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1.

O QUE É UM RESUMO NÃO TÉCNICO

O Resumo Não Técnico que aqui se apresenta é um documento em linguagem não técnica no qual
se resumem os principais resultados do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Aviário de Francisco
João Torrão Rego, e onde se descrevem os seguintes pontos:
•

Projecto;

•

Situação actual da área em estudo (situação de referência);

•

Efeitos previstos (impactes) durante a fase de operação;

•

Medidas propostas.

O conteúdo e os métodos adoptados no EIA estão de acordo com a legislação de Avaliação de
Impacte Ambiental (AIA), designadamente o Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, alterado pelo
Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de Novembro, a Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril e as Normas
Técnicas de Elaboração de Resumos Não Técnicos, publicadas pela Agência Portuguesa do
Ambiente (APA).
O aviário Francisco João Torrão Rego, do qual este é o proprietário, adjudicou a elaboração do
respectivo Estudo de Impacte Ambiental à IPA – Inovação e Projectos em Ambiente, Lda.
O exercício da actividade avícola de produção carece de autorização da Direcção-Geral de
Veterinária, ouvida a Direcção Regional de Agricultura.
A autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental é a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional de Lisboa e Vale do Tejo.
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2.

O QUE É O PROJECTO

O aviário de Francisco João Torrão Rego e respectivas instalações (principais e de apoio) localizamse no lugar de Vale Rabadão, freguesia de Aveiras de Cima e Ota, concelho de Azambuja e
Alenquer, respectivamente, e distrito de Lisboa, enquadrada na NUTII a Lezíria do Tejo. As
instalações encontram-se a 3 km da sede de freguesia Aveiras de Cima e a cerca de 5 km da sede
de freguesia Ota, a Sudoeste de Alcanede e a Nordeste da Ota.

A área da propriedade localizada no
concelho

de

Alenquer

é

de

2

134 700 m e a área da propriedade
localizada no concelho de Azambuja
é de 61 320 m2.

A exploração avícola desenvolve-se
assim numa área total de cerca de 196 020 m2 (área total da propriedade localizada nos concelhos
Alenquer e Azambuja).

O aviário assenta na base física de 8 pavilhões de produção avícola. Existem no local, para além
dos edifícios mencionados, uma casa de habitação, Instalações sociais (vestiários, balneários), um
armazém (aparas/serradura), um armazém (casca de pinha), um armazém (para material de
queima), um armazém (serve de recolha de alfaias agrícolas e peças suplentes para os aviários),
um escritório, uma fossa séptica estanque, dois furos de água subterrânea e dois depósitos de
água.
O projecto apresenta-se em fase de
exploração.

Esta

instalação

está

incluída

na

categoria 6.6 a do Anexo I do DecretoLei

194/2000,

de

21

de

Agosto

revogado pelo Decreto-Lei n.º 173/2008
de 26 de Agosto. A capacidade instalada
total dos 8 pavilhões é de 350 000 aves.
A produção anual prevista é cerca de 1
750 000 (350 000 x 5 bandos) frangos
de carne.
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O estabelecimento avícola desenvolve a sua actividade num sistema de tudo dentro /tudo fora,
recebendo o pinto do dia e no final de cada criação a empresa promove o abate das aves e
comercializa o produto final.
Apresenta-se na figura abaixo o diagrama simplificado do processo produtivo.

Figura 1 – Diagrama simplificado do processo produtivo

1. Preparação do Pavilhão

Na fase de preparação do pavilhão, são
desenvolvidas

actividades

que

visam

a

criação das melhores condições para a
recepção dos pintos, tendo em conta que as
aves vêm apenas com algumas horas.

Assim sendo, são preparados os ninhos com
aparas e/ou serradura, disposta sobre o
pavimento dos pavilhões e accionam-se os
controladores de temperatura com vista à
manutenção

das

condições

ambientais

adequadas à recepção das aves.

As camas são preparadas, manualmente, espalhando directamente no local, as aparas e/ou a
serradura no pavimento até atingir uma espessura de cerca de 5 cm para garantir uma cama fofa.
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2. Recepção dos pintos

Previamente à recepção dos pintos, as condições de temperatura e humidade são estabilizadas e o
fornecimento de ração e de água, efectuado automaticamente.

