parecer favorável da Direcção Regional de Agricultura do Ribatejo e Oeste
do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas (conforme
documento apresentado no Anexo A do Volume 2 do presente EIA).
Nestas condições, considera-se que esta prática (devidamente autorizada) não
representa um impacte negativo associado à exploração da instalação avícola, uma
vez que é efectuada em condições controladas e adequadas e contribui para o
enriquecimento orgânico dos solos da envolvente da instalação. Em consequência,
favorece a retenção de água e dos nutrientes no solo, com evidentes benefícios na
vertente ambiental e agronómica.
Importa também referir que as águas residuais geradas nas instalações (resultantes
das instalações sanitárias) são direccionadas para uma fossa séptica com poço
absorvente existente no recinto. A infiltração da carga poluente decorrente deste
processo é minimizado pelo material filtrante do poço absorvente, gerando assim um
impacte negativo, contudo, pouco significativo, sobre a qualidade dos solos.
Dada a inexistência de utilização de óleos e combustíveis na exploração não são
expectáveis impactes sobre os solos decorrentes de eventuais derrames destes
produtos.

6.7.3.

IMPACTES NA FASE DE DESACTIVAÇÃO

No cenário (pouco provável) de desactivação da instalação, deverá ser efectuado um
plano específico para o desmantelamento que assegure que as actividades
necessárias sejam executadas com o mínimo prejuízo para os valores ambientais em
geral e versando especialmente sobre as medidas de gestão de resíduos adequadas e
de recuperação dos solos desmobilizados.
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6.7.4.

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E COMPENSAÇÃO

Na presente fase de exploração da instalação avícola em estudo são adoptadas as
seguintes práticas que permitem minimizar (indirectamente) os impactes sobre os
solos identificados anteriormente:
•

Adopção de uma política de prevenção através da introdução de dietas
nutricionais controladas, incluindo:
 incorporação dos aminoácidos meteonina e lisina nas dietas, com vista a
ajustar o teor proteico das rações às estritas necessidades das aves, na
óptica do conceito de proteína ideal, de forma a minimizar a excreção de
azoto nos excrementos e, consequentemente, também os estrumes;
 incorporação da enzima fitase nas dietas, a fim de elevar a digestibilidade
do fósforo fítico presente nas matérias-primas vegetais utilizados na
preparação

dos

alimentos

administrados

aos

animais,

e

consequentemente, diminuir a excreção do fósforo nas fezes, o que conduz
a menores teores do referido nutriente nos estrumes;
 suplementação das dietas com enzimas glucídicas e proteolíticas, capazes
de melhorar a digestabilidade de diversos constituintes orgânicos dos
alimentos e, por conseguinte, diminuir a quantidade de fezes;
 sendo as rações administradas às frangas por espalhamento no solo (por
forma a que todas as aves tenham igual acesso ao alimento), as rações
distribuídas são apresentadas na forma granulada, o que implica um prévio
tratamento térmico na operação de granulação, o qual eleva a
digestabilidade de diversos constituintes da dieta e, em consequência,
reduz a quantidade de dejectos.
•

Limpezas e desinfecção efectuadas a seco, reduzindo desta forma a
quantidade de águas residuais geradas nas instalações e, em consequência, o
risco de contaminação dos solos por infiltração no poço absorvente da fossa
séptica.
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•

Deposição e armazenamento temporário do estrume retirado das instalações
(durante o período de Inverno) em local impermeabilizado e devidamente
coberto (reduzindo significativamente o risco do eventual respectivo arraste e
lixiviação para os solos). O armazenamento temporário deste subproduto é
efectuado na Quinta do Talvay (contígua à Quinta Nova de S. José), a cerca de
2 a 3 km da instalação existente objecto do presente. Este fertilizante orgânico
é aplicado dos solos agrícolas da Quinta Nova de S. José e da Quinta do
Talvay (da propriedade da SAQF, S.A.) de acordo com o estipulado no Código
das Boas Práticas Agrícolas. De referir que esta prática mereceu, no caso em
apreço, o parecer favorável da Direcção Regional de Agricultura do Ribatejo e
Oeste do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas.

•

Armazenamento

temporário

dos

restantes

resíduos

em

áreas

impermeabilizadas, planas, protegidas da pluviosidade, do acesso de pessoas
e animais e da acção do vento, garantindo a protecção dos solos, águas
superficiais e subterrâneas;
Considerando as medidas já implementadas na instalação em apreço, francamente
minimizadores de impactes sobre todas as vertentes ambientais, não se considera
aplicável a implementação de medidas adicionais.

6.8.

6.8.1.

USO ACTUAL DO SOLO

METODOLOGIA

A identificação e a avaliação de impactes na componente do Uso Actual do Solo
baseia-se na aferição da existência das potencialidades ou conflitos da Instalação em
estudo com a ocupação actual do território.
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6.8.2.

IMPACTES NA FASE DE EXPLORAÇÃO

Tendo em conta que não se prevê qualquer tipo de expansão para a Instalação
avícola em estudo, não são expectáveis impactes directos sobre os usos do solo na
sua envolvente.
De referir, no entanto, que dada a existência de algumas explorações idênticas na
envolvente, em especial a Nordeste da exploração em estudo, será de se esperar, um
conjunto de impactes cumulativos que resultam da maior impermeabilização do solo e,
também, da crescente alteração, em especial, do seu uso agrícola, que apresenta
grande produtividade. Estes impactes cumulativos podem atingir uma magnitude
negativa significativa se a expansão da componente industrial no espaço não for
devidamente controlada.
Será de referir, igualmente, que o transporte de cargas e descargas de/e para a
exploração avícola poderá originar, tendo em conta que no caso presente o acesso à
exploração efectua-se sobre um caminho em terra batida, uma emissão significativa
de poeiras, com a consequente deposição sobre as culturas agrícolas limítrofes,
reduzindo a sua produtividade se essa emissão for de grande magnitude. Por outro
lado, poderão ocorrer derrames acidentais de combustíveis ou óleos que, se não
forem acautelados, constituirão fontes de degradação do solo; de um modo geral,
gerando impactes negativos, temporários, reversíveis e pouco significativos.
Existem, porém, alguns impactes positivos que poderão resultar da actividade avícola
sobre os usos agrícola do solo no que respeita, principalmente, à possibilidade de
reutilização do adubo produzido com o resíduo das camas das aves no aumento da
produtividade dos terrenos agricultados.

6.8.3.

IMPACTES NA FASE DE DESACTIVAÇÃO

A empresa de exploração avícola – objecto do presente estudo – não prevê a
desactivação da instalação em causa. No entanto, caso esta venha a ocorrer, os usos
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do solo para o local deverão estar em conformidade com o disposto na Planta de
Ordenamento do PDM de Alcobaça.

6.8.4.

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E COMPENSAÇÃO

Uma vez que não se esperam impactes negativos directos sobre o uso do solo na
faixa em estudo, decorrentes da exploração da instalação avícola em apreço, tendo
em conta que não se prevêem quaisquer novas instalações e/ou aumento das áreas
actualmente afectadas com a mesma, não se considera pertinente a preconização de
medidas de minimização.
Assinala-se, no entanto, um conjunto de medidas cautelares que permitem minimizar
os impactes indirectos que poderão vir a resultar da laboração da unidade avícola, em
especial no que respeita aos transportes de cargas e descargas de materiais de e para
a mesma, nomeadamente:
•

Limitação da velocidade de circulação dos veículos, de forma a reduzir as
emissões de poeiras;

•

Lavagem dos rodados dos veículos de transporte;

•

Cobertura dos veículos de transporte de materiais.

No cenário (pouco provável e não previsto) de desactivação da instalação, deverá ser
efectuado um plano específico para o desmantelamento que assegure que as
actividades necessárias sejam executadas com o mínimo prejuízo para os valores
ambientais em geral e versando especialmente sobre as medidas de gestão de
resíduos adequadas.
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6.9.

6.9.1.

GESTÃO DE RESÍDUOS E SUBPRODUTOS

METODOLOGIA

Neste capítulo são apresentados e caracterizados os resíduos e subprodutos gerados
nesta fase de exploração da instalação, são avaliados os seus impactes no ambiente e
sistemas de gestão existentes, identificando as medidas a adoptar e o destino final a
dar consoante a tipologia de resíduos. No Quadro 6.2 enumeram-se e classificam-se
os resíduos e subprodutos gerados na fase de exploração da instalação,
respectivamente de acordo com a classificação constante da Portaria n.º 209/2004, de
3 de Março (Lista Europeia de Resíduos).

6.9.2.

