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1. INTRODUÇÃO
O presente documento constitui o Relatório Técnico de Avaliação de Impacte
Ambiental do projecto de ampliação do estabelecimento avícola pertencente à
Soproniva - Sociedade de Produção de Aves, Lda. Exploração de Covada, de frangos
de carne destinados ao consumo, sito em Belazaima do Chão, freguesia de Belazaima
do Chão, concelho de Águeda, dando cumprimento ao regime jurídico da avaliação do
impacte ambiental.
O projecto em estudo enquadra-se no sector da avicultura, regulamentado pelo
Decreto-Lei nº 214/2008, de 10 de Novembro, Decreto-Lei n.º78/2010, de 25 de Junho
e pela Portaria nº 637/2009, de 9 de Junho. No presente caso, o estabelecimento
pertence a Classe 1, sujeito ao regime de autorização prévia por ter mais de 260
cabeças normais (CN), dedica-se em regime intensivo à produção de frangos de
carne.
Este projecto apresenta a particularidade de estar legalmente construído e em
exploração desde o ano de 2002, tendo sido alvo de um processo continuado de
melhorias técnicas e de maneio das aves, ao longo dos anos.
A empresa detém uma propriedade com cerca de 2,5 ha, com uma área edificada
legalmente com cerca de 5214,00m2, composta por dois pavilhões avícolas e um
edifício composto por armazém de camas e sala da caldeira
Atendendo ao facto do projecto estar implantado e em funcionamento, não foram
consideradas alternativas ao projecto, pelo que o presente estudo incidiu
especialmente sobre a fase de exploração e respectivas medidas de minimização.

Este Estudo de Impacte Ambiental (ElA) foi elaborado tendo como referência a
legislação específica comunitária e nacional em vigor, designadamente a Directiva
n°97/11/CE, de 3 de Março, transposta para o direito interno através do Decreto-lei
nº69/2000, de 3 de Maio, recentemente alterado e republicado através do Decreto-lei
nº197/2005, de 8 de Novembro (Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental RJAIA).
Será ainda considerada a Portaria nº 330/2001, de 2 de Abril, que estabelece as
Normas Técnicas para a Estrutura do ElA e do Resumo Não Técnico e os Critérios
para a elaboração do Resumo Não Técnico.
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1.1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO E DO PROPONENTE
O projecto, em fase de projecto ampliação de exploração, tem a designação Soproniva
- Sociedade de Produção de Aves, Lda. exploração de Covada.
O proponente do projecto é a empresa Soproniva - Sociedade de Produção de Aves,
Lda. exploração de Covada. A empresa tem sede na Rua de São Pedro, 3750-362
Belazaima do Chão, com o NIPC 505 031 175.

1.2. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE LICENCIADORA
A competência para a autorização do exercício da actividade pecuária (REAP) nas
explorações pecuárias é a Direcção Regional de Agricultura e Pescas (DRAP) cuja
circunscrição territorial se localiza a actividade pecuária, sendo a instrução do
processo de licenciamento de sua responsabilidade.
Neste caso será a Direcção Regional da Agricultura e Pescas do centro.
A Câmara Municipal de Águeda detém as competências de licenciamento de obras de
construção civil dos vários edifícios que constituem o estabelecimento avícola
(Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-lei nº 177/2001, de
4 de Junho).

1.3. ENQUADRAMENTO LEGAL DO EIA
O estabelecimento, por ter mais de 40.000 aves, enquadra-se no Anexo II do Decretolei nº 69/2000, de 3 de Maio, alterado e republicado através do Decreto-lei nº197/2005,
de 8 de Novembro, e ainda no Anexo I do Decreto-Lei nº 194/2000, de 21 de Agosto,
estando como tal abrangido por Avaliação de Impacte Ambiental e ainda por Licença
Ambiental, relativa à prevenção e controlo integrados da poluição (PCIP).
O conceito base que presidiu à elaboração do presente ElA referente à Soproniva Sociedade de Produção de Aves, Lda. exploração de Covada foi o de garantir as
seguintes condições:

Cumprimento das determinações legais vigentes no que respeita à
obrigatoriedade de realizar um processo de Avaliação de Impacte Ambiental o
que compreende necessariamente a realização de um ElA;
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Medidas adequadas no combate à poluição, prevenindo ou reduzindo ao
mínimo o impacte global das emissões e dos riscos para o ambiente,
nomeadamente recorrendo às Melhores Técnicas Disponíveis (MTD’s)

Medidas que evitem ou reduzam a produção de resíduos, com introdução de
reutilização e reciclagem de materiais ou, medidas que promovam a
valorização e eliminação adequadas;

Mecanismos mais eficazes nas práticas adoptadas que conduzam à
racionalização do consumo e utilização das matérias e da energia;

Medidas de controlo da poluição e de prevenção de acidentes, abordagem
integrada do controlo da poluição das emissões para o ar, para a água e/ou
solo, e da prevenção de acidentes, a adoptar durante a fase de exploração e a
fase de desactivação, de modo a prevenir e/ou a evitar a transferência de
poluição entre os diferentes meios físicos com vista à protecção do ambiente
no seu todo.

1.4. IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS E PERÍODO DE ELABORAÇÃO DO EIA
A elaboração e a coordenação deste Estudo de Impacte Ambiental, contou com a
participação de técnicos especialistas, com elevada experiência e reconhecida
qualificação em diversas áreas de conhecimento, constituindo assim uma equipa
técnica pluridisciplinar e interdisciplinar.
A recolha, tratamento e análise da informação relevante para o Estudo de Impacte
Ambiental de Soproniva - Sociedade de Produção de Aves, Lda. exploração de
Covada teve início em Janeiro 2010, tendo-se concluído a elaboração do ElA em
Junho do mesmo ano.
No Quadro 1, na página seguinte, identificam-se os elementos da equipa responsável
pela elaboração deste ElA, bem como as atribuições e respectiva formação técnica.
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Quadro 1- Ficha Técnica da Equipa Responsável

FUNÇÃO OU ÁREA
TEMÁTICA

TÉCNICO

FORMAÇÃO

Coordenação Geral

João Antunes

Eng.º Químico

Recursos Hídricos

João Antunes

Eng.º Químico

Qualidade do Ar

Pedro Godinho

Eng.º Químico Industrial

Ambiente Sonoro

Ana Teixeira

Eng.ª do Ambiente

Resíduos

Ana Teixeira

Eng.ª do Ambiente

Geologia, Solos e Uso do
Solo

Stephen Rosendhal

Geólogo

Clima

Stephen Rosendhal

Geólogo

Paisagem

Stephen Rosendhal

Geólogo

Factores Biológicos e
Ecológicos

Ana Teixeira

Eng.ª do Ambiente

Sócio-Economia,
Património

Lígia Ribeiro

Eng.ª do Ambiente

Ordenamento do Território
e Rede Viária

Lígia Ribeiro

Eng.ª do Ambiente

Desenho Técnico

João Cardoso

Topógrafo

1.5. METODOLOGIA E DESCRIÇÃO GERAL DA ESTRUTURA DO EIA
1.5.1 METODOLOGIA DO ESTUDO
A metodologia geral adoptada para o relatório do Estudo de Impacte Ambiental da
Instalação Avícola da Soproniva, Lda. estruturou-se na sequência abaixo ilustrada em
esquema simplificado:
Trabalhos de Campo

Relatório Técnico

Anexos

Resumo não Técnico
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A estrutura do Estudo de Impacte Ambiental foi definida de acordo com a fase do
projecto de ampliação da Instalação Avícola da Soproniva, Lda. desenvolvida de
acordo com o estabelecido na legislação em vigor.
O estudo apresenta uma estrutura faseada sendo a primeira parte de carácter
informativo, onde se efectuam os trabalhos de pesquisa de informações de natureza
diversa, como seja, cartográfica, estudos, fotografia aérea, visitas ao local, etc., para
cada um dos descritores intervenientes no estudo, de modo a definir um quadro
ambiental da situação de referência.
Este quadro ambiental, aliado à definição do âmbito do estudo, permite numa fase
emergente do mesmo identificar os descritores de maior relevância, isto é, aqueles
que serão profundamente alterados ou modificados por acção da exploração da
instalação.

Posteriormente é efectuada a análise dos impactes previsíveis sobre os descritores
abordados na fase anterior de caracterização ambiental originados pela exploração
avícola em causa, quer na fase de ampliação e exploração, quer na fase de
desactivação.
Numa fase posterior do estudo são estabelecidas medidas de minimização para os
descritores mais condicionados pela exploração. Para estes foram definidas acções
capazes de minorar, compensar ou mesmo evitar os impactes negativos esperados.
Por outro lado, serão potenciados, valorizados ou reforçados os aspectos positivos
que possam surgir inerente à exploração avícola.
As metodologias específicas utilizadas para cada um dos descritores são
apresentadas com a profundidade que o estudo o exige em cada um dos capítulos em
que as temáticas são abordadas.
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2. JUSTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE E OBJECTIVOS DO PROJECTO

2.1. JUSTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DO PROJECTO
Este projecto, tal como existe actualmente no terreno, justifica-se por si só na
dimensão e no volume de negócios, representando localmente uma mais-valia
indiscutível em termos de dinâmica social e económica.
A Soproniva - Sociedade de Produção de Aves, Lda. exploração de Covada, deu início
à sua actividade no ano de 2002.
A produção avícola teve início no ano de 2002 com a introdução em produção de um
pavilhão avícola com capacidade para 39500 aves por bando.
Pretendem os responsáveis ampliar a capacidade de engorda de aves com o aumento
de capacidade desse pavilhão e também com a entrada em funcionamento de um
novo pavilhão. Para isso foi aumentada a área do prédio rústico (aquisição de terreno
adjacente), de modo a incluir para além da exploração avícola, dois pavilhões e um
edifício onde de procede à guarda de camas tendo anexo outro edifício destinado á
caldeira de produção de calor para aquecimento das aves jovens, áreas de circulação
de veículos e balança de pesagem.
A autorização para o exercício de actividade avícola de produção de frangos – Escalão
C – foi emitida pela DGV em 17 de Setembro de 2002.
As construções estão licenciadas junto da Câmara Municipal de Águeda, foi feita
vistoria e emitido alvará de utilização para criação de frangos.
Os antecedentes da exploração avícola no local e a pretensão para efectuar a sua
ampliação, derivaram da necessidade de complementar as explorações agrícolas com
actividades para além da vertente florestal de modo a poderem constituir uma fonte de
rendimento regular para os agricultores da região e respectivos aglomerados de
família, permitindo a fixação de população jovem e mantendo postos de trabalho que
tenderiam a desaparecer em resultado da mecanização na floresta e da
deslocalização das indústrias para os parques a elas destinados.

A região possui uma forte tradição avícola assente num clima favorável e
presentemente

complementado

com

uma

melhoria

muito

significativa

nas

acessibilidades rodoviárias.
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Em 2009 foi dado início ao processo de obtenção do alvará de licenciamento da
construção de um novo pavilhão, junto da C.M. de Águeda.
A ocupação plena dos dois pavilhões previstos deverá dar-se durante o Ano de 2010,
tendo um efectivo estabilizado em cerca de 110 000 aves por cada bando em engorda.
No âmbito da avaliação de impactes ambientais e neste caso particular, será bem
mais razoável justificar a manutenção da unidade em funcionamento enquanto suporte
da actividade principal da empresa (produção de frangos para consumo humano).

2.2. OBJECTIVOS GERAIS
Adequar o estabelecimento às exigências da legislação ambiental em vigor;

Dar cumprimento à regulamentação aplicável à actividade de produção avícola
e reunir condições para obter a autorização para exercício de actividade
avícola da Classe 1.

2.3. OBJECTIVOS ESPECÍFICOS
De acordo com o actual RJAIA, o projecto em análise enquadra-se no anexo 11, ponto
1, alínea e), referente aos projectos de instalações de pecuária intensiva com
capacidade igual ou superior a 40.000 aves (caso geral) e no ponto 13, relativo a
projectos

de

alteração,

modificação

ou

ampliação

de

instalações

ou

de

empreendimentos compreendidos nos projectos constantes dos anexos I ou II que
sejam susceptíveis de produzir impactes significativos no ambiente.
Assim, com o presente ElA pretende-se dar cumprimento ao regime jurídico da
avaliação de impacte ambiental, nomeadamente:

Identificar e avaliar os impactes e os riscos que potencialmente poderão vir a
ser gerados pela instalação avícola, assim como minorar os impactes
negativos e potenciar os impactes positivos.
Indicar directrizes e recomendações mais favoráveis para a realização das
acções/actividades inerentes ao projecto em função dos critérios ambientais e
operacionais.
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Por outro lado, a empresa pretende ainda solicitar o licenciamento ambiental, de
acordo com o Decreto-lei nº 194/2000, de 21 de Agosto (que transpõe para a ordem
jurídica interna a Directiva IPPC - Directiva nº 96/61/CE, do Conselho, de 24 de
Setembro, relativa ao controlo integrados da poluição).

2.4. ANTECEDENTES DO PROJECTO
A Sociedade Soproniva - Sociedade de Produção de Aves, Lda. exploração de
Covada teve origem no ano de 2002.
A produção avícola teve início no ano de 2002 com a introdução em produção de um
pavilhão avícola com capacidade para 39500 aves por bando.
Possuía um prédio rústico, com uma área de 2,5 ha, um pavilhão avícola com 1540
m2, tendo como objectivo rentabilizar o espaço ocupado e já mobilizado pela
exploração, projectou um aumento da capacidade da instalação para aumentar a
produtividade e satisfazer as necessidades de mercado neste sector – produção de
carne de aves.
Entre os anos de 2002 e 2009 a produção foi realizada no único pavilhão existente.
Em 2009 foi dado início ao processo de ampliação para obter os meios necessários
para uma produção de 110 000 aves por bando.
A exploração pretendia aumentar a área do pavilhão existente de 1540 m2 para 1960
m2, construir um novo pavilhão com 3000 m2, e ainda construir áreas cobertas
destinadas a apoio da exploração, acessos a veículos pesados e respectivo meio de
pesagem dos mesmos.
Para cumprimento das exigências de sanidade das aves e dos trabalhadores seriam
construídas as instalações sanitárias e vestiários com balneários incluídos. Numa
dependência das áreas cobertas de apoio funcionará um escritório de apoio á
exploração avícola.

3. DESCRIÇÃO DO PROJECTO
3.1. HISTÓRICO DOCUMENTADO
- Autorização para exercício da actividade avícola – Produção de frangos Escalão C –
Emitido pela DGV em Setembro de 2002

Estudo de Impacte Ambiental
Soproniva- Sociedade de Produção de Aves, Lda.

Página 8 de 131

- Alvará de Utilização Nº 168/02 para criação de frangos emitido pela C.M. de Águeda
em 2002
- Alvará de Licença de Obras de Construção Nº 87/09 – Referente a ampliação de
Aviário sito no prédio rústico Covada – Belazaima do Chão.

- Alvará de Licença de captação Nº 2002-C/2000 referente a captação de água
subterrânea para utilização em Pecuária

- Declaração de Autorização de Utilização de viatura para transporte de Subprodutos
de Origem Animal não destinados a consumo humano.

