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CONCELHO DE FERREIRA DO ZÊZERE

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
RESUMO NÃO TÉCNICO
1

INTRODUÇÃO

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do
Projecto de Ampliação da Instalação Avícola de Produção de Ovos de Galinhas Poedeiras da
Zêzerovo, S.A. – instalação da Cabrala, localizada na freguesia de Dornes do concelho de Ferreira
do Zêzere.
Este documento apresenta, de forma sumária e o mais clara possível, o conteúdo do Estudo de
Impacte Ambiental, destinando-se à consulta do público com vista à sua participação no respectivo
processo de “Avaliação de Impacte Ambiental”.
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2.1

IDENTIFICAÇÃO DO ESTUDO E RESPECTIVA ESTRUTURA
IDENTIFICAÇÃO DO ESTUDO E DA FASE EM QUE SE ENCONTRA

O Estudo de Impacte Ambiental em apreço teve como objecto de estudo o “Projecto de Ampliação
da Instalação Avícola de Produção de Ovos de Galinhas Poedeiras da Zêzerovo, S.A – Instalação
da Cabrala, localizada na freguesia de Dornes do concelho de Ferreira Zêzere”.
Actualmente existe, no local, uma instalação avícola em fase de reconstrução/reabilitação, com
uma capacidade para 39500 aves (galinhas poedeiras em bateria). Esta instalação, foi adquirida
pelo pronente no corrente ano, sendo anteriomente propriedade da empresa – Agrozel, Lda.
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O projecto de ampliação – objecto do presente estudo – encontra-se em fase de Projecto de
Execução e engloba a realização de um conjunto de acções de construção de forma a dotar a
instalação da Cabrala de uma capacidade total para 640 000 aves.
A instalação avícola anteriormente existente no local apresentava capacidade para alojar 35 000
aves (sendo destinada à recria de galinhas poedeiras). A instalação com esta capacidade teve o
início de laboração no ano 1989, e apresentava a respectiva licença de exploração da Direcção
Geral de Veterinária. Esta antiga instalação encontrou-se em funcionamento até ao ano de 2008.
No inicio de 2010, a propriedade foi adquirido pelo proponente do presente EIA (Zêzerovo, S.A.)
que optou pela respectiva remodelação com vista ao alojamento de 39 500 aves (galinhas
poedeiras). As obras de remodelação tiveram início em Março de 2010 e prevê-se a sua
conclusão em Novembro de 2010.
As obras de remodelação / reabilitação da antiga instalação avícola incluem:




a construção de um pavilhão de produção (com equipamento para alojamento de 39 500
aves);
a reconstrução / remodelação do antigo pavilhão de produção e respectiva transformação
no armazém para recolha de ovos;
a construção de um armazém para o armazenamento de estrume.

Uma vez que a capacidade desta instalação reconstruída / remodelada (39 500 aves) não excedia
40 000 aves, esta primeira ampliação / remodelação (efectuada sobre a antiga instalação) não se
inseria na lista de projectos que têm de ser objecto de Avaliação de Impacte Ambiental (constante
do Decreto-Lei n.º 69/2000 de 3 de Maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005 de 8 de
Novembro) não tendo sido, por isso, objecto de Avaliação de Impacte Ambiental. A intenção do
proponente do projecto centrava-se na reconstrução desta instalação que ficaria com um único
pavilhão de postura com capacidade para 39 500 galinhas poedeiras, um armazém de estrume e
um armazém para recolha de ovos, tendo para tal obtido (por parte da Câmara Municipal de
Ferreira do Zêzere) o alvará de construção respectivo e dado início das obras em Março de 2010.
Contudo, a obtenção de algum financiamento permitiu ao proponente acrescentar, na sua intenção
de ampliação, a construção de 3 outros pavilhões de postura e o equipamento de todos os
pavilhões de modo a ficarem, no total, com uma capacidade aproximada para 640 000 aves.
Assim se justifica a realização do presente Estudo de Impacte Ambiental uma vez que
apresentará, após a implementação do projecto de ampliação, um efectivo animal total de
aproximadamente 640 000 aves, encontrando-se assim abrangida pela legislação anteriormente
referida que estabelece a “obrigatoriedade de sujeição a Avaliação de Impactes Ambientais (AIA),
as explorações com um efectivo animal de 40 000 aves” (ou ampliações cujo acréscimo de
efectivo animal excedam esse limite, que constitui o caso em apreço).
O Estudo de Impacte Ambiental da instalação em apreço precede o pedido de licenciamento
ambiental de acordo com o Decreto-Lei n.º 173/2008, de 26 de Agosto, relativo à prevenção e
controlo integrados da poluição. O pedido de licença ambiental será efectuado após a emissão da
Declaração de Impacte Ambiental (DIA) do presente EIA, conforme o n.º 1 do artigo 12º do
diploma legal anteriormente referido.
O estudo que se apresenta obedece às normas técnicas para a estrutura de Estudos de Impacte
Ambiental (constantes da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril), versando sobre as seguintes
vertentes ambientais: Clima e Meteorologia; Geologia e Geomorfologia; Recursos Hídricos e
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Qualidade da Água; Qualidade do Ar; Ambiente Sonoro; Solos; Uso Actual do Solo; Sistemas
Ecológicos; Paisagem; Património Cultural; Gestão de Resíduos; Condicionantes e Ordenamento
do Território e Sócio-economia.
2.2

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE LICENCIADORA, DO PROPONENTE E DA EQUIPA
PROJECTISTA

A Instalação Avícola de Produção de Ovos de Galinhas Poedeiras em estudo pertence à Zêzerovo
– Produção Agrícola e Avícola do Zêzere, S.A. (que constitui o proponente do EIA) e tem como
entidade licenciadora da actividade a Direcção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale
do Tejo. A autoridade do processo de Avaliação de Impacte Ambiental é, neste caso, a Comissão
de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo.
O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) que se apresenta é da responsabilidade da Horizonte de
Projecto - Consultores em Ambiente e Paisagismo, Lda. A equipa técnica participante na
elaboração do presente estudo encontra-se apresentada no início deste documento. Os trabalhos
de elaboração do presente EIA foram desenvolvidos entre Abril e Julho de 2010, estabelecendo-se
contactos permanentes entre a equipa de EIA e os responsáveis pela instalação.

3

OBJECTIVOS E JUSTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO

O projecto de ampliação da instalação avícola em apreço tem como objectivo principal a
viabilização e dinamização da indústria de produção animal, nomeadamente a avicultura.
A Zêzerovo, S.A. dedica a sua actividade à produção e comercialização de ovos desde 1986,
sendo detentora de várias instalações avícolas, desde a recria de galinhas poedeiras até à
produção de ovos propriamente dita. Esta empresa integra num grupo económico cuja estrutura
accionista de carácter familiar é comum às restantes empresas, caracteriza-se por uma elevada
coesão e solidez surge com o objectivo de colmatar, no grupo, a falta de produção avícola e agropecuária própria.
Havendo evidências das necessidades de produção (decorrentes da procura de mercado) e tendo
em conta a sustentabilidade e a solidez da empresa proponente, justifica-se a necessidade de
ampliação da instalação avícola da Cabrala, que permitirá dotar esta instalação de uma
capacidade total de 640 000 aves. A ampliação da instalação em muito contribuirá para suprimir a
falta de produção própria do grupo de empresas da Rações Zêzere na qual se integra a Zêzerovo,
contribuindo igualmente, de forma eficaz e significativa, para o desenvolvimento sócio-económico
do concelho e da região.
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4.1

DESCRIÇÃO DO PROJECTO E DA ACTIVIDADE DESENVOLVIDA
DESCRIÇÃO DA INSTALAÇÃO EXISTENTE

A instalação em estudo (a ampliar) encontra-se inserida no concelho de Ferreira do Zêzere
(Distrito de Santarém), freguesia de Dornes. A exploração avícola localiza-se concretamente no
lugar de Areeiro, a Sul do aglomerado urbano de Beco e a Nordeste de São Gonçalo.
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Nas Figuras 4.1 e 4.2, adiante apresentadas, pode visualizar-se o enquadramento regional do
projecto bem como a planta de localização da instalação. Na Figura 4.3 apresenta-se o Fotoplano
com implantação da instalação avícola, assinalando-se as instalações existentes e as que serão
construídas no âmbito da ampliação.
Na área ocupada pela instalação avícola em apreço não se regista a existência de áreas
sensíveis, servidões ou quaisquer restrições de utilidade pública.
As edificações que integram a instalação avícola da Cabrala e que correspondem à situação de
referência do presente estudo, incluem:




- 1 pavilhão de produção para galinhas poedeiras (capacidade de alojamento para 39 500
aves) com uma área útil de 3068.9 m2;
- 1 pavilhão para recolha de ovos com uma área útil de 2692 m2;
- 1 pavilhão para armazenamento de estrume com uma área útil de 1948.5 m2;

A parcela de terreno onde se insere a instalação avícola, em apreço, apresenta uma área de
115 615 m2 e é da propriedade da Zêzerovo, S.A.

Ampliação da Instalação Avícola de Produção de Ovos de Galinhas Poedeiras da
Zêzerovo, S.A. – Instalação da Cabrala, localizada na freguesia de Dornes, concelho de Ferreira do Zêzere
Estudo de Impacte Ambiental – Resumo Não Técnico

4

Figura 4.1
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Figura 4.2

Ampliação da Instalação Avícola de Produção de Ovos de Galinhas Poedeiras da
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Figura 4.3

Ampliação da Instalação Avícola de Produção de Ovos de Galinhas Poedeiras da
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4.2

DESCRIÇÃO DA AMPLIAÇÃO PREVISTA DA INSTALAÇÃO AVÍCOLA

O presente projecto versa sobre a alteração/ampliação de uma instalação avícola existente,
anteriormente propriedade da empresa Agrozel – Agro Pecuária do Zêzere, Lda. A referida
instalação foi adquirida pela empresa Zêzerovo – Produção Agrícola e Avícola do Zêzere, S.A.,
com o intuito de proceder ao aumento da sua produção de ovos.
A instalação avícola da Cabrala possuía anteriormente uma capacidade para alojar um efectivo de
aproximadamente 35 000 aves (recrias de galinhas poedeiras), e foi alterada / remodelada, de
forma a adaptar algumas infra-estruturas existentes no local para a orientação produtiva de ovos,
incluindo as seguintes intervenções construtivas:
1 – Desactivação do pavilhão de produção anteriormente existente na propriedade (que
apresentava uma capacidade para 35 000 aves) e adaptação do mesmo para armazém de recolha
(e classificação) de ovos;
2 – Construção de um armazém de estrume para o armazenamento temporário do estrume
recolhido dos pavilhões de produção;
3 – Construção de um pavilhão de produção com uma capacidade instalada para 39 500 aves –
galinhas poedeiras em baterias (com jaulas dimensionadas ao abrigo das regras de bem estar
animal exigidas até ao ano de 2012, à luz do Decreto-Lei n.º 72-F/2003 de 14 de Abril).
A realização das obras anteriormente descriminadas tiveram inicio após a obtenção do respectivo
alvará de construção emitido em Fevereiro de 2010 pela C.M.Ferreira do Zêzere. O projecto
correspondente a estas obras teve como período de elaboração o ano de 2009. A situação
anteriormente descrita da instalação remodelada corresponde no âmbito do presente EIA à sua
situação de referência.
Após a elaboração deste projecto e da submissão do mesmo à C.M.Ferreira do Zêzere ocorreram
algumas alterações que ditaram a possibilidade de efectuar uma ampliação à instalação avícola
em apreço, de forma a dotá-la de uma capacidade para 640 000 aves. Estas alterações incluíram:




a alteração ao PDM de Ferreira do Zêzere (introduzida pelo Aviso n.º 13414/2009 do
Diário da República – Série II de 29 de Julho de 2009), que veio alterar as disposições
regulamentares municipais para a implantação de instalações avícolas, referindo que:
“fora de áreas RAN, REN, Rede Natura 2000 e das que se encontram sob influência do
Plano de Ordenamento da Albufeira de Castelo de Bode, admitem-se instalações até um
2
máximo de 4000 m por pavilhão, quando destinadas à actividade avícola e de acordo com
os restantes índices e parâmetros urbanísticos previstos”.
a obtenção de algum financiamento para a construção de outros pavilhões de produção na
instalação, dotando-a de maior capacidade de produção.