RESÍDUOS GERADOS NA FASE DE EXPLORAÇÃO

No que respeita à gestão de resíduos gerados na fase de exploração da instalação
avícola da Quinta Nova de S. José, da Sociedade Agrícola da Quinta da Freiria, S.A.,
constata-se a integração dos princípios de gestão expressos na política de gestão dos
resíduos adoptada em Portugal e na Comunidade Europeia, sendo que se encontram
implementadas diversas práticas com o objectivo da melhoria contínua da gestão
ambiental e do cumprimento legal em vigor nesta matéria.
Actualmente, a produção de resíduos na instalação em estudo é proveniente das
seguintes actividades:
Metabolismo das aves;
Limpeza e desinfecção dos pavilhões.
Actividade geral da exploração: administração, iluminação, instalações
sanitárias;
Cuidados de saúde prestados ao efectivo animal da exploração.
Nos quadros seguintes enumeram-se e classificam-se, de acordo com a LER, os
diferentes tipos de resíduos e subprodutos gerados nesta fase.
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Quadro 6.2 – Resíduos gerados na fase de exploração
RESÍDUO
Produtos químicos fora de
uso (permanganato de
potássio)

Embalagens de papel e
cartão

Embalagens de produtos
químicos (hipoclorito, aldeído
fórmico)

Embalagens contaminadas
(pesticidas, herbicidas,
insecticidas)

Resíduos hospitalares do
Grupo III (risco biológico)

IDENTIFICAÇÃO
LER

LOCAL DE PRODUÇÃO
/ ACTIVIDADE

16 05 09

Fumigação
(remanescente da
limpeza dos
pavilhões)

15 01 01

Caixas de pintos do
dia

(15 01 02)

Tratamento da água
de consumo nos
pavilhões

15 01 10*

Aplicação de agroquímicos na
envolvente dos
pavilhões

18 02 02*

Prestação de
cuidados de saúde
aos animais

ACONDICIONAMENTO

DESTINO FINAL

OBSERVAÇÕES

Contentor fechado
em local coberto

Operador de gestão de
resíduos não urbanos (AutoVila – Reciclagem de
Resíduos Industriais, Lda.)

Estes resíduos são
transferidos pelo produtor
para as instalações do Aviário
da Quinta da Freiria
(propriedade da SAQF, SA)

Granel

Ecopontos da Câmara
Municipal de Alcobaça e
posteriormente para a
estação de triagem
(Resioeste)

-

Em local coberto

Devolução aos fornecedores
para reutilização

Transferidos pelo produtor
para as instalações do Aviário
da Quinta da Freiria
(propriedade da SAQF, SA).
Estas embalagens retornam
(não são consideradas como
resíduos)

Contentor fechado
em local coberto

Operador de gestão de
resíduos não urbanos (AutoVila – Reciclagem de
Resíduos Industriais, Lda.)

Estes resíduos são
transferidos pelo produtor
para as instalações do Aviário
da Quinta da Freiria
(propriedade da SAQF, SA)

Recipiente fechado
em local coberto

Operador de gestão de
resíduos não urbanos
(SUCH – Serviço de
Utilização Comum dos
Hospitais)

Estes resíduos são
transferidos pelo produtor
para as instalações do Aviário
da Quinta da Freiria
(propriedade da SAQF, SA)
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RESÍDUO
Resíduos hospitalares do
Grupo IV (objectos cortantes
ou perfurantes)

IDENTIFICAÇÃO
LER

LOCAL DE PRODUÇÃO
/ ACTIVIDADE

18 02 01

ACONDICIONAMENTO

DESTINO FINAL

OBSERVAÇÕES

Prestação de
cuidados de saúde
aos animais

Recipiente fechado
em local coberto

Operador de gestão de
resíduos não urbanos
(SUCH – Serviço de
Utilização Comum dos
Hospitais)

Estes resíduos são
transferidos pelo produtor
para as instalações do Aviário
da Quinta da Freiria
(propriedade da SAQF, SA)

Acondicionadas nas
embalagens de
cartão das lâmpadas
novas e em local
coberto

Operador de gestão de
resíduos não urbanos (AutoVila – Reciclagem de
Resíduos Industriais, Lda.)

Estes resíduos são
transferidos pelo produtor
para as instalações do Aviário
da Quinta da Freiria
(propriedade da SAQF, SA)

Recipiente fechado
em local coberto

Operador de gestão de
resíduos não urbanos (AutoVila – Reciclagem de
Resíduos Industriais, Lda.)

Estes resíduos são
transferidos pelo produtor
para as instalações da SAQF,
SA (propriedade da mesma
Sociedade Agrícola)

Contentor fechado

Contentores municipais da
Câmara Municipal de
Alcobaça e posteriormente
para aterro da Resioeste

-

Lâmpadas fluorescentes

20 01 21*

Iluminação dos
pavilhões

Óleos usados (óleos
hidráulicos e lubrificantes)

13 01 10*
13 02 05*

Manutenção de
máquinas e
equipamentos

Resíduos sólidos urbanos

20 03 01

Actividade geral

NOTA: Os resíduos transferidos pelo produtor para as instalações da Quinta da Freiria são acondicionados correctamente de acordo com as exigências
legais em vigor, nomeadamente a Portaria nº 335/97, de 16 de Maio. Relativamente aos resíduos e matérias perigosas transportadas, considera-se que dado
o tipo e quantidade de materiais transportados, o produtor não fica sujeito às prescrições do ADR (Decreto-Lei nº 63-A/2008, de 3 de Abril), tendo no entanto
que respeitar as condições de transporte definidas Regulamento Nacional do Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada (RPE).
Na Quinta da Freiria os resíduos são depositados temporariamente num armazém exclusivo para resíduos, sendo separados por LER e correctamente
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identificados. Este armazém é totalmente impermeabilizado e coberto, estando provido de meios de ventilação natural. De referir que na Quinta da Freiria as
condições para armazenamento destes resíduos são melhores que em qualquer outra exploração.
Quadro 6.3 – Subprodutos gerados na fase de exploração
RESÍDUO
Carcaças de aves (animais
mortos)

Estrume das aves (fezes e
urina das aves e palha)

IDENTIFICAÇÃO
LER

LOCAL DE PRODUÇÃO
/ ACTIVIDADE

ACONDICIONAMENTO

DESTINO FINAL

OBSERVAÇÕES

02 01 02

Núcleos (pavilhões
avícolas)

Recipientes
impermeáveis e
vedados (sacos de
plástico)

Interaves, S.A.

-

Limpeza dos
núcleos (pavilhões
avícolas)

Armazenamento
temporário na Quinta
do Talvay (a 2 a 3
km de distância da
instalação) em local
impermeabilizado
(cimentado) e com
cobertura adequada

Quintas do Talway e Nova
de S. José

Este sub-produto é gerado na
limpeza dos pavilhões e
envolvido (nos períodos de
Primavera e Verão) nos
terrenos agrícolas envolventes
(conforme licença
apresentada no Anexo A do
Volume 2)

02 01 06
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De uma forma geral, há a consciência que os impactes ambientais resultantes da
actividade em estudo ao nível dos resíduos produzidos são tanto menores quanto melhor
for a sua gestão sobre os mesmos, apostando na prevenção da sua produção e da
perigosidade destes sempre que possível.
Constata-se que todos os resíduos gerados na instalação são recolhidos, devidamente
acondicionados e enviados a destino final adequado através de operadores licenciados
para o efeito.
Os resíduos equiparados a urbanos são colocados nos contentores municipais
existentes para o efeito e são posteriormente recolhidos pelos empresa SUMA, SA,
numa prestação de serviços realizada à Câmara Municipal de Alcobaça e entregues no
aterro sanitário localizado no Cadaval, gerido pela Resioeste.
Duas vezes por ano, aquando da limpeza e desinfecção dos pavilhões são gerados
resíduos de produtos químicos resultantes do permanganato de potássio que fica
remanescente da limpeza. Estes resíduos são armazenados em contentores fechados e
encaminhados pelo produtor para a Quinta da Freiria, propriedade da mesma Sociedade
Agrícola, sendo posteriormente entregues a um operador de gestão de resíduos
perigosos. As embalagens de plástico de produtos químicos da limpeza e do tratamento
da água são armazenadas em local coberto, e igualmente encaminhadas pelo produtor
para a Quinta da Freiria (Figura 6.2) e posteriormente devolvidas ao fornecedor dos
produtos para serem reutilizadas, não sendo deste modo considerados como resíduos.

Figura 6.2 – Zona de armazenamento temporário das embalagens de produtos químicos (para
reutilização) nas instalações da Quinta da Freiria
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Os resíduos hospitalares do Grupo III e IV resultam dos cuidados de saúde prestados
aos animais nas actividades médicas de prevenção, diagnóstico e tratamento. Estes
resíduos são armazenados em contentores próprios fornecidos pelo operador de
resíduos (contentores amarelos para os resíduos do Grupo III e contentores vermelhos
ou pretos com tampa vermelha para os resíduos do Grupo IV) e encaminhados pelo
produtor para a Quinta da Freiria (Figura 6.3), propriedade da mesma Sociedade
Agrícola, sendo posteriormente entregues ao operador de gestão de resíduos perigosos.

Figura 6.3 – Contentores para deposição dos resíduos hospitalares e zona de armazenamento
temporário nas instalações da Quinta da Freiria

As embalagens de papel e cartão (onde se incluem as embalagens que acondicionam os
pintos), plástico e vidro são depositadas em contentores fechados existentes na
exploração, identificados por cores (Figura 6.4 e Figura 6.5). Posteriormente estes
resíduos são depositados por um operário no ecoponto municipal mais próximo da
exploração, tendo como destino a estação de triagem da Resioeste e mais tarde a
indústria recicladora.

155
Instalação Existente de Produção Avícola – Aviário da Quinta Nova de S. José
Sociedade Agrícola da Quinta da Freiria, S.A.
Estudo de Impacte Ambiental – Volume 1 – Relatório Síntese

Sociedade Agrícola
da Quinta da
Freiria, S.A.