A recepção consiste basicamente no transporte e distribuição dos pintos desde o veículo de
transporte vindo do centro de incubação até aos ninhos no interior do pavilhão. Os pintos vêm
acondicionados em caixas.

Nesta fase, é também efectuado o controlo das condições de recepção dos pintos e a verificação do
estado sanitário das aves recebidas.

Em cada ciclo entrarão cerca de 350 000 pintos, considerando que as condições dos pavilhões são
tecnicamente adequadas.

3. Cria – Recria - Engorda
Nesta fase os pintos já quase duplicaram o seu tamanho.

O período de cria – recria – engorda, será de 5 a 6 semanas, por vezes menos, consoante as
necessidades do mercado, findo o qual as aves serão enviadas para o centro de abate.

4. Acabamento

O esquema de produção consiste no sistema
“tudo dentro – tudo fora”, o que permite a
produção de 5 bandos de aves por ano.

Prevendo-se a aquisição anual de cerca de 1
785 000 pintos do dia e considerando uma
mortalidade média de 2% durante o período
de engorda, teremos cerca de 3 150 toneladas
frangos de carne, considerando o peso médio das aves no fim do ciclo de produção, cerca de 1,80
kg.
5. Apanha, Transporte e Descarga
Nesta fase, procede-se à apanha manual carregamento dos frangos com destino ao centro de
abate.

Inovação e Projectos em Ambiente, Lda
Fevereiro de 2010

6/21

Resumo Não Técnico do Estudo de Impacte Ambiental do Aviário de Francisco João Torrão Rego –
Instalação Existente

O material de transporte dos frangos (jaulas), são posteriormente sujeitas a um processo de
lavagem e desinfecção para reutilização.
6. Limpeza das instalações e equipamentos

Os pavilhões, bem como o equipamento para
abeberamento

e

alimentação

das

aves,

são

higienizados de acordo com o aconselhamento da
Direcção Geral de Veterinária e serviços técnicos
da empresa integradora, permanecendo em vazio
sanitário

(15

a

21

dias),

entre

cada

ciclo

produtivo.

A utilização de equipamento de alta pressão, de
gota fina, nas lavagens minimiza o consumo de
água e não produz águas residuais.

Após a remoção de todos os resíduos o pavilhão e os equipamentos são lavados e desinfectados.

Lavagem dos pavilhões
A utilização de equipamento de alta pressão, de gota fina, nas
lavagens minimiza o consumo de água e não produz águas residuais,
já que é naturalmente evaporada.

Todas as águas residuais industrias, provenientes das lavagens dos
equipamentos dentro dos pavilhões, aquando da sua lavagem após a
saída do bando, utiliza-se um sistema de alta pressão, devido à sua
pouca quantidade, estas são naturalmente evaporadas dentro dos
pavilhões.

Silos e Pratos
A limpeza dos silos inicia-se pelo seu esvaziamento total, abrindo-se as tampas de carga e
descarga de forma a arejar. De seguida, limpam-se as paredes internas, batendo nas paredes
exteriores do silo a fim de retirar todos os resíduos de ração.

Tanque/ Linhas de Água e Bebedouros
Os restantes equipamentos, as linhas de água e os bebedouros são limpos, de forma a prevenir
contaminações, muito usuais neste tipo de processo.
Procedimentos adoptados:
•

Verificação e registo da limpeza efectuada.
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Resíduos

Todos os resíduos produzidos na instalação são devidamente acondicionados até ao seu
encaminhamento para operadores devidamente licenciados para a sua valorização e/ou eliminação.

O armazenamento temporário dos resíduos produzidos é efectuado num local destinado a esse
efeito, operados de forma a minimizar a ocorrência de qualquer derrame ou fuga, evitando
situações de potencial contaminação do solo e/ou água.

No acondicionamento dos resíduos produzidos são utilizados contentores ou outras embalagens de
elevada resistência e devidamente identificados. Sendo dada especial atenção à resistência, estado
de conservação e capacidade de contenção das embalagens.

Os resíduos não perigosos resultantes da actividade normal da instalação, devido à sua reduzida
quantidade, são colocados em caixotes, sendo enviados para o Serviço
Municipal.