Neste cenário, a Zêzerovo, S.A. decidiu então concretizar um projecto mais abrangente de
ampliação da instalação avícola, de forma a responder às necessidades de mercado em termos
de ovos para o comércio a retalho e indústria alimentar. O objectivo é então o de dotar a
instalação avícola com uma capacidade total para aproximadamente 640 000 aves – galinhas
poedeiras em bateria, sendo necessárias as seguintes intervenções principais – que constituem o
objecto do projecto de ampliação e portanto do presente estudo:
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1 – adaptação do pavilhão de produção existente com capacidade para 39500 aves, dotando-o de
alojamentos para a exploração de aprox.160 000 aves – galinhas poedeiras);
2 - construção de 3 novos pavilhões adicionais de capacidade similar ( aproximadamente
160 000 aves – galinhas poedeiras) e instalação das respectivas infra-estruturas associadas (água
de abastecimento e electricidade).
A ampliação permitirá assim dotar a instalação de uma capacidade para aproximadamente
640 000 aves.
No quadro seguinte, apresentam-se as áreas de implantação, construção, úteis e cobertas de
cada um dos edifícios existentes e a construir na instalação e de outras infra-estruturas
associadas.
Quadro 4.1 – Áreas de implantação, de construção, úteis e cobertas dos edifícios existentes na
instalação avícola e infra-estruturas de apoio
Edificações existentes
Pavilhão de Produção Avícola
(existente)
Armazém de Recolha de
Ovos (existente)
Armazém de Recolha de
Estrume (existente)
3 Pavilhões de Produção
Avícola (a construir)
Silos (a instalar)
Fossa séptica (a instalar)

Área útil (m2)

Área de
Área de construção
implantação (m2)
(m2)

Área coberta
(m2)

3068,90

3127,70

3127,70

3127,70

2692,00

2754,50

2754,50

2754,50

1948,50

2000,00

2000,00

2000,00

9206,70

9383,10

9383,10

9383,10

-

120,93
40,00

-

-

Após a implementação do projecto de ampliação, registar-se-á assim, dentro da propriedade, a
ocupação de uma área de 17 265,30 m2 com a implantação de edifícios, à qual acrescem 160,93
m2 para a implantação de silos e fossa séptica.
2

A área remanescente do recinto, na ordem dos 98188.77m , corresponderá às áreas ajardinadas
envolventes dos edifícios e infra-estruturas de apoio e zonas de circulação e manobra dos
veículos que acedem à instalação. As áreas exteriores aos edifícios e estruturas de apoio não
serão impermeabilizadas mantendo-se em terra batida à qual se aplica periodicamente gravilha
para beneficiação.
4.3

DESCRIÇÃO DO PROCESSO PRODUTIVO

Em termos de processo produtivo refere-se que as galinhas entram nos pavilhões com 17-18
semanas de idade e cerca de 1,5 kg de peso e são instaladas em bateria do tipo vertical, em
conjuntos de duas (costas com costas) até aproximadamente às 72 semanas. Cada galinha
poedeira dispõe de, no mínimo, 550 cm2 de superfície da bateria.
A alimentação das galinhas é um factor determinante na nutritividade dos ovos por isso as rações
utilizadas são a melhor forma de garantir uma fonte produtiva de qualidade. A ração, proveniente
de um fornecedor com um Sistema de Gestão da Qualidade certificado, é produzida e controlada
com tecnologia moderna para a eliminação da Salmonela e outras bactérias patogénicas. O
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alimento é armazenado em silos e posteriormente é distribuído automaticamente para as calhas
de alimentação dispostas nas baterias frente às jaulas.
A água é outro factor essencial à produção, sendo necessário garantir em qualidade e quantidade
suficiente. No que se refere à qualidade a água é filtrada de modo a remover as impurezas que
poderão entupir os bebedouros e desinfectada através da adição de cloro de forma a eliminar os
agentes patogénicos. A quantidade de água consumida por cada animal é directamente
proporcional à sua idade e peso, ao nível de produção e à temperatura. A água utilizada é
provenientes de captações subterrâneas.
Após a postura de ovos pelas galinhas, os mesmos deslocam-se por gravidade para as telas de
recolha de ovos. Quando accionadas, as telas transportam os ovos para o armazém de recolha
adjacente aos pavilhões onde se efectua a sua escolha e paletização. As operadoras de recolha
de ovos efectuam a “1ª escolha” retirando os diferentes tipos de ovos durante o processo de
recolha. De seguida os ovos são colocados em embalagens provisórias, cartão alveolar para 30
ovos, e posteriormente em paletes.Estas paletes de ovos são transportadas diariamente em
viaturas próprias com caixas isotérmicas para o centro de classificação da Zêzerovo, S.A. ou são
vendidos a granel para a indústria transformadora.
As galinhas permanecem na instalação cerca de um ano, saem com aproximadamente 72
semanas e um peso de 2,2 kg. Cada galinha consome diariamente cerca de 115 g de alimento e
230 ml de água e produz aproximadamente 20 kg de dejectos por ano.

Figura 4.4 – Galinhas instaladas em baterias verticais (em instalação similar)

A produção anual de ovos expectável na instalação em estudo (com uma capacidade total para
640 000 galinhas), é de aproximadamente 179 200 000 ovos, o que corresponde a uma produção
média anual por galinha de 280 ovos.
Quando as galinhas poedeiras deixam de ser rentáveis por deixarem de produzir na quantidade e
qualidade desejável, são retiradas para abate e o pavilhão onde estavam alojadas passa por um
período de limpeza a seco, desinfecção e vazio sanitário de modo a reunir as condições higiosanitárias essenciais para receber um novo bando e dando assim início a um novo ciclo produtivo.
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Nesta fase de limpeza, no interior dos pavilhões, procede-se à remoção da ração alimentar das
calhas, das aves mortas, dos excrementos das telas, das chapas dos elevadores dos ovos e dos
tabuleiros. De seguida, efectua-se a limpeza a seco do tecto com ar comprimido, das baterias e
equipamento constituinte, do pavimento e das paredes. Realiza-se ainda a limpeza das bóias, do
depósito de água e das tubagens de água e algumas operações de manutenção das instalações.
No exterior do pavilhão dos animais efectua-se a lavagem dos depósitos de água e fumiga-se os
silos da ração.
Após os trabalhos de limpeza, os pavilhões são desinfectados permanecendo vazios e fechados
por um determinado período de tempo para que os agentes patogénicos sejam eliminados. Esta
prática é de elevada importância na avicultura industrial e está definida em todos os esquemas de
rotação e profilaxia.
4.4

CONSUMOS DE RECURSOS E MATÉRIAS PRIMAS EXPECTÁVEIS NA INSTALAÇÃO
AVÍCOLA EM APREÇO

Na instalação avícola da Cabrala, prevê-se a utilização de água para os seguintes fins:




Nas instalações sanitárias;
Para o abeberamento dos animais;
Nos painéis de refrigeração dos pavilhões de produção.

O abastecimento de água para consumo humano e fins domésticos (instalações sanitárias) é
obtido através das cinco captações que abastecem a instalação. A água é sujeita a um prétratamento de cloragem e filtração antes da entrada na rede de distribuição. Prevê-se que este
pré-tratamento venha a ser complementado, com sistemas de desinfecção por lâmpadas de
ultravioletas.
Importa notar que por questões higio-sanitárias, as limpezas dos pavilhões, realizadas após a
saída de cada bando, são efectuadas a seco, não se efectuando qualquer lavagem.
No quadro seguinte apresenta-se uma estimativa dos consumos de água expectáveis na
instalação avícola em apreço, após a respectiva ampliação.
Quadro 4.2 – Consumos expectáveis de água na instalação avícola, após a ampliação da instalação
Volume consumido
Tipo de consumo
Cálculos efectuados na estimativa
(estimativa)
Para abeberamento das
640 000 galinhas x 0.230 L/ave.dia 365 dias/ano
53 728 m3/ano
3
aves
= 53 728 m /ano
4 pavilhões x aprox. 1500 m3/ pavilhão.ano =
Para o sistema de painéis
6000 m3/ano
de refrigeração
6000 m3/ano
4 trab x 40 L/trab.dia x 5 dias/semana x 52
semanas/ano = 41.6 m3/ano
Nas instalações sanitárias

72.8 m3/ano

6 trab x 20 L/trab.dia x 5 dias/semana x 52
semanas/ano = 31.2 m3/ano.
Total de 72.8 m3/ano
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Em termos energéticos, o único tipo de energia consumido na instalação é a energia eléctrica.
Está prevista a instalação de um Posto de Transformação de 630 kVA, ligado à rede pública de
abastecimento, que servirá a instalação avícola. Em anexo ao Posto de Transformação será
instalado um grupo gerador de emergência, para garantir o fornecimento de energia á instalação,
em caso de falha no abastecimento público.
Estima-se um consumo anual de energia eléctrica, na ordem dos 1668944 kwh.
A principal matéria-prima consumida na instalação é a ração. Prevê-se um consumo anual de
ração na ordem das 26864 ton/ano (considerando 640 000 galinha x 0.115 kg/galinha.dia x 365
dias /ano).
O armazenamento de ração será efectuado em silos, com capacidade para 45 ton cada. Prevê-se
a instalação de 8 silos, estando afectos a cada pavilhão, 2 silos.

5

CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL DA ZONA EM ESTUDO

Em termos climáticos, 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).
No que se refere às características geológicas, de acordo com a Carta Geológica de Portugal
(esc: 1:500 000), estão representadas na área do concelho de Ferreira do Zêzere, dois conjuntos
geológicos principais:




Maciço antigo, compreendendo formações do Précâmbrico e do Paleozóico, integrando
este, formações dos períodos Ordovícico, Silúrico e Devónico, com materiais muito
diversificados, predominando xistos e grauvaques, rochas metavulcânicas de natureza
porfiróide, metasedimentos, rochas polimetamórficas e xisto-arenitos-calcários;
Formações Sedimentares do Secundário (Mesozóico), que envolve uma sucessão
estratigáfica de materiais margosos e calcários, que vão desde o Triássico até ao
Jurássico médio, com representação assinalável do Jurássico inferior.