Figura 6.4 – Contentores para deposição
selectiva de resíduos existente na Quinta
Nova de S. José

Figura 6.5 – Ecoponto existente na Quinta do
Talvay (acesso à Quinta Nova de S.
José)

Um aspecto com significativa importância, no sector avícola, directamente associado não
só às questões ambientais mas também às questões de saúde pública, prende-se com a
produção em actividade normal das instalações, de fluxos de materiais designados por
subprodutos (animais mortos e estrumes).
No que respeita às carcaças das aves, este sub-produto é armazenado temporariamente
em sacos de plásticos dentro de um contentor, sendo depois encaminhado para a
unidade de transformação de subprodutos da empresa Interaves, S.A., que se encontra
devidamente licenciada para o efeito, dando cumprimento à legislação aplicável nesta
matéria.

Figura 6.6 – Contentor para deposição das carcaças das aves
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Os estrumes actualmente produzidos no aviário em estudo são incorporados nos solos
das Quintas do Talvay e Nova de S. José, nas parcelas de solos agrícolas delimitadas no
desenho apresentado no Anexo D do Volume 2 do presente EIA e de acordo com
Autorização / Parecer Favorável da Direcção Regional de Agricultura do Ribatejo e Oeste
do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas (exposto no Anexo
A do Volume 2 do presente EIA).
O espalhamento directo do estrume no solo é especialmente interessante na medida em
que evita efeitos nocivos para o ambiente decorrentes da volatilização do amoníaco
registada na compostagem e do transporte a longas distâncias. Acresce que o
espalhamento directo é particularmente justificável no caso desta Sociedade Agrícola,
visto que há um controlo muito rigoroso do estado sanitário dos seus efectivos avícolas e
devido ainda ao facto do aviário se situar numa região, cujos solos agrícolas, na sua
generalidade, apresentam baixos teores de matéria orgânica, o que significa que a
incorporação de correctivos orgânicos, como é o caso dos estrumes, iria permitir uma
maior retenção dos nutrientes (nitratos, fósforo, etc.) e da água – o que, evidentemente,
representaria um contributo benéfico em termos ambientais e também em termos
agronómicos, tanto mais que se está a atravessar um período de enorme escassez de
fósforo a nível mundial, nomeadamente para fabricar adubos químicos fosfatados. O
espalhamento directo dos estrumes nos solos procede-se de acordo com as regras
constantes do Código de Boas Práticas Agrícolas para a Protecção da Água contra a
Poluição com Nitratos de Origem Agrícola.

6.9.3.

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO

Os impactes associados à gestão de resíduos variam consoante as quantidades,
condições de armazenagem temporária, capacidade de valorização e destinos finais, dos
diferentes tipos de resíduos. A produção de resíduos consome necessariamente
recursos naturais quer localmente, quer fora da área em estudo, induzindo impactes
negativos, cuja magnitude depende das medidas de gestão adoptadas.
Dependendo da perigosidade, grau de contaminação e destino final, os resíduos
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induzem impactes negativos de significado variável. Através de práticas ambientais
eficazes pode-se diminuir os impactes indirectos no ambiente e no sistema de gestão de
resíduos da área do projecto, promovendo uma gestão sustentável dos resíduos.
Na presente fase de exploração da instalação avícola em estudo são adoptadas as
seguintes práticas na gestão de resíduos:
Adopção de uma política de prevenção através da introdução de dietas
nutricionais controladas;
Controlo veterinário permanente de forma a evitar e minimizar os níveis de
mortalidade;
Armazenagem temporária dos resíduos em áreas impermeabilizadas, planas,
protegidas da pluviosidade, do acesso de pessoas e animais e da acção do
vento, garantindo a protecção dos solos, águas superficiais e subterrâneas;
Conhecimento e actualização da legislação vigente em matéria de resíduos;
Reutilização das embalagens, sempre que possível;
Separação e recolha selectiva dos resíduos na fonte;
Sensibilização dos colaboradores para as boas práticas de gestão de
resíduos, reforçando a necessidade de prevenção;
Selecção das entidades de gestão de resíduos devidamente licenciadas pela
Agência Portuguesa do Ambiente, contempladas na lista de “Operadores de
Gestão de Resíduos Não Urbanos”;
Transporte de resíduos por destinatário autorizado para os resíduos em causa
(transportador com alvará para transporte) ou pelo próprio produtor
(Sociedade Agrícola da Quinta da Freiria, S.A.);
Acompanhamento, pela Sociedade Agrícola da Quinta da Freiria, S.A., do
adequado preenchimento das guias de acompanhamento de resíduos e
retenção do original e cópia dos exemplares correctamente preenchidos pelo
transportador e pelo destinatário;
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Manutenção de um registo completo dos resíduos produzidos na instalação
por origem, tipo e quantidade produzida, bem como a sua classificação LER e
destino final;
Actualização anual dos dados relativos à produção de resíduos da exploração
da Quinta Nova de S. José no Sistema Integrado de Registo Electrónico de
Resíduos (SIRER);
Rastreabilidade dos estrumes a espalhar em solo e aplicação das regras
constantes do Código de Boas Práticas Agrícolas para a Protecção da Água
contra a Poluição com Nitratos de Origem Agrícola.
Apesar das práticas já implementadas recomenda-se a adopção das seguintes medidas
de minimização:
criação de um modelo/registo interno de guia de resíduos de forma a registar
as quantidades produzidas por cada instalação, a preencher aquando do seu
transporte para a Quinta da Freiria, facilitando assim o preenchimento de
dados no Sistema Integrado de Registo Electrónico de Resíduos (SIRER);
Identificação e classificação dos resíduos armazenados em conformidade
com a Lista Europeia de Resíduos;
Elaboração de um plano de gestão de resíduos com indicações do tipo,
quantidade, destino final e entidades responsáveis autorizadas pela sua
gestão;
Promoção de acções de sensibilização / formação dos trabalhadores que
procedem ao manuseamento do estrume através do fornecimento de
informações das boas práticas aplicáveis;
Utilização de lâmpadas de baixo consumo energético.
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6.10.

6.10.1.

CONDICIONANTES E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

METODOLOGIA

Na avaliação dos impactes nas condicionantes e ordenamento do território foi verificada
a eventual afectação das áreas condicionadas constantes da Planta de Condicionantes
do PDM de Alcobaça (ilustradas no desenho n.º EIA-AV_QNSJ-09 – Planta de
Condicionantes – apresentada no Volume 3 do presente EIA).
A avaliação desses impactes será feita quanto aos seguintes parâmetros: negativo ou
positivo, pouco significativos, significativos ou muito significativos, temporários ou
permanentes, irreversíveis ou reversíveis.

6.10.2.

IMPACTES NA FASE DE EXPLORAÇÃO

Em termos de condicionantes legais, refere-se a instalação em apreço não afecta
qualquer área legalmente condicionada, embora se registe na respectiva envolvente a
existência de uma extensa mancha de Reserva ecológica Nacional / Reserva Agrícola
Nacional.
Em termos de Ordenamento, o facto da instalação se localizar numa zona classificada,
em termos de Ordenamento, como “Outras Áreas Agrícolas”, se afigura ajustada com a
ocupação que efectivamente aí se verifica desde 1983 (instalações avícolas). Refere-se
ainda que a instalação existente é anterior à aprovação e publicação do PDM de
Alcobaça, encontrando-se, no entanto, em consonância com o mesmo.
Não se identificam outras afectações, directas ou indirectas de servidões e restrições de
utilidade pública pela instalação avícola em estudo. Importa referir, que a empresa
proponente não prevê, actualmente, a necessidade de ampliação desta instalação
avícola, o que vem reforçar a ausência de impactes previstos nesta matéria.
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6.10.3.

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E RECOMENDAÇÕES

Face à ausência de impactes, decorrentes da exploração da instalação avícola em
apreço, não se considera pertinente a preconização de quaisquer medidas de
minimização.

6.11.

SÓCIO-ECONOMIA

6.11.1.

METODOLOGIA

Na avaliação dos impactes socio-económicos foram analisados, na fase de exploração,
as alterações induzidas a dois níveis: regional e local. Os impactes regionais têm como
referência a envolvência do concelho de Alcobaça. Os impactes locais analisam os
efeitos deste projecto a vários níveis, nomeadamente: demografia e povoamento,
emprego, actividades económicas e qualidade de vida das populações, tendo como
unidade de referência o concelho e os aglomerados populacionais.
A metodologia proposta para a descrição e classificação das alterações induzidas pela
implementação desta exploração tem em conta a complexidade dos impactes na
componente socio-económica e a necessidade de considerar os seguintes aspectos:
§

A situação de referência na ausência de intervenção;

§

A diferenciação entre as fases de construção e de exploração;

§

O dinamismo decorrente das novas necessidades induzidas pela própria
exploração.

A avaliação desses impactes será feita quanto aos seguintes parâmetros:
Sentido (negativo ou positivo);
Magnitude (pouco significativos, significativos ou muito significativos);
Duração (temporários ou permanentes);
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Reversibilidade (irreversíveis ou reversíveis).
Sempre que possível a informação apresentada será documentada com registos
fotográficos das afectações directas previsíveis no decorrer do projecto.
Serão também recomendados mecanismos e acções para a implementação de medidas,
com vista à minimização dos impactes negativos e ao reforço e valorização dos impactes
positivos do projecto.

6.11.2.

AVALIAÇÃO DE IMPACTES REGIONAIS

A exploração da instalação aviária em estudo tem efeitos positivos ao nível da economia
regional uma vez que integra um grupo de empresas de elevado interesse económico
para a região constituindo, no seu todo, uma importante garantia de emprego da mão-deobra local e desenvolvimento regional. Considera-se este facto como um impacte
positivo significativo permanente sob o ponto de vista socio-económico.