3.2. LOCALIZAÇÃO, ACESSIBILIDADES

E

ENQUADRAMENTO TERRITORIAL

DO

PROJECTO
O Concelho de Águeda, situa-se na zona centro da Região de Aveiro, confrontando a
Norte com os Concelhos de Albergaria-a-Velha e Sever do Vouga a Poente com os
Concelhos de Aveiro e Oliveira do Bairro, a Nascente com os Concelhos de Oliveira de
Frades, Vouzela e Tondela e a Sul com os Concelhos de Anadia e Mortágua.
É composto pelas freguesias de Macinhata do Vouga, Lamas do Vouga, Valongo do
Vouga, Préstimo, Macieira de Âlcoba, Trofa, Segadães, Travassô, Óis da Ribeira,
Fermentelos, Espinhel, Recardães, Águeda, Castanheira do Vouga, Barro, Borralha,
Belazaima do Chão, Agadão, Aguada de Cima e Aguada de Baixo, num total de vinte
freguesias. A sede do Concelho situa-se na freguesia de Águeda.
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Figura 1-Enquadramento Nacional/Regional

O relevo do Concelho apresenta-se sujeito à definição simplificada das duas unidades
Homogéneas. O “Litoral” é constituído por terras baixas, que raramente ultrapassam
os 100 metros de altitude, e que correspondem à junção dos vales dos rios Vouga,
Águeda, Alfusqueiro e Cértima, formando um grande vale que antecede a Ria de
Aveiro e da qual a Pateira de Fermentelos é o primeiro vestígio.
O “Interior” apresenta, por sua vez, altitudes normalmente superiores aos 200 metros,
com o ponto mais alto a 725 metros (Urgueira/Macieira de Alcoba), o que demonstra a
existência de uma zona de montanha caracterizada por um forte enrugamento da sua
superfície.
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Figura 2-Representação Cartográfica da Altitude do Concelho de Águeda

A freguesia de Belazaima está situada numa área em que a altitude varia na sua
maioria entre os 100 m e os 400 m.
A Soproniva - Sociedade de Produção de Aves, Lda. exploração de Covada ocupa
uma área total de 2,5 hectares, onde estão implantadas: a exploração avícola, os
edifícios de apoio, as áreas de circulação de veículos e uma área florestal exterior á
vedação sanitária da avicultura.
A sua área de implantação situa-se na freguesia de Belazaima do Chão, concelho de
Águeda e distrito de Aveiro, confrontando a Norte e Sul com caminhos agrícolas, a
nascente com caminho e terrenos da Junta de Freguesia e a poente com explorações
florestais.
A exploração avícola situa-se a sudoeste do aglomerado populacional de Belazaima
do Chão, com todas as características que lhe são próprias (escola de ensino básico,
igreja, etc.) (ver extracto da Carta Militar nº 197 dos Serviços cartográficos do Exército,
à escala 1/25000, com a localização da área de implantação do projecto através do
Plano Director Municipal (PDM) e fotografia aérea da exploração), numa área onde
predominam explorações agrícolas de floresta.
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De acordo com o PDM de Águeda, (1995) a exploração fica situada em espaços
florestais. No entanto, conforme Carta Militar nº 197 dos Serviços cartográficos do
Exército, à escala 1/25000, no raio de 1 km existem espaços urbanos e áreas de
reserva agrícola nacional (RAN).
No raio de 5 km não existem outros aglomerados urbanos de significativa densidade
populacional.

Figura 3- Belazaima do Chão - Localização do Projecto

3.3. DESCRIÇÃO DO PROJECTO
3.3.1. INFRA-ESTRUTURAS CONSTRUÍDAS

A exploração é constituída por dois pavilhões de um só piso.

O pavilhão Nº1 (ampliação) possui 150 metros de comprimento por 20 m de largura
(3000 m2) e terá capacidade para 66 600 aves por engorda.
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O pavilhão Nº2 (origem + ampliação) possui 140 m de comprimento por 14 m de
largura (1960 m2) e terá capacidade para 43 400 aves por engorda.
Os dois pavilhões da exploração funcionam em regime “All in – All out”.
A higienização do pessoal consiste na obrigatoriedade de duche, sendo todo o
vestuário e calçado utilizado fornecido pela empresa, sendo todo ele lavado nas
instalações para evitar riscos sanitários.

HIGIENIZAÇÃO
LAVAGEM E DESINFECÇÃO DO PAVILHÃO E EQUIPAMENTO
A lavagem do pavilhão efectua-se com máquinas de pressão e da seguinte forma:
Lavam-se os tectos, as paredes, as pipetas e por último o piso fazendo pequenos
lanços.
As desinfecções têm como finalidade a destruição dos micróbios existentes no
pavilhão e equipamentos para evitar a contaminação dos bandos seguintes. Para isso
deve-se respeitar as dosagens dos produtos utilizados dadas pelo fabricante. Depois
da lavagem, é feita a desinfecção do pavilhão com máquinas de pressão molhando
todas as superfícies e equipamentos da mesma forma que se faz a lavagem.
LAVAGEM E DESINFECÇÃO DO DEPÓSITO DE ÁGUA, LINHAS DE ÁGUA E PIPETAS
A água para abastecimento das aves é proveniente de furo artesiano com situação
regularizada junto da ARH Centro. A água é enviada para depósitos de cimento (Três)
a partir dos quais é feita distribuição e desinfecção para as várias linhas de
abastecimento dos dois pavilhões.
Os depósitos de água são lavados no final de cada ciclo de engorda. As linhas de
abastecimento de água bem como todas as pipetas são desinfectadas no final de cada
bando.

FUNCIONAMENTO
RECEPÇÃO DOS PINTOS
Na recepção das aves é necessário ter em conta os seguintes aspectos:
Receber os pintos em pavilhões limpos e desinfectados;
Ventilar para proporcionar ar fresco e eliminar gases;
À chegada colocar à disposição dos pintos ração e água;
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Figura 4- Pintos

ADMINISTRAÇÃO DE RAÇÃO
A alimentação é totalmente automática, efectuada por sem-fim transportador em
tubagem fechada, a partir do fundo dos silos. Em cada pavilhão existem 6 a 8 filas de
comedouros automáticos que recebem a ração descarregada pelos sem-fins em
tremonhas de alimentação de um sem-fim horizontal. Estes alimentam cada um, a
respectiva fila de comedouros.
A distribuição da ração em efectuada em horário previamente estabelecido. Isto
permite que não existam problemas sanitários, uma vez que as aves não comem
ração derramada (contaminada por bactérias).
O sistema é gerido por computador central, um para cada pavilhão.
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Figura 5-Silos de Ração

Figura 6 - Administração de ração

ADMINISTRAÇÃO DE ÁGUA
A administração de água é muito importante para uma boa produção (crescimento e
engorda das aves), daí ser essencial que estas disponham de água a qualquer
momento, assegurando que a temperatura da água disponível é a ideal para as aves.
O abeberamento é efectuado por um sistema de bebedouros de pipeta, montados em
tubo PVC de fabrico especial para garantia de total frescura de água.
Os depósitos de água são esgotados e lavados após desinfecções dos pavilhões e no
final de cada saída dos bando.
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As linhas de água por onde esta circula para abeberamento das aves estão sempre
sob efeito dos desinfectantes, pois a desinfecção é efectuada á saída do tanque geral
de abastecimento.
Os equipamentos do aviário comedouros e pipetas são desinfectados no final da saída
de cada bando.
Os tratamentos profiláticos (vacinações) que são necessários realizar executam-se por
via oral e através do sistema de abeberamento das aves.

Figura 7- Desinfecção da água

Figura 8-Sistema de Abeberamento
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VENTILAÇÃO
A ventilação serve para retirar o excesso de temperatura, gases e humidade. Os
ventiladores são controlados por termóstatos, que entram em funcionamento de
acordo com a programação que esteja computorizada.

Figura 9-Ventiladores

AQUECIMENTO/ARREFECIMENTO
De forma a minimizar os gastos com energia para aquecimento e arrefecimento nos
pavilhões este processo desenrola-se da seguinte forma:
Foi instalada uma caldeira de biomassa (aparas de madeira//pellets) que é utilizada
para aquecimento de um circuito de água que está em permanente circulação.

Figura 10- Caldeira de biomassa
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A água quente passa em vários radiadores espalhados ao longo dos pavilhões na sua
parte superior, onde estão instalados ventiladores de ar quente.

Figura 11- Radiadores de Água

A circulação e renovação do ar ambiente é efectuada por ventiladores instalados
lateralmente no pavilhão e que funcionam de acordo com a programação do
computador.

Figura 12- Esquema do circuito da água
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Figura 13- Esquema da Circulação de ar

Tal como se verifica na figura anterior a humidade necessária é fornecida pelos favos
que se encontram num topo do pavilhão.

Figura 14- Vista dos Favos de um dos Pavilhões

A ventilação serve para controlar a temperatura e a humidade dentro dos pavilhões.
No período de Verão os ventiladores funcionam regra geral para retirar ar quente e
introduzir humidade no interior dos pavilhões.
No período do Inverno os ventiladores destinam-se a fazer circular ar quente fornecido
pelos radiadores de água.
Em qualquer das situações os ventiladores destinam-se á renovação do ar interior e à
extracção de gases e ao controlo da humidade.
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Os ventiladores são controlados por equipamento moderno, computorizado e instalado
em edifício próprio para cada um dos dois pavilhões.

Para além do sistema de ventilação, o arrefecimento também é feito por meio de uma
cortina que está colocada na parte lateral dos pavilhões esta para além de fazer
sombra tem no seu topo superior uma conduta de água pressurizada que molha a
rede quando existe a necessidade de diminuir a temperatura no interior dos pavilhões.

Figura 15- Rede de arrefecimento

ILUMINAÇÃO
A iluminação das aves durante os períodos nocturnos é gerida por computador Os
animais devem ter períodos de obscuridade (descanso) para evitar mortes e contribuir
ainda para melhorar o índice de conversão.

Figura 16 - Iluminação
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REMOÇÃO DE EXCREMENTOS
Após a saída das aves para abate procede-se à limpeza dos pavimentos, removendo
por arraste com equipamento mecânico as camas húmidas e misturadas com as
excretas das aves.
Esta limpeza é complementada com varredura igualmente realizada por equipamento
mecânico de modo a deixar o mínimo de sólidos nos pavimentos.
A remoção é feita para camião de transporte e os estrumes encaminhados para centro
de recolha.
A Soproniva Lda., possui um acordo com a EUROGUANO – Fábrica de Adubos
Orgânicos, Lda. que faz a recolha dos estrumes produzidos na exploração.
Após as operações de remoção dos sólidos é executada uma lavagem com água por
meio de máquina de pressão.

CONTROLO DE PRAGAS E INSECTOS
O controlo de pragas e insectos é fundamental para prevenção e controlo de doenças.
Os ratos são os principais transmissores de Salmonela Pasteurella e de Viroses. Para
combater as pragas é necessário tomar medidas preventivas tais como:
a)

Evitar a entrada de ratos nas instalações;

b)

Negar o acesso ao alimento;

c)

Reduzir o acesso aos locais de procriação;

d)

Evitar a acumulação de resíduos.

Os postos de engodo e caixas rateiras carecem de uma inspecção regular, o vazio
sanitário é a melhor época para colocar o isco.
O controlo de pragas e insectos é feito pela empresa TRULY NOLEN.

Estudo de Impacte Ambiental
Soproniva- Sociedade de Produção de Aves, Lda.

Página 21 de 131

Figura 17-Dístico e caixa de ratos

3.3.2. CAPACIDADE PRODUTIVA
A exploração iniciou-se com cerca de 39 000 aves em engorda e ao longo dos anos
seguintes foi mantendo aquela capacidade de produção.
Foi continuando a produzir de acordo com o mercado a as solicitações dos clientes.
Em 2008 deu início ao processo de aumento da capacidade produtiva.
Tendo por isso dado início ao processo de licenciamento para construção de um novo
pavilhão avícola e para aumento da área de exploração do pavilhão existente.
A construção foi licenciada, foram executadas as obras e foi dado início ao processo
de alteração de classificação para Classe 1 junto da entidade licenciadora(DRAP
Centro)
A ocupação plena das instalações deu-se no inicio de 2010, tendo o efectivo
estabilizado em cerca de 110 000 aves.

3.3.3. EXPLORAÇÃO
Os pavilhões da exploração avícola têm ambiente controlado e sistemas de
alimentação automáticos:
Sistemas de controlo das condições ambientais, nomeadamente sensores de
temperatura e humidade, para regulação da temperatura e sistemas de
ventilação;

Estudo de Impacte Ambiental
Soproniva- Sociedade de Produção de Aves, Lda.

Página 22 de 131

Sistema de fornecimento de comida e água;
Sistemas de iluminação.
As aves (pintos do dia) dão entrada nos pavilhões com cerca de 1 a 2 dias de vida, já
com o programa de vacinação completo. Nessa altura possuem um peso médio de 80100 g, tendo como objectivo um peso médio vivo de cerca de 1500 g.
Durante o período de engorda, cerca de 45 dias as aves permanecem com iluminação
artificial programada de acordo com os objectivos de produção.
Às 5-6 semanas de vida as aves são retiradas dos pavilhões para serem
comercializadas.
As matérias-primas são fornecidas por empresas devidamente legalizadas, as quais
emitiram declarações de conformidade do alimento relativamente à legislação em
vigor, uma vez que a própria firma não é possuidora de fábrica de rações.
A alimentação contempla uma mistura fabricada por

especialistas

e com

acompanhamento veterinário composta por: soja; milho; sêmea; fosfatos; cálcio
granulado; suplementos.
A água fornecida provém de um furo, sendo periodicamente analisada.
As lavagens são feitas apenas quando as aves são vendidas, altura em que além das
lavagens é feito também o vazio sanitário, ou seja, são aplicados desinfectantes não
sendo o pavilhão em causa ocupado durante um período mínimo de tempo.
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3.3.4. INFRA-ESTRUTURAS BÁSICAS
O estabelecimento tem abastecimento eléctrico pela rede pública. A ampliação em
estudo irá aumentar a potência contactada de mais 41,4 KVA.
O abastecimento de água é feito a partir de um furo próprio existente na propriedade.
Os consumos médios de água do furo são aproximadamente de 6300 m3/ano.
Na zona não existe rede de saneamento básico, sendo os efluentes encaminhados
para fossa estanque.

3.3.5. MATÉRIAS-PRIMAS
As matérias-primas correspondem ao alimento para as aves que é recebido na
empresa, sendo depois distribuído pelos pavilhões em produção.
São utilizadas aparas de madeira para as camas das aves. Estas são adquiridas aos
transformadores de madeiras e armazenadas em local próprio.
Visto que o sistema de aquecimento das aves é feito com recurso a água quente esta
é produzida em caldeira de biomassa, que utiliza como combustível os pellets.
Para entrega destes elementos que compõem o leque de produtos recebidos na
instalação, chegam ao estabelecimento em média 7 a 8 veículos por semana.

3.3.6. QUADRO DE PESSOAL DA EMPRESA
O regime laboral da empresa cinge-se a um só turno, das 8.00 às 12.00 e das 14.00
às 17.00 horas, estando afectos ao estabelecimento avícola 3 trabalhadores.

Quadro 2- Trabalhadores da Soproniva –Sociedade de Produção de Aves, Lda.

TRABALHADORES

H

M

Total

2

1

3

Os trabalhos regulares a executar são distintos quando a exploração está ocupada
com as aves ou quando está em período de vazio sanitário.
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Em fase de ocupação com aves, é dada prioridade aos trabalhos de vigilância e
manutenção de equipamentos em funcionamento.
Em fase de vazio sanitário procede-se às limpezas e faz-se manutenção preventiva de
equipamentos. Esta fase termina com a preparação dos pavilhões para receber novo
bando.

Gerentes
Vasco M.R. Oliveira
Nídia Almeida

Vasco M.R. Oliveira

Nídia Almeida

Vasco Oliveira

Figura 18 - Organigrama da Soproniva, Lda

3.3.7. ACÇÕES DE PROJECTO CONSIDERADAS
Apesar da avaliação de impactes incidir essencialmente na fase de exploração,
também se consideraram as fases de construção e desactivação, de acordo com a
enumeração das principais acções consideradas que se faz em seguida:

Fase de Construção (Ampliação)
Desmatações e movimentações de terras
Produção de Resíduos decorrentes da construção e da actividade humana
Circulação de veículos pesados

Fase de Exploração
Cargas e Descargas de aves vivas
Recepção de matérias primas (rações, camas e diversos)
Produção e transporte de dejectos de aves.
Limpeza e manutenção dos pavilhões a seco.
Manutenção dos sistemas de ventilação dos pavilhões.
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Circulação de veículos ligeiros e pesados – (entrada e saída de pessoas,
matérias-primas e produtos).