Em termos de Recursos Hídricos, a instalação avícola (a ampliar) localiza-se na bacia do rio
Zêzere. Os principais afluentes deste rio são o rio Nabão, o rio Meimoa, e o rio Cabril.
O recinto da instalação avícola em apreço é interceptado pela Ribeira de Água de Alta, também
designada de Ribeira de S. Gonçalo, contudo, nenhum dos edifícios existentes ou a construir
interceptam esta linha de água. A propriedade insere-se na bacia hidrográfica desta ribeira que
2
apresenta uma área de 5,9km , sendo o comprimento do curso de água de 5,0km.
As escorrências superficiais existentes na zona em estudo, apresentam um regime hidrológico
marcadamente sazonal, apresentando caudal nulo na maior parte do tempo.
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Em termos de usos de água, as águas superficiais do concelho de Ferreira do Zêzere são
utilizadas para rega, para fins industriais e para consumo humano.
No que se refere a captações públicas assinala-se na região a existência da barragem de Castelo
de Bode. A albufeira de castelo de Bode tem uma extensão de aproximadamente 60 km, estendese desde as imediações de Tomar até aos arredores de Cernache do Bonjardim, perto da
barragem da Bouçã. Esta reserva de água abastece a região de Lisboa num total de
aproximadamente 3 milhões de pessoas.
Em termos de abastecimento de águas, a zona em estudo é servida pelo Subsistema de
Ferreira/Mendacha das Águas do Centro, S.A., que serve as freguesias de Águas Belas, Areias,
Beco, Chãos, Dornes, Ferreira do Zêzere, Igreja Nova do Sobral, Paio Mendes e Pias (Ferreira do
Zêzere), Além da Ribeira, Alviobeira, Beselga, Carregueiros, Casais, Junceira, Madalena, Olalhas,
Pedreira, Sabacheira, Santa Maria dos Olivais, São João Baptista, São Pedro de Tomar e Serra
(Tomar).
Concretamente na exploração avícola em estudo, o abastecimento de água será obtido
exclusivamente através de cinco captações subterrâneas (1 poço e 4 furos) que abastecerão toda
a instalação (incluindo a ampliação a realizar), sendo que os principais usos de água existentes
nas instalações prendem-se com o abeberamento das aves e com o funcionamento dos painéis de
refrigeração dos pavilhões (que apresentam maior expressão no período de Verão).
Segundo o Plano de Bacia Hidrográfica do rio Tejo, no que se refere a fontes de poluição pontual,
os principais focos existentes no concelho de Ferreira do Zêzere, são as actividades agropecuárias e os lagares. No que se refere a poluição difusa, no concelho de Ferreira do Zêzere
pode verificar-se a existência das seguintes situações: Origem rural: escoamento de águas de
irrigação; escorrências de zonas de floresta e pastagem; escorrências de actividades pecuárias; e,
Origem urbana/industrial: escorrências de zonas residenciais e industriais.
As águas residuais produzidas nas instalações avícolas em estudo, dizem respeito a águas
residuais domésticas, as quais serão drenadas para uma fossa séptica (a instalar no recinto),
prevendo-se efectuar a limpeza da mesma com regularidade adequada. O efluente removido será
transportado para destino adequado. De referir que nos pavilhões de produção são efectuadas
limpezas a seco e desinfecção após a saída de cada bando, garantindo-se um período de vazio
sanitário antes da entrada de um novo bando.
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.
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
Instituto da Água. A estação utilizada designa-se por Ponte do Agroal (a cerca de 15 km da
instalação avícola) e localiza-se na bacia hidrográfica do rio Nabão, pertencente à bacia do Rio
Zêzere. Os dados obtidos na estação de amostragem localizada no Rio Nabão são indicativos de
uma água qualidade razoável, registando-se contudo não-conformidades apenas relativamente a
valores limite associados a produção de águas para consumo humano, no que se refere a
coliformes fecais e totais.
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Em termos de recursos hídricos subterrâneos, do ponto de vista hidrogeológico, a área em
estudo localiza-se na Unidade Hidrogeológica do Maciço Antigo, mais concretamente na massa de
água subterrânea do Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Tejo.
Na área em estudo, definida por uma circunferência com raio de 1km com centro na exploração
avícola interessada, existem 11 captações de água subterrânea privadas, sendo que 5 destas
captações pertencem à exploração avícola em estudo.
No que se refere à qualidade das águas subterrâneas, face às características hidrogeológicas
refere-se que os pequenos aquíferos instalados nestes tipos de litologias são bastante vulneráveis
a determinados tipos de contaminação. Como a circulação se faz, em grande parte, em fissuras, a
velocidade de circulação pode ser elevada e o poder de infiltração do meio é reduzido. Assim, é
natural que muitas das captações sejam afectadas por contaminação microbiológica. Por outro
lado, o facto de se tratar de pequenos aquíferos, com escasso poder regulador, torna-os muito
vulneráveis a outros contaminantes de origem antropogénica, nomeadamente os que resultam de
actividades agrícolas, pelo que se poderá verificar o aumento das concentrações em nitratos e
outros iões.
Em termos de qualidade do ar, refere-se que nas imediações da área em estudo em estudo não
existe nenhuma estação de monitorização de qualidade do ar, contudo, no concelho de Leiria,
existe uma estação de monitorização da qualidade do ar, 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 à instalação e as diferenças de tipo de ocupação do solo
em relação à área em estudo). A análise dos dados obtidos na monitorização da qualidade do ar,
permite constatar que os vários parâmetros apresentam concentrações relativamente reduzidas.
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 em análise, 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.
Nas imediações na zona em se encontra implantada a instalação avícola, não são identificadas
quaisquer fontes de emissões de poluentes atmosféricos de importância considerável. De referir
apenas a existência da via rodoviária (CM 1062) que intercepta o acesso à instalação, que
constitui uma fonte linear de poluição atmosférica, contudo, pouco relevante dado o reduzido
volume de tráfego que lhe está associado. Refere-se ainda a existência de outra instalação de
pecuária a cerca de 120 m do limite da propriedade da instalação avícola (a ampliar) bem como,
ao nível de todo o concelho regista-se a existência de diversas instalações de pecuária intensiva e
agro-indústrias associadas que constituem, de alguma maneira, fontes de emissões atmosféricas
e odores dispersas pelo território concelhio.
A zona onde se encontra implantada a exploração e a área da respectiva ampliação apresenta,
conforme já referido anteriormente, algumas manchas florestais e de matos nas imediações bem
como alguns relevos naturais que por si só exercem algum efeito barreira à dispersão natural de
eventuais poluentes atmosféricos ou odores gerados pela exploração. Nas imediações da área da
instalação avícola, regista-se a existência de manchas florestais, essencialmente choupal, pinhal e
eucaliptal. A ocupação humana restringe-se à existência de duas habitações que se localizam a
cerca de 40 metros a Sul do limite da propriedade da instalação e um conjunto habitacional a
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cerca de 160 metros a Sudoeste do limite da propriedade da instalação, que constituem os
principais receptores sensíveis à eventual emissão de poluentes atmosféricos/odores decorrentes
da actividade em causa.
Em termos de Ambiente Sonoro, as fontes de ruído identificadas, associadas à exploração das
instalações avícolas, prendem-se com o funcionamento o sistema de ventilação dos pavilhões.
Também a circulação de veículos pesados para transporte de mercadorias (produtos e matéria
prima), constituem uma fonte de ruído associada à exploração da instalação. A zona envolvente
das instalações situa-se numa zona de característica rurais. A ocupação humana mais próxima
localiza-se a cerca de 140 a 170 metros de distância dos pavilhões, correspondendo a habitações
isoladas e um pequeno conjunto habitacional.
Não se regista, na zona, a existência de qualquer outro tipo de fonte de ruído significativa 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 pasceriformes e à
movimentação de folhas das árvores por acção do vento.
Em termos de Uso Actual dos Solos, na área em estudo e sua envolvente, identificam-se os
seguintes tipos de uso: Espaços Urbanos: Áreas urbanas descontínuas; Caminhos e estradas;
Espaços Industriais; Espaços Agrícolas: Culturas arvenses de sequeiro e regadio; Pomares e
olival; Espaços Florestais: Pinhal e eucaliptal; Meios Semi-naturais: Matos; Incultos; e Vegetação
ripícola.
O uso dominante tanto na área de estudo, como no interior da propriedade é o uso florestal, mais
concretamente pinhal e eucaliptal, estando presente na envolvente próxima da instalação avícola.
O segundo uso mais representativo dentro da propriedade são os terrenos incultos. O terceiro uso
em termos de representatividade na propriedade são os espaços industriais representados pelas
construções da instalação avícola em estudo actualmente existentes ou em construção. Quanto às
áreas urbanas, é de referir a existência de duas habitações a 40 metros da instalação e de um
pequeno aglomerado urbano localizado a cerca de 160 metros das instalações a ampliar. Foi
ainda possível identificar cortinas arbóreas densas de choupos, a circundar a instalação avícola e
a área de implantação dos novos pavilhões.
No que respeita aos Sistemas Ecológicos, refere-se que a exploração avícola se situa numa
área humanizada, caracterizada por um mosaico agro-florestal. Apesar de a área envolvente
apresentar elevada pressão de floresta de produção (pinheiro-bravo e eucalipto), na zona de
estudo o carvalho-cerquinho está ainda bem representado. Em redor das povoações,
predominam pequenas parcelas agrícolas, extensivas, pomares, com destaque para olival e
vinhas.
A área em estudo não está inserida em nenhuma área protegida ou classificada, apesar de se
situar próximo do Sítio Sicó/ Alvaiázere que se localiza a cerca de 4,3km
Na área em estudo, assumem especial importância as espécies do Carvalho-Português, do
Carvalho-Negral e o Sobreiro. O Carvalho é uma àrvore típica dos ambientes mediterrânicos onde
constitui povoamentos puros ou mistos com o sobreiro. Mostra uma clara afinidade com ambientes
de alta humidade atmosférica e de fracas amplitudes térmicas, como acontece no litoral. Outra
espécie pertencente a esta família e que assume importância pelo valor ecológico, económico e
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também sócio-cultural que representa é o castanheiro espécie presente na área de estudo
formando soutos de dimensão muito reduzida. Foram igualmente associadas à zona outras
espécies arbóreas como o Choupo-Negro, o Salgueiro, o Sabugueiro, a Videira e a Silva formando
bosques ripícolas bem conservados.
A área de implantação do projecto em estudo apresenta-se bastante intervencionada do ponto de
vista humano, predominando massas florestais de produção, dominadas por Eucaliptos e
Pinheiros (este último em menor percentagem de cobertura), e zonas agrícolas, sendo que
nalguns casos se destinam a produção intensiva. Este mosaico favorece as espécies oportunistas
e com uma maior tolerância à presença humana, podendo ocorrer espécies com maior interesse
conservacionista de uma forma esporádica.
A área definida a Norte da instalação avícola correponde à faixa envolvente da ribeira de Água
Alta que se desenvolve no sentido Oeste-Este. Esta ribeira é detentora de uma interessante
galeria de vegetação ribeirinha e rodeada por Salgueirais-choupais de choupos-negros e/ou
salgueiros-brancos. No entanto, uma vez que esta ribeira se encontra fora do limite da
propriedade, que a exploração avícola ao colocar a vedação não incentiva o acesso de
trabalhadores ou veículos à ribeira e que o processo industrial não pressupõe a sua afectação,