6.11.3.

AVALIAÇÃO DE IMPACTES LOCAIS

Para o efeito do presente relatório consideram-se impactes locais os exercidos ao nível
das componentes que caracterizam o descritor socio-económico, na área de influência
imediata da instalação, nomeadamente na freguesia de Alfeizerão.
À semelhança do que sucede a nível regional, a exploração da instalação aviária em
estudo tem efeitos positivos também a nível da economia local uma vez que integra um
grupo de empresas sendo uma importante garantia de emprego da mão-de-obra local.
Considera-se este facto como um impacte positivo significativo permanente sob o ponto
de vista socio-económico.
Em termos de efeitos negativos para o ambiente e a qualidade de vida das populações
que habitam na envolvente há a referir as seguintes actividades da exploração avícola
que poderão estar na origem de alguma incomodidade:
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•

O transporte de matérias-primas, ração para alimentar as aves, por veículo
pesado que ocorre uma vez por semana e material para a cama dos animais,
semestralmente. O percurso deste veículo inicia-se na localidade da Marteleira,
concelho da Lourinhã, atravessa Campelos e entra no Itinerário Complementar nº
1 até Alfeizerão, não afectando nesta via nenhuma localidade de forma directa.
Consideram-se assim, neste percurso, afectadas as populações da Marteleira,
Campelos e Alfeizerão;

•

O transporte de subprodutos, cadáveres de aves, por veículo pesado que ocorre
três vezes por semana, durante a manhã segue de Alfeizerão para o Itinerário
Complementar nº 1, na zona de Óbidos segue para o Itinerário Principal nº 6
(sentido Castelo Branco) e entra no Itinerário Complementar nº 2 para sul até à
localidade de Abrigada, no concelho de Alenquer. Neste percurso não é afectada
nenhuma localidade de forma directa, para além das localidades de Abrigada e
Alfeizerão. No entanto, considera-se algum condicionamento das estradas
secundárias envolventes a estas localidades e dos itinerários percorridos;

•

O transporte de aves vivas (frangas recriadas) são transportadas por veículo
pesado, duas vezes por ano, para aviários de reprodução, sitos na freguesia de
S. Bartolomeu dos Galegos, no concelho da Lourinhã e na freguesia de S. João
da Boavista no concelho de Tábua. Estes veículos fazem grande parte do seu
percurso pelo Itinerário Complementar nº 1 (A8), passando para a A1 na zona de
Leiria até ao IP3 por onde segue em direcção a Tábua (IC12). Em direcção a S.
Bartolomeu dos Galegos, os veículos seguem pela A8, logo a partir de Alfeizerão,
saindo no Nó de S. Mamede, junto à Roliça, seguindo para S. Bartolomeu dos
Galegos. Neste percurso não é afectada nenhuma localidade de forma directa,
para

além

da

localidade

Alfeizerão.

No

entanto,

considera-se

algum

condicionamento das estradas secundárias envolventes a estas localidades;
•

O transporte de resíduos, por veículo de mercadoria, que pode ser mensal,
trimestral ou anual. Este veículo atravessa o Itinerário Complementar nº 1
acedendo posteriormente a estradas secundárias até à localidade da Roliça,
concelho do Bombarral. Neste percurso não é afectada nenhuma localidade de
forma directa, para além das localidades de Roliça e Alfeizerão. No entanto,
considera-se

algum

condicionamento

das

estradas

secundárias

destas

localidades;
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•

Na época de manuseamento do estrume (duas vezes por ano) e respectiva
aplicação pode ocorrer alguma emissão de odores que causem incomodidade
para a envolvente. No entanto, o armazenamento temporário deste estrume é
efectuado com cobertura adequada e a sua aplicação nos solos agrícolas é
efectuada de acordo com o Código das Boas Práticas Agrícolas, podendo-se
considerar que os odores gerados não são nocivos ou incómodos. Assim, os
impactes decorrentes da emissão de odores dos pavilhões de estrume
classificam-se como negativos e significativos, contudo atenuados. Refira-se
ainda que a zona envolvente da exploração caracteriza-se por uma diminuta
ocupação habitacional.

No Desenho EIA-AV_QNSJ-11, constante do Volume 3 do presente EIA, apresenta-se a
Planta de Percursos Rodoviários efectuados de e para a instalação.
A exploração em estudo localiza-se numa grande herdade agrícola não estando
directamente associada a uma povoação ou mesmo perto de algum aglomerado
populacional. No entanto, na entrada para a instalação aviária encontra-se uma
habitação familiar (Figura 6.7) ocupada por uma trabalhadora da Quinta, e uma outra
habitação de maiores dimensões (Figura 6.8), ocupada pelos funcionários, sendo que os
impactes seguidamente referidos são bastante mais significativos nestes conjuntos
habitacionais. Podemos considerar ainda que os habitantes destes conjuntos
habitacionais têm um obstáculo construtivo na paisagem natural que se considera um
impacte negativo, significativo, permanente e irreversível.

Figura 6.7 – Habitação familiar localizado à
entrada da exploração avícola existente na

Figura 6.8 – Habitações dos proprietários da
Quinta Nova de S. José, localizadas na
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Quinta Nova de S. José

proximidade da exploração avícola

No Desenho EIA-AV_QNSJ-10, constante do Volume 3 do presente EIA, apresenta-se a
Carta de aspectos sócio-económicos da área de estudo.
A circulação dos veículos pesados causa algum incómodo nestas habitações e nas
povoações atravessadas ou naquelas que se encontrem na envolvente das vias mais
frequentemente utilizadas. Além do incómodo causado pela passagem dos veículos de
transporte de mercadorias referentes à exploração em estudo, tendo em conta a
quantidade de veículos em causa, não se considera a ocorrência de situações de
congestionamento de tráfego e de degradação do pavimento das vias utilizadas por
estes veículos. Atendendo a que o volume de tráfego previsto é pouco significativo e que
o principal acesso é uma estrada municipal, não se prevê a ocorrência de impactes
significativos causados pela circulação dos veículos afectos à exploração da instalação
avícola. No entanto, considera-se a existência de impactes negativos, caracterizados por
um aumento do ruído e pela diminuição da qualidade do ar decorrentes da circulação
automóvel, que poderá afectar a zona envolvente.
Ao nível do emprego directo, os impactes são positivos, permanentes e reversíveis uma
vez que exploração admite operários, embora dada a sua extensão e natureza, não
sejam em número muito significativo. No entanto, considerando o grupo económico que
explora esta unidade e a cadeia de actividade económica que está subjacente a esta
actividade considera-se que os impactes a nível de criação e estabilização de emprego e
de desenvolvimento económico do concelho os impactes são positivos e significativos.

6.11.4.

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DE IMPACTES NEGATIVOS E POTENCIAÇÃO DE
IMPACTES POSITIVOS

Com o objectivo de minimizar os impactes negativos na componente socio-económica,
preconizam-se as medidas de minimização que se descrevem seguidamente, a
implementar na actual fase de exploração da instalação:
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•

Definir previamente trajectos para circulação de veículos afectos à exploração, de
forma a evitar o trânsito desordenado e a incomodidade às habitações mais
próximas da área em estudo;

•

Não efectuar as actividades ruidosas durante o período nocturno;

•

Promover, tanto quanto possível, a utilização de mão-de-obra local;

•

No que se refere à emissão de odores e impactes sobre a qualidade do ar e
ambiente sonoro devem ser implementadas as medidas de minimização
indicadas anteriormente nos capítulos correspondentes;

•

As diversas entidades responsáveis pelo transporte de animais, ração e
subprodutos e dos resíduos gerados, devem efectuar preferencialmente um
percurso rodoviário que atravesse o menor número possível de zonas
habitacionais.

6.12.

6.12.1.

ANÁLISE DE RISCOS

METODOLOGIA

No presente capítulo, procede-se à análise de riscos decorrentes da exploração da
instalação avícola em apreço, explicitando-se as medidas implementadas e a
implementar em matéria de higiene e segurança e prevenção de riscos.
Será dada especial atenção aos riscos que possam estar associados a eventuais danos
sobre as vertentes ambientais, considerando-se que a análise de riscos humanos e
materiais da instalação se encontra analisada no âmbito de estudos específicos já
realizados.

166
Instalação Existente de Produção Avícola – Aviário da Quinta Nova de S. José
Sociedade Agrícola da Quinta da Freiria, S.A.
Estudo de Impacte Ambiental – Volume 1 – Relatório Síntese

Sociedade Agrícola
da Quinta da
Freiria, S.A.
6.12.2.

IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS

A actividade de pecuária – criação de aves de capoeira – poderá estar associada à
probabilidade de ocorrência de alguns riscos com eventuais danos sobre os valores
ambientais do meio envolvente.
Alguns dos riscos identificados na exploração em apreço correspondem a:
O manuseamento e armazenamento de estrume recolhido das instalações
poderá provocar a emissão de odores desagradáveis provocando incomodidade
nas populações mais próximas. Também a sua aplicação poderá provocar, em
alguns casos, problemas pontuais e localizados de poluição das águas
(superficiais e subterrâneas). Ambos os riscos consideram-se associados à
ocorrência de impactes negativos significativos, temporários e reversíveis,
contudo, no caso da instalação em apreço, consideram-se também de
probabilidade reduzida, dadas as medidas de minimização já implementadas e a
implementar pela empresa (e referidas ao longo deste estudo). Essas medidas
incluem nomeadamente: o armazenamento do estrume em instalação própria
impermeabilizada e a sensibilização / formação dos utilizadores finais deste subproduto através do fornecimento de informações das boas práticas para a
aplicação / espalhamento do estrume em solos agrícolas.