Fase de Desactivação
Movimentações de terras
Produção de Resíduos decorrentes da desactivação e da actividade humana
Circulação de veículos pesados

Estas acções decorrem no interior e no exterior da instalação com acesso pela EN 336
na povoação de Belazaima do Chão.

3.4. PROJECTOS COMPLEMENTARES OU SUBSIDIÁRIOS
Como actividade principal a empresa Soproniva - Sociedade de Produção de Aves,
Lda. na exploração de Covada, dedica-se somente á produção de aves para consumo
(frangos de Carne).
A Soproniva Lda. não possui outra actividade industrial ou agro-industrial que se
relacione directamente com a actividade avícola de recria e engorda de aves.
Neste contexto, esta actividade e a respectiva unidade enquadra-se no regime legal do
exercício da actividade pecuária (Decreto-Lei 214/2008 de 10 de Novembro).
A actual ampliação da capacidade de produção insere-se na estratégia de crescimento
natural da actividade principal da empresa desde que foi formada no ano de 2002.
Na instalação da Soproniva, objecto do presente estudo, serão considerados os
seguintes projectos (acções) complementares:
Acessos Viários – Os acessos viários serão todos feitos a partir da EN 336, via que
atravessa a povoação de Belazaima do Chão. A entrada para o perímetro sanitário da
exploração avícola será feito pela zona Norte da propriedade, a partir de um
entroncamento de vias situadas dentro do perímetro urbano da povoação. Os acessos
(numa extensão de cerca de 50 metros) caminhos públicos, serão melhorados e
pavimentados com materiais não impermeáveis até á entrada para a exploração
avícola.
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Linhas de Energia – A exploração possui contrato de fornecimento de energia com a
entidade fornecedora EDP. A instalação dispõe de meios autónomos de geração de
energia para situações de emergência. Se vier a ser viável pretende-se instalar
produção de energia “verde”.
Abastecimento de águas – Será solicitada á Câmara Municipal de Águeda, ligação á
rede pública de águas de abastecimento para consumo humano, bem como a ligação
dos efluentes do tipo doméstico que serão gerados na instalação.
As águas destinadas ao consumo normal da actividade avícola (abeberamento das
aves, lavagens e desinfecções e criação de ambiente de temperatura e humidade nos
pavilhões) serão provenientes de furo artesiano com licencia n.º 2002-C/2000.
Aquecimento das aves – O aquecimento das aves será realizado com recurso a
água quente em circulação (circuito fechado para não originar perdas) entre os
radiadores colocados no interior dos pavilhões e uma caldeira de aquecimento.
Podemos deste modo admitir como projecto complementar nesta instalação a
tecnologia do aquecimento de água com recurso a biomassa florestal como
combustível.
Colectores de águas – Serão construídas redes de colectores de águas residuais
domésticas a partir das instalações sanitárias existentes até ao poço de recepção dos
efluentes do Pavilhão 1.
As águas residuais industriais, de caudal insignificante, serão conduzidas a poços de
recepção desses efluentes, de onde serão retirados para destino adequado.
As águas pluviais serão recolhidas por caleiras e sofrem infiltração natural nos
terrenos adjacentes aos pavilhões.

Estudo de Impacte Ambiental
Soproniva- Sociedade de Produção de Aves, Lda.

Página 28 de 131

3.5. PROGRAMAÇÃO TEMPORAL DAS FASES DE CONSTRUÇÃO (AMPLIAÇÃO), EXPLORAÇÃO E DESACTIVAÇÃO

Quadro 3- Programação das fases de Construção, Exploração e Desactivação
Ano de 2009
Fase/Acção

1º Semestre
Abr

Mai

Jun

Ano de 2010

2º Semestre
Jul

Ago

Set

Out

1º Semestre
Nov

Dez

Jan

Fev

Mar

Abr

2º Semestre
Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Construção

Desmatações e
movimentações de
terras
Ampliação do
pavilhão existente

Exploração

Com um pavilhão

Desactivação

Construção novo
pavilhão

Movimentação de
terras

Não Previsto

Remoção de
resíduos e limpeza

Não Previsto

Com dois
pavilhões
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4. CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE ACTUAL
Como já foi amplamente afirmado atrás, a caracterização da situação de
referência/actual, a nível dos vários descritores ambientais, reportar-se-á à fase de
exploração do projecto, pelo facto deste estabelecimento se encontrar em laboração,
desde 2002.
Face à tipologia do projecto e à sua localização, será feito um enquadramento
climático do local de inserção do projecto, à escala regional.
Numa análise específica será tratado o conjunto de descritores correspondentes aos
elementos ambientais mais relevantes, considerando o local de inserção do projecto e
a sua tipologia e tendo em vista uma abordagem multidisciplinar e integrada das
matérias de ambiente e ordenamento do território.

Assim, os descritores analisados são:

Geomorfologia e Paisagem
Unidades Geomorfológicas
Geologia
Solos e RAN
Ocupação e Uso do Solo
Recursos Hídricos
Qualidade do Ar
Ambiente Sonoro
Sistemas Ecológicos
Aspectos Sócioeconómicos
Património Cultural

4.1. ANÁLISE ESPECÍFICA POR DESCRITIVO
4.1.1. GEOMORFOLOGIA E PAISAGEM
O Concelho de Águeda encontra-se na zona Centro Ibérica, num local de transição
entre duas grandes unidades geo-estruturais de Portugal: a Orla Meso-Cenozoica
Ocidental (Terciário e Secundário) e o Soco Antigo ou Meseta Ibérica (Primário e Précâmbrico). O limite entre ambas as zonas e, em regra, difuso, nomeadamente a norte
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do rio Vouga e a sul do rio Agueda. Na Orla Meso-Cenozóica, encontram-se terrenos
essencialmente constituídos por areias, calhaus rolados, grés e calcários, enquanto
que na zona da Meseta Ibérica se encontram formações mais homogéneas e de
natureza xistosa e gravacóide que forma o complexo Xisto-Grauvaquico

Geomorfologicamente, a área de Belazaima do Chão encontra-se no sopé da Serra do
Caramulo. A paisagem é acidentada, com colinas e vales. As cotas na vizinhança
variam entre 80 e 180 m de altitude. A maior parte do terreno é coberta por florestas
de pinheiros e eucaliptos.
O sítio do projecto encontra-se imediatamente a oeste de Belazaima do Chão, dentro
de uma zona florestada (Figura 19). A área corresponde a uma vertente com
inclinação moderada, em que já foram feitos socalcos. Na parte superior foram
plantados eucaliptos novos (Figura 20). Devido à florestação, as instalações serão
pouco visíveis, sendo o impacte visual na paisagem pouco significante. A plantação de
árvores novas diminuirá ainda a visibilidade do projecto, podendo ser entendida como
uma medida de mitigação do impacte visual.

Figura 19- Aspecto da área envolvente do projecto.
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Figura 20- Plantação de eucaliptos novos no terreno com fragmentos de rochas e
calhaus situado na cota superior do terreno do projecto.

4.1.2. GEOLOGIA
A área de Portugal Continental é constituída pelas seguintes grandes unidades
geológicas (Fig. 21):
O Maciço Hespérico, com formações rochosas precâmbricas e paleozóicas, que ocupa
quase ¾ do território de Portugal Continental. As rochas constituintes correspondem
ao “soco cristalino” e formaram-se durante o ciclo hercínico e anteriormente.
As Orlas Ocidental e Algarvia (ou Meridional), cujos depósitos têm origem no
Mesozóico e no Cenozóico (Terciário e Quaternário). São compostas, essencialmente,
por rochas sedimentares, parcialmente afectadas pelo ciclo alpino. As orlas
compreendem, principalmente, as áreas da Estremadura, a bacia do Tejo-Sado e a
parte sul do Algarve.
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Figura 21-Esboço geológico de Portugal.

1 – Cenozóico
2 – Mesozóico
3 – Paleozóico e Precâmbrico do soco hercínico
Adaptado de ROCHA ( 1976).
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O Maciço Hespérico é constituído por rochas paleozóicas e precâmbricas,
consolidadas durante a orogenia hercínica. Localmente, este maciço é coberto por
formações continentais cenozóicas e tardi-mesozóicas.

Distinguem-se várias unidades geoestruturais, caracterizadas pela ocorrência de
rochas de várias idades e pelas diversas formas de deformação. De nordeste para
sudoeste, reconhecem-se as seguintes zonas (Fig. 22):
-Zona Cantábrica (ZC)
-Zona Astúrico-Leonesa (ZAL)
-Zona Centro-Ibérica (ZCI) incluindo sequências autóctones e alóctones (Sub-zona
Galaico-Transmontana – zGT)
-Zona Ossa-Morena (ZOM)
-Zona Sul Portuguesa (ZSP)

Figura 22- Zonas paleogeográficas e tectónicas do Maciço Hespérico (adaptado da Carta
Tectónica da Península Ibérica, segundo Ribeiro et al., 1979). Áreas ponteadas:
Coberturas adjacentes ao Maciço Hespérico.
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Em Portugal Continental, as primeiras duas zonas não são representadas. As zonas
são separadas por acidentes tectónicos principais, o que sugere o controlo da
zonabilidade por falhas profundas que separam compartimentos crustais de natureza
diferente (Ribeiro et al., 1979). Estudos recentemente efectuados deram como
resultado, que várias zonas incluem ou correspondem a “terrenos”, unidades
inicialmente independentes, que foram incluídas no Maciço Hespérico devido à colisão
de placas tectónicas (Ribeiro, 2006).

Nas zonas internas do Maciço Hespérico (ZAL, ZCI e ZOM), formações do
Precâmbrico e do Paleozóico inferior estão melhor representados, a deformação é
mais intensa e o magmatismo e metamorfismo sinorogénicos são mais intensos,
dando origem a grandes afloramentos graníticos e de xistos metamórficos. As zonas
externas (ZC, ZSP) distinguem-se pela predominância de formações do Paleozóico
superior, bem como por uma deformação, um magmatismo e um metamorfismo
sinorogénicos menos acentuados.

A orogenia hercínica na Península Ibérica decorreu entre o Devónico médio e o
Estefaniano (Carbónico superior), podendo distinguir-se duas fases principais. A
primeira fase ocorreu entre o Devónico médio e o Viseano (Carbónico inferior). A
segunda fase é de idade Westefaliana (Carbónico superior). Esta orogenia foi
acompanhada por um metamorfismo regional e por um magmatismo sinorogénico.

Devido à localização do projecto na zona Centro-Ibérica, apenas esta será objecto de
um estudo mais pormenorizado.

Zona Centro-Ibérica
A zona Centro-Ibérica é limitada, a nordeste, pela zona Astúrico-Leonesa. A oeste e a
sul, o contacto com a zona de Ossa-Morena corresponde, respectivamente, ao
conjunto de falhas entre Porto e Tomar, e à zona de cavalgamentos Ferreira do
Zêzere-Badajoz-Córdova, com um deslocamento da zona de Ossa-Morena para cima
da zona Centro-Ibérica. No sector nordeste da zona Centro-Ibérica encontra-se a subzona Galáico-Transmontana, com formações com alto grau de metamorfismo e de
composição básica e ultrabásica predominante. Esta zona é considerada como sendo
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composta por terrenos alóctones, transportados, por carreamento, para cima da zona
Centro-Ibérica.
As rochas constituintes da zona Centro-Ibérica são caracterizadas por uma série de
tipo “flysch”, composta por xistos e grauvaques (“Complexo Xisto-Grauváquico, de
idade câmbrica e précâmbrica superior), e por rochas magmáticas granitóides sinorogénicas e pós-orogénicas.

Localmente, o Complexo Xisto-Grauváquico é sobreposto por quartzitos de idade
ordovícica. Em núcleos de sinclinais podem ocorrer metassedimentos de idade
silúrica, devónica e carbónica. O contacto entre o Complexo Xisto-Grauváquico e os
quartzitos é discordante, o que implica a presença de uma deformação sarda, de
natureza epirogénica (Ribeiro et al., 1979). Devido à sua elevada dureza, os
quartzitos distinguem-se morfologicamente formando cristas no relevo (Portas do
Ródão, Serras de Nisa, de Buçaco, etc.).

O metamorfismo regional compreende as fácies do tipo Barroviano e de baixa
pressão, e está ligado aos níveis das intrusões dos granitóides. O tipo de baixa
pressão intermédia segue as estruturas da segunda fase de deformação. As fácies
mais profundas ocorrem no interior das antiformas formadas nesta fase, onde aparece
a fácies de silimanite, por vezes acompanhada de migmatização (fusão parcial da
rocha). Em direcção ao exterior da antiforma sucedem-se as isogradas das fácies
estaurolite + andaluzite, almandina, biotite e clorite.

Junto às intrusões dos granitóides, as isogradas dispõem-se paralelamente aos
contactos destas rochas, e discordantes em relação à estrutura do Complexo XistoGrauváquico encaixante. Do granito para o exterior, podem distinguir-se as zonas da
silimanite ± cordierite, andaluzite ± cordierite e biotite, indicando condições de
metamorfismo de contacto, de muito baixa pressão.

Estudo de Impacte Ambiental
Soproniva- Sociedade de Produção de Aves, Lda.

Página 36 de 131

Figura 23- Principais unidades geológicas da zona Centro-Ibérica. De:Dias (2006)

O magmatismo sinorogénico da zona Centro-Ibérica inclui, sobretudo, granitóides da
série alcalina e da série calco-alcalina. As rochas básicas aparecem de forma
bastante subordinada.

A série alcalina é caracterizada pela existência de plagioclases de albite e/ou
oligoclase ácida, e a predominância dos tipos de duas micas, leucocratas. Os granitos
desta série tendem a acompanhar os períodos de deformação por compressão e
podem ser subdivididos em três tipos:
a. Granitos gnaissicos, de idade 350 ± 10 MA, em parte afectados pela primeira
fase de deformação hercínica;
b. Granitos de duas micas, autóctones, ligados aos migmatitos e aos granitos de
anatexia e parautóctones, mais ou menos deformados e formados durante a
segunda fase hercínica, de idade 300 ±10 MA;
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c. Granitos de duas micas e com megacristais, alóctones, com formação um
pouco mais tardia.

Os granitos da série calco-alcalina têm as seguintes características: Os plagioclases
correspondem à composição oligoclase-andesina, a biotite predomina sobre a
muscovite, precursores básicos são comuns, tais como enclaves microdioríticos, o
carácter é mesocrata, minerais acessórios são abundantes e variados (titanite, apatite,
opacos, etc.). Os membros desta série formam dois grupos bem distintos:
a. Granitos com megacristais e com biotite, deformados pela segunda fase
hercínica de idade 320 ± 10 MA;
b. Granitos pós-tectónicos em maciços circunscritos, de idade 280 ± 10 MA, onde
se podem distinguir, do mais antigo ao mais recente, os seguintes sub-tipos:
–

b1: Granitos calco-alcalinos a alcalinos, de grão médio a fino, de duas
micas, por vezes com megacristais;

–

b2: Granitos calco-alcalinos com megacristais, de grão grosseiro e com
biotite.

A origem de granitos pós-tectónicos realizou-se através de vários tipos de processos,
durante o período de fracturação tardi-hercínica que controlou a sua instalação
(Ferreira, 2000):
–

Digestão, a grande escala, do material rochoso encaixante,

–

Subsidência e

–

Injecção forçada.

O projecto situar-se-á na zona do Complexo Xisto-Grauváquico, que é objecto do
estudo que segue.
Complexo Xisto-Grauváquico

Grande parte da zona Centro-Ibérica é constituída pelo Complexo Xisto-Grauváquico
(CXG), de idade ante-ordovícica. Este complexo designa um conjunto de materiais
aparentemente monótono e possante, com composição predominantemente xistosa e
grauváquica, que se situa discordantemente sob os quartzitos do Ordovícico.
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O CXG é subdividido, em Portugal, em Grupo do Douro e Grupo das Beiras. No Grupo
das Beiras, onde o projecto está localizado, têm sido identificadas várias sequências
litoestratigráficas localizadas em áreas distintas. Tradicionalmente são interpretadas
como depósitos turbidíticos, mas recentemente têm sido propostos ambientes de
plataforma siliciclástica de glacioderivados para algumas áreas (Alonso & Medina,
1997).