não se procedeu à sua caracterização pormenorizada.
Em termos Faunísticos, a área de projecto é uma área de matos sub seriais de carvalhal de
carvalho-cerquinho, relativamente intervencionado. Esta vegetação é característica de alguma
humidade. Salienta-se também a proximidade da ribeira Água Alta, no exterior da exploração, a
Norte. Desta forma podem ocorrer na área de projecto algumas espécies de anfíbios, sobretudo
em deslocação, não encontrando dentro da exploração habitats favoráveis para se fixar. Sob
condições de pluviosidade, com actividade crepuscular ou nocturna, podem ocorrer salamandras e
tritões. Tolerantes a maiores condições de secura podem encontrar-se no sub-bosque envolvente
da unidade avícola, sapos, destacando-se o facto de poderem ocorrer os dois sapos parteiros,
sapo parteiro-ibérico e sapo-parteiro-comum, sapo-corredor e sapo-comum. As rãs e as relas só
ocasionalmente poderão ocorrer na área, dado dependerem bastante da presença de linhas ou
massas de água. Em termos de répteis, dentro da área de exploração avícola podem ocorrer
espécies com maior ou menor tolerância às actividades humanas. No primeiro grupo serão
prováveis a osga, as lagartixas e o sardão. Podem ainda surgir com alguma frequência cobras
relativamente comuns, de maiores dimensões, como a cobra-rateira, a cobra-de-escada e a cobrade-ferradura, confirmadas na área de inserção do projecto. Mais associadas aos matos
circundantes pode ocorrer a cobra-lisa-bordalesa. Dado o maior nível de humidade sobretudo na
proximidade de água ou de matos muito densos, podem ocorrer cobra-cega, cobra-de-vidro e
cobras-de-água. O grupo faunístico melhor representado na área em estudo é o das aves. O
habitat florestal envolvente permite a presença de espécies de rapina, como o açor, a ógea, o
milhano, a águia de-asa-redonda ou o gavião-da-europa. Relativamente às rapinas nocturnas é
possível a presença de coruja-das-torres e de coruja-do-mato. O peneireiro-vulgar poderá também
ocorrer, mas numa situação de orla, entre o bosquete e áreas mais abertas, agrícolas, que prefere
frequentar. Destaca-se ainda a presença de pombos e rolas. Relativamente ao grupo dos
picapaus – associados aos bosquetes mistos de carvalho-cerquinho e pinhal - destaca-se o
petoverde, a Perdiz-comum, a cotovia-pequena e a felosa-do-mato. Não ocorre nidificação de
espécies de maior interesse para a conservação dentro da área de projecto, dado que esta área
se encontra relativamente artificializada. As espécies ocorrentes estão sobretudo associadas aos
bosquetes de carvalho-negral envolventes e a uma escala maior (importante por exemplo para as
aves de rapina) ao mosaico agro-florestal ocorrente.
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A área de inserção de projecto é uma área com fortes potencialidades para a manutenção de
comunidades de mamíferos diversificadas. Relativamente à área da exploração agrícola, esta
corresponde a uma zona vedada e relativamente artificializada, devido ao pavilhão de produção já
existente, o que restringe o leque de espécies que possam utilizar a área. Este facto torna
acidental a entrada na área delimitada pela exploração de mamíferos de maior porte como a
raposa, o javali ou mesmo o texugo, que ocorrem nas áreas limítrofes. De entre as espécies que
apresentam interesse para a conservação, destaca-se o caso do coelho-bravo. Relativamente às
espécies incluídas no grupo de carnívoros, podem ocorrer dentro da área delimitada da Unidade
de Produção Avícola, ainda que sempre mais associados aos matos existentes dentro da área
cercada e afastando-se dos pavilhões em exploração, a doninha, a fuinha e a gineta. Associados à
ribeira da Água Alta ou à densa vegetação envolvente, podem ocorrer a lontra, o toirão e o
sacorrabos.
Em termos de Paisagem, esta unidade atravessa uma vasta zona de floresta quase contínua,
estendendo-se por diversos distritos e individualiza-se pela forte presença do rio Zêzere e
encostas adjacentes. Trata-se de uma paisagem imponente, de vale sinuoso e agreste, os matos
que ocupam as encostas mais íngremes e alguns cabeços, emprestam algum colorido à paisagem
na primavera com as cores vivas da sua floração (estevas, tojos, rosmaninhos e urzes).
Localizada na Região do Ribatejo e Oeste, sub-região Norte, a área em estudo caracteriza-se, do
ponto de vista geomorfológico, por relevos pouco acidentados, vales amplos, situando-se a
instalação avícola numa zona de vale atravessada pela Ribeira de Água de Alta, a uma altitude
média entre 255 e 260 m. A área em estudo está inserida numa zona delimitada a Poente por uma
linha de festo com alguma expressão e de desenvolvimento Norte – Sul, e a nascente pela
albufeira de Castelo de Bode localizada a cerca de dois quilómetros da instalação avícola. De um
modo geral, a paisagem local reveste-se de aspectos de mosaico, com as áreas de uso agrícola,
de extensão variável, a serem interrompidas por povoamentos florestais a revestir saliências de
relevo. Será importante referir, que nas áreas envolventes à instalação avícola predominam zonas
de floresta de produção de pinheiro-bravo e eucalipto e que nos limites da propriedade onde se
localiza a instalação avícola, se encontra estabelecida uma barreira arbórea realizada com recurso
à plantação de espécies arbóreas de crescimento mais rápido, nomeadamente o choupo, com o
objectivo da implementação de cortinas de enquadramento visual. Em linhas gerais, a área em
estudo é marcada por uma certa uniformidade da paisagem do ponto de vista da qualidade visual,
de média diversidade e elevada capacidade de absorção visual.Tomando em consideração a
qualidade e a capacidade de absorção visual da paisagem local, definidas no presente descritor,
conclui-se que, na área de desenvolvimento do empreendimento, a paisagem apresenta uma
reduzida sensibilidade paisagística, tendo em conta as características que apresenta tanto em
termos ocupacionais como fisiográficos.
Em termos de Património Cultural, as potencialidades naturais da região proporcionaram boas
condições para a instalação de populações na região, desde épocas bastante recuadas. A
abundância de mananciais e linhas de água, como por exemplo o Rio Zêzere, e de vales férteis
revelam-se como factores atractivos e estratégicos para a fixação de grupos humanos. Os mais
antigos vestígios da presença humana na região circundante à área de estudo datam do Paleolítico.
Tratam-se dos sítios arqueológicos Ponte do Ribeiro, Lapa do Vale das Lapas, Relvas e Vale da
Lapa.
Em parte da área de ampliação da instalação avícola verificou-se, no trabalho de campo realizado,
a anterior execução de terraplenagens e escavações, aproveitando o declive do terreno. A
observação dos aterros terraplanados não apresentou quaisquer vestígios arqueológicos. A área
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circundante da instalação é composta por uma zona florestal em que a visibilidade dos solos é
bastante reduzida. Todo o espaço encontra-se significativamente antropizado na sequência das
obras realizadas na instalação existente (correspondente à situação de referência). As
condicionantes à visualização do solo foram sentidas com maior intensidade nas áreas que se
encontram preenchidas por vegetação de grande e médio porte, associadas a zonas arbustivas e
matas. Os trabalhos gerais de prospecção realizados não revelaram quaisquer vestígios
arqueológicos. No entanto, destaque-se a existência de vários sítios arqueológicos na envolvente
e a relevância patrimonial da região, materializada em diversos elementos históricoarquitectónicos etnográficos conhecidos. Nesta matéria, refere-se a existência de nove marcos
(um da idade média e oito do período moderno), localizados na freguesia de Dornes, na designada
Quinta do Cerquito e na Frazoeira.
No que se refere à Gestão de Resíduos no concelho de Ferreira do Zêzere a gestão dos resíduos
urbanos é assegurada pela RESITEJO – Associação de Gestão e Tratamento dos Lixos do Médio
Tejo. Esta empresa é responsável pela gestão dos resíduos urbanos produzidos em dez
municípios: Alcanena, Chamusca, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Golegã,
Santarém, Tomar, Torres Novas e Vila Nova da Barquinha, abrangendo um total de cerca de
214 300 habitantes. Segundo dados da RESITEJO, a produção de resíduos sólidos urbanos no
município de Ferreira do Zêzere em 2006 foi de 2 844 toneladas, correspondente a uma capitação
cerca de 300 kg/hab. Actualmente, os resíduos produzidos no concelho de Ferreira do Zêzere, são
passíveis de diferenciação através dos ecopontos espalhados pelo concelho, o que permite a
deposição selectiva de papel, cartão, embalagens várias de plástico e vidro. No entanto, verificase que os citados ecopontos não resultam em pleno, uma vez que a quantidade de material que
segue para reciclagem é pequena. Pretende-se, de futuro, avançar para uma situação contrária,
em que apenas uma pequena parte dos resíduos sólidos urbanos é que não serão valorizados.
Em termos de Ordenamento do Território, o concelho de Ferreira do Zêzere é abrangido pelo
Plano Director Municipal do concelho de Ferreira do Zêzere, pelo Plano Regional de Ordenamento
do Território do Oeste e Vale do Tejo (PROT OVT) e pelo Plano de Ordenamento da Albufeira de
Castelo de Bode (POACB). Note-se, contudo, que a área em estudo não se encontra na zona de
abrangência deste último plano de ordenamento e que a existência da instalação em apreço e a
realização da respectiva ampliação prevista em nada contraria as directrizes estabelecidas nos
dois planos estratégicos de ordenamento e desenvolvimento primeiramente mencionados. Em
termos de classe de ordenamento, conforme definido no PDM, a área da ampliação da exploração
avícola em apreço encontra-se inserida na classe de Espaços Florestais – Floresta de Produção.
Em termos de Condicionantes, refere-se que a instalação avícola em apreço bem como a
construção a efectuar não afecta espaços de Reserva Agrícola Nacional (RAN) nem Reserva
Ecológica Nacional (REN), embora se registe uma mancha de RAN e REN no limite Norte da área
de implantação do pavilhão a construir. Quanto a “Outras Condicionantes”, há a referir a existência
de outra condicionante, quer no recinto quer na respectiva envolvente próxima, correspondente à “
Rede Eléctrica”.
Na caracterização Sócio-económica a instalação em estudo localiza-se no interior da região
Centro, na sub-região do Médio Tejo, concelho de Ferreira do Zêzere e freguesia de Dornes. A
instalação em estudo apresenta um papel importante, juntamente com as empresas associadas ao
grupo económico, no que diz respeito ao parque industrial do concelho. Estas indústrias
contribuem de forma significativa para o desenvolvimento da região.
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O concelho de Ferreira do Zêzere apresenta uma área total de 190 km 2, distribuídos por nove
freguesias e apresentava em 2001, uma população residente de 9 422 habitantes,
2
correspondendo a uma densidade populacional de 49,1 hab/km .
A evolução das taxas de actividade e de desemprego evidenciadas nos Censos de 1991 e 2001,
permitem concluir que o concelho de Ferreira do Zêzere registou um aumento da taxa de
actividade média de cerca de 9,2% (taxa de actividade em 1991, 33,5% e taxa de actividade em
2001, 36,6%) e um significativo aumento da taxa de desemprego na ordem dos 44% (taxa de
desemprego em 1991, 3,4% e taxa de desemprego em 2001 – 4,9%). A estrutura das actividades
no concelho de Ferreira do Zêzere está essencialmente orientada para o aproveitamento dos
recursos locais, nomeadamente os recursos do solo: exploração florestal, recursos hídricos e
recursos paisagísticos e monumentais. De acordo com o PDM de Ferreira do Zêzere, as
actividades da população activa do concelho desenvolvem-se com predomínio das actividades
agro-pecuárias e florestais e de algumas iniciativas de transformação industrial dos produtos da
terra. A instalação em estudo apresenta um papel importante no que diz respeito à actividade
industrial do concelho e contribui de forma significativa para o desenvolvimento da região.