Após a saída das aves serão removidas as camas, estrume composto
por dejectos das aves e desperdícios de origem vegetal (aparas de
madeira), com recurso a pá frontal do tractor e armazenadas num
pavilhão próprio, onde posteriormente dado ser um resíduo seco, são
armazenadas num edifício coberto, com pavimento impermeabilizado
e ventilação adequada, com capacidade suficiente para aguardar a
subsequente valorização sendo depois enviadas para uma empresa
externa, sendo respeitadas todas as regras inerentes a um correcto
acondicionamento e transporte.

A

actividade

normal

da

instalação

gera

determinados

fluxos

materiais

designados

por

“subprodutos” compreendendo, nomeadamente, os cadáveres de animais e o estrume.

Os subprodutos são devidamente acondicionados, de forma a evitar qualquer risco para a saúde
humana ou animal, e enviados para uma empresa autorizada.

Defesas sanitárias
As defesas sanitárias na exploração são asseguradas pela instalação de todas as medidas
aconselhadas pela Direcção Geral de Veterinária e mencionadas no Decreto-Lei n.º 214/2008 de 10
de Novembro.

•

Vestiários
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Os vestiários constituem um local de passagem obrigatório a todos os funcionários e visitantes da
unidade em causa. Os vestiários dispõem de esgotos independentes, duche, sanitários e armários.
7. Vazio sanitário

Após a concretização das fases anteriores, segue um período de isolamento sanitário essencial ao
descanso das próprias instalações.

Após a limpeza o pavilhão fica em vazio sanitário durante 15 a 21 dias, de modo a reunir as
condições higieno-sanitárias para receber um novo bando.

Os pavilhões bem como o equipamento para abeberamento e alimentação das aves são
higienizados e desinfectados de acordo com o aconselhamento da Direcção Geral de Veterinária e
serviços técnicos da empresa integradora permanecendo em vazio sanitário (8 a 21 dias), entre
cada ciclo produtivo.

Os pavilhões foram projectados de modo a preceituar uma ocupação racional com vazios sanitários
de cerca de 2/3 semanas, procurando assim limitar o microbismo no aviário.
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Figura 2 – Inserção Regional do Projecto
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3.

QUAL É A SITUAÇÃO ACTUAL
•

Topografia

Relativamente

à

topografia,

a

exploração

avícola em causa encontra-se numa área de
relevo pouco acentuado. A cota varia entre os
60 e os 83 metros de altitude. Ficando, a parte
Oeste da exploração disposta ao longo do Vale
(Vale de Rabadão).
•

Clima e Microclima

A temperatura média do mês mais frio é
superior a -3ºC e inferior a 18ºC, o mês mais seco apresenta uma precipitação inferior a 30 mm e
no mês mais chuvoso do Inverno precipita mais de três vezes do que precipita no mês mais seco
de verão, a temperatura média do mês mais quente é superior a 22ºC.
•

Geologia,

Geomorfologia,

Geotecnia

e

Hidrogeologia

(Recursos

Hídricos

Subterrâneos)
Em termos de geológicos, e tendo como base a Carta Geológica de Portugal, a área em estudo
encontra-se situada no Complexo com vertebrados do Archino, com Intercalações calcárias e no
Complexo detrítico de Ota e de Alcoentre, com intercalações calcárias.
•

Solos e Uso do Solo

Na área em estudo são as associações de Solos
Argiluviados

pouco

insaturados

com

Solos

Podzolizados, que predominam. Relativamente
à capacidade de uso do solo é a associação das
classes Ce+De e Ee+De que assumem maior
expressão é a classe Ce, que permite uma
utilização

agrícola

moderada.

Quanto

à

ocupação do solo, verifica-se que a área de
projecto se distribui maioritariamente pela classe de uso: Áreas agrícolas heterogéneas Agricultura com espaços naturais e semi-naturais; e, por uma área mais pequena da classe:
Culturas permanentes – Vinha. No geral a área em estudo situa-se numa zona integrada em
espaços rurais, com uma paisagem assente em áreas de cultivo agrícola e actividades a esta
associadas, com habitações dispersas. As culturas agrícolas ocupam uma importante área
envolvente da exploração. É uma área onde predominam as culturas anuais, sobretudo vinha e,
embora de forma dispersa, vestígios de antigas explorações de olival, bem como matos.
Inovação e Projectos em Ambiente, Lda
Fevereiro de 2010

11/21

Resumo Não Técnico do Estudo de Impacte Ambiental do Aviário de Francisco João Torrão Rego –
Instalação Existente

•

Recursos Hídricos Superficiais e Qualidade
da Água

A área abrangida pela exploração avícola encontra-se
inserida no Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Tejo. Na
área da exploração avícola, identificou-se uma linha de
água de carácter torrencial, a qual não apresentava
caudal aquando da visita de campo efectuada ao local
(Dezembro

2009).