O Grupo das Beiras é constituído por quatro formações, segundo a Carta Geológica à
escala 1/500 000 (1992), todas da idade câmbrica, que se apresentam de cima para
baixo:
Formação de Almaceda
Formação de Rosmaninhal
Formação de Perais
Formação de Malpica do Tejo

Segundo a carta geológica referida, a área estudada encontra-se incluída na
Formação do Rosmaninhal.

Na área estudada, o CXG é constituído por um conjunto litológico bastante
homogéneo de predominância pelítica, no qual não se encontram níveis guia
cartografáveis. A estrutura do CXG apresenta uma orientação predominante WNWESSE (Figura 24). Por vezes predominam camadas arenosas, enquanto há um
predomínio de material silto-argiloso noutros locais.

Na cartografia, distinguem-se camadas e/ou conjuntos de camadas de predominância
arenosa, com espessuras superiores a dez metros. Este critério serviu para
diferenciar, informalmente, quatro “unidades”, que passam gradualmente umas às
outras e que foram designadas de Unidades I, II, III e IV (de baixo para cima).
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Figura 24- Mapa geológico simplificado da região Castanheira do Vouga – Caramulo –
Penacova. De: Alonso & Medina (1997).
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A Unidade I, em que se situa o projecto, é a unidade inferior. O seu limite inferior é
desconhecido. O limite superior corresponde ao último conjunto arenoso com
espessura decamétrica. É constituído por xistos cinzentos e negros, com intercalações
de arenitos de espessura não superior a 100 metros e de extensão lateral
quilométrica. A sua espessura é superior a 1000 metros.

A Unidade II apresenta, em comparação com a unidade inferior, menor proporção de
material arenoso intercalado entre os pelitos. É caracterizada pelo predomínio de
material silto-argiloso e escassos níveis arenosos com espessura não superior a dez
metros, com escassa continuidade lateral. No mapa, esta unidade representa uma
franja alargada de orientação aproximada de E-W. A sua espessura é de cerca de
1500 metros.

A Unidade III é caracterizada pela presença de conjuntos arenosos com extensão
lateral de ordem quilométrica e espessura de várias dezenas de metros, separados
por

material

silto-argiloso.

Os

limites

inferior

e

superior

estão

situados,

respectivamente, em baixo e em cima dos principais conjuntos arenosos. Esta unidade
tem uma espessura máxima estimada de cerca de 2000 metros.

A Unidade IV, que corresponde à unidade superior, apresenta um predomínio pelítico,
com escassas intercalações de conjuntos arenosos. O seu limite inferior encontra-se
no topo do último conjunto arenoso da Unidade III e tem uma espessura mínima de
500 metros.

As características sedimentológicas das quatro unidades indicam uma sedimentação
num ambiente de plataforma externa siliciclástica aberta, com a construção de barras
e por vezes sujeita à acção de tempestades, com sucessivos períodos de
superficialização e profundização numa bacia de sedimentação bastante subsidente.

Uma deformação pré-ordovícica é comprovada pelo forte mergulho e dispersão da
orientação dos eixos da 1.ª fase varisca e da lineação de intersecção L1, pela
discordância do Ordovícico sobre o CXG, e pela observação de dobras pré-variscas.

A deformação principal ocorreu durante a orogenia varisca. A 1.ª fase de deformação
varisca (F1) gerou dobras com superfícies axiais e xistosidade associada (S1) com
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direcção WNW-ESE, e forte pendor para NNE. Estas dobras D1 apresentam
comprimentos de onda inferiores a um quilómetro, desenvolvendo-se um grande
flanco inverso que denuncia a presença de uma antiforma para NNE e uma sinforma
para SSW.

A 2.ª fase de deformação varisca (F2), cuja intensidade é variável, é caracterizada por
ter gerado dobras de comprimento de onda quilométrico, com planos axiais e
xistosidade associada S2 de direcção NW-SE, subverticais ou a pender fortemente
para NE. Embora com alguma dispersão, as lineações de intersecção L2 e os eixos
das dobras D2 apresentam maioritariamente forte pendor para E. A direcção e os tipos
de estruturas da F2 sugerem uma correlação com a terceira fase de deformação,
definida em vários pontos da Zona Centro-Ibérica e estreitamente relacionada com as
intrusões graníticas.

O local do projecto, em Belazaima do Chão, está situado em terrenos formados pelo
Complexo Xisto-Grauváquico. As rochas são constituídas, essencialmente, por rochas
predominantemente argilosas-siltosas, fortemente alteradas e afectadas por diáclases
(Figuras 25 e 26). Localmente aparecem rochas com menor grau de alteração. Filões
de quartzo são frequentes. Devido à alteração, o material rochoso apresenta-se
bastante mole, dando origem ao solo.

Figura 25- Corte geológico no local do projecto, apresentando as rochas argilosassiltosas alteradas com filões de quartzo. Para cima, o perfil mostra a transição para o
solo.
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Figura 26- Pormenor da rocha argilosa-siltosa alterada do Complexo Xisto-Grauváquico
com diáclases.

Na cota mais elevada do terreno do projecto, a cerca de 120 m de altitude, aparecem
fragmentos de rochas e alguns calhaus arredondados. Não foi possível esclarecer se
estes calhaus derivam de horizontes conglomeráticos existentes no Complexo XistoGrauváquico ou de um terraço quaternário. O projecto não provocará impactes
negativos na constituição geológica da zona.

Não existem afloramentos geológicos de importância, de modo que não haverá
impactes neste âmbito.

4.1.2.1. Sismicidade
A actividade sísmica em Portugal continental resulta de fenómenos ocorridos, por um
lado, no limite entre as placas europeia e africana (sismicidade inter-placas), e, por
outro lado, no interior da placa de Eurásia, ao longo de falhas activas (Figura 27).

Os grandes sismos históricos tiveram o epicentro na zona de subducção da placa
africana para baixo da placa euro-asiática, a sul do Banco de Gorringe. O sismo mais
destrutivo foi o de 1755, com uma magnitude de entre 8,75 e 9, acompanhado por um
tsunami com uma altitude de ondas de 15 metros.
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O sismo de Benavente, de 28 de Fevereiro de 1969, atingiu a magnitude de 8 e teve a
sua origem também no movimento na zona de subducção. (Ribeiro et al., 1979)

No interior da placa, a sismicidade é mais difusa. As falhas com actividade sísmica
correspondem aos grandes acidentes tardi-hercínicos indicados pelos canhões
submarinos, que se prolongam no fundo do mar. Na terra, os epicentros coincidem, de
modo grosso, com as grandes falhas a nível do soco que foram reactivadas durante a
fase de compressão miocénica e que apresentam sinais de actividade tectónica
recente. (Figura 28)

As cartas das Figuras 28 e 29 mostram também que os sismos ocorridos entre 1902 e
1975 na área do projecto não ultrapassaram a magnitude entre 4 e 5, o que
corresponde a um sismo moderado.
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Figura 27- Carta dos epicentros de sismos ocorridos durante o período de 9/2/1902 e
25/10/1975 (de Ribeiro et al., 1979).
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Figura 28- Carta sismotectónica de Portugal continental (de: INMG)

A Figura 29 apresenta o mapa de risco sísmico, definido no regulamento de segurança
RSAEEP (Decreto-Lei n.º 235/83, de 31 de Maio). A área do projecto está situada na
zona C, o que corresponde a um risco sísmico baixo a moderado. Para evitar prejuízos
ocorridos por um sismo, a construção das estruturas deve ser efectuada conforme o
regulamento de segurança RSAEEP.
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A – Risco muito elevado
B – Risco alto
C – Risco moderado
D – Risco baixo
Figura 29- Mapa do risco sísmico em Portugal continental. De: www.prociv.pt

4.1.2.2. Valores Geológicos
Na área afecta ao estabelecimento avícola, e na sua envolvente próxima, não se
conhecem valores geológicos com interesse científico, dignos de preservação, pelo
que o projecto não induz quaisquer impactes neste domínio.
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4.1.2.3. Recursos Minerais
A

zona

Centro-Ibérica

caracteriza-se

pela

predominância

das

formações

metassedimentares incluídas no Complexo Xisto-Grauváquico (CXG), que consiste
numa série tipo “flysch” com idade provável do Câmbrico-Precâmbrico superior.
Caracteriza-se ainda pela existência de grandes áreas dominadas por granitóides
alcalinos e calco-alcalinos, nos quais se podem distinguir vários tipos de granitos,
alguns com potencial de servir como pedra ornamental ou de construção.

No sector Douro-Beiras (Faixa Carbonífera do Douro) existem formações de origem
continental, do período Carbónico, onde laboraram várias minas de carvão.
A zona Centro-Ibérica caracteriza-se ainda
1) Pela ocorrência de importantes mineralizações de estanho e/ou volfrâmio,
geralmente associadas ao contacto entre os granitos e os metassedimentos,
ocorrendo em filões quartzosos ou em pegmatitos;
2) Pela existência de metais preciosos, frequentemente associados ao arsénio e
antimónio, como sucede, por exemplo, na Faixa de Ouro-Antimónio na área de
Valongo-Gondomar e Este do Porto;
3) Pela existência de mineralizações de urânio (a sul e oeste da Guarda), muitas das
quais j´+a esgotadas, relacionadas com fenómenos tectónicos e metalogénicos
tardios que afectaram os granito calco-alcalinos pós-tectónicos;
4) Pela existência de várias ocorrências filonianas de arsénio (por exemplo, mina do
Pintor, fundamentalmente com arsenopirite) e metais base, habitualmente com
galena, esfalerite e calcopirite (Cu, Pb e Zn), em particular entre Albergaria-aVelha e Sever do Vouga (por exemplo, minas do Palhal, Talhadela e Braçal) e
junto ao rio Alfusqueiro (mina das Talhadas), todas sensivelmente a leste de
Aveiro.
Na proximidade do projecto, não existe actividade mineira. A parte oriental do
Concelho de Águeda é abrangida por um contrato de prospecção e pesquisa de
depósitos de minerais metálicos e outros, da EDM/Connary. Os metais visados são
ouro, prata, antimónio, estanho, cobre, zinco, chumbo (Ferreira 2000). Dado que o
projecto não implica obras subterrâneas, eventuais explorações mineiras não serão
afectadas.
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4.1.2.4. Hidrogeologia
O Maciço Hespérico é constituído, essencialmente, por rochas magmáticas e
metassedimentares. As litologias correspondentes àqueles tipos de rochas são
habitualmente designadas, na Hidrogeologia, por rochas cristalinas ou rochas duras,
ou ainda por rochas fracturadas ou fissuradas. Em termos gerais, as referidas rochas
podem ser consideradas como materiais com escassa aptidão hidrogeológica, sendo
elas pobres em recursos hídricos subterrâneos.

No entanto,

apesar da escassez de recursos

hídricos subterrâneos,

eles

desempenham um papel importante, tanto nos abastecimentos à população, como na
agricultura. De facto, além de milhares de pequenas captações particulares, a maioria
dos concelhos dispõe de grande número de captações de águas subterrâneas para
abastecimento.

A zona Centro-Ibérica é caracterizada pela grande extensão dos afloramento de
rochas granitóides, seguida pelos xistos (Complexo Xisto-Grauváquico) afectados por
metamorfismo em graus variáveis. São também de assinalar, pela sua importância
hidrogeológica, os quartzitos que formam alguns dos relevos importantes.

A circulação da água nestes tipos litológicos realiza-se, na maioria dos casos, de um
modo relativamente superficial e é condicionada pela espessura da camada de
alteração e pela rede de fracturas resultantes da descompressão dos maciços. Na
maior parte das situações, a espessura com interesse hidrogeológico é da ordem de
70 a 100 metros. Alguns acidentes tectónicos de maior desenvolvimento podem
originar uma circulação a maior profundidade, mas, muitas vezes, esta forma de
circulação já se encontra no domínio do hidrotermalismo. (Almeida et al., 2000)

Dado que a circulação da água se realiza, nas rochas cristalinas, sobretudo numa
camada superficial, constituída por rochas alteradas ou mais fracturadas, devido à
descompressão, os níveis freáticos acompanham a topografia de um modo bastante
fiel. O escoamento dirige-se em direcção às linhas de água, onde se dá a descarga.
Em geral, os níveis freáticos são muito sensíveis às variações de precipitação.
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Estudos efectuados deram como resultado que captações implantadas em rochas
cristalinas apresentam uma produtividade bastante baixa. O caudal médio da água
subterrânea nos xistos é de 1,5 a 2,1 litros/segundo, e nos granitos este valor é de 0,2
a 1,1 litros/segundo. (Almeida et al., 2000)

Nalgumas regiões, o tipo de captação predominante ainda é a galeria de mina,
tradicionalmente usada em zonas constituídas por rochas de baixa permeabilidade,
sendo este método bastante adequado em áreas com relevo acidentado. Outros tipos
de captação tradicionais são os poços de grande diâmetro e o aproveitamento de
nascentes. Actualmente, aqueles tipos de captação são progressivamente substituídos
por furos verticais, dado que as tecnologias actuais permitem a sua construção por um
custo mais vantajoso.

Os poços, poços com drenos horizontais, nascentes e minas, captam a água na zona
superficial da rocha, onde a alteração e a fracturação são intensas, aumentando a
porosidade e permeabilidade. Por isso, os poços com dreno são mais produtivos do
que os furos. Os poços com drenos correspondem às captações mais produtivas e a
relação entre o caudal e o comprimento dos drenos, em regra, apresenta valores mais
elevados que os obtidos em furos e minas. Nas nascentes, a superfície freática aflora
à superfície do terreno; na grande maioria dos casos, o caudal é inferior a 1
litro/segundo.

Os aquíferos instalados em rochas cristalinas são bastante vulneráveis a
determinados tipos de contaminação. Dado que a circulação se efectua, em grande
parte, em fissuras, a velocidade de circulação pode ser elevada e o poder de filtração
do meio é reduzido. Nestas circunstâncias é de esperar que muitas das captações
sejam afectadas por contaminação microbiológica, o que, aliado à dispersão das
captações e consequente dificuldade de controlo dos processos de desinfecção,
constitui uma das grandes dificuldades da gestão dos recursos hídricos subterrâneos
naqueles meios.

O facto de se tratar de pequenos aquíferos, com escasso poder regulador, torna-os
muito vulneráveis a outros contaminantes de origem antropogénica, nomeadamente as
que resultam de actividades agrícolas, podendo verificar-se um aumento das
concentrações em nitratos e outros iões.
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Dado que os reservatórios dos aquíferos do Maciço Hespérico são constituídos por
materiais estáveis, entre os quais abunda o quartzo, as águas, quando não são
excessivamente influenciadas por processos antropogénicos, apresentam uma
mineralização baixa e uma qualidade química aceitável.

No entanto, devido à reduzida capacidade de reacção do meio, é frequente as águas
subterrâneas apresentarem valores baixos de pH. Esta acidez é adquirida pela água
devido à dissolução de dióxido de carbono, durante a sua passagem pelo solo, onde a
pressão parcial daquele gás pode ser elevada. Em resultado daquela reacção, o pH
pode baixar até valores próximos de 5. Em presença de minerais reactivos, tais como
carbonatos e alguns silicatos, a acidez é consumida nas reacções de dissolução, com
consequente subida do pH e da alcalinidade. No caso de ausência ou pouco
abundância de minerais reactivos na matriz do aquífero, a água mantém o pH baixo.