6

IMPACTES PREVISTOS E MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO

A análise desenvolvida no 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, em ampliação, tendo sido avaliados os impactes na actual fase
de construção, 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).
Na Figura 4.5, apresenta-se a Carta Síntese de Impactes que ilustra os principais impactes
expectáveis com a implementação do projecto de ampliação da instalação avícola.
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Quadro 6.1 - Quadro Síntese de Impactes e Medidas de Minimização
IMPACTES

LOCALIZAÇÃO

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO

Geologia e Geomorfologia
Os impactes sobre a Geologia e Geomorfologia são decorrentes da
alteração das características geomorfológicas do local e das movimentações
de terras na parcela de terreno onde serão instalados os novos pavilhões de
postura da instalação avícola.
Não se verificam afectações decorrentes de da alteração das características
geomorfológicas do local e das movimentações de terras.

Recinto da
instalação

Fase de Construção e Exploração:
Dada a inexistência de impactes geológicos e geomorfológicos assinaláveis, não são
previstas quaisquer medidas de minimização.

Fase de Desactivação:
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
Fase de Construção :
Os impactes poderão incidir ao nível da alteração dos regimes de
A localização do estaleiro ou local de acondicionamento temporário de materiais e
escoamento dos cursos de água devido, sobretudo à instalação de estaleiro,
equipamento da obra, e dos locais de depósito de terras e resíduos deverá localizar-se
à circulação de maquinaria, e à movimentação de terras.
tão afastados quanto possível de zonas de aquíferos de maior vulnerabilidade à
Também a impermeabilização dos terrenos pela construção dos novos
contaminação (nomeadamente as zonas de aluvião associadas à ribeira da Água de
pavilhões de produção poderá ser responsável pelos impactes ao nível dos
Alta), de leitos e margens de linhas de água.
caudais de escoamento.
Deverão ser utilizados os acessos ao local já existentes para circulação de maquinaria e
equipamento de apoio à obra.
Os locais de empréstimo para deposição de materiais residuais (incluindo terras
Contaminação dos recursos hídricos superficiais pelo arraste de poeiras e
sobrantes), não deverão situar-se junto das linhas de água.
partículas e outros poluentes para as linhas de água mais próximas,
Deverá haver um especial cuidado nos trabalhos na zona de apoio à obra e com a
nomeadamente a ribeira da Água de Alta.
maquinaria, de forma a evitar-se derrames de óleos, combustíveis e mais poluentes nas
Recinto da
linhas de água.
instalação
Deverá ser restringida a execução de acções poluentes tais como descarga de óleos,
combustíveis e lavagem de maquinaria e equipamento ao local do estaleiro, devendo os
resíduos e efluentes ser recolhidos e transportados para local adequado.
A execução de acções potencialmente poluentes tais como, manutenção de maquinaria
utilizada na obra, lavagem de maquinaria e equipamento, manuseamento de
combustíveis, óleos e outros produtos, deverá ser efectuada por pessoas qualificadas e
Eventuais contaminações dos aquíferos devido a derrames acidentais no
em locais apropriados, designadamente locais impermeabilizados e de fácil lavagem;
solo, decorrentes das actividades construtivas.
Os resíduos e efluentes produzidos deverão ser recolhidos e transportados para local
adequado, sendo que a recolha dos óleos e outros combustíveis, deve s er realizada de
acordo com as normas nacionais e os efluentes encaminhados para uma fossa
estanque;
Nas escavações que serão efectuadas para a construção das fundações dos novos
pavilhões, caso exista intersecção de algum nível de água suspenso ou mesmo do nível
Em caso de desactivação da instalação (não prevista) ocorrerão impactes
associados à realização de escavações e aterros e à circulação de
maquinaria.
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IMPACTES

LOCALIZAÇÃO

Não se prevê a contaminação dos recursos hídricos, através da exploração
em estudo, dado que as águas residuais (em pequeno volume) serão
encaminhadas na sua totalidade para a fossa séptica (a instalar).
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.

Recinto da
instalação
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.

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
de água identificado nas captações, deverá interromper-se as obras e efectuar-se a
drenagem dos caudais excedentários para a Rib. De Água de Alta, de modo a não exista
contaminação da água subterrânea;
A deposição de materiais residuais, por exemplo as terras sobrantes, deverá ser
efectuada em locais licenciados para o efeito, de modo a que não sejam depositados em
locais inapropriados e com consequências negativas para o ambiente, designadamente
junto em locais de maior vulnerabilidade à poluição, como são os casos das formações
calcárias existentes no local em estudo, e junto de linhas de água.
Fase de Exploração:
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 ARH;
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;
Drenagem de águas residuais para a fossa séptica (a instalar) e garantia das boas
condições físicas do sistema 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 de forma a detectar e corrigir eventuais fugas;
Promover a gestão cuidada da extracção de água subterrânea, para evitar excessivos
rebaixamentos do nível freático local, recorrendo ao controlo e medição dos volumes de
água captada;
Continuação do armazenamento dos estrumes em local fechado e impermeável e
secagem dos mesmos, de modo a eliminar todos os lixiviados associados aos estrumes;
A aplicação dos estrumes nas terras deverá ter em conta o tipo de solo, estação do ano,
condições de drenagem, cultura existente e suas necessidades nutricionais, cumprindo o
estipulado na legislação em vigor;
O espalhamento dos estrumes não deverá ser realizado sob condições de precipitação, a
fim de evitar o escoamento superficial para linhas de água próximas e a possibilidade de
lixiviação de nutrientes para a zona saturada;
Caso o espalhamento dos estrumes seja efectuado por meio de um tractor, este deve ser
adaptado às condições do solo, para evitar a compactação excessiva do mesmo;
Os depósitos de combustíveis e/ou quaisquer outros produtos necessários para o
funcionamento e/ou manutenção de maquinaria deverão estar armazenados em local
fechado e impermeabilizado, sendo que as operações com estes materiais deverão ser
realizadas em locais impermeabilizados e de fácil lavagem.
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IMPACTES

LOCALIZAÇÃO

Probabilidade de gerar-se efluentes líquidos contendo hidrocarbonetos,
durante o desmantelamento de equipamentos e tubagens.

Recinto
da
instalação
Qualidade

Emissão de poeiras, partículas em suspensão e gases de combustão pela
movimentação de terras de e para a obra, pela realização de escavações e
aterros, pela instalação do estaleiro de apoio à obra, pavimentação de
zonas, e pela circulação de veículos e outras máquinas.

Recinto
da
instalação e
respectiva
envolvente

Salienta-se a emissão de odores desagradáveis com origem nos estrumes
produzidos, estando os mesmos associados a emissões de gases, dos quais
se salienta a amónia.

O acesso de veículos às instalações, no decorrer da sua actividade, gerará a
emissão de gases de combustão e partículas.

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

Recinto da
instalação e
respectiva
envolvente

Recinto
da
instalação e
respectiva
envolvente

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
Fase de Desactivação:
Definir locais específicos para armazenagem temporária dos resíduos e posterior destino
final.
Os efluentes líquidos gerados, contendo hidrocarbonetos, deverão ser encaminhados
para destino final autorizado
do Ar
Fase de Construção:
O estaleiro de apoio à obra ou a zona de acondicionamento temporário de materiais e
equipamentos de apoio à obra deve ser localizado tão distante quanto possível das
zonas habitacionais e de habitações isoladas das imediações da instalação avícola;
Durante as acções de movimentações de terras, as superfícies dos terrenos e as terras a
movimentar 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 periódica de água;
As terras a transportar de e para a obra e os depósitos de terras na zona da obra devem
ser cobertos de forma a minimizar a emissão de poeiras;
As operações de queima a céu aberto, na zona de obra, são interditas, em consonância
com a legislação em vigor;
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.
Fase de Exploração:
Medidas de minimização já implementadas na instalação:
Instalação de um sistema mecânico de secagem do estrume no pavilhão existente, de
modo a melhorar a qualidade do ar no interior dos pavilhões e reduzir as emissões
difusas provenientes do estrume das aves. A combinação da secagem por ar forçado
aliado à remoção frequente do estrume, permite maximizar a redução destas emissões,
quer nos pavilhões de postura, quer nos pavilhões de armazenamento de estrume. Com
este sistema consegue-se reduzir substancialmente as emissões difusas provenientes do
estrume, pelo que, pode-se considerar que os odores gerados não são nocivos ou
incómodos.
Os veículos de transporte que acedem à instalação devem ser sujeitos a controlo de
velocidade e a uma cuidada manutenção a fim de evitar as emissões excessivas e
desnecessárias de poluentes para a atmosfera, provocadas por uma carburação
ineficiente.
Fase de Desactivação:
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
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IMPACTES
exploração.

Na fase de construção, os impactes sobre o ambiente sonoro da envolvente
da zona de ampliação da instalação avícola estarão relacionados com o
funcionamento e circulação de veículos e funcionamento de equipamentos
de apoio à obra. De acordo com simulações de propagação de ruído
realizadas, considera-se que os impactes relacionados com a fase de
construção serão negativos, significativos, contudo temporários e
reversíveis.

LOCALIZAÇÃO

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO

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.
Ambiente Sonoro
Fase de Construção:
As actividades ruidosas só podem ter lugar entre as 8 horas e as 20 horas [caso se
pretenda prolongar este período deve ser solicitada à Câmara Municipal uma Licença
Especial de Ruído (L.E.R.)], e os equipamentos deverão possuir indicação, aposta pelo
fabricante ou importador, do respectivo nível de potência sonora – conforme Artigo 6º do
R.E.S.E.U.E. –, o qual deverá cumprir os valores limite constantes no anexo V do mesmo
diploma.
Para os equipamentos que, por alguma razão, não possuam indicação do respectivo
nível de potência sonora, deverão ser tomadas diligências no sentido da sua obtenção,
por parte do empreiteiro, nomeadamente através da sua solicitação ao fabricante ou
importador, ou através da realização de medições in situ, por entidade devidamente
credenciada, para sua caracterização.
Relativamente aos veículos pesados de acesso à obra, o ruído global de funcionamento
Recinto
da
não deve exceder em mais de 5 dB(A) os valores fixados no livrete, em acordo com o nº
instalação e
1 do Artigo 16º do Regime Legal sobre a Poluição Sonora, e devem ser evitadas, a todo
respectiva
o custo, situações de aceleração/desaceleração excessivas assim como buzinadelas
envolvente
desnecessárias, sobretudo quando os veículos se encontrem próximos de Zonas
Sensíveis ou Mistas.
Devem ser adoptados, na medida do possível, métodos de faseamento dos trabalhos a
desenvolver, de forma a minimizar a simultaneidade no funcionamento de equipamentos
de construção (sobretudo os mais ruidosos). No plano de obra, este aspecto deve ser
tido em consideração.
Deve ser implementado um programa adequado de manutenção dos equipamentos de
construção e dos veículos de acesso à obra, garantindo o seu funcionamento das
melhores condições;
Não serão desenvolvidos trabalhos de construção no período do entardecer nem período
nocturno;
Deverá ainda estabelecer-se diálogo com os moradores nas proximidades da obra, no
sentido de os informar do evoluir da obra e de verificar das suas sensibilidades e ou
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Na fase de exploração, registar-se-ão impactes associados ao
funcionamento dos equipamentos mecânicos (ventiladores) que estão
instalados nos pavilhões.
Em termos indirectos, foram considerados os impactes provocados pela
circulação de veículos pesados para transporte de matéria-prima (ração,
frangas em inicio de ciclo), de subprodutos (estrume, cadáveres, galinhas
em final de ciclo e resíduos) e de produto final (ovos).
De acordo com simulações realizadas, considera-se que os impactes
provocados no ambiente sonoro, na fase de exploração da instalação avícola
(após a ampliação), com origem nas fontes de ruído anteriormente citadas,
serão pouco significativos, permanentes e reversíveis.