Verificou-se

a

existência

duma

passagem hidráulica no local.
•

Factores biológicos e ecológicos

A área em estudo, não se insere em locais abrangidos
pela

Lista

Nacional

de

Sítios,

zonas

integradas

no

Inventário do Projecto Biótopos do Programa CORINE,
Zonas de Protecção Especial, Sítios RAMSAR, Reservas Biogenéticas (Conselho da Europa),
Diploma Europeu (Conselho da Europa) e Reservas da Biosfera (MAB).
•

Qualidade do ar

Quanto à qualidade do ar, salienta-se apenas a contribuição do reduzido trânsito local e das vias
rodoviárias circundantes. Destaca-se o relativo afastamento de aglomerados populacionais do local
em estudo, que associados à dispersão atmosférica decorrente do regime de ventos, podem
contribuir para a atenuação das contribuições menos
positivas para a qualidade do ar. Posto isto, pode
afirmar-se que a qualidade do ar na área em estudo
não apresenta sinais de degradação.
•

Ruído

A zona ainda não se encontra classificada em termos
acústicos.

O

receptor

sensível

mais

próximo

da

instalação é uma casa de habitação (casa do caseiro)
localizada a 80 m do aviário. As fontes de ruído identificadas e em funcionamento na instalação
foram os ventiladores, alimentação automática, sistema de aquecimento e aves nos pavilhões,
contudo são fontes de ruído sem expressão.
•

Resíduos

Decorrente do processo de engorda de frangos, a exploração avícola produz os seguintes tipos de
resíduos: Subprodutos animais categoria 2, Estrume – mistura das camas e dejectos das aves,
Resíduos perigosos (resíduos hospitalares, embalagens de medicamentos), Resíduos sólidos
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urbanos (embalagens de papel, cartão, plástico, vidro), Lâmpadas fluorescentes usadas. Estão a
ser tomadas todas as medidas de preservação ambiental e cumprimento da legislação em vigor.
•

Paisagem

A área em estudo, insere-se, em parte (freguesia de
Aveiras de Cima), na Unidade de Paisagem “Colinas
do Ribatejo”, pertence ao Grupo de Unidade de
Paisagem “Ribatejo”. A área em estudo, insere-se,
em outra parte (freguesia da Ota), na Unidade de
Paisagem “Colinas Rio Maior - Ota”, pertence ao
Grupo de Unidade de Paisagem “Maciços Calcários da
Estremadura”.
caracterizadas

As

paisagens

essencialmente

desta
por

unidade
um

são

relevo
ondulado

e

por

um

uso

florestal

dominante

(eucaliptal e alguns pinhais bravos), onde surgem
pontualmente vinhas, olivais e pinhais mansos, não
sendo

suficientes

para

conferir

um

carácter

diversificado ao mosaico e minimizar a sensação de
monotonia dada pela extensão de floresta.
Em termos do Valor Ecológico da Paisagem, a área
em estudo apresenta um baixo valor ecológico, quer
à escala regional, quer à escala do lugar, devido à
reduzida biodiversidade e reduzida estrutura vegetal. No que respeita à Resiliência Ecológica esta
apresenta uma rápida restauração da situação inicial após o distúrbio, ou seja, apresenta elevada
resiliência ecológica.
•

População, Emprego e Actividades Económicas

Em termos sociais e económicos, enquadrando-se embora nos concelhos de Azambuja e Alenquer
(os quais estabelecem relações evidentes com os espaços mais desenvolvidos da Área
Metropolitana de Lisboa) o projecto localiza-se numa área de carácter vincadamente rural.
•