Os valores baixos de pH permitem que algumas espécies químicas, pouco solúveis
noutras condições, atinjam concentrações indesejáveis na água subterrânea: o
alumínio, o ferro e o manganês. Embora as concentrações sejam relativamente
baixas, em valor absoluto, elas ultrapassam frequentemente o Valor Máximo
Recomendado (VMR) e, nalguns casos, o Valor Máximo Admitido (VMA) definidos
pelo Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto.

4.1.3. SOLOS E RAN
4.1.3.1. Pedologia
Relativamente a análise e levantamento da natureza do substrato pedológico, esta
apresenta-se consideravelmente limitado, face à falta de dados técnicos e
cartográficos para a região. Como base deste estudo utilizou-se a Carta de Solos do
Atlas do Ambiente Digital da Agencia Portuguesa do Ambiente. Para o Concelho de
Águeda, dominam os solos derivados de xistos, que segundo a nomenclatura da
FAO/UNESCO, são aqui representados pelos Cambissolos, excepção feita a zona
Centro Oeste, com presença de Fluvissolos êutricos.
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Quadro 4-Classificação Pedológica dos Solos
Nome

Subnome

Especificidade

Percentagem (%)

Cambissolos

Cambissolos húmicos

Xistos

52,6

Cambissolos

Cambissolos húmicos

Rochas sedimentares pos-Paleozóicas

23,5

Cambissolos

Cambissolos crómicos

12,3

Fluvissolos

Fluvissolos êutricos

5,3

Cambissolos

Cambissolos húmicos

Xistos (associados a Luvissolos, forte
influência atlântica)

4,3

Cambissolos

Cambissolos húmicos

Rochas sedimentares pos-paleozóicas

1,2

Cambissolos

Cambissolos húmicos

Rochas eruptivas

0,8

Segundo a informação dada pelo Senhor Ernesto Silva, da DGADR, os solos da área
do projecto correspondem a solos argiluviados pouco insaturados - solos
mediterrâneos, vermelhos ou amarelos delgados e pedregosos, de materiais não
calcários, normais, de xistos ou grauvaques, com o símbolo Vx (d,p). O solo
encontrado no local tem uma espessura de 10 a 30 cm. A Figura 30 apresenta um
aspecto deste tipo de solo.

Os solos argiluviados pouco insaturados correspondem a solos evoluídos, em que o
horizonte B tem um grau de saturação superior a 35%. Também são designados
Luvissolos. Na nomenclatura portuguesa, têm o nome de Solos Mediterrâneos,
seguido da cor (sub-ordem) e do material originário (grupo).Nos sub-grupos podem
aparecer as designações Normais, Para-Barros (que fazem a transição para os barros)
e Para-Hidromórficos (que fazem a transição para os Solos Hidromórficos (Cerqueira,
2001).
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Figura 30- Aspecto do solo na área do projecto.

A área do projecto encontra-se numa mancha de solos com qualidades razoáveis. A
designação da capacidade de uso do solo corresponde às classes Cs (80%) + Ce
(20%). Conforme o quadro 4, o solo apresenta limitações acentuadas, riscos de
erosão elevados, é susceptível de utilização agrícola pouco intensiva e tem limitações
na zona radicular.
Quadro 5- Classes e subclasses de capacidade de uso do solo. De: www.dgadr.pt.

Classe
A
B
C
D

E

Características principais
- poucas ou nenhumas limitações
- sem riscos de erosão ou com riscos ligeiros
- susceptível de utilização agrícola intensiva
- limitações moderadas
- riscos de erosão no máximo moderados
- susceptível de utilização agrícola moderadamente intensiva
- limitações acentuadas
- riscos de erosão no máximo elevados
- susceptível de utilização agrícola pouco intensiva
- limitações severas
- riscos de erosão no máximo elevados a muito elevados
- não susceptível de utilização agrícola, salvo casos especiais
- poucas ou moderadas limitações para pastagens, exploração de matos e
exploração
florestal
- limitações muito severas
- riscos de erosão muito elevados
- não susceptível de utilização agrícola
- severas a muito severas limitações para pastagens, matos e exploração florestal
- ou servindo apenas para vegetação natural, floresta de protecção ou de
recuperação
- ou não susceptível de qualquer utilização
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Subclasses:
- e – erosão e escoamento superficial
- h – excesso de água
- s – limitações do solo na zona radicular
O solo existente na área do projecto apresenta melhores capacidades de uso (Ce +
Cs) do que os solos das áreas vizinhas, onde predomina a classe de capacidade de
uso do solo Ee (quadro 4). Isto significa, que uma área com um solo apto para
agricultura pouco intensiva será eliminada, provocando um impacte pouco significativo.

A mitigação deste impacte seria a opção zero, isto é a não realização do projecto.

Além disso, a superfície construída provoca uma selagem da superfície, impedindo a
infiltração da água pluvial, aumentando o risco de erosão nos arredores. Devido ao
carácter argiloso do substrato e a consequente baixa permeabilidade do substrato,
grande parte da água pluvial escoa à superfície, de modo que este impacte será pouco
significativo.

Durante a construção, o solo pode sofrer compactação com consequente
impermeabilização. Devido à baixa permeabilidade do substrato, este impacte será
pouco significativo. A contaminação devido a derrames acidentais de combustíveis,
lubrificantes, tintas e outros materiais de construção líquidos ou pastosos, pode
originar impactes significativos temporários.

A mitigação destes impactes previstos consiste na selecção de adequadas métodos
de construção.

Durante a exploração, as águas de esgoto e derrames de combustíveis podem originar
impactes significativos no solo, provocando a sua contaminação
4.1.3.2. Reserva Agrícola Nacional
O Decreto-lei n.º 196/89 de 14 de Junho, alterado pelo Decreto-lei n.º 273/2009 de 31
de Março, visa defender os solos de boa aptidão, afectando-os exclusivamente à
produção agrícola.
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A RAN no concelho de Águeda foi delimitada através da Portaria n° 33/92 de 20 de
Janeiro.
O local de implantação do estabelecimento encontra-se inserido em espaço agrícola
não classificado como RAN.

4.1.4. OCUPAÇÃO E USO DO SOLO
4.1.4.1.Clima
Na inexistência de uma estação Climatológica no concelho de Águeda, seleccionaramse duas estações em regiões com alguma proximidade. Utilizaram-se registos das
variáveis climáticas correspondentes as normais climatológicas do período 1951 –
1980 do Posto Meteorológico de Anadia (com condições muito semelhantes à zona
Oeste do concelho) que, ocupando uma posição grosseiramente central relativamente
a área do Concelho, possibilita a generalização daqueles dados, sem perigo de se
fugir significativamente à realidade. O mesmo se aplica ao Posto Meteorológico do
Caramulo (zona envolvente muito semelhante à zona serrana) que, encontrando-se
numa posição mais elevada, transmite uma maior realidade do clima sentido a maiores
altitudes na zona oriente do Concelho.

A localização da estação presente na Escola Secundaria Adolfo Portela (ESAP),
permite caracterizar o ano de 2005 no que concerne a valores de temperatura e
pluviosidade, para a cidade de Águeda.
Contudo, dado o universo reduzido de dados, não se poderá definir um padrão nem
extrapolar uma tendência local usando esta estação.
Quadro 6- Características gerais das estações meteorológicas
Estação
Anadia
Caramulo
ESAP

Latitude (N)
40º26’
40º34’
40º35’10’’

Longitude (W)
8º26’
8º10’
8º26’45’’

Altitude (m)
45
810
71

Período de registo
1951-1980
1958-1988
2003-2007

O clima da região é classificado como mediterrânico de influência oceânica, com
verões quentes e secos (Julho e Agosto) e Invernos moderados (Classificação de
Köppen.
A região é caracterizada por um clima Mesotérmico Temperado Húmido; verão pouco
quente, mas extenso.
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Temperatura
A temperatura do ar é um elemento significativo no crescimento e desenvolvimento
das plantas e a sua distribuição espacial numa região e principalmente condicionada
pelos factores fisiográficos como o relevo (altitude e exposição), pela natureza dos
solos e seu revestimento, pela produtividade de grandes superfícies de água e pelo
regime de ventos.
Da análise dos dados provenientes das estacões meteorológicas atrás mencionadas,
verifica-se que as variações climáticas, registadas na região onde Águeda se insere,
se enquadram no geral do continente português, com aquecimento progressivo entre
Janeiro e Agosto e arrefecimento entre Agosto e Dezembro. Verifica-se uma
continentalidade não muito acentuada, com a proximidade do Oceano Atlântico como
elemento moderador.
Em termos mensais a variação é gradual ao longo dos meses do ano, atingindo
valores mais baixos no período compreendido entre os meses de Dezembro e
Fevereiro. A influência altimétrica origina uma maior amplitude térmica, sendo as
temperaturas mais baixas no inverno e mais altas no verão na zona Oriental
relativamente ao que se verifica na zona Ocidental.
Na falta de estacões climatológicas, e recorrendo a dados do Atlas do Ambiente Digital
(AI), para a temperatura média diária do ar, verifica-se que os valores médios para o
Concelho se situam entre os 12,5 e os 17 ºC. Contudo, e seleccionando duas
estações em regiões com alguma proximidade, a estação de Anadia com condições
muito semelhantes a zona oeste do Concelho e a estação do Caramulo, com uma
zona envolvente muito semelhante a zona serrana (parte este do Concelho), verificase que, relativamente às médias do mês mais frio e médias do mês mais quente,
registam-se temperaturas máximas médias na ordem dos 27,7ºC na estação de
Anadia em Agosto e 24,5ºC na estação do Caramulo nos meses de Julho e Agosto.

As mínimas médias descem aos 3,3ºC na estação do Caramulo em Janeiro e 4,5ºC na
estação de Anadia também no mês de Janeiro. No que concerne a temperatura
máxima do ar, esta foi, em 2005 e a nível nacional, superior ao valor médio de 19611990, registando-se o segundo valor mais alto desde 1931.
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Gráfico 1- Temperatura máxima e mínima diária, para a cidade de Águeda.

Nevoeiros
O Concelho encontra-se numa zona com nebulosidade anual média, sendo pouca a
variação entre o litoral e a serra do Caramulo. A nebulosidade tende a diminuir do
período húmido para o período seco, sendo o número de dias com céu muito nublado
maior nos meses de Novembro a Marco verificando-se o oposto nos meses de Julho e
Agosto (céu pouco nublado ou limpo).
Pela posição que o concelho ocupa relativamente ao litoral e principalmente pela
existência de largos vales que o cortam transversalmente e longitudinalmente, há a
ocorrência, apesar de não muito frequente, de nevoeiros que podem ter origens
diversas.
Apesar de nos meses de Inverno e Outubro apresentarem, em média, maior número
de dias de nevoeiro, este fenómeno não se verifica somente nestas estações,
distribuindo-se antes por todo o ano, tendo Junho, até um máximo secundário.
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Gráfico 2-Número de dias de ocorrência de nebulosidade (estação de Anadia)

Gráfico 3- Número de dias de ocorrência de nevoeiro na Estação de Anadia

Precipitação
Para o regime fluviométrico utilizaram-se as estações de Albergaria, Campia,
Caramulo, Anadia e Albergaria-a-Velha.
Em termos de precipitação o clima do concelho pode ser classificado de
moderadamente húmido, pois atinge um valor de quantidade total anual de 1200 a
2000 mm (valor médio).
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Gráfico 4- Regime pluviométrico na bacia hidrográfica do Vouga.

Figura 31 -Distribuicao da quantidade total de precipitacao no Concelho de Agueda
(Adaptado de: Atlas do Ambiente Digital – IA).
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Figura 32- Distribuição geográfica do número de dias de precipitação que se registaram
ao longo do ano nos períodos entre 1931 e 1960
(Adaptado de: Atlas do Ambiente Digital – IA).

Segundo dados do Instituto de Meteorologia, o ano de 2005, a semelhança de 2004,
continuou a caracterizar-se por valores de precipitação muito inferiores aos valores
médios (1961-90), classificando-se como um ano “extremamente seco”, tendo sido
registado o valor mais baixo do total de precipitação desde 1931.
Assim, e para a cidade de Águeda no ano de 2005, segundo os dados recolhidos na
estacão meteorológica da ESAP, o total de precipitação registado foi de 454 mm,
muito aquém das isolinhas dos 1 000 e 1 400 mm auferidos para a região no referido
intervalo de tempo confirmando a situação de seca.

Ventos
No que respeita a identificação dos ventos dominantes, seleccionaram-se os
parâmetros direcção do vento (o) e velocidade do vento máxima horária (km/h). Para
estes, utilizaram-se os dados do Sistema Nacional de Informação dos Recursos
Hídricos (SNIRH), seleccionando-se para o efeito cinco estações (Albergaria, Campia,
Ermida, Gafanha, Vilar de Besteiros) de concelhos limítrofes que melhor representam
a região em causa, analisando-se os valores das series anuais mais fiáveis.
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O regime anual médio caracteriza-se pela predominância de ventos de rumo Noroeste
com uma frequência na ordem dos 25%, a que lhe corresponde uma velocidade média
de 7 Km/h. Os ventos de Oeste também são significativos, com uma frequência de
15% a uma velocidade média na ordem de 6 Km/h, sendo esta por norma a velocidade
média de todos os rumos. (Estação de Anadia).
4.1.4.2. Actividade Agrícola
Através da análise da carta militar topográfica n° 197, à escala 1:25 000, pode
constatar-se que a área envolvente do projecto apresenta uma ocupação
predominantemente florestal, onde o eucalipto e o pinheiro assumem um papel de
destaque.
A floresta de exploração industrial intensiva domina a área em estudo. Surgem
também algumas ocupações agrícolas com outras culturas, vinhas, pomares e culturas
temporárias regadas.
No concelho de Águeda predominam as pequenas explorações agrícolas fortemente
dispersas, possuindo, a maior parte delas, menos de 2 ha.
A maior parte das explorações é feita por conta própria, utilizando mão-de-obra
familiar, a tempo parcial e representando uma parcela do rendimento total dos
agregados familiares dos agricultores.
A pecuária intensiva, especialmente a recria e engorda de aves representa também
um complemento nos orçamentos dos agregados dos agricultores, principalmente as
explorações avícolas que tiram partido do clima favorável.
Prevê-se um aumento das áreas florestadas, a médio prazo, quer devido ao processo
de abandono da agricultura, quer devido à existência de incentivos para a arborização
de terras agrícolas, com espécies ambientalmente favoráveis á melhoria da qualidade
do ar sem comprometer o uso dos recursos hídricos (Pinus Pinea).
A área florestada do concelho é de cerca de 22 129,37 ha, correspondendo a uma
taxa

de

arborização

de

65%,

sendo

o

revestimento

florestal

constituído

maioritariamente por Eucalipto (59,79%), seguindo de povoamentos mistos de
Eucalipto e Pinheiro Bravo (13,89%), ora dominando o Eucalipto ora dominando o
Pinheiro Bravo, minimizando estes povoamentos, as manchas de floresta autóctone.
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4.1.5. RECURSOS HÍDRICOS
O regime hídrico dos cursos de água que percorrem a área dos municípios
pertencentes a AMRIA (Associação de Municípios da Ria de Aveiro) depende
fundamentalmente da dimensão das respectivas bacias, da natureza dos terrenos e
tipo de uso do solo e mais acentuadamente do regime pluviómetro. As bacias de
menor dimensão (todas com excepção das dos rios Vouga e Antua) situam-se na sua
maior parte nos terrenos sedimentares que rodeiam a Ria de Aveiro (Orla
Mesocenozoica). Estes terrenos têm frequentemente elevada permeabilidade que é
reduzida pela urbanização de áreas importantes.

As bacias do Vouga e do Antua incluem áreas montanhosas, de elevados declives e
com baixa permeabilidade (Maciço Hesperico).