6.12.3.

MEDIDAS DE PREVENÇÃO E MINIMIZAÇÃO DE RISCOS E ACTUAÇÃO EM
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Com o objectivo de prevenir e minimizar a ocorrência de riscos com eventuais
consequências sobre os descritores ambientais, a instalação deverá implementar

e

manter, durante a exploração da instalação, as seguintes acções:
•

a organização deve possuir procedimentos e planos para prevenir, investigar e
responder a situações de emergência que conduzam ou possam conduzir a
impactes ambientais negativos.

•

A empresa deve garantir a formação contínua dos seus funcionários, no sentido
de conhecerem os meios e métodos de prevenção de riscos e de as actuações
face a situações de emergência;
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De igual forma, deve também formar / sensibilizar os seus funcionários para a
boa gestão do estrume removido das instalações (no que se refere ao seu
armazenamento temporário e respectiva aplicação em solos agrícolas),
realçando-se a importância do cumprimento das Boas Práticas Agrícolas
aquando da sua aplicação (no Anexo F do Volume 2 do presente EIA, apresentase um modelo de folheto de sensibilização para esta problemática a ser utilizado
nas acções de formação / sensibilização).

•

A empresa deve garantir as boas condições físicas da fossa séptica e poço
absorvente existentes e respectiva rede de drenagem no sentido de evitar
situações acidentais derrame de águas residuais;

•

A empresa deve garantir a periodicidade adequada de transfega de lamas da
fossa séptica, que deverão ser destinadas à ETAR municipal.

7.

7.1.

SÍNTESE DE IMPACTES E DE MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E
CONCLUSÕES

INTRODUÇÃO

No capítulo 6 do presente EIA procedeu-se, para cada factor ambiental considerado
relevante, à identificação e avaliação de impactes resultantes da exploração da
Instalação Existente de Produção Avícola – Quinta Nova de S. José da Sociedade
Agrícola da Quinta da Freiria, S.A., localizada em Vale de Maceira, freguesia de
Alfeizerão, concelho de Alcobaça. Para alguns descritores ambientais, foram igualmente
previstos os impactes decorrentes de uma eventual desactivação da instalação, embora
a mesma não esteja prevista pelo proponente. A fim de minimizar ou compensar, tanto
quanto possível, os impactes negativos identificados, qualificados e quantificados, foi
estabelecido um conjunto de medidas de minimização adequadas a cada factor
ambiental afectado.
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No presente capítulo, efectua-se uma síntese global da avaliação de impactes realizada,
procedendo-se, igualmente à sistematização das principais medidas de minimização
apresentadas nos diferentes descritores ambientais.

7.2.

SÍNTESE DA AVALIAÇÃO DE IMPACTES
MINIMIZAÇÃO / RECOMENDAÇÕES

E

DE

MEDIDAS

DE

A análise desenvolvida no presente Estudo de Impacte Ambiental permitiu caracterizar
os principais factores de notório interesse ambiental face ao objecto em estudo se tratar
de uma instalação existente de exploração avícola, tendo sido avaliados os impactes na
actual fase de exploração e previstos, em alguns casos, os impactes decorrentes da
desactivação da instalação (que, contudo, não se encontra prevista). Para cada descritor
ambiental em que se aferiu a ocorrência de impactes negativos ou a sua possibilidade foi
indicado um conjunto de medidas de minimização consideradas adequadas e ajustadas
à instalação em apreço.
No quadro seguinte, são apresentadas globalmente e sumariamente as principais
afectações da instalação sobre o ambiente e as respectivas medidas de minimização (já
implementadas ou preconizadas).
No Desenho EIA-AV_QNSJ-12, constante do Volume 3 do presente EIA, apresenta-se a
Carta Síntese de Impactes decorrentes da exploração da instalação.
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Quadro 8.1 – Quadro Síntese de Impactes e Medidas de Minimização
IMPACTES

LOCALIZAÇÃO

SENTIDO/
SIGNIFIC.

DURAÇÃO REVERS.

FASE

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO

Geologia e Geomorfologia
Não se verificam afectações decorrentes de
escavações ou aterro nem riscos de
instabilidade de taludes

Recinto da instalação

0

-

-

Em caso de desactivação da instalação (não
prevista) ocorrerão impactes associados à
realização de escavações e aterros e à
circulação de maquinaria

Recinto da instalação

-

T

R

•

Caso a desactivação da exploração venha a ser prevista, a mesma será efectuada mediante um plano
próprio a elaborar na altura, salvaguardando o cumprimento de medidas de minimização de impactes
ambientais.

Recursos Hídricos e Qualidade da Água
Medidas de minimização já implementadas na instalação:
•
•
Não se verifica a contaminação dos recursos
hídricos, através da exploração em estudo,
dado que as águas residuais (em pequeno
volume) são encaminhadas na sua totalidade
para o sistema composto por fossa séptica e
vala absorvente.

•

•
Recinto da instalação

Os consumos de água na instalação
encontram-se resumidos ao indispensável,
havendo uma notória atenção ao uso
eficiente da água, não sendo de assinalar
qualquer impacte sobre esta matéria.

0

-

-

•

Utilização de bebedouros de tipo pipeta que, pelas suas características, evitam desperdícios de água,
frequentemente registados quando se instalam os tradicionais bebedouros de tipo campânula;
Controlo do abeberamento, nomeadamente a fim de se evitar que as aves usem exageradamente os
bebedouros fora do período das refeições, o que poderia conduzir a derramamentos de água sobre as
camas;
Limpezas e desinfecções efectuadas a seco, recorrendo-se para o efeito a vassouras mecânicas
rebocadas por tractor, e à libertação de formol gasoso, resultante da reacção exotérmica entre o
permanganato de potássio e o aldeído fórmico;
Instalação de contadores de água em todos os pavilhões da exploração avícola, para controlo do
consumo de água pelas aves e detecção da eventual ocorrência de rupturas nas canalizações de
água;
criação de frangas, futuras galinhas reprodutoras pesadas de tipo anão, que consomem menos ração
e, por consequência, menos água, do que as aves de tipo convencional.

Medidas de minimização adicionais a implementar:
•

•
•

Continuação da manutenção dos sistemas de fornecimento de água aos animais (através de pipetas),
que constitui actualmente um sistema de elevada eficácia e que minimiza significativamente o
consumo global de água na exploração;
Continuação da realização de limpeza a seco das instalações dos animais, após a saída de cada
bando, evitando a realização de lavagens e, em consequência, o consumo de água;
Proceder ao licenciamento, junto da CCDR de captações de água adicionais (caso venham a revelarse necessárias);
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IMPACTES

Refere-se a probabilidade, embora reduzida,
de ocorrência de situações acidentais de
derrame de águas residuais devido a
esgotamento do sistema. Esta situação, caso
ocorra, ocasiona um impacte negativo,
significativo, temporário e reversível.

LOCALIZAÇÃO

Recinto da instalação

SENTIDO/
SIGNIFIC.

--

DURAÇÃO REVERS.

P

FASE

R

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
•

Manter em funcionamento um sistema de gestão de resíduos que permita o seu correcto
armazenamento e encaminhamento para destino final adequado, evitando a contaminação, não só
dos recursos hídricos, mas também dos solos.

•

Continuação da drenagem de águas residuais para a fossa séptica existente e continuação da
garantia das boas condições físicas do sistema existente e respectiva rede de drenagem, no sentido
de evitar situações acidentais de derrame de águas residuais;
Manutenção e inspecção periódica de toda a rede de abastecimento de água às instalações por forma
a detectar e corrigir eventuais fugas;

•

Qualidade do Ar
Salienta-se
a
emissão
de
odores
desagradáveis com origem nos estrumes
produzidos (camas dos animais), estando os
mesmos associados a emissões de gases,
dos quais se salienta o amoníaco.
Dada a existência de uma exploração
idênticas na envolvente, poderão ocorrer no
local alguns impactes cumulativos sobre a
qualidade do ar, originada pela emissão
conjunta de odores.

Recinto da instalação e
respectiva envolvente

Os sistemas de aquecimento das instalações
com recurso a queimadores gás propano
geram emissões de gases para a atmosfera.