LOCALIZAÇÃO

Recinto
da
instalação e
respectiva
envolvente

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
reclamações.
Fase de Exploração:
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 de ventilação e refrigeração, 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 221/2006, de 8
de Novembro, que aprova o Regulamento das Emissões Sonoras para o Ambiente do
Equipamento para Utilização no Exterior.
Reforçar a barreira arbórea existente no topo Sul / Sueste do recinto (choupos). Esta
medida acarreta também vantagens do ponto de vista da integração paisagística da
propriedade da instalação avícola.
A circulação de veículos pesados será efectuada apenas em período diurno;
Realizar a formação dos condutores no sentido de ser mantida a velocidade reduzida de
tráfego de veículos pesados nas zonas próximas aos receptores sensíveis;
Garantir o bom funcionamento os equipamentos de ventilação, de forma a evitar
situações anómalas de emissão de ruído, assegurando a sua manutenção e revisão
periódica;
A fim de verificar e validar os resultados obtidos nas simulações realizadas,
anteriormente apresentados, o proponente propõe implementar um Programa de
Monitorização de Ruído.

Desmantelamento dos equipamentos e tubagens, demolição dos edifícios e
transporte de matérias e escombros.

Ocupação e compactação de solos, com potencialidades reduzidas, devido à
instalação de zonas de apoio à obra e criação de novos acessos de apoio à
construção.

A circulação em áreas não pavimentadas, tem tendência a causar a
compactação do solo, podendo ainda ocorrer derrames acidentais de
combustíveis ou óleos que, se não forem acautelados, constituirão fontes de
degradação do solo.

Recinto
da
instalação e
Medidas idênticas às preconizadas para a fase de construção.
respectiva
envolvente
Solos
Fase de Construção:
As terras armazenadas, resultantes das decapagens realizadas deverão ser reutilizadas
na cobertura dos taludes;
Definição de uma área de trabalho o mais limitada possível, a fim de evitar danos nos
terrenos circundantes à zona de intervenções;
Recinto
da Escolha criteriosa da localização do estaleiro, zonas de depósito e empréstimo, os quais
instalação
não deverão situar-se em áreas classificadas como RAN ou REN, devendo também
evitar-se outras áreas com uso agrícola e a envolvente da linha de água existente nas
proximidades (Ribeira de Água de Alta). Recomenda-se que, desde que possível, se
utilize uma área já intervencionada e, se possível, compactada e pavimentada dentro da
parcela de terreno onde se realizarão as construções ou no recinto da exploração avícola
existente (no terreno contíguo);
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Impactes associados à gestão do estrume retirado das instalações.
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 minimizada pelo material filtrante do poço absorvente.

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

Impactes associados à afectação de espaço florestal - Floresta de Produção.

Impactes associados à alteração das manchas de uso do solo originalmente
existentes, em áreas já intervencionadas.

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

LOCALIZAÇÃO

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO

Deverá efectuar-se o controle rigoroso na manutenção de veículos e máquinas de
trabalho, de modo a evitar derrames de óleos e combustíveis no solo;
Para evitar o ravinamento de taludes de aterro e escavação não rochosos provocados
pela escorrência de água superficial deve ser realizado, no mais curto espaço de tempo
possível após as operações de terraplenagem, o revestimento dos taludes com terra e
espécies vegetais adequadas à região.
Fase de Exploração:
Uma vez que o estrume é um subproduto da exploração, que é vendido a intermediários
Recinto
da que o distribuem por utilizadores do sector agrícola, a empresa deverá promover a
instalação
sensibilização / formação dos utilizadores finais de estrume (subproduto da actividade em
apreço) através do fornecimento de informações das boas práticas para a aplicação /
espalhamento do estrume em solos agrícolas.
Fase de Desactivação:
Deverá ser efectuado um plano específico para o desmantelamento que assegure que as
actividades necessárias sejam executadas com o mínimo prejuízo para os valores
Recinto
da ambientais em geral e versando especialmente sobre as medidas de gestão de resíduos
instalação
adequadas.
Após o desmantelamento, deverá ser realizada uma verificação do local, podendo ser
necessária a realização de análises, nomeadamente no que respeita à eventual
contaminação dos solos da área afecta à exploração avícola.
Uso Actual do Solo
Fase de Construção:
Definição de uma área de trabalho o mais limitada possível, a fim de evitar danos nos
espaços de uso do solo circundantes à zona de intervenção, nomeadamente espaços
agrícolas integrados na RAN e outros espaços agrícolas;
Recinto
da
Escolha criteriosa da área de estaleiro, zonas de depósito e empréstimo, as quais não
instalação
deverão situar-se em espaços agrícolas, se possível, deverá utilizar-se uma área já
intervencionada, compactada e pavimentada dentro da parcela de terreno onde se
realizarão as construções dos novos pavilhões ou no recinto da exploração avícola
existente.
Recinto
da Fase de Exploração:
instalação
Limitação da velocidade de circulação dos veículos, de forma a reduzir as emissões de
poeiras;
Lavagem dos rodados dos veículos de transporte;
Locais
de Cobertura dos veículos de transporte de materiais;
aplicação do Beneficiação do caminho de acesso à instalação, através da colocação de tout venant,
sempre que se considere necessário;
estrume
gerado
na Deverá ser assegurada uma adequada manutenção e conservação de todas as espécies
herbáceas, arbustivas e arbóreas instaladas em fase de construção garantindo-se a
instalação
eficácia das medidas de minimização.
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LOCALIZAÇÃO

Não se prevê a desactivação da instalação em causa. No entanto, caso esta
venha a ocorrer, os usos do solo para o local deverão estar em
conformidade com o disposto na Planta de Ordenamento do PDM de
Ferreira do Zêzere.

Recinto
da
instalação

Destruição de matos e floresta de produção com consequente perda de
habitats pela instalação de novos pavilhões. Eventual acumulação de
resíduos passíveis de contaminar o meio aquático, nas actividades de
construção e do estaleiro de obra. Perturbação das espécies faunísticas pelo
aumento da movimentação de pessoas e máquinas. Risco de atropelamento
de espécies com pouca mobilidade.

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO

Fase de Desactivação:
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.
Sistemas Ecológicos
Fase de Construção:
Medidas de carácter geral
Numa fase prévia à ampliação da instalação avícola deverão ser promovidas acções de
sensibilização ambiental para os trabalhadores envolvidos na obra. A sensibilização
deverá passar pelos cuidados a ter durante o período em que estiverem no local, sendo
extremamente importante que os trabalhadores compreendam que após a conclusão das
obras, a área intervencionada deverá ficar, do ponto vista ecológico, igual ou melhor, do
que antes do seu início;
Recomenda-se ainda a minimização do ruído principalmente durante a altura crepuscular
e a recolha de resíduos produzidos pelas equipas de trabalho de modo a não perturbar e
atrair mamíferos carnívoros e aves nocturnas;
Deverá ser evitado o derrame no solo de substâncias poluentes, como óleos,
combustíveis, tintas, cimentos etc., utilizando sempre que necessário áreas
impermeabilizadas e limitadas para conter qualquer derrame. Para além disso, a
descarga das águas resultantes da limpeza de betoneiras deverá ser efectuada em
locais destinados para o efeito;
Recinto
da
Estabelecer um local de armazenamento adequado para todos os resíduos excedentes
instalação e
da obra, que não deve localizar-se junto às áreas de maior relevância ecológica ou áreas
respectiva
classificadas, de modo a que durante e/ou após a conclusão dos trabalhos estes sejam
envolvente
transportados para locais destinados para esse fim, não havendo hipótese alguma de
eles serem deixados na área de estudo;
O material lenhoso decorrente o corte das zonas de pinhal, que não seja estilhado,
deverá ser prontamente retirado do local, de modo a não constituir um foco/meio de
propagação de fogo. Durante os meses de Verão deverá ser impedido o fogueamento,
uma vez que, nesta época o risco de incêndio é mais elevado;
O restabelecimento e recuperação paisagística de toda a envolvente degradada deverão
ser realizados após a conclusão das obras, recorrendo exclusivamente a flora autóctone
da região (ver Caracterização da Situação de Referência – Componente Flora e
vegetação) e privilegiando a regeneração natural sempre que possível em detrimento
das sementeiras, acautelando o risco de contaminação com plantas alóctones e também
de erosão dos solos.
Medidas de carácter específico
Salvaguardar a galeria ripícola bem estruturada, à qual está associado o habitat Salgueirais-choupais de choupos-negros e/ou salgueiros-brancos e Salgueirais arbóreos
psamófilos;
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LOCALIZAÇÃO

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
Sinalizar e evitar a afectação de indivíduos de sobreiro (espécie protegida por legislação
nacional) e outras espécies do género Quercus (carvalho cerquinho e carvalho
português) com mais de 1m, nas áreas sujeitas a intervenção ou na sua proximidade.

Perturbação das espécies faunísticas, risco de atropelamento de espécies
com pouca mobilidade e efeito barreira fomentado pelo funcionamento das
novas unidades industriais.
Acumulação de resíduos passíveis de contaminar o meio aquático pelo
desmantelamento dos pavilhões. Perturbação das espécies faunísticas e
risco de atropelamento de espécies com pouca mobilidade pelo aumento da
movimentação de pessoas e máquinas.

Apesar de existirem alguns sítios arqueológicos na envolvente e de se
reconhecer a relevância patrimonial da região, estes encontram-se muito
distantes, pelo que não se prevêem quaisquer impactes sobre o património,
visto não terem sido reconhecidos indícios de superfície que apontem nesse
sentido.
Quanto à fase de exploração, não se prevêem impactes pois a fase de
construção, que terá muito provavelmente implicado intervenções no
subsolo, inviabilizou a conservação de eventuais vestígios arqueológicos.

Alteração da estrutura visual do local pela introdução de andaimes e de
outras estruturas de apoio à obra e à instalação e construção das infraestruturas necessárias ao funcionamento futuro dos novos pavilhões.