Arqueologia e Património cultural

Não se identificaram ocorrências na Área do Projecto.
•

Instrumentos de Ordenamento do Território

O projecto em causa encontra-se parcialmente inserido em espaços agrícolas não integrados em
Reserva Agrícola Nacional (RAN) (pavilhões mais antigos situados no concelho da Azambuja),
sendo que outra parte se localiza em espaços agrícolas integrados ou a integrar em RAN, e espaços
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florestais (pavilhões mais recentes, situados no concelho de Alenquer), conforme a Planta de
Ordenamento dos respectivos concelhos.
De acordo com as Plantas de Condicionantes, a instalação avícola encontra-se abrangida, em parte,
pela servidão militar da área da FAP, 1ª zona de servidão (PDM da Azambuja), e a restante área
encontra-se parcialmente inserida em espaços pertencentes à Reserva Agrícola Nacional (RAN). No
entanto, os pavilhões encontram-se localizados fora da área classificada como RAN.
Relativamente à Planta de Reserva Ecológica Nacional (REN), a área em estudo não é abrangida
por nenhuma classe integrante da mesma.
O projecto em estudo não se encontra inserido em áreas classificadas como Zona de Protecção
Especial, Sítio Natura 2000 ou Parque Natural.
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4.

QUE EFEITOS PODE ORIGINAR

São apresentados os efeitos considerados mais importantes, organizados por factor ambiental. A
análise de impactes neste caso, uma vez que o aviário já está em exploração incidirá sobre a fase
de exploração.
•

Topografia

A nível da topografia, não se prevê a ocorrência de impactes, visto que a superfície do local do
projecto se encontrar estabilizada.
•

Clima e Microclima

A exploração da instalação não é susceptível de causar impactes significativos no microclima da
região atravessada.
•

Geologia,

Geomorfologia,

Geotecnia

e

Hidrogeologia

(Recursos

Hídricos

Subterrâneos)
Ao nível da geologia, as áreas impermeabilizadas alteram a drenagem superficial, bem como
diminuem a taxa de infiltração, contudo as áreas impermeabilizadas (pavilhões e arruamentos)
existentes no aviário são pouco significativas, pelo que não se esperam que ocorram modificações
no regime hidrológico e hidrogeológico, resultando um impacte negativo mas muito pouco
significativo, incerto, indirecto, médio prazo e permanente.
•

Solos e Uso do Solo

No que concerne ao solo, a presente actividade não tem qualquer ligação directa ao mesmo e, a
não afectação da componente ecológica, conduz a que também os solos não sofram qualquer
impacte associado às emissões atmosféricas. Os impactes resultantes do uso actual do solo são
considerados nulos, uma vez que não se prevê o aumento das instalações. Como resultado da
actividade aqui desenvolvida, verifica-se o transporte de cargas e descargas de/e para a
exploração, que poderá originar alguns impactes negativos indirectos e pouco significativos sobre o
solo, resultantes da emissão de poeiras e/ou derrames dos resíduos transportados para a
envolvente.
•

Recursos Hídricos Superficiais e Qualidade da Água

Relativamente aos Recursos Hídricos Superficiais, os principais impactes referem-se aos consumos
de água associados à exploração. A exploração encontra-se já em funcionamento, não estando
prevista a alteração da modelação natural do terreno, pelo que o escoamento das águas pluviais se
continuará a processar naturalmente, de acordo com o que se observa actualmente. Na instalação
são produzidas águas residuais domésticas que são encaminhadas para uma fossa séptica
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estanque. Pelo anteriormente descrito e tendo em conta que na exploração avícola já estão
implementadas medidas de racionalização dos consumos de água, considera-se que ao nível do
descritor recursos hídricos superficiais e qualidade da água os impactes são insignificantes.
•

Factores biológicos e ecológicos

Ao nível dos factores biológicos e ecológicos, a circulação automóvel e pedonal resulta num
impacte negativo, certo, directo, permanente, de curto prazo, pouco significativo, relativamente à
flora, e quanto à fauna resulta num impacte negativo, incerto, indirecto, temporário, de curto
prazo, e muito pouco significativo.
•

Qualidade do ar

Quanto à qualidade do ar, ocorrem emissões difusas de odores, com origem no estrume gerado
nas instalações, correspondente às camas de aviário (com mistura de dejectos), contudo estes são
removidos após a saída de cada bando, sendo um impacte negativo muito pouco significativo,
certo, directo, de curto prazo e temporário. O aumento do tráfego afluente à instalação implica um
aumento nas concentrações de alguns poluentes atmosféricos. No entanto este tráfego possui um
significado bastante reduzido, o que aliado à dispersão dos poluentes, se considera resultar num
impacte negativo mas muito pouco significativo.
•

Ruído

Os impactes decorrentes da exploração da instalação estão associados, essencialmente, ao
funcionamento dos equipamentos mecânicos que estão instalados (alimentação automática,
ventiladores,

sistema

de

aquecimento.