Recinto da instalação e
respectiva envolvente

-

Medidas de minimização já implementadas na instalação:
- Medidas de controlo do grau de humidade da cama dos animais:

T

R

--

•

•

utilização de dispositivos e meios de uso eficiente da água para o abeberamento dos animais
(evitando o desperdício de água e, simultaneamente, o derramamento de água sobre as camas e o
respectivo humedecimento);
instalação de extractores de ar nas paredes exteriores dos pavilhões avícolas, com vista à renovação
dinâmica do ar no interior dos pavilhões e, por conseguinte, contribuindo para a secagem das camas;

- Medidas de controlo nutricional dos animais:
• ajuste do teor proteico das rações às necessidades das aves com a incorporação dos aminoácidos
meteonina e lisina nas dietas com vista à redução do azoto nos excrementos e, consequentemente,
nos estrumes;
• suplementação das dietas com enzimas glucídicas e proteolíticas, capazes de melhorar a
digestabilidade de diversos constituintes orgânicos dos alimentos e, por conseguinte, diminuir a
quantidade de fezes;
• suplementação das dietas em fitases, em ordem ao aumento da digestibilidade do fósforo fítico
presente nas matérias-primas de origem vegetal utilizadas na preparação de rações;
• distribuição de ração granulada (com um tratamento térmico prévio), que permite reduzir desperdícios
na alimentação e eleva a digestabilidade de diversos constituintes da dieta, reduzindo, em
consequência, a quantidade de dejectos;

-

T

R

- Medidas de redução de consumo de energia:
• aquecimento parcial do pavilhão durante os primeiros dias de vida das aves, utilizando para a
confinação do espaço umas cortinas de plástico, de modo a reduzir acentuadamente o volume de ar a
aquecer, e em consequência, a reduzir a combustão de GPL nos sistemas de aquecimento das
instalações;
• utilização de aquecedores equipados com termóstato e sondas de temperatura, evitando assim
eventuais desperdícios de energia e, concomitantemente, proporcionando um aquecimento uniforme e
adequado ao bem-estar das frangas;
• substituição progressiva das lâmpadas incandescentes convencionais por lâmpadas de baixo
consumo;
- Medidas de manuseamento e aplicação do estrume:
• armazenamento temporário do estrume em local impermeabilizado e devidamente coberto (reduzindo
significativamente a emissão de odores associada). O armazenamento temporário deste subproduto é
efectuado na Quinta do Talvay (contígua à Quinta Nova de S. José), a cerca de 2 a 3 kms da
instalação, distante da ocupação sensível registada neste capítulo.
• Aplicação do estrume / fertilizante orgânico nos solos agrícolas da Quinta Nova de S. José
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Sociedade Agrícola
da Quinta da
Freiria, S.A.
IMPACTES

Em caso de desactivação da instalação (não
prevista) a execução da demolição dos
edifícios, as eventuais escavações e a
circulação de máquinas constituem as
actividades que potencialmente originam
alguma degradação da qualidade do ar da
zona
envolvente
com
consequente
incomodidade para as populações que
habitam nas imediações da exploração.

LOCALIZAÇÃO

Recinto da instalação e
respectiva envolvente

SENTIDO/
SIGNIFIC.

-

DURAÇÃO REVERS.

T

FASE

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
(pertencentes à propriedade da SAQF, S.A.) de acordo com o estipulado no Código das Boas Práticas
Agrícolas. De referir que esta prática mereceu o parecer favorável da Direcção Regional de Agricultura
do Ribatejo e Oeste do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas
Considerando-se as medidas anteriormente descritas (já implementadas na instalação em apreço) adequadas
e francamente minimizadoras de impactes sobre a qualidade do ar, não se considera aplicável, neste caso, a
preconização de medidas adicionais.
• Humedecimento das superfícies dos terrenos que ficarem a descoberto e não compactados, durante
as acções de demolição, a fim de minimizar a dispersão de poeiras por acção do vento e da operação
das máquinas e veículos afectos à obra. A ressuspensão de poeiras, sobretudo em zonas não
pavimentadas da obra deve ser minimizada, igualmente pela aspersão periódica de água. Esta medida
reveste-se de primordial importância nas imediações da zona habitacional bem como de áreas
agrícolas existentes na zona em estudo.
• Realização do transporte de resíduos resultantes das demolições e as terras com as adequadas
coberturas das terras de forma a minimizar a emissão de poeiras durante o transporte.
• Interdição das operações de queima a céu aberto, na zona de obra, em consonância com a legislação
em vigor.
• Manutenção cuidada dos veículos e máquinas de obra a fim de evitar as emissões excessivas e
desnecessárias de poluentes para a atmosfera, provocadas por uma carburação ineficiente.

R

Ambiente Sonoro
Registam-se impactes associados ao
funcionamento dos equipamentos mecânicos
que estão instalados. Nas instalações em
estudo a principal fonte de ruído está
associada ao funcionamento dos silos que
fornecem a ração aos animais.
Em termos indirectos, consideram-se os
impactes provocados pela circulação de
veículos pesados para transporte de ração,
de aves do dia, de aves para os núcleos de
reprodução, de subprodutos (estrume).

Recinto da instalação e
respectiva envolvente

-

P

•
•

R

•
Recinto da instalação e
respectiva envolvente

-

•

T

R

Circulação de veículos pesados essencialmente em período diurno;
Circulação do tráfego de veículos pesados a velocidade reduzida nas zonas próximas aos receptores
sensíveis;
Manutenção do bom funcionamento dos equipamentos mecânicos (silos e comedouros), por forma a
evitar situações anómalas de emissão de ruído, assegurando a sua manutenção e revisão periódica;
Utilização de equipamento em conformidade com o disposto no Decreto-Lei n.º 76/2002, de 26 de
Março, que aprova o Regulamento das Emissões Sonoras para o Ambiente do Equipamento para
Utilização no Exterior.

Solos
No caso da instalação avícola – objecto do
presente EIA – o estrume é removido das
instalações de produção (aquando das
operações de limpeza que ocorrem duas
vezes por ano, após a saída de cada bando)
e armazenado temporariamente em local
impermeabilizado e devidamente coberto
(reduzindo significativamente o risco do
eventual respectivo arraste e lixiviação para
os solos). O armazenamento temporário
deste subproduto é efectuado na Quinta do
Talvay (contígua à Quinta Nova de S. José),
a cerca de 2 a 3 kms da instalação. Este
fertilizante orgânico é aplicado dos solos
agrícolas da Quinta Nova de S. José
(pertencentes à propriedade da SAQF, S.A.)
de acordo com o estipulado no Código das

Recinto da instalação

0

T

R

Medidas de minimização já implementadas na instalação:
- Adopção de uma política de prevenção através da introdução de dietas nutricionais controladas,
incluindo:
• incorporação dos aminoácidos meteonina e lisina nas dietas, com vista a ajustar o teor proteico das
rações às estritas necessidades das aves, na óptica do conceito de proteína ideal, de forma a
minimizar a excreção de azoto nos excrementos e, consequentemente, também os estrumes;
• incorporação da enzima fitase nas dietas, a fim de elevar a digestibilidade do fósforo fítico presente
nas matérias-primas vegetais utilizados na preparação dos alimentos administrados aos animais, e
consequentemente, diminuir a excreção do fósforo nas fezes, o que conduz a menores teores do
referido nutriente nos estrumes;
• suplementação das dietas com enzimas glucídicas e proteolíticas, capazes de melhorar a
digestabilidade de diversos constituintes orgânicos dos alimentos e, por conseguinte, diminuir a
quantidade de fezes;
• sendo as rações administradas às frangas por espalhamento no solo (por forma a que todas as aves
tenham igual acesso ao alimento), as rações distribuídas são apresentadas na forma granulada, o que
implica um prévio tratamento térmico na operação de granulação, o qual eleva a digestabilidade de
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LOCALIZAÇÃO

SENTIDO/
SIGNIFIC.

DURAÇÃO REVERS.

Boas Práticas Agrícolas, nas parcelas de
terreno pertencentes à Sociedade Agrícola
da Quinta da Freiria, S.A.. De referir que esta
prática mereceu o parecer favorável da
Direcção Regional de Agricultura do Ribatejo
e Oeste do Ministério da Agricultura, do
Desenvolvimento Rural e das Pescas.
As águas residuais geradas nas instalações
(resultantes das instalações sanitárias) são
direccionadas para uma fossa séptica com
poço absorvente existente no recinto. A
infiltração da carga poluente decorrente deste
processo é minimizado pelo material filtrante
do poço absorvente, gerando assim um
impacte
negativo,
contudo,
pouco
significativo, sobre a qualidade dos solos.

No cenário (não previsto) de desactivação da
instalação poderá ocorrer a contaminação
local de solos pela deposição de resíduos
decorrentes das actividades de demolição.

Recinto da instalação

-

T

R

Recinto da instalação

-

T

R

FASE

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
diversos constituintes da dieta e, em consequência, reduz a quantidade de dejectos.
- Limpezas e desinfecção efectuadas a seco, reduzindo desta forma a quantidade de águas residuais
geradas nas instalações e, em consequência, o risco de contaminação dos solos por infiltração no
poço absorvente da fossa séptica.
- Deposição e armazenamento temporário do estrume retirado das instalações (durante o período de
Inverno) em local impermeabilizado e devidamente coberto (reduzindo significativamente o risco do
eventual respectivo arraste e lixiviação para os solos). O armazenamento temporário deste subproduto
é efectuado na Quinta do Talvay (contígua à Quinta Nova de S. José), a cerca de 2 a 3 kms da
instalação existente objecto do presente. Este fertilizante orgânico é aplicado dos solos agrícolas da
Quinta Nova de S. José (da propriedade da SAQF, S.A.) de acordo com o estipulado no Código das
Boas Práticas Agrícolas. De referir que esta prática mereceu o parecer favorável da Direcção Regional
de Agricultura do Ribatejo e Oeste do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das
Pescas.
- Armazenamento temporário dos restantes resíduos em áreas impermeabilizadas, planas, protegidas da
pluviosidade, do acesso de pessoas e animais e da acção do vento, garantindo a protecção dos solos,
águas superficiais e subterrâneas;
Considerando as medidas já implementadas na instalação em apreço, francamente minimizadores de
impactes sobre todas as vertentes ambientais, não se considera aplicável a implementação de medidas
adicionais.
•

Elaboração de um plano específico para o desmantelamento que assegure que as actividades
necessárias sejam executadas com o mínimo prejuízo para os valores ambientais em geral e versando
especialmente sobre as medidas de gestão de resíduos adequadas e de recuperação dos solos
desmobilizados.