O clima regional tem características marcadamente mediterrânicas, embora com
influência Oceânica. E especialmente significativo a existência de um longo Verão com
precipitação reduzida. Enquanto a precipitação media anual ultrapassa 1000 mm em
toda área da bacia do Vouga, as precipitações medias em cada mês, de Junho a
Setembro, não ultrapassam os 50 mm. Por outro lado, a precipitação média de
Dezembro e da ordem de 200 mm. Reforçando esta tendência, observa-se que a
evapotranspiracão potencial e mínima entre Novembro e Janeiro, atingindo valores
máximos próximos de 200 mm no mes de Julho. Estes dois factores climáticos
conjugados conduzem a um regime de caudal com uma grande variação sazonal. O
escoamento superficial tende a ser muito reduzido no fim de um verão seco, mesmo
no rio Vouga. Medições realizadas nos anos 1980 indicam que o caudal médio nos
meses e Agosto e Setembro e de 4,5 m3s-1, ou seja inferior a 10% do caudal médio
anual. Estima-se que 70% das afluências ocorrem no semestre de Novembro a Abril.
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Figura 33-Rede hidrográfica da área da AMRia.
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4.1.5.1. Recursos Hídricos Superficiais
Os principais cursos de água que atravessam o concelho de Águeda que se encontra
integrado na bacia hidrográfica do Vouga, estando esta limitada pelos paralelos 40º
15’ e 40º 57’ de latitude Norte e os meridianos 7º 33’ e 8º 48’ de longitude Oeste são:

- O rio Vouga, delimitando a parte Nordeste/Oeste do concelho e apresentando-se
como único rio principal.
- O rio Águeda, principal afluente do rio Vouga, que nasce na serra do caramulo
resultante da junção da ribeira de Monte Teso com a ribeira de Bezerreira,
percorrendo cerca de 35 Km até confluir com o rio Vouga, junto de Eirol a cerca de 2,5
Km a jusante da Pateira de Fermentelos onde conflui o rio Cértima. Passa próximo de
S. João do Monte, Castanheira do Vouga, Redonda, Bolfiar, Águeda, Óis da Ribeira e
Requeixo. A altitude máxima da bacia do rio Águeda é de 1100 m, sendo a mínima
alcançada junto da confluência com o rio Vouga com cota de 4m.
- Como afluentes do Águeda temos os rios Cértima, Alfusqueira e Agadão.
A estes juntam-se vários afluentes correspondentes a várias linhas de água
permanentes (com água durante todo o ano) a exemplo do rio Alombada e Marnel
(afluentes do Vouga) e temporárias (linhas em que se verifica a existência de água
durante parte do ano) e também linhas efémeras (existência de água unicamente
quando chove). É importante salientar que muitas destas últimas nas zonas de
eucalipto foram extintas, devido à profunda e incorrecta mobilização do solo já
referida, diminuindo a capacidade de infiltração das mesmas
O rio Águeda, afluente do rio Vouga, com uma extensão de cerca de 60 km. Nasce na
serra do Caramulo e ao longo do seu percurso recebe as águas dos rios, Cértima,
Alfusqueiro e Agadão, banha a cidade de Águeda e forma uma lagoa com cerca de
7500 metros de comprimento e 1600 metros de largura (conhecida como a Pateira de
Fermentelos).

O concelho compreende também uma lagoa a Pateira de Fermentelos que ocupa uma
área aproximada de 529 hectares e localiza-se numa depressão circunscrita pelas
povoações de Requeixo e Óis da Ribeira Norte, Fermentelos, Rego e Perrães a Sul,
Espinhel e Gocha a Este e Carregal a Oeste. É alimentada pelas águas do rio Cértima
a Sul e da ribeira do Pano a Noroeste indo desaguar no rio Águeda logo abaixo da
ponte de Requeixo.
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Quadro 7- Principais Rios e Ribeiras da Região em Estudo

Canal do Espinheiro

Canais

Área de
drenagem
(Km2)

2525

Conselhos atravessados

Cursos de
água

Área bacia
(Km2)

Extensão
(Km) *

Rio Águeda

971,8

50,8

Rio Cértima

541,4

43,0

204,8

49,3

8,9

12,0

Águeda

47,4

22,8

Águeda

Rio
Alfusqueiro
Ribeira de
Belazaima
Rio Agadão

AMRia
Águeda
Águeda, Ol.
Bairro
Águeda,
Sever

Outros
OI. Frades,
Vouzela
Anadia,
Mealhada
OI, Frades,
Vouzela

Tondela

.

Figura 34- Recursos Hídricos
(Gabinete Técnico Florestal, Fonte: Cartografia 10000)
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4.1.5.1.1. Usos da Água
As águas superficiais pertencentes à zona do estabelecimento são utilizadas,
sobretudo, para rega, abastecimento e utilizações industriais.

4.1.5.2. Recursos Hídricos Subterrâneos
A recarga dos aquíferos situados na zona Centro-Ibérica efectua-se por infiltração
directa da precipitação e através de influências de cursos de água superficiais. Estimase que os recursos médios renováveis sejam da ordem de 200, ou mais, mm/ano
(Almeida et al., 2000). No entanto, uma fracção destes recursos não pode ser
explorável, dado que é rapidamente restituída à rede de drenagem superficial.

A carta da água, localizada na página da Câmara Municipal de Águeda, indica uma
captação de água situada a cerca de 800 metros a Este do projecto. Segundo
informação obtida da Junta de Freguesia de Belazaima do Chão, esta captação foi
desactivada há vários anos.

Na página do Serviço Nacional de Informação de Recursos Hídricos (www.snirh.pt),
não se menciona nenhum furo na zona imediata de Benazaima do Chão. Os próximos
furos instalados no Complexo Xisto-Grauváquico, referenciados pelo SNIRH, estão
situados nos locais de Ventoso (N.º Inventário 186/19) e Préstimo (N.º Inventário
186/20), ambos localizados na Freguesia de Préstimo, Concelho de Águeda, a cerca
de 20 km a N do projecto.

Segundo o INAG, a qualidade da água subterrânea extraída destes furos, em 2009,
era:
Furo Ventoso – Classe A1
Furo Préstimo – Classe A3

A atribuição da classe A 3 (anexo I do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto) à água
proveniente do furo de Préstimo deve-se ao teor em manganês e de oxigénio
dissolvido (saturado).

Conforme foi referido, os aquíferos existentes no Complexo Xisto-Grauváquico
encontram-se geralmente perto da superfície, sendo assim bastante vulneráveis. No
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caso de não haver tratamento dos esgotos, espera-se um impacte negativo
significativo na qualidade das águas subterrâneos. Para mitigar o impacte, os esgotos
devem ser canalizados e tratados numa ETAR.

4.1.5.2.1. Usos da Água
As águas subterrâneas da zona em estudo são utilizadas, essencialmente, para rega e
abastecimento público e/ou particular.

De acordo com o Plano Municipal da Água elaborado pelo departamento de ambiente
e ordenamento do território da Universidade de Aveiro, a Câmara Municipal de Águeda
não possui informação relativa à qualidade da água superficial e subterrânea do
concelho.

4.1.6. QUALIDADE DO AR
De modo a proceder a uma avaliação correcta de qualidade do ar, teremos de ter em
conta as actividades económicas praticadas na zona bem como a ocupação do solo,
uma vez que existe uma grande dependência entre estes parâmetros e a qualidade do
ar.
As principais fontes de poluição atmosféricas exteriores são essencialmente fontes de
poluição móveis, (tráfego rodoviário nas vias de circulação existentes, a EN 336 e a
EN 230, que ligam Águeda a Belazaima do Chão).
Não havendo fontes fixas de grande dimensão de emissões atmosféricas poluentes na
envolvente da área em estudo, a qualidade do ar local não será motivo de
preocupação.
As emissões associadas à queima de biomassa serão essencialmente função da
necessidade de aquecimento, que por sua vez é função da temperatura exterior e do
tempo de vida das aves.
4.1.6.1. Fontes Poluentes
Com base em informação disponível e através da observação no local, verifica-se que
o local do estabelecimento se encontra rodeado por áreas agrícolas e florestais.
Os povoamentos florestais contínuos são a totalidade da ocupação dos solos num raio
de 2 a 3 Km do local de implantação do aviário.
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Próximo da área envolvente ao local existe uma povoação de pequena dimensão.
Na Freguesia de Belazaima a actividade industrial caracteriza-se por ser de pequena e
média dimensão, nomeadamente na área da avicultura. Este tipo de actividades
industriais não possui grande relevância em termos de poluição atmosférica.
Assim, embora exista alguma actividade industrial próxima das instalações da
Soproniva, Lda., não se prevê que esta influencie os padrões de qualidade do ar
existentes na zona.

4.1.7. AMBIENTE SONORO
Os valores limites de exposição (art.º 11º do RGR) aplicáveis às zonas mistas e zonas
sensíveis sintetizam-se no quadro seguinte:
Quadro 8- Valores limite de exposição de acordo com o RGR

Lden

Ln

(dB(A))

(dB(A))

Zonas Mistas

65

55

Zonas Sensíveis

55

45

Zonas Sensíveis na proximidade de GIT(1) existente

65

55

Zonas Sensíveis na proximidade de GIT(1) não aérea em projecto

60

50

Zonas Sensíveis na proximidade de GIT(1) aérea em projecto

65

55

Zonas não Classificadas (2)

63

53

Critério Exposição Máxima (limites máximos)

(1) GIT - Grandes Infra-estruturas de Transporte:

- GIT aéreo - aeroporto com mais de 50 000 movimentos/ano;
- GIT ferroviário - troços com mais de 30 000 troços com mais de 3 milhões
passagens/ano;
- GIT rodoviário - troços com mais de 3 milhões passagens/ano.
(2) Situação transitória até que a classificação seja realizada pelas câmaras municipais.

Até que não exista classificação de zonas, aplica-se para todos os receptores
sensíveis os valores limite de Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A), de acordo com o n.º 3
do art. 11º do RGR.
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A aplicação do critério de incomodidade (alínea b) do n.º 1 do artigo 13º do RGR)
exige que:
- A diferença entre o valor do indicador LAeq do ruído ambiente determinado durante a
ocorrência do ruído particular da actividade ou actividades em avaliação e o valor do
indicador LAeq do ruído residual, não poderá exceder 5 dB(A) no período diurno (7h20h), 4 dB(A) no período entardecer (20h-23h) e 3 dB(A) no período nocturno (23h7h), consideradas as correcções do Anexo I do diploma.
De acordo com as visitas ao local e tendo por base informação adicional recolhida, o
local em estudo pode ser considerado como "pouco ruidoso".

4.1.8. SISTEMAS ECOLÓGICOS
Factores abióticos como a diversidade da rede hidrológica, o clima, o tipo de solo e o
relevo do Concelho de Águeda, bem como factores artificiais resultado da intervenção
antrópica, condicionam a existência de um mosaico de habitats e, consequentemente,
a diversidade e distribuição da flora e da fauna do Concelho.
Para a maioria das espécies, os estudos e informação de base é escassa, o que cria
problemas de avaliação e selecção de espécies e de áreas com interesse de
conservação.
Contudo alguns dos ecossistemas presentes no concelho de Águeda, encontram-se já
protegidos por diversos estatutos de conservação descritos no Estudo da Rede
Natura, no entanto todos eles estão situados fora da área de influência directa do
presente projecto.
Entre as zonas sensíveis, do ponto de vista de conservação, destacam-se as áreas
afectas à Rede Natura 2000 (Sítio do Rio Vouga e ZPE da Ria de Aveiro). Os
povoamentos florestais destas áreas inseridas na Sub-Região homogénea Ria e Foz
do Vouga têm um carácter fundamentalmente de conservação de habitat de flora e
fauna, bem como de recreio, enquadramento e estética da paisagem.
Contudo, ressalva-se uma caracterização mais exaustiva realizada no Estudo da Rede
Natura.
A Carta Ecológica de Portugal Continental de J. Pina Manique e Albuquerque (1954,
1982), constituído uma base de trabalho importante, sendo muito utilizada, na
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caracterização das estacões florestais e no planeamento de arborizações. A carta
ecológica baseia-se na silva climática, onde são consideradas espécies florestais ou
arborícolas indicadoras do clima e também em índices de caracterização termopluviométricos.
Quadro 9- Zonas Ecológicas e Caracterização Autofítica
Tipo

Andar

Edafo-Climática

Basal
(inferior a 400m)

Fitoclimática
Submontado
(400 a 700m)

Montado
(700 a 1000m)

Caracterização
Autofitica

Zonas Ecológicas

Área (%)

Aluvio-Mediterrâneoatlântica (AMA)

6,9

Atlântica-Mediterrâneoatlântica (MA)

13,1

Cs/Pa/Pp/Qr/Qs

Mediterrâneo-atlântica
(MA)

51,1

Cs/Pa/Pp/Qr/Qs

19,1

Cs/Os/Pa/Pp/Qf/Qr/Qs

5,4

Bc/Cs/Pa/Pp/Qp/Qr/Qs
/Tb

SA.MA

3,9

Bc/Cs/Pa/Pp/Qp/Qr/Qs
/Tb

A.SA

0,5

Bc/Cs/Qp/Qr/Qs

Mediterrâneo-atlânticaAtlante-mediterrâneo
(MA.AM)
Subatlântica-AtlânticaMediterrâneo-atlântica
(SA.A.MA)

Da leitura da tabela, pode-se concluir que coexistem no Concelho diversas zonas
ecológicas. Contudo, a que se apresenta com uma expressão mais significativa (51%)
e a mediterrâneo-atlântica. Esta aliança, que inclui o centro litoral ate ao Mondego
corresponde ao domínio climácico do Arisareto-Quercetum faginea. É dominada pelo
carvalho cerquinho (Quercus faginea) ao qual se associa muito frequentemente
Quercus rotundifolia e, em solos descarbonatados, o Quercus suber (Braun- Blanquet
et al. (1956). Actualmente estes povoamentos naturais do Arisareto-Quercetum
faginea são muito raros, encontrando-se apenas algumas parcelas mais ou menos
intactas, dispersas pelo Concelho e que permitem ter uma imagem da floresta natural
da região.
Convém também fazer referência as zonas mediterrâneo-atlântica – atlantemediterrâneo e atlântica – mediterrâneo-atlântica que representam 32% da região em
causa.
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Resultante da deposição de sedimentos nas zonas mais baixas das principais linhas
de água que atravessam a região, tem-se também as zonas aluvionares (aMA) com
uma área de aproximadamente 7%. Outras zonas ecológicas, embora presentes, tem
expressão pouco significativa, sendo porem importante considerarem-se e no
planeamento, em particular nas acções de reflorestação.

4.1.8.1. Flora
O coberto vegetal do Concelho de Águeda apresenta-se numa estrutura geográfica em
mosaico muito complexo e de difícil caracterização em análises de reduzido detalhe,
reflectindo todas as alterações, tanto naturais, como antrópicas, ocorridas ao longo
dos anos e referidas no PBH do Vouga (2001).
Representa um indicador característico de determinadas condições físicas e
ecológicas, tais como o declive do terreno, a profundidade e humidade do solo, o
conteúdo de nutrientes, entre outras, que se traduzem no tipo de flora e sucessão
vegetal.
Dois dos parâmetros que mais influenciam e contribuem para a caracterização da flora
são a biogeografia e bioclimatologia que, sem haver alterações climáticas
significativas, e, desde que a acção humana tivesse cessado há alguns séculos,
determinariam as características das sucessões ecológicas potenciais de ocorrer num
dado local.
4.1.8.1.1. Classificação da área em estudo
Ocorrem pontualmente pelo Concelho manchas de vegetação autóctone, que ocorrem
espontaneamente pelo território dada a apetência deste para o desenvolvimento de
determinadas espécies. Assim, o estudo da distribuição geográfica da vegetação no
território e designado por fitogeografia, que, segundo Albuquerque (1955), o
significado do termo “traduz um ramo da geografia que descreve, classifica e interpreta
a zonagem da vegetação”. Esta zonagem é muito importante, visto grande parte da
vegetação que ocorre espontaneamente nos dar indicações no que concerne a
aptidão, de outras espécies florísticas e, particular das espécies florestais. Assim, e
segundo a tipologia fitogeográfica de Ariza et al. (1987), tem-se para o Concelho duas
regiões:
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Figura 35-Carta Biogeografica de Portugal
(Adaptado de: Atlas digital do Ambiente - IA)

4.1.8.1.2. Vegetação Potencial
Na região ocorrem potencialmente bosques e matagais, e arbustos de folhas
pequenas, planas, coriaceas e persistentes. Ao nível das estruturas arbóreas
autóctones, a presença de carvalhos perenifólios e marcescentes, designadamente o
sobreiro (Quercus suber), o carvalho-negral (Quercus pyrenaica) e o carvalhocerquinho (Quercus faginea), ocorre em função do substrato geológico e do relevo nas
zonas de influencia mediterrânica, e pelo carvalhal caducifólio, designadamente o
carvalho alvarinho (Quercus robur), nas zonas de influencia atlântica.