Recinto
da
instalação e
respectiva
envolvente

Tendo em conta as características ecológicas da área de estudo, não se considera
necessária a implementação de medidas de minimização durante a fase de exploração
para o projecto em causa.

Património Cultural
Considerando que não foram identificados quaisquer contextos arqueológicos e
ocorrências de valor histórico-arquitectónico na área de incidência do Projecto, não se
prevê, neste âmbito, a realização de tarefas de diagnóstico ou de minimização
específicas.
Relativamente a medidas de minimização mais genéricas, qualquer movimentação de
terras terá que ter, obrigatoriamente, acompanhamento arqueológico permanente e
presencial durante as operações que impliquem movimentações de terras (desmatações,
escavações, terraplanagens, depósitos e empréstimos de inertes), quer estas sejam
feitas em fase de construção, quer nas fases preparatórias, como a instalação de
estaleiros, abertura de caminhos e desmatação.
Após a desmatação do terreno, será necessário proceder a novas prospecções
Recinto
da arqueológicas sistemáticas, no solo livre de vegetação, para confirmar as observações
instalação e constantes neste texto e identificar eventuais vestígios arqueológicos, numa fase prévia à
respectiva
escavação.
envolvente
As observações realizadas pela equipa de arqueologia deverão ser registadas em Fichas
de Acompanhamento, que têm os seguintes objectivos principais:
Registar o desenvolvimento dos trabalhos de minimização;
Registar todas as realidades identificadas durante o acompanhamento arqueológico (de
carácter natural e de carácter antrópico) que fundamentam as decisões tomadas: o
prosseguimento da obra sem necessidade de medidas de minimização extraordinárias ou
a interrupção da mesma para proceder ao registo de contextos identificados e realizar
acções de minimização arqueológica, como por exemplo, sondagens arqueológicas de
diagnóstico.
Sempre que for detectado um novo local com interesse patrimonial, este deverá ser alvo
de comunicação ao promotor do projecto, ao empreiteiro da obra e ao IGESPAR, I.P.,
pelos canais que vierem a ser combinados em sede própria.
Paisagem
Fase de Construção:
Recinto
da
Medidas de Revestimento Vegetal:
instalação
Reforço e continuação da cortina arbórea existente de modo a minimizar e compensar,
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LOCALIZAÇÃO

Alteração da paisagem local pela construção de estruturas edificadas.

Deposição de poeiras no coberto vegetal envolvente pela movimentação de
terras da obra e eventual aumento do nível de poeiras no ar.

Recinto
da
instalação e
respectiva
envolvente

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
significativamente, os impactes visuais negativos, resultantes da introdução de novos
elementos na paisagem – os novos pavilhões avícolas – o quais apresentam, tal como
referido no capitulo dos impactes, uma volumetria significativa;
Esta cortina arbórea pode ser complementada com recurso à plantação alternada de
árvores de folhagem persistente, tal como o pinheiro-bravo (Pinus pinaster), com
espécies de folhagem caduca, tal como o choupo (Populus nigra) já utilizadas na área
envolvente à instalação;
As plantações arbóreas propostas deverão integrar o novo elemento na paisagem,
atenuando a sua presença e imagem;
Deverão ser alvo de tratamento vegetal, com recurso às sementeiras e plantações
arbustivas, todas as áreas não objecto de pavimentação e/ou outras construções, mas
que foram afectadas durante a obra de construção e implementação dos novos pavilhões
avícolas. Esta medida aplica-se, também, às áreas de estaleiro e de depósitos;
As espécies seleccionadas para as plantações e sementeiras deverão pertencer à
vegetação característica da região, com vista à sua melhor adaptação inicial e
manutenção futura e à integração do novo pavilhão na paisagem envolvente;
A modelação final do terreno deverá ser orientada no sentido de permitir uma integração
de todas as áreas afectadas por movimentos de terras, na morfologia dos terrenos
envolventes;
Deverá efectuar-se o adequado revestimento vegetal das áreas de depósito, circulação
de máquinas e empréstimo.
Medidas de Preservação:
Deverá ter-se sempre em conta a preservação do coberto vegetal climácico não atingido
pela construção do novo pavilhão, e deste modo, considerar tais espaços como áreas de
utilização meramente silvo-pastoril;
Deverá efectuar-se a decapagem da camada arável do solo, devendo o seu
armazenamento ser feito em pargas, em zonas de fácil acesso, devidamente licenciadas
para o efeito, de preferência no limite dos terrenos alvo de construção e desmatação e
onde causem menor impacte visual, devendo, igualmente, evitar-se locais de interesse
geológico, locais geomorfologicamente instáveis e áreas afectas à RAN e REN. Estas
terras devem ser armazenadas em pargas de 3,00 m de largura e 1,00 m de altura,
protegidos com vedação própria, e de tal forma que preservem as suas capacidades
produtivas (pargas cobertas com leiva ou semeadas com plantas leguminosas adaptadas
às características ecológicas locais, eventualmente com incorporação de fertilizantes
químicos e orgânicos).
Deverá ser feita a remoção e arejamento dos solos com máquinas ligeiras, sempre que o
armazenamento se mantenha por períodos superiores a um ano, em virtude dos seus
elementos nutritivos e consequente enriquecimento de infestantes originar um meio
inadequado ao desenvolvimento de outras espécies vegetais;
Deverão, efectuar-se regas periódicas por aspersão, em especial durante o período mais
seco do ano, de forma a evitar o levantamento de poeiras e a consequente afectação da
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LOCALIZAÇÃO

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO

qualidade visual da paisagem e a deposição na vegetação envolvente;
Deverá proceder-se à delimitação espacial do terreno a ocupar nas operações de
construção, definindo a área de estaleiro e o depósito de máquinas e efectuar-se um
plano prévio de desmatação que limite ao estritamente necessário as acções de
construção do novo pavilhão em tempo e em área;
O depósito de materiais e equipamentos associados à construção do novo pavilhão,
deverá efectuar-se nas zonas a intervencionar para construção do novo pavilhão,
devendo evitar-se zonas de maior sensibilidade visual e áreas REN, RAN, e próximas de
linhas de água ou de tecido urbano;
Todos os materiais não necessários ao funcionamento dos novos pavilhões deverão ser
completamente removidos da área, após a conclusão dos trabalhos;
Medidas de Recuperação:
No final da obra deve proceder-se ao revolvimento dos solos nas áreas utilizadas para
estaleiro, parques de máquinas, vias e acessos provisórios de modo a descompactá-los
e arejá-los, reconstituindo assim, na medida do possível, a sua estrutura e equilíbrio;
No caso dos depósitos temporários, deve ser feita uma decapagem da terra arável
quando estes forem constituídos por inertes;
No final da obra, deverá efectuar-se a integração paisagística das áreas afectadas pela
construção dos novos pavilhões avícolas, mas não ocupadas, permanentemente, por
estruturas edificadas e/ou pavimentos, integração esta que deverá considerar uma
escarificação e consequente descompactação, arejamento, modelação do terreno (em
especial nas áreas destinadas ao estaleiro e depósitos de materiais dos solos),
procedendo-se em seguida ao seu revestimento vegetal, com recurso a métodos de
hidrosementeira e plantação de espécies da flora local.
Recinto
da Fase de Exploração:
Alteração da paisagem local pela presença dos novos pavilhões avícolas na instalação e Na fase de exploração deverá ser assegurada uma adequada manutenção e
instalação existente.
respectiva
conservação de todas as espécies herbáceas, arbustivas e arbóreas instaladas em fase
envolvente
de construção garantindo-se a eficácia das medidas de minimização.
Gestão de Resíduos e Subprodutos
Fase de construção:
Devem ser estudados e definidos cuidadosamente os locais e possibilidades para
Produção de diversos tipos de resíduos, inerentes a actividades geradoras
depósito definitivo de terras escavadas em função das suas características (ausência ou
de resíduos, como a escavação, utilizando apenas meios mecânicos no
presença de contaminação), minimizando, tanto quanto possível, a distância entre a zona
desmonte; a implantação de infra-estruturas de apoio aos novos edifícios,
Recinto
da afecta à obra e o depósito definitivo.
designadamente a escavação para abertura de valas para a implantação de
instalação e O empreiteiro será responsável pelo cumprimento da legislação em vigor, relativamente à
infra-estruturas de saneamento e electricidade, a remoção de terras; os
respectiva
gestão de resíduos, e pela gestão de todo o tipo de materiais residuais produzidos na
trabalhos de construção dos novos edifícios dos quais resultará a produção
envolvente
zona afecta à obra, tendo em particular atenção os seguintes aspectos:
de resíduos de construção / demolição e os trabalhos inerentes à integração
Proceder à triagem de todo o tipo de resíduos produzidos na zona afecta à obra e
paisagística.
seleccionar as entidades de gestão para cada tipo de resíduo, que constem da Lista de
Operadores de Gestão de Resíduos Sólidos Não Urbanos, disponibilizada pela Agência
Portuguesa do Ambiente;
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IMPACTES

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

LOCALIZAÇÃO

Recinto
da
instalação e
respectiva
envolvente

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
Definir operações de transporte de todo o tipo de resíduos produzidos na fase de
construção para os destinos finais adequados de tratamento, valorização ou, em último
caso, eliminação;
Acompanhar o adequado preenchimento das guias de acompanhamento de resíduos e
reter o original e cópia dos exemplares convenientemente preenchidos pelo
transportador e pelo destinatário;
A parcela de terras vegetais, resultantes das operações de decapagem realizadas,
deverão ser mantidas em depósito próximo para posterior reutilização no revestimento de
taludes de aterro e escavação.
Adoptar medidas que visem minimizar a perturbação nas áreas adjacentes à zona de
intervenção face ao transporte de terras escavadas e outros resíduos gerados, tendo em
atenção as consequências que daí poderão advir para a população e o ambiente em
geral.
Serão expressamente proibidas as queimas a céu aberto de qualquer tipo de resíduos
produzido na obra;
Os resíduos de construção equiparáveis a resíduos industriais banais devem ser objecto
de uma pré-triagem e acondicionamento temporário adequados, sendo depois
conduzidos a entidades de tratamento e valorização (reciclagem) que constem da Lista
de Operadores de Gestão de Resíduos Sólidos Não Urbanos, disponibilizada pela
Agência Portuguesa do Ambiente;
Os resíduos equiparáveis a Resíduos Sólidos Urbanos, produzidos no estaleiro de apoio
à obra, devem ser depositados em contentores especificamente destinados para o efeito
(com 1 100 litros de capacidade) e a respectiva recolha deve ser assegurada pela
Câmara Municipal territorialmente competente da área em que se localiza o estaleiro;
Relativamente aos diferentes produtos utilizados, susceptíveis de serem agressivos para
o local do projecto e a sua envolvente, tais como tintas, óleos, combustíveis e outros
produtos agressivos ou perigosos, caso acidentalmente ocorra algum derrame, dever-seá proceder à remoção do solo afectado para destino adequado, não causando danos
adicionais;
Após o término da fase de construção, o empreiteiro terá que assegurar a remoção dos
resíduos produzidos na zona afecta à obra, evitando que esta sirva de local de atracção
para a deposição inadequada de outros resíduos por terceiros.
Na 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 dos resíduos em zonas protegidas do acesso de pessoas e animais e da
acção do vento;
Conhecimento e actualização da legislação vigente em matéria de resíduos;
Sensibilização dos colaboradores para as boas práticas de gestão de resíduos,
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IMPACTES