Uso Actual do Solo
Dada a existência de uma exploração
idêntica na envolvente, será de se esperar,
na faixa de estudo, um conjunto de impactes
cumulativos que resultam da maior
impermeabilização do solo e, também, da
crescente alteração do seu uso agrícola e
florestal. Estes impactes cumulativos podem
atingir uma magnitude negativa significativa
se a expansão da componente industrial no
espaço não for devidamente controlada.
O transporte de cargas e descargas de/e
para a exploração avícola poderá originar,
tendo em conta que no caso presente o
acesso à exploração efectua-se sobre um
caminho em terra batida, uma emissão
significativa de poeiras, com a consequente
deposição sobre as culturas agrícolas
limítrofes, reduzindo a sua produtividade se
essa emissão for de grande magnitude.

Recinto da instalação e
respectiva envolvente

--

P

IR
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Recinto da instalação e
respectiva envolvente

•
•
•

Limitação da velocidade de circulação dos veículos, de forma a reduzir as emissões de poeiras;
Lavagem dos rodados dos veículos de transporte;
Cobertura dos veículos de transporte de materiais.
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LOCALIZAÇÃO

SENTIDO/
SIGNIFIC.

Refere-se como impacte positivo, a
possibilidade de reutilização do fertilizante
orgânico produzido com o estrume resultante
das camas das aves no aumento da
produtividade dos solos agrícolas.

Locais de aplicação do
estrume gerado na
instalação

+

DURAÇÃO REVERS.

P

FASE

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO

R

Gestão de Resíduos e Subprodutos

Impactes associados à produção de resíduos
e subprodutos, minimizados pelas práticas
de gestão já implementadas

Recinto da instalação e
Quinta da Freiria

-

P

IR

Na presente fase de exploração da instalação avícola em estudo são adoptadas as seguintes práticas na
gestão de resíduos:
• Adopção de uma política de prevenção através da introdução de dietas nutricionais controladas;
• Controlo veterinário permanente de forma a evitar e minimizar os níveis de mortalidade;
• Armazenagem temporária dos resíduos em áreas impermeabilizadas, planas, protegidas da
pluviosidade, do acesso de pessoas e animais e da acção do vento, garantindo a protecção dos solos,
águas superficiais e subterrâneas;
• Conhecimento e actualização da legislação vigente em matéria de resíduos;
• Reutilização das embalagens, sempre que possível;
• Separação e recolha selectiva dos resíduos na fonte;
• Sensibilização dos colaboradores para as boas práticas de gestão de resíduos, reforçando a
necessidade de prevenção;
• Selecção das entidades de gestão de resíduos devidamente licenciadas pela Agência Portuguesa do
Ambiente, contempladas na lista de “Operadores de Gestão de Resíduos Não Urbanos”;
• Transporte de resíduos por destinatário autorizado para os resíduos em causa (transportador com
alvará para transporte) ou pelo próprio produtor (Sociedade Agrícola da Quinta da Freiria, S.A.);
• Acompanhamento, pela Sociedade Agrícola da Quinta da Freiria, S.A., do adequado preenchimento
das guias de acompanhamento de resíduos e retenção do original e cópia dos exemplares
correctamente preenchidos pelo transportador e pelo destinatário;
• Manutenção de um registo completo dos resíduos produzidos na instalação por origem, tipo e
quantidade produzida, bem como a sua classificação LER e destino final;
• Actualização anual dos dados relativos à produção de resíduos da exploração de Pena Branca I no
Sistema Integrado de Registo Electrónico de Resíduos (SIRER);
• Rastreabilidade dos estrumes a espalhar em solo e aplicação das regras constantes do Código de
Boas Práticas Agrícolas para a Protecção da Água contra a Poluição com Nitratos de Origem Agrícola.
Apesar das práticas já implementadas recomenda-se a adopção das seguintes medidas de minimização:
•

•
•
•
•

criação de um modelo/registo interno de guia de resíduos de forma a registar as quantidades
produzidas por cada instalação, a preencher aquando do seu transporte para a Quinta da Freiria,
facilitando assim o preenchimento de dados no Sistema Integrado de Registo Electrónico de Resíduos
(SIRER);
Identificação e classificação dos resíduos armazenados em conformidade com a Lista Europeia de
Resíduos;
Elaboração de um plano de gestão de resíduos com indicações do tipo, quantidade, destino final e
entidades responsáveis autorizadas pela sua gestão;
Promoção de acções de sensibilização / formação dos trabalhadores que procedem ao
manuseamento do estrume através do fornecimento de informações das boas práticas aplicáveis;
Utilização de lâmpadas de baixo consumo energético.

Condicionantes e Ordenamento do Território
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LOCALIZAÇÃO

SENTIDO/
SIGNIFIC.

Recinto da instalação

0

DURAÇÃO REVERS.

FASE

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO

Em termos de condicionantes legais, referese a instalação em apreço não afecta
qualquer área legalmente condicionada,
embora se registe na respectiva envolvente a
existência de uma extensa mancha de
Reserva ecológica Nacional / Reserva
Agrícola Nacional.
Em termos de Ordenamento, o facto da
instalação
se
localizar
numa
zona
classificada, em termos de Ordenamento,
como “Outras Áreas Agrícolas”, se afigura
ajustada com a ocupação que efectivamente
aí se verifica desde 1983 (instalações
avícolas). Refere-se ainda que a instalação
existente é anterior à aprovação e publicação
do PDM de Alcobaça, encontrando-se, no
entanto, em consonância com o mesmo.

P

R

•

Face à ausência de impactes, decorrentes da exploração da instalação avícola em apreço, não se
considera pertinente a preconização de quaisquer medidas de minimização.

•

Promover, tanto quanto possível, a utilização de mão-de-obra local;

•

Definir previamente trajectos para circulação de veículos afectos à exploração, de forma a evitar o
trânsito desordenado e a incomodidade às habitações mais próximas da área em estudo;
Não efectuar as actividades ruidosas durante o período nocturno;
No que se refere à emissão de odores e impactes sobre a qualidade do ar e ambiente sonoro devem
ser implementadas as medidas de minimização indicadas anteriormente nos capítulos
correspondentes;
As diversas entidades responsáveis pelo transporte de animais, ração e subprodutos e dos resíduos
gerados, devem efectuar preferencialmente um percurso rodoviário que atravesse o menor número
possível de zonas habitacionais.

Não se identificam outras afectações, directas
ou indirectas de servidões e restrições de
utilidade pública pela instalação avícola em
estudo. Importa referir, que a empresa
proponente não prevê, actualmente, a
necessidade de ampliação desta instalação
avícola, o que vem reforçar a ausência de
impactes previstos nesta matéria.

Sócio-economia
A exploração da instalação aviária em
estudo tem efeitos positivos ao nível da
economia regional uma vez que integra um
grupo de empresas de elevado interesse
económico para a região constituindo, no
seu todo, uma importante garantia de
emprego
da
mão-de-obra
local
e
desenvolvimento regional.
Em termos de efeitos negativos para o
ambiente e a qualidade de vida das
populações que habitam na envolvente há a
referir
as
seguintes
actividades
da
exploração avícola:
- transporte de matérias-primas e animais
vivos para as instalações e de resíduos e
subprodutos das mesmas;
manuseamento
(armazenamento
temporário e aplicação) de estrume
resultante das camas dos animais, removido
aquando da saída de cada bando (duas
vezes por ano)

Região onde se localiza a
instalação e respectiva
envolvente local

Envolvente da instalação

++

--
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T

R

R

•
•

•
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DURAÇÃO REVERS.

FASE

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO

Análise de Riscos Ambientais
A actividade de pecuária eficiente – criação
de aves de capoeira – poderá estar
associada à probabilidade de ocorrência de
alguns riscos com eventuais danos sobre os
valores ambientais do meio envolvente.
Alguns
dos
riscos
identificados
na
exploração em apreço correspondem a:
- operação de remoção de lamas
provenientes da fossa séptica com poço
absorvente poderá induzir a impactes
negativos significativos na qualidade das
águas (quer superficiais quer subterrâneas)
e sobre os solos, caso ocorra uma deposição
não controlada deste resíduo semi-líquido.
Salienta-se
a
probabilidade,
embora
reduzida, de ocorrência de situações
acidentais de derrame de águas residuais
devido a esgotamento do sistema. Estas
situações, caso ocorram, ocasionam um
impacte negativo, significativo, temporário e
reversível.
- O manuseamento e armazenamento
temporário de estrume recolhido das
instalações poderá provocar a emissão de
odores
desagradáveis
provocando
incomodidade
nas
populações
mais
próximas. Reaça-se contudo que o
armazenamento temporário é efectuado em
local impermeabilizado e com uma cobertura
apropriada e qua a aplicação (para a qual a
empresa dispõe de licença pela entidade
oficial competente) é efectuada de acordo
com as disposições do Código de Boas
Práticas Agrícolas.