Indirectamente,

foram

considerados

os

impactes

provocados pela circulação de veículos pesados para transporte de ração, cama, de subprodutos,
de aves vivas e de resíduos.
Resultante do funcionamento da exploração avícola em termos de ruído o seu impacte é nulo, face
ao contributo de ruídos existentes na envolvência da exploração (tráfego, avifauna, etc.), ou seja,
o facto da exploração avícola existir no local e estar em exploração, não agrava os níveis de ruído
já existentes no local.
•

Resíduos

Não existem impactes ambientais negativos associados aos mesmos, uma vez que estão a ser
tomadas todas as medidas de preservação ambiental e cumprimento da legislação em vigor.
•

Paisagem

No que diz respeito aos impactes na funcionalidade da paisagem, a utilização desta infra-estrutura
causa restrições na dinâmica actual do território. No entanto estas consideram-se com pouco
significado.
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•

População, Emprego e Actividades Económicas

Ao nível da sócioeconomia, apenas merecerá algum destaque (ainda assim relativo) à potencial
importância do projecto para a especialização económica local, em torno da produção avícola
(frangos de carne).
•

Arqueologia e Património cultural

Na definição da Situação de Referência não se identificaram ocorrências na AE do Projecto, não
existindo por este motivo impactes a reportar.
•

Instrumentos de Ordenamento do Território

Tendo como base a Planta de Ordenamento do PDM de Alenquer, área de estudo insere-se, em
parte, em área classificada como Espaços Florestais e, outra parte, em área classificada como
Espaços Agrícolas integrados (ou a integrar) em RAN. O regime dos espaços integrados (ou a
integrar) em RAN encontra-se definido nos artigos 43º e 44º do PDM de Alenquer, em
conformidade com o disposto no Decreto-Lei n.º 196/89, de 14 de Junho (entretanto revogado pelo
Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de Março).
No entanto, salienta-se que os 4 pavilhões mais recentes, localizados no concelho de Alenquer, não
se encontram em área afecta à RAN. É igualmente de referir que, de acordo com as informações
fornecidas pelo proponente, o Aviário Francisco João Torrão Rego iniciou actividade em 1990,
enquanto o PDM da Azambuja foi aprovado em 16 de Fevereiro de 1995 (Resolução do Conselho de
Ministros n.º 14/95). Desta forma, a instalação iniciou a sua actividade em data anterior à
delimitação e publicação daquele Plano Director Municipal.
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5.

QUE MEDIDAS SERÃO ADOPTADAS

No sentido de melhorar o desempenho ambiental do projecto e impedir os poucos impactes
negativos identificados, o Estudo de Impacte Ambiental sugere um conjunto de medidas, que
deverão ser aplicadas na fase de exploração. Entre elas, destacam-se as seguintes:
•

A manipulação e a manutenção dos equipamentos existentes na instalação, nomeadamente
do tractor, deverão ser realizadas de forma a minimizar os riscos de derrames acidentais.
Durante as intervenções de manutenção com a manipulação de equipamentos, deverão ser
tidos em especial atenção as mudanças de óleos e lubrificantes, evitando o seu derrame e
contentorizando-os

separadamente,

devido

a

terem

características

diferentes

e

consequentemente tratamentos diferentes;
•

Na eventualidade de ocorrência de um derrame acidental de grandes proporções, pouco
expectável, ou de pequenos derrames que, de forma continuada, tenham provocado a
contaminação extensa dos terrenos, é necessário promover a sua remediação através de
técnicas apropriadas;

•

Medidas de racionalização dos consumos de água:
o

Limpeza das instalações e dos equipamentos com aparelhos de alta pressão depois
de cada ciclo de produção;

o

Calibração periódica dos bebedouros para evitar derrames;

o

Controlo ambiental adequado no interior das instalações

o

Remoção eficaz das dejecções produzidas

o

Detecção, remoção ou reparação de todas as torneiras, canos, mangueiras e fontes
de água com fugas

o

Minimização

da

possibilidade

de

ocorrência

de

desperdícios

de

água

nos

dispositivos de abeberamento
•

Garantir as boas condições físicas do sistema de recolha de efluentes domésticos existente
e respectiva rede de drenagem, no sentido de evitar a ocorrência de eventuais situações
acidentais;