Actualmente o coberto florestal de Águeda encontra-se profundamente alterado pela
acção do Homem.
Os eucaliptais (predominantemente Eucalyptus globulus), os pinhais (essencialmente
pinheiro bravo) e os matos constituem as formações dominantes, surgindo ainda
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alguns soutos (Castanea sativa Miller) povoados artificialmente. Esporadicamente
ocorrem ainda medronheiros (Arbutus unedo), carvalhais (Quercineas) e pequenos
montados (Quercus suber L.).
Nestes bosques, espécies da floresta “sempreverde” (laurisilva) (Paiva, 2002) como o
loendro ou adelfeira (Rhododendron ponticum L. ssp. baeticum), o azevinho (Ilex
aquifolium L. – especie protegida pelo Decreto-lei no 423/89 de 4 de Dezembro
(regulamentada pelo DR 278/89, Serie I)), o loureiro (Laurus nobilis L.), a gilbardeira
(Ruscus aculeatus – Espécie protegida no anexo V da Directiva Habitats), entre
outras, ainda ocorrem e deverão ser mantidos.
4.1.8.1.3. Situação Actual
Devido à degradação resultante de actividades agrícolas, de desmatações, da
pastorícia ou de fogos, os bosques autoctónes que cobriam a maior parte desta região
foram sendo substituídos por tipos de vegetação antropogeneizados. Assim, foram
sendo introduzidos povoamentos florestais alóctones como sejam Pinus pinaster
(Pinheiro-bravo) e mais recentemente, assistiu-se à expansão da cultura de
Eucalyptus globulus (Eucalipto), espécie que ocupa uma parte importante do território
em estudo.
Na área em estudo, actualmente podem ser distinguidas duas estruturas de coberto
vegetal:

Áreas Florestais: A zona em estudo é caracterizada por uma mancha muito
compacta de eucaliptais (Eucaliptus globulus) e de pinhal Pinus pinaster
(pinheiro-bravo) e Pinus pinea.
A vegetação de sub-bosque que está condicionada pelo tipo de coberto
florestal que ocorre. A vegetação é esparsa e pouco desenvolvida,
apresentando uma composição florística pouco diversificada. As espécies que
podem ser encontradas são: as estevas (Cistus ladaniferus), as urzes (Calluna
vulgaris, Eriça sp.), os rosmaninhos (Lavandula sp.), as giestas (Cyticus sp.) o
tojo (Ulex sp.) entre outras.
4.1.8.1.4. Considerações Finais
Da avaliação realizada à flora, existem alguns factos importantes que convém
salientar:
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Não foram detectados, na área de influência do projecto, habitats tidos como
de conservação prioritária no âmbito da Directiva Habitats.
Não foram detectadas espécies raras ou ameaçadas em Portugal.
Na parte serrana do Concelho (área em estudo) a vegetação ripícola foi totalmente
substituída por eucaliptos, estando em casos mais graves as próprias linhas de água
(cursos intermitentes) povoadas com esta espécie exótica, cuja capacidade
“colonizadora” implica alterações profundas nos ecossistemas.
As árvores do corredor ripícola são caracterizadas por possuírem grande biomassa
radicular, desempenhando um papel fundamental no equilíbrio ecológico e hidrológico
do sistema.
Este “cordão” de vegetação ripícola retém sedimentos e nutrientes provenientes da
bacia de drenagem, protegendo o ecossistema aquático relativamente a perturbações
produzidas nas áreas adjacentes ao sistema ribeirinho, especialmente a nível da
poluição e impactes erosivos.
O ensombramento fornecido pela vegetação ribeirinha desempenha um papel vital na
manutenção das características biofísicas do habitat tais como luminosidade, pH,
temperatura e humidade (Schiemer & Zalewski, 1992). Estas zonas são ainda
responsáveis pelo fornecimento equilibrado, de matéria orgânica ao ambiente aquático
(Schiemer & Zalewski, 1992). Devido a importância que ocupam nos ecossistemas
algumas

destas

florestas

encontram-se

protegidas

pela

Directiva

habitats,

concretamente no Sitio do Rio Vouga.

Assim, pode concluir-se que a área em estudo apresenta pouco relevo no contexto
nacional para a conservação da flora e vegetação.

4.1.8.2. Fauna
A inventariação e caracterização das comunidades biológicas, o diagnóstico dos
factores que as afectam, e da situação actual dos ecossistemas em que se distribuem,
baseou-se, no cruzamento de informação recolhida em observações realizadas no
campo, com informação bibliográfica recolhida a nível das espécies biológicas, e do
biótopo, descrita em diversos estudos.
Para a caracterização da fauna foi tido em consideração o local de implantação do
estabelecimento avícola, bem como toda a área envolvente.
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As espécies faunísticas inventariadas foram relacionadas com os biótopos
referenciados e os dados apresentados foram obtidos na bibliografia ou em
informações pessoais.
Essencialmente neste capítulo serão abordadas espécies distribuídas pelos grupos de
mamíferos, aves, répteis (e anfíbios), peixes e invertebrados, observadas ou com
potencial de ocorrer. Utiliza-se o termo “ocorrência potencial” por se tratar de espécies
móveis que embora seja provável ocorrerem no Concelho, pode não se verificar a sua
presença em determinada altura ou zona, devido quer a ocorrências naturais, quer
antrópicas, visto que o homem está constantemente a influenciar e alterar os
ecossistemas.

4.1.8.2.1. Herpetofauna
A fauna herpetológica portuguesa apresenta grandes alterações de detectabilidade ao
longo do ciclo anual, em resultado de variações sazonais nas taxas de actividade.
Muitas espécies apresentam mesmo um período anual de hibernação ou de estivação.
Estes tipos de fenómenos provocam muitos erros nos programas de inventariação. No
entanto, a existência de um conhecimento prévio da herpetofauna da região, faz supor
que a composição específica aqui apresentada deverá aproximar-se da realidade.

Relativamente às espécies de anfíbios e répteis, de acordo com os anexos II e III da
Convenção de Berna, ratificada por Portugal (Decreto-Lei n.o 95/81 e Decreto-Lei n.º
316/89), todas as espécies da nossa herpetofauna são consideradas protegidas.
Embora estando descritas 22 espécies de répteis e 14 espécies de anfíbios com
ocorrência potencial, são ainda insípidas as observações nesta área para o Concelho.
Contudo, toda a região e dotada de um clima e de uma rede hídrica vasta e complexa
(canais, regatos, açudes, represas, tanques, levadas) propícia a presença de varias
espécies de anfíbios e répteis.

De acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 1990),
estão classificadas duas espécies como Insuficientemente Conhecidas: Emys
orbicularis – Cágado-de-carapaça-estriada e Chioglossa lusitanica – Salamandralusitanica, uma espécie possui estatuto Indeterminado: Vipera latastei – Viboracornuda, e as demais como Não Ameaçadas (NA).
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Contudo, a introdução de espécies exóticas como peixes carnívoros (Carpa (Cyprinus
carpio), Achiga (Micropterus salmoides), Perca-sol (Lepomis gibbosus), Lucio (Esox
lucius))

e

o

Lagostim-vermelho-da-Louisiana

(que

prolifera

no

Concelho,

nomeadamente nas áreas mais húmidas), bem como a contaminação dos recursos
hídricos com substâncias poluentes, a destruição de habitats, constituem uma ameaça
real para as populações de anfíbios.
4.1.8.2.2. Ictiofauna
As espécies piscícolas foram inventariadas no âmbito da elaboração do Plano da
Bacia Hidrográfica do Vouga.
De um modo geral, foram inventariadas 23 espécies cuja importância subsiste não só
do ponto de vista ecológico e conservacionista, mas também de uma perspectiva
comercial e sócio-cultural.
4.1.8.2.3. Avifauna
No que concerne ao inventário da avifauna presente no Concelho, de estatuto
residente, nidificante ou invernante, este será talvez o que possui maior número de
observações registadas e estudos realizados, sobretudo na Pateira e áreas
adjacentes.

Devido ao número e diversidade das zonas húmidas na bacia do Vouga, com a
existência de habitats lênticos e lóticos, aos quais se associa uma fauna e flora
característica, que favorece a ocorrência de grande número de aves, pode-se contar
cerca de noventa e três espécies de ocorrência potencial no Concelho, das quais
dezassete encontram-se listadas no anexo I da Directiva Aves, possuindo por isso um
estatuto de conservação elevado na União Europeia (Directiva n.º 79/409/CEE, do
Concelho, de 2 de Abril, do Decreto – Lei n.º 140/99, de 24 de Abril e do Decreto – Lei
n.º 384-B/99, de 23 de Setembro).
Das espécies inventariadas e listadas no anexo IV, sessenta e seis são espécies
residentes, ou seja permanecem nestas zonas todo o ano, dezoito espécies
invernantes, aves migradoras que vem passar o inverno nesta zona e trinta e sete são
nidificantes, escolhem estas zonas apenas para nidificar.
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Tal como já referido, a componente ornitológica assume particular destaque nas áreas
protegidas do Concelho, em particular na Pateira de Fermentelos e áreas adjacentes
(Directiva Aves) cuja caracterização está no Estudo da Rede Natura.

4.1.8.2.4. Mamíferos
Relativamente aos mamíferos passíveis de serem encontrados no Concelho
(observados ou com potencial de ocorrer), bem como o seu estatuto de conservação
em Portugal e na União Europeia, ao abrigo da Directiva Habitats, verifica-se que
estão inventariados cerca de dezanove géneros, dos quais duas espécies (Lutra lutra
e Mustela putorius) tem Estatuto de Conservação em Portugal, de acordo com o Livro
Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 1990), como Insuficientemente
Conhecido (IC), o Gato-bravo (Felis silvestris) que possui o estatuto Indeterminado (I),
o Morcego-ratogrande (Myotis myotis) em Perigo (P) e a Toupeira-d’água (Galemys
pyrenaicus) com estatuto Vulneravel (V).
4.1.8.2.5. Invertebrados
No que respeita a fauna de invertebrados, estes organismos assumem um papel
preponderante no equilíbrio dos ecossistemas, uma vez que muitos estão na base das
cadeias alimentares ou contribuem, com a sua actividade ecológica, para a
manutenção da salubridade do meio. Da elevada biodiversidade característica deste
grupo, é de salientar a presença do Mexilhão-do-rio (Unio crassus), molusco que
consta no anexo II da Directiva Habitats, nos cursos de água do Concelho.
Estas comunidades respondem a mudanças ambientais ajustando a sua estrutura,
sendo as mais tolerantes pertencentes aos grupos Oligochaeta, Hirudinea Gastropoda
e Diptera (principalmente Chironomidae), e as espécies intolerantes aos grupos
Platyhelmintha, Coleoptera, Ephemeroptera, Hemiptera, Plecoptera e Trichoptera

Devido a capacidade de adaptação (ou não) às condições do meio, o estudo da
distribuição e densidade destas comunidades de macroinvertebrados tem sido referido
como um bio-indicador da qualidade da água.

4.1.9. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS
A avaliação dos aspectos socioeconómicos, na fase de situação de referência,
debruçar-se-á, fundamentalmente, sobre a análise de alguns descritores relacionados

Estudo de Impacte Ambiental
Soproniva- Sociedade de Produção de Aves, Lda.

Página 77 de 131

com a estrutura, tendências de evolução e distribuição populacional e ainda com a
estrutura produtiva e social do sistema socioeconómico local e regional, do concelho
afecto ao local de implantação do projecto.

4.1.9.1. Enquadramento Regional
O concelho de Águeda, pertencente à NUT III Centro e à sub-região do Baixo Vouga,
2
é constituído por 20 freguesias, ocupando uma área de 335,3 km .

Figura 36- NUTS III da Sub-região do Baixo Vouga

4.1.9.2. Demografia e Distribuição Populacional
De acordo com os Censos de 2001, o concelho possui uma população residente de
49.041 habitantes, tendo esta vindo a aumentar desde 1950 a ritmos diferentes.

Salientam-se nestas cinco décadas os aumentos populacionais verificados entre 1970
e 1980 (variação de cerca de 18,4%) e entre 1991 e 2001 (11,3%). No entanto estas
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décadas foram antecedidas de períodos de baixo crescimento, tendo-se registado de
1981 para 1991 o menor aumento de população das décadas analisadas (1,9%).

No que respeita aos acréscimos mais elevados destacam-se as freguesias de
Segadães (32,9%), Aguada de Cima (32,8%) e Recardães (20,8%). Quanto aos
decréscimos mais significativos salienta-se a freguesia de Macieira de Alcoba (32,9%).
Relativamente à densidade populacional em 2001 verificam-se valores mais elevados
para as freguesias de Águeda, Recardães, Aguada de Baixo, Fermentelos e Trofa. Por
outro lado, as freguesias do interior têm uma densidade mais baixa, designadamente,
Agadão, Préstimo, Castanheira do Vouga e Macieira de Alcoba.

Conclui-se assim que o crescimento populacional não tem ocorrido de forma linear e
contínua, verificando-se períodos de crescimento separados, no tempo, por outros de
quase estagnação da população.

Belazaima do Chão, é uma das freguesias do Concelho cuja população pouco
cresceu, salientando-se no seu historial algumas décadas de decréscimo, sendo que
na última década o crescimento populacional foi negativo.
Isto poderá dever-se ao facto de Belazaima do Chão se encontra na faixa mais interior
e mais despovoada do concelho.
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Figura 37- Distribuição Geográfica da População Residente em 2001
(Adaptado de: Atlas digital do Ambiente - IA)

A evolução da taxa de natalidade (quociente entre o nº de nados – vivos
(nascimentos) e o total da população) no concelho é idêntica à da região Centro e à de
Portugal, registando-se um aumento da taxa até 1993, ano em que atingiu o valor mais
alto do decénio (12.8 %0). A partir de então é bem perceptível a tendência de
diminuição, pese embora apresente pontualmente alguns períodos de crescimento
(nomeadamente entre 1995 e 1997 e entre 1998 e 2000). Em 2001 registou-se o valor
mais baixo do período analisado – 10.6 %0

À semelhança do continente, a estrutura etária do concelho revela um duplo
envelhecimento da população, com a diminuição da população nas faixas etárias
correspondentes às crianças e jovens e o aumento daquelas que representam os
idosos.
A população começa a aumentar essencialmente nos grupos etários dos 25 aos 29
anos, o que significa que a população em idade activa também aumentou.

Estudo de Impacte Ambiental
Soproniva- Sociedade de Produção de Aves, Lda.

Página 80 de 131

Figura 38- Pirâmide Etária do Concelho de Águeda 1991 e 2001

4.1.9.3. Principais Actividades Económicas
O concelho de Águeda tem vindo a sustentar uma dinâmica produtiva local que
encetou um processo de maior expressividade nos anos 70 e 80, baseada num grande
aglomerado de pequenas e médias empresas de raiz endógena a operar num sector
de especialização (ferragens).