•
•
Recinto da instalação e
respectiva envolvente

--

•
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•
•

a organização deve possuir procedimentos e planos para prevenir, investigar e responder a situações
de emergência que conduzam ou possam conduzir a impactes ambientais negativos.
A empresa deve garantir a formação contínua dos seus funcionários, no sentido de conhecerem os
meios e métodos de prevenção de riscos e de as actuações face a situações de emergência;
De igual forma, deve também formar / sensibilizar os seus funcionários para a boa gestão do estrume
removido das instalações (no que se refere ao seu armazenamento temporário e respectiva aplicação
em solos agrícolas), realçando-se a importância do cumprimento das Boas Práticas Agrícolas aquando
da sua aplicação.
A empresa deve garantir as boas condições físicas da fossa séptica e poço absorvente existentes e
respectiva rede de drenagem no sentido de evitar situações acidentais de derrame de águas residuais;
A empresa deve garantir a periodicidade adequada de transfega de lamas da fossa séptica, que
deverão ser destinadas à ETAR municipal.

Legenda:
Símbolo

Significado

0

Impacte nulo (sem significado)

-

Impacte negativo pouco significativo
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Impacte negativo significativo
Impacte negativo muito significativo
Impacte positivo pouco significativo
Impacte positivo significativo

T

Impacte Temporário

P

Impacte Permanente

R

Impacte Reversível

IR

Impacte Irreversível
Fase de Exploração

Fase de Desactivação (não prevista)
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7.3.

SÍNTESE CONCLUSIVA

O presente Estudo de Impacte Ambiental (EIA) teve como objecto de análise a
Instalação de Produção Avícola – Quinta Nova de S. José – da Sociedade Agrícola da
Quinta da Freiria, S.A., uma instalação já existente, localizada em Vale de Maceira, na
freguesia de Alfeizerão que pertence ao concelho de Alcobaça. A sua elaboração foi
concertada com a Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril (que fixa as normas técnicas para
a estrutura do EIA) e com as “Directrizes para a elaboração dos estudos de impacte
ambiental, de instalações de suinicultura existentes, sujeitas a avaliação de impacte
ambiental e a licenciamento ambiental”, com as devidas adaptações por se tratar de uma
instalação avícola. O estudo contemplou uma caracterização ambiental do local de
implantação da instalação em apreço e sua envolvente directa (num raio aproximado de
1000 metros). Foram identificados os impactes decorrentes da exploração da instalação
avícola e descritas as medidas (já implementadas e a implementar) que os permitem
atenuar. Para alguns descritores ambientais (sempre que aplicável) foram igualmente
previstos os impactes decorrentes da desactivação da instalação (embora esta acção
não se encontre prevista pelo proponente) e preconizadas as respectivas medidas de
minimização. Os descritores ambientais avaliados incluíram: o clima e meteorologia, a
geologia e geomorfologia, os recursos hídricos e qualidade da água, a qualidade do ar, o
ambiente sonoro, os solos, o uso actual do solo, a gestão de resíduos e de subprodutos,
as condicionantes e ordenamento do território e a sócio-economia.
O presente EIA complementa o pedido de licenciamento ambiental de acordo com o
Decreto-Lei n.º 194/2000, de 21 de Agosto (que transpõe para a ordem jurídica interna a
Directiva IPPC – Directiva n.º 96/61/CE, de 24 de Setembro, relativa à prevenção e
controlo integrados da poluição). Assim, se justifica que se realize um Estudo de Impacte
Ambiental de uma instalação já existente e em laboração, tendo-se constatado que esta
instalação se encontra abrangida pelo Decreto-Lei n.º 69/2000 de 3 de Maio (alterado
pelo Decreto-Lei n.º 197/2005 de 8 de Novembro) e que deveria ter sido sujeita ao
procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA).

O processo de pedido de

licença ambiental da instalação em assunto encontra-se suspenso até à realização de
procedimento de AIA, conforme anunciado pela Agência Portuguesa do Ambiente.
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A Sociedade Agrícola da Quinta da Freiria, S.A. que constitui, neste caso, o proponente
é uma empresa integrada no grupo Valouro S.G.P.S. S.A. e está dedicada
essencialmente à produção avícola, nas vertentes da multiplicação /incubação a nível de
parent stock, e da engorda de frangos de carne, de patos e de perús. A Sociedade
Agrícola da Quinta da Freiria, S.A. criada em 1986, surgiu da necessidade de ocupar um
segmento da fileira avícola, com uma capacidade de produção de 250 000 aves do dia
por semana, e apresenta actualmente diversas instalações de exploração avícola (cria e
recria de frangas, futuras galinhas reprodutoras pesadas, galinhas produtoras, frangos
de engorda, patos e perús), com uma capacidade máxima instalada total na ordem das
881300 aves reprodutoras, cerca de 1,6 milhões de aves do dia por semana, abrangendo
toda a fileira avícola desde a produção de rações até ao processamento da carne de
aves. A instalação – objecto do presente EIA – contribui, significativamente, para o
potencial de multiplicação avícola do Grupo.
O Grupo Valouro, cuja denominação se deve ao topónimo relativo à localização da
primeira unidade - o sítio do Vale de Ouro, na freguesia da Marteleira, tem mais de 130
anos de história, sendo actualmente composto por mais de meia centena de empresas,
com cerca de 3500 funcionários e distribuídas por mais de 20 concelhos do país. Deste
grupo fazem parte empresas como a “Avibom”, “Interaves”, “Kilom”, “Rações Valouro” e
“Sociedade Agrícola da Quinta da Freiria, S.A.”, estando o seu núcleo mediado na região
Oeste.
Refira-se que o Grupo Valouro, S.G.P.S., SA é o maior grupo económico do sector agroalimentar português, líder de mercado no sector da carne de aves nacional e com
exportação para Espanha e Médio Oriente, sendo caracterizado por uma elevada coesão
e solidez, apresentando na região e no País, um importante potencial de
desenvolvimento económico.
A instalação – objecto do presente EIA – apresenta actualmente uma capacidade
máxima de 222 550 frangas (cria e recria de frangas - futuras galinhas reprodutoras). O
ano de construção da instalação data de 1983, tendo sido montados os pavilhões préfabricados destinados a aviário que correspondem aos actuais núcleos de produção I e
II. As obras decorreram com os devidos alvarás de licença de construção, emitidos em
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1983, pela Câmara Municipal de Alcobaça. Para estas instalações, foi obtido em 1985 o
Alvará de Licença Sanitária da Câmara Municipal de Alcobaça, tendo-se concluído, à
data, o licenciamento em termos camarários para o exercício da actividade. Mais tarde,
os dois núcleos de produção avícola existentes à altura (no total, com quatro pavilhões),
foram objecto de vistoria pela então Direcção Regional de Agricultura do Ribatejo e
Oeste do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas com vista à
concessão da autorização para o exercício da actividade avícola (de “recria de
reprodutores”).
Mais tarde foram construídos os restantes pavilhões de produção, perfazendo assim a
existência de três núcleos (núcleo de S. José I, II e III), cada um com três pavilhões,
tendo sido, em 2005, vistoriadas pela Direcção Regional de Agricultura do Ribatejo e
Oeste do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas. Como
resultado dessa vistoria, esta entidade emitiu parecer favorável em relação à viabilidade
das estruturas existentes poderem ser autorizadas pela Direcção Geral de Veterinária.
Em termos de licenciamentos, a instalação da Quinta Nova de S. José aguarda assim a
autorização para o exercício da actividade avícola, a emitir pela Direcção Geral de
Veterinária. Esta autorização será emitida após a conclusão do procedimento de
Avaliação de Impacte Ambiental e com a emissão da respectiva Declaração de Impacte
Ambiental.
Em jeito de síntese, da avaliação efectuada no presente estudo sobre a instalação
existente, refere-se que na generalidade dos descritores ambientais, os impactes
negativos resultantes da exploração avícola são, na sua globalidade, pouco significativos
e quase sempre reversíveis. Registam-se alguns impactes significativos que se revelam,
contudo, minimizáveis através da adopção de medidas preconizadas no presente estudo.
De realçar que a exploração avícola em apreço (integrada num grupo de empresas de
elevada importância para o município e para a região) está associada à ocorrência de
impactes positivos significativos, durante a respectiva fase de exploração, que se farão
sentir maioritariamente ao nível dos aspectos sócio-económicos. Estes impactes estão
associados essencialmente à valorização e emprego de mão-de-obra local, para além de
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que as frangas de parent stock constituem o primeiro segmento animal da fileira de carne
de frango.
Conclui-se assim que apesar dos impactes negativos identificados, considera-se que os
mesmos não serão inibidores da exploração da instalação avícola em apreço, uma vez
que as situações positivas que a mesma acarreta e a pouca relevância dos impactes
negativos identificados são suficientemente importantes para manter a viabilização da
exploração.
De salientar ainda que grande parte dos impactes negativos identificados no presente
EIA são actualmente minimizados por medidas já implementadas na instalação e serão
passíveis

de

minimização

adicional

através

da

implementação

das

medidas

preconizadas para os vários descritores ambientais.

8.

LACUNAS DE INFORMAÇÃO

No presente capítulo apresentam-se as lacunas de informação identificadas no
desenvolvimento do EIA que, de alguma forma, impossibilitaram o estudo mais
aprofundado de determinados aspectos dos descritores ambientais analisados.
No descritor – qualidade do ar – a inexistência de dados de caracterização da qualidade
do ar no concelho onde se localiza a instalação avícola em apreço, impossibilitou a
realização de uma descrição local nesta matéria.
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