•

Na

eventualidade

de

ser

necessária

a

realização

de

novas

captações

de

água

(subterrâneas, etc.) ou de descarga de águas residuais domésticas (em futuras fossas
sépticas, etc.), deverá proceder-se ao seu licenciamento junto da ARH (Administração da
Região Hidrográfica);
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•

Deverão ser salvaguardadas as espécies arbóreas e arbustivas que se encontrem, quer
dentro da instalação, quer na sua envolvente, nomeadamente junto à linha de água.

•

Medidas de controlo do grau de humidade da cama dos animais, através da utilização de
dispositivos e meios de uso eficiente da água para o abeberamento dos animais (evitando o
derramamento de água sobre as camas e o respectivo humedecimento);

•

Medidas de controlo nutricional dos animais, nomeadamente ajustando o respectivo teor
proteico, incorporando dietas com menores teores de azoto e incorporação nas mesmas de
enzimas glucídicas e proteolíticas, capazes de melhorar a digestibilidade de diversos
constituintes orgânicos dos alimentos, desta forma diminuindo a quantidade de fezes;

•

Medidas de redução de consumo de energia, aproveitando (sempre que possível) as
eventuais condições de ventilação natural;

•

Minimização do tempo de exposição do estrume retirado dos pavilhões, providenciando a
sua valorização no mais curto espaço de tempo possível.

•

Manter em bom funcionamento os equipamentos mecânicos efectuando revisões e
trabalhos de manutenção desses equipamentos, de forma a evitar situações anómalas de
emissão de ruído, assegurando a sua manutenção e revisão periódica;

•

A circulação de veículos pesados deve efectuar-se essencialmente em período diurno. É
recomendada, a redução da sua velocidade de circulação aquando do atravessamento de
zonas habitacionais;

•

As principais medidas de forma a uma correcta gestão de resíduos, são:
o

Sinalizar as zonas de armazenamento

o

Identificar a quantidade e o tipo de resíduos produzidos na instalação

o

Minimizar a produção de resíduos

o

Identificar os contentores, código LER, com o objectivo de ter uma visualização
facilitada na identificação dos resíduos

o

Registar a origem e o destino dos resíduos, incluindo informação sobre a operação
de valorização/eliminação a que os mesmos estão sujeitos, e confirmação da
autorização

o

•

Preenchimento PRTR 2008

Deverá ser efectuada a limpeza do leito da linha de água de carácter torrencial identificada
na zona da exploração, uma vez que a mesma se encontrava com alguns resíduos
dispersos no seu leito. Deverá ser efectuada a valorização dos resíduos removidos, sempre
que isso seja possível, depositando-os nos ecopontos existentes na zona;
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•

Deverão ser adoptadas como medidas a conservação do bom estado do aviário e sua
envolvente directa;

•

Garantir-se que o uso do espaço não será alterado, ou, caso esteja prevista uma alteração
do uso do espaço, que esta seja feita tendo em conta todas as condicionantes impostas
pelo PDM de Alenquer e da Azambuja, pelas medidas de minimização constantes neste EIA,
bem como as impostas por outros instrumentos de ordenamento do território aplicáveis.
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6.

SÍNTESE

Da avaliação efectuada no quadro do presente Estudo de Impacte Ambiental, verifica-se que os
poucos impactes negativos resultantes da exploração avícola se apresentam com reduzida
dimensão, sendo estes perfeitamente minimizáveis.
Desta forma, o projecto não possui condicionantes ambientais que coloquem em causa o seu
desenvolvimento, dada a pouca relevância dos impactes negativos ocorrentes, o que garante a
viabilidade da exploração a este nível. No geral, deve ser devidamente enfatizado o facto de a
exploração ter já implantados procedimentos que minimizam fortemente a ocorrência de eventuais
impactes ambientais negativos.
Merece especial destaque o facto de, ao nível socioeconómico e da paisagem, o projecto não deixar
de contribuir para o modo de vida agrícola e para a manutenção das estruturas produtivas e sociais
rurais.
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