De acordo com a informação coligida pelo Instituto Nacional de Estatística (INE),
aquando do XIV Recenseamento Geral da População (Censos 2001), a taxa de
actividade que caracteriza o concelho de Águeda apresentava um valor superior quer
à Região Centro, quer a Portugal, situando-se ao nível dos 50 por cento. No período
inter censitário, o aumento desta taxa ao nível concelhio revelou-se pouco significativo
quando estabelecida a comparação com as circunstâncias regional e nacional, uma
vez que o seu valor inicial, já por si, era bastante elevado.
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Figura 39-Taxa de actividade por freguesia do concelho de Águeda
(INE, Censos 2001)

No que concerne à agregação da população activa por grupos socio-económicos, o
conjunto mais representativo em 2001 era o dos operários qualificados e semiqualificados (20,2%), na faixa etária dos 25 aos 44 anos, encontrando-se esta
característica relacionada com o baixo nível de instrução/qualificação da população
residente.
Fruto do abrandamento económico, que não se confinou à escala nacional e que tem
vindo a repercutir-se cada vez mais sobre escalas territoriais inferiores, o nível de
desemprego registou um aumento nos últimos anos, embora o concelho se encontre
numa situação de quase pleno emprego, como se pode verificar com os dados do INE,
não evitando, contudo, desequilíbrios sérios no mercado de trabalho.
Deste modo, a taxa de desemprego em Águeda (2,9% em 2001) era inferior a metade
da nacional, bem como da média da Região Centro.

No que diz respeito às associações recreativas do concelho, assim como as mistas,
que em conjunto representam 35% do total de associações, e que face às diversas
valências que apresentam e à sua componente lúdica desempenham um papel
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importante para a coesão social dos locais onde se encontram instaladas. Este tipo de
associações, são aqueles que apresentam uma maior dispersão em termos territoriais,
uma vez que surgem em todas as freguesias do concelho, o que não será de
estranhar pelas valências múltiplas que apresentam, abrangendo assim um espectro
mais largo da população, e subsistindo melhor.
Quanto à estrutura industrial, observa-se que em 2001 a indústria metalomecânica
absorvia mais de metade do emprego industrial (55%) e cerca de um terço do total da
população residente empregada (33%), da qual mais de 60% era do sexo masculino.
Apesar desta elevada representatividade, indústrias como a cerâmica ou a de
construção, tinham igualmente em 2001 um peso significativo em termos de criação e
absorção de emprego.
A freguesia de Belazaima conta com 90% de área florestal no seu território, tornandose esta, uma das actividades económicas mais importantes da freguesia.
A desertificação em algumas aldeias é um dado adquirido, onde lugares escondidos
por entre montes e vales, no meio do seu interior da freguesia, de penoso acesso, têm
sido progressivamente abandonadas.
Além da floresta, as outras principais actividades económicas são: indústria e a
agricultura.

Para a identificação das zonas de maior pressão foi tido por base a distribuição do
efectivo

avícola,

por

conselho,

das

diferentes

espécies

(Galinhas

Poedeiras/Reprodutoras, Frangos e Perus), transformando em LGP) lugar de Galinhas
Poedeiras), no sentido de se considerar uma unidade de trabalho homogéneas, para o
cálculo do efeito total por conselho de cada uma das espécies.
Foram definidos no país 8 núcleos de acção prioritária, abrangendo 46 concelhos e
representando cerca de 19 milhões de LGP, cerca de 80% do total nacional. Destes
concelhos, 5 apresentam mais de 1 milhão de LGP, são eles Tondela, Oliveira de
Frades, Ourém, Leiria e Alenquer.
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Quadro 10- Núcleos de acção prioritária (adaptadao de Plano de Gestão de Efluentes Pecuários)

Núcleos

B

C

Efeitos
por
núcleo
%

20%

4%

Conselho

Tondela
Oliveira de
Frades
Vouzela
Viseu
São Pedro
do Sul
Mortágua
Santa
Comba
Dão
Castro
Daire
Carregal
do Sal
Vila Nova
de Paiva
Sátão
Mealhada
Albergariaa-Velha
Águeda
Anadia
Vagos

Galinhas
Frangos
Poedeiras/Reprodutoras
(LGP)
(LGP)

Perus
(LGP)

Total
LGP

845.000

556.000

1.000

1.402.000

289.000

780.000

1.000

1.070.000

92.000
58.000

399.000
346.000

1.000
1.000

492.000
405.000

12.000

297.000

1.000

310.000

194.000

80.000

1.000

275.000

6.000

207.000

22.000

235.000

9.000

147.000

1.000

157.000

137.000

1.000

144.000

9.000

98.000

23.000

130.000

35.000
355.000

85.000
30.000

1.000
1.000

121.000
386.000

179.000

105.000

1.000

285.000

14.000
35.000
96.000

115.000
77.000
7.000

1.000
1.000
1.000

130.000
113.000
104.000

6.000

Os sectores da produção avícola intensiva são aqueles que, acentuado pela sua forte
concentração geográfica, constituem o maior problema do ponto de vista ambiental.
Embora não se esperem, no médio prazo, alterações significativas em termos de
efectivos, é de prever que os problemas ambientais se mantenham, ou sejam
agravados, uma vez que é de esperar uma redução de produção em zonas periféricas,
que não comportam riscos tão significativos, e a sua concentração em unidades de
maior dimensão e maior capacidade competitiva e de integração no mercado.

4.1.9.4. Ocupação Florestal do Concelho
No que diz respeito à floresta do Concelho, houve uma clara diacrónica das áreas com
eucaliptos, que constituem hoje cerca de 73 % da área florestal do Concelho, em
detrimento de áreas florestadas por Pinheiro-bravo.
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Esta evolução segue, de resto, aquele que é o panorama florestal para a Região
Centro, em que as áreas florestadas com eucalipto aumentaram (de 227 mil ha em
1995/8, para 258 mil ha em 2005/6) em detrimento das áreas de Pinheiro-bravo (de
570 mil ha em 1995/8, para 410 mil ha em 2005/6). Contudo, esta tendência local e
regional contraria a evolução nacional dos últimos 10 anos em que as áreas
florestadas com eucalipto diminuíram em cerca de 20 mil hectares.
No Concelho existem freguesias ocupadas quase na totalidade por extensas áreas
florestadas, tal como se pode verificar na tabela abaixo, onde se encontram algumas
freguesias próximas de Belazaima.
Quadro 11- Ocupação Florestal por Freguesia

Freguesias

Águeda
Aguada de
Cima
Belazaima
do Chão
Castanheira
do Vouga

Área das
Freguesias

Área Florestal

Eucalipto x
Pinheiro-bravo

Eucalipto

Pinheirobravo

Pinheiro-bravo x
Eucalipto

ha

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

2 732,69

1 166,28

42,679

676,6

58,014

361,13

30,964

16,91

1,450

104,57

8,966

2 839,36

1 267,48

44,640

452,21

35,678

86,2

6,801

0,99

0,078

609,74

48,106

1 897,71

1 644,15

86,639

1 477,26

89,849

62,19

3,783

44,52

2,708

59,29

3,606

2 971,55

2 478,08

83,394

2 354,81

95,026

8,24

0,333

73,42

2,963

13,72

0,554

A área florestal concelhia está pois afastada daquela que seria a vegetação autóctone
destas áreas, sendo que as causas desta reconversão florestal se devem, entre
outros, a factores económicos ligados aos mercados da madeira e produtos florestais,
bem como à problemática dos incêndios florestais. No que diz respeito a este último,
os produtores florestais aquando da ocorrência de incêndios florestais reconvertem
frequentemente o espaço florestal ardido para eucaliptal, desrespeitando muitas vezes
a apetência e função dos solos para determinada espécie ou povoamento florestal.
Assim, e no que diz respeito à fileira florestal para o Concelho de Águeda, esta
encontra-se essencialmente direccionada para a produção e exploração de lenho, e
onde o silvicultor remete para segundo plano os recursos e multifuncionalidades que
podem advir duma exploração sustentável dos espaços florestais.
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4.1.9.5. Rede Viária
As principais vias de comunicação no Concelho são:

Ferroviária
No espaço do Concelho, e numa extensão de 21,082 km, cruza-se a linha de Caminho
de Ferro do Vouga, uma via estreita que liga Aveiro a Sernada do Vouga, e que
desempenha papel importante na deslocação diária da população de toda a região.
Rodoviária
Um pouco como resultado das características orográficas do Concelho, as quais
influenciaram directamente a estruturação da rede viária, as vias de grande circulação
situam-se no ‘Litoral’ enquanto as vias secundárias efectuam as ligações para o
‘Interior’.
A ‘Litoral’ é a região percorrida no sentido Norte/Sul pela Auto-Estrada Porto - Lisboa,
sendo o Concelho “servido” através dos nós de ligação de Albergaria-a-Velha, a Norte,
e Oiã, a Sul, ligação essa que é efectuada respectivamente pelo Itinerário Principal Nº
5 (I.P.5) e Estrada Nacional Nº 333.

Ainda no mesmo sentido encontra-se a via com maior fluxo de tráfego que existe no
Concelho: a Estrada Nacional Nº1 / Itinerário Complementar Nº2.
A “penetração” para o ‘Interior’ realiza-se essencialmente a partir de três vias
rodoviárias distintas: a Estrada Nacional Nº 230, que liga Aveiro ao Caramulo, a
Estrada Nacional Nº 333, que liga Oiã ao nó de ligação ao Itinerário Principal Nº 5, em
Talhadas, e a Estrada Nacional Nº 336 que liga a Estrada Nacional Nº 230 a
Mortágua. É ainda o Concelho atravessado a Norte pelo Itinerário Principal Nº 5, que
liga Aveiro a Vilar Formoso, sendo no entanto o seu fluxo de acesso diluído quer no
tráfego da Estrada Nacional Nº 1 / Itinerário Complementar Nº 2, quer no da Estrada
Nacional Nº 333.

Verifica-se que o peso do Concelho em termos de itinerários complementares (IC)
eleva-se em relação aos itinerários principais (IP), passando a ser de 30% no distrito,
o que é significativo e mostra o peso que o IC2 tem no distrito.
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Relativamente à E.N.336,

esta

apresenta uma

extensão no Concelho de

aproximadamente 10 km, sendo que de todas as estradas identificadas como supramunicipais é aquela que considera-se ter menos peso em termos de circulação. Esta
inicia-se na zona de Bolfiar, na E.R.230 e liga a Canelas, de acordo com o definido no
PRN2000, e, apesar de não apresentar um perfil muito significativo, encontra-se num
estado de conservação razoável. Esta via atravessa no Concelho as freguesias de
Águeda, Castanheira do Vouga, Aguada de Cima e Belazaima do Chão, sendo
extremamente importante para esta última em termos de acesso à sede de freguesia.

O Concelho de Águeda apresenta uma extensa rede de estradas municipais, as quais
em conjunto (contabilizando os caminhos públicos, as estradas municipais e os outros
caminhos) conferem ao Concelho um rácio de 3,27 km de estrada por cada 1 km2 de
território, o que é um valor considerável, tendo em conta que parte do mesmo
apresenta uma extensa área florestal pouco densificada em termos urbanísticos e da
malha viária

As principais vias rodoviárias do Concelho são:
-A25;
- ER 230, que permite a ligação a Aveiro;
- N 333, liga Aveiro a Sever do Vouga passando pelo centro do concelho, e a qual é
correntemente utilizada para aceder ao nó da A1 em Oiã;
- ER 336 que liga Águeda a Coimbra;
- ER 230 que liga Águeda ao Caramulo.

Estudo de Impacte Ambiental
Soproniva- Sociedade de Produção de Aves, Lda.

Página 87 de 131

Figura 40- Rede Viária do Concelho

O acesso a Belazaima do Chão pode ser feito pelo lado Sul da povoação a partir do
IC2 seguindo pela EM 605-1 até Povoa de Vale do Trigo, tomando ai a EN 336 até
Belazaima.
Os principais itinerários que fazem ligação ao Concelho de Águeda e à Freguesia de
Belazaima do Chão são:
EN 336

Belazaima – Águeda

EM 605-1 Belazaima – IC2

Aéreas
Situando-se o Concelho de Águeda, nos corredores aéreos de alta e de baixa altitude
nos sentidos N-S e E-O, e considerando a existência de um aeródromo local, a
utilização sazonal de helicópteros e aviões no combate aos fogos florestais na área, e
ocasionalmente meios heli de apoio à rede eléctrica de alta tensão
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4.1.10. PATRIMÓNIO CULTURAL
4.1.10.1. Enquadramento histórico
Águeda, sede de concelho desde 1834 e cidade desde 1985, deve a sua fundação aos
celtas, Túrdulos e Gregos remontando ao ano de 370 Ac.
A antiguidade da ocupação desta região é revelada por diversos monumentos
megalíticos e pelo Cabeço do Vouga, importante estação arqueológica localizada junto
do trajecto da via militar romana de Olissipo a Bracara.
No século XI, Águeda é um burgo próspero, com um comércio desenvolvido e o seu
porto movimentado, abastecendo-se a si e às populações vizinhas de além Alcoba
(hoje Caramulo). É referida, em documentos de 1050 e 1077, tanto pelo seu nome
primitivo Casal Lousado (lat. Casal Lousato) como pelo seu nome próprio latinizado
Anegia, Agatha e Ágada.
Águeda não teve foral na Idade Média, ao contrário de outras povoações vizinhas, por
ser terra reguenga e couto dos mosteiros de Lorvão e Vacariça.

Águeda era ponto de apoio dos caminhos de Santiago. Na sua albergaria ter-se-á
recolhido em 1325 a Rainha Santa Isabel, quando se dirigia em peregrinação para
Santiago de Compostela.
Em 1834, Águeda ascende à categoria de sede de concelho, por consequência da
revolução liberal dando-se uma reforma administrativa devido à sua capital
importância na estratégia político-militar da resistência, à 2ª invasão francesa, pois
possuía um hospital militar que socorria os feridos provenientes das batalhas. Desde
que foi elevada à categoria de concelho, Águeda começou a ter uma vida política
bastante movimentada, mas foi sempre muito bem representada por nomes influentes
da terra.
No dia 8 de Julho de 1985, a vila de Águeda é elevada à categoria de cidade.
Águeda actua como fronteira entre o mar e a serra devido à sua privilegiada situação
geográfica, sendo servida por vias rodoviárias e ferroviárias de fácil acesso.
Hoje, Águeda é uma cidade em franco desenvolvimento económico e social, sendo
uma das cidades mais industrializadas do país.
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Belazaima tem origens históricas muito antigas. Já existia em documentos dos
princípios da nacionalidade. Nos Cêpos, um dos 8 lugares da freguesia há vestígios
que ali se viveu na época Dolménica.
Em 1220 no tempo de D. Afonso II era posse da coroa. Com a agitação da época,
passou a outros senhores. Em 1485 tempo de D. João II este deu-a à Infanta Princesa
Joana (Sta. Joana). Mais tarde passou para a casa de Bragança

4.1.10.2. Elementos patrimoniais identificados
Património
Na localidade de Belazaima existe um enorme sobreiro gigante, centenário, património
do estado cujo processo junto à DGRF está registado como KNJ1/250, tendo a árvore
o nome científico de Quercus suber L., e o vernáculo Sobreiro. Esta encontra-se
isolada e inserida em malha urbana de características rurais, limitada por casario e
dependências cobertas.

Figura 41- Sobreiro Gigante de Belazaima do Chão

A envolvente ao sobreiro não o dignifica, uma vez que o espaço físico onde se insere
“fecha-se sobre a árvore”, tirando-lhe a magnitude e imponência que teria caso
estivesse num espaço mais amplo e aberto.
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Também o envelhecimento dos edifícios que delimitam a área e o uso dado ao
espaço, comprometem a valorização per si do sobreiro. Mais recentemente, a erosão
provocada pelo transporte hídrico de sedimentos, estava a colocar a descoberto parte
das raízes superficiais, pondo em risco a sua salubridade.
Ponte Romana: Uma ponte bastante antiga, que merece toda a atenção e que se
localiza a sul da localidade de Belazaima.

Figura 42- Ponte Romana de Belazaima do Chão

Igreja de Belazaima do séc. XVIII. Estilo barroco. Internamente foi toda restaurada e
limpa.

Figura 43- Igreja de