LOCALIZAÇÃO

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO

reforçando a necessidade de prevenção;
Selecção das entidades de gestão de resíduos devidamente licenciadas pelo Instituto de
Resíduos, contempladas na lista de “Operadores de Gestão de Resíduos Não Urbanos”;
Acompanhamento do adequado preenchimento das guias de acompanhamento de
resíduos e retenção do original e cópia dos exemplares convenientemente preenchidas
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.
Continuação do fornecimento dos dados de produção de resíduos na instalação avícola
ao Sistema Integrado de Registo da Agência Portuguesa do Ambiente (SIRAPA).
Apesar das práticas já implementadas recomenda-se a adopção das seguintes medidas
de minimização:
Elaboração e implementação de um plano específico de gestão de resíduos, no qual se
proceda à identificação e classificação dos resíduos em conformidade com a Lista
Europeia de Resíduos;
A empresa deverá promover a sensibilização / formação dos utilizadores finais de
estrume (subproduto da actividade em apreço) através do fornecimento de informações
das boas práticas para a aplicação / espalhamento do estrume em solos agrícolas.
Fase de Desactivação:
Deverá ser efectuado um plano específico para o desmantelamento que assegure que as
No cenário (não previsto) de desactivação da instalação ocorrerá a produção Recinto
da
actividades necessárias sejam executadas com o mínimo prejuízo para os valores
de diversos resíduos decorrentes das actividades de demolição.
instalação
ambientais em geral e versando especialmente sobre as medidas de gestão de resíduos
adequadas.
Condicionantes e Ordenamento do Território
Fase de Construção:
Evitar locais sensíveis, nomeadamente zonas de RAN marginais da área de intervenção;
Evitar a proximidade dos cursos de água e pontos de captação;
O recinto engloba no topo Norte uma área de Reserva Agrícola Nacional
Evitar a utilização de terrenos agrícolas e/ou florestais, como áreas de instalação de
(RAN) com 28 183.13 m2. No entanto, importa notar que:
estaleiro ou área de depósito de materiais, no decorrer das actividades de construção;
- nesta área não existe qualquer construção afecta á instalação, mantendo
Independentemente da escolha dos locais para estaleiro, as medidas específicas de
as suas características naturais;
minimização propostas para estas áreas deverão sempre ser cumpridas, seja qual for o
- a classificação desta área como RAN (aprovada pela Portaria n.°746/94, de
valor ambiental desse espaço;
Recinto
da
13 de Agosto de 1994) é bastante posterior à construção e início de
Os materiais sobrantes da obra só poderão ser colocados em vazadouros autorizados
instalação
exploração da instalação (ocorrida em 1989) pelo que salvaguarda-se a
pelas entidades oficiais competentes, sendo da responsabilidade do empreiteiro todos os
titularidade dos direitos concedidos ao proponente com a obtenção das
contactos para obtenção das autorizações, bem como todos os custos envolvidos na
licenças camarárias para a construção e utilização das edificações da
operação;
instalação.
A área a intervencionar deve ser reduzida ao mínimo indispensável, de forma a evitar
afectações desnecessárias;
Deve haver um controle rigoroso na manutenção de veículos e máquinas de trabalho, de
modo a evitar derrames acidentais de óleos e combustíveis;
Os materiais sobrantes, caso existam, deverão ser conduzidos a locais de depósito
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IMPACTES

LOCALIZAÇÃO

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO

devidamente licenciados para o efeito, devendo evitar-se áreas afectas à RAN e REN.
Fase de Exploração:
Garantir a salvaguarda do valor natural da área classificada como RAN existente na
propriedade da exploração avícola da Cabrala, não prevendo a necessidade de qualquer
construção ou afectação dessa zona.
Sócio-Economia
Fase de construção
Impactes positivos nas actividades económicas, com alguma implementação
na restauração e na hotelaria, podendo igualmente ter um efeito temporário Região onde Evitar a instalação do estaleiro da obra, depósitos de terras e materiais da obra, nas
sobre o emprego ao nível da mão-de-obra não especializada.
se localiza a proximidades de casas de habitação, zonas residenciais ou equipamentos urbanos e em
A exploração da instalação avícola em estudo tem efeitos positivos ao nível instalação e terrenos cultivados;
Fase de exploração
da economia regional uma vez que integra um grupo de empresas de respectiva
Definir previamente trajectos para circulação de máquinas e veículos afectos à obra, de
elevado interesse económico para a região constituindo, no seu todo, uma envolvente
forma a evitar o trânsito desordenado e a incomodidade às habitações mais próximas da
importante garantia de emprego da mão-de-obra local e desenvolvimento local
área de intervenção;
regional.
Não efectuar as actividades mais ruidosas junto das áreas habitacionais durante o
período nocturno;
Em termos de efeitos negativos para o ambiente e a qualidade de vida das
Promover, tanto quanto possível, a utilização de mão-de-obra local na fase de
populações que habitam na envolvente há a referir as seguintes actividades
construção e exploração;
da exploração avícola:
No que se refere à emissão de odores e impactes sobre a qualidade do ar e ambiente
Envolvente
- transporte de matérias-primas e animais vivos para as instalações e de
sonoro devem ser implementadas as medidas de minimização indicadas anteriormente
da instalação
resíduos e subprodutos das mesmas;
nos capítulos correspondentes;
- manuseamento de estrume resultante das camas dos animais, removido
As diversas entidades responsáveis pelo fornecimento de animais, pela ração e pela
aquando da saída de cada bando
recolha dos ovos e dos resíduos gerados, devem efectuar preferencialmente um
percurso rodoviário que atravesse o menor número possível de zonas habitacionais.
Análise de Riscos Ambientais
A actividade de pecuária eficiente – criação de aves de capoeira – poderá
A organização deve possuir procedimentos e planos para prevenir, investigar e
estar associada à probabilidade de ocorrência de alguns riscos com
responder a situações de emergência que conduzam ou possam conduzir a impactes
eventuais danos sobre os valores ambientais do meio envolvente.
ambientais negativos.
Alguns dos riscos identificados na exploração em apreço correspondem a:
A empresa deve garantir a formação contínua dos seus funcionários, no sentido de
- operação de remoção de lamas provenientes da fossa séptica com poço
conhecerem os meios e métodos de prevenção de riscos e de as actuações face a
absorvente poderá induzir a impactes negativos significativos na qualidade
situações de emergência;
das águas (quer superficiais quer subterrâneas) e sobre os solos, caso Recinto
da A empresa deve garantir as boas condições físicas da fossa séptica e poço absorvente
ocorra uma deposição não controlada deste resíduo semi-líquido. Salienta- instalação e existentes e respectiva rede de drenagem no sentido de evitar situações acidentais de
se a probabilidade, embora reduzida, de ocorrência de situações acidentais respectiva
derrame de águas residuais;
de derrame de águas residuais devido a esgotamento do sistema. Estas envolvente
A empresa deve garantir a periodicidade adequada de transfega de lamas da fossa
situações, caso ocorram, ocasionam um impacte negativo, significativo,
séptica, que deverão ser destinadas à ETAR municipal.
temporário e reversível.
Para a minimização dos riscos de incêndio na instalação avícola da Cabrala serão
- O manuseamento e armazenamento temporário de estrume recolhido das
aplicadas algumas medidas que passam por:
instalações poderá provocar a emissão de odores desagradáveis
- Instalação de mangueiras de combate a incêndios e extintores;
provocando incomodidade nas populações mais próximas. O espalhamento
- Instalação de sinalização de condicionamento de acesso, de execução de trabalhos e
do estrume na propriedade do aviário poderá ocasionar alguma dispersão de
sinalização informativa sobre o risco de incêndio;
Ampliação da Instalação Avícola de Produção de Ovos de Galinhas Poedeiras da
Zêzerovo, S.A. – Instalação da Cabrala, localizada na freguesia de Dornes, concelho de Ferreira do Zêzere
Estudo de Impacte Ambiental – Resumo Não Técnico

32

IMPACTES
odores.

LOCALIZAÇÃO

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
- Retirar do local da instalação, material lenhoso decorrente o corte das zonas de pinhal,
que não seja estilhado, de modo a não constituir um foco/meio de propagação de fogo.
- Proibição de fogueamento no interior do recinto;
- Limpeza e manutenção periódica da vegetação existente no recinto da instalação
avícola e vigilância rigorosa nos meses mais quentes;
- Desenvolvimento de um plano de segurança que inclua o risco de incêndio, para as
fases de construção e exploração da instalação avícola.
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7

SÍNTESE CONCLUSIVA

A análise desenvolvida no presente Resumo Não Técnico permitiu caracterizar os factores de
notório interesse ambiental face ao projecto de ampliação da instalação avícola da Zêzerovo –
Produção Agrícola e Avícola do Zêzere SA na Cabrala em Dornes, tendo sido avaliados os
impactes nas fases de construção e 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.
A Instalação Avícola de Produção de Ovos de Galinhas Poedeiras em estudo pertence
actualmente à Zêzerovo – Produção Agrícola e Avícola do Zêzere, S.A. que dedica a sua
actividade à produção e comercialização de ovos desde 1986, sendo detentora de várias
instalações avícolas no concelho de Ferreira do Zêzere, desde a recria de galinhas poedeiras até
à produção de ovos propriamente dita. Esta empresa integra num grupo económico cuja estrutura
accionista de carácter familiar é comum às restantes empresas, caracteriza-se por uma elevada
coesão e solidez surge com o objectivo de colmatar, no grupo, a falta de produção avícola e agropecuária própria.
Assim se justifica a necessidade de ampliação da instalação localizada na freguesia de Dornes,
que permitirá dotar esta exploração de uma capacidade total de 640 000 aves, passando a ser
abrangida pelo Decreto-Lei n.º 69/2000 de 3 de Maio (alterado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005 de 8
de Novembro), que estabelece, no Anexo II, a obrigatoriedade de sujeição a Avaliação de
Impactes Ambientais (AIA), as explorações com um efectivo animal de 40 000 aves (ou as
ampliação de instalações existentes, cujo acréscimo de efectivo animal exceda esse limite, como
no presente caso). A ampliação da instalação em muito contribuirá para suprimir a falta de
produção avícola e agro-pecuária própria do grupo de empresas na qual se integra a Zêzerovo
SA, contribuindo igualmente, de forma eficaz e significativa, para o desenvolvimento sócioeconómico da região.
Da avaliação efectuada no presente estudo sobre a instalação avícola existente considerando a
respectiva ampliação a efectuar, refere-se que na generalidade dos descritores ambientais, os
impactes negativos resultantes da construção (da ampliação) e da exploração da instalação
avícola são pouco significativos a significativos e quase sempre reversíveis.
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 socioeconómicos. Estes impactes estão associados essencialmente à
valorização e emprego de mão-de-obra local.
Conclui-se assim que apesar dos impactes negativos identificados, considera-se que os mesmos
não serão inibidores da construção da ampliação e da exploração da instalação avícola em
apreço, dada a pouca relevância dos impactes negativos identificados e dada a importância das
situações positivas que apoiam a viabilização da exploração e sua ampliação.
De salientar ainda que os impactes negativos previstos no presente EIA serão passíveis de
minimização ou compensação através da implementação das medidas preconizadas para os
vários descritores ambientais.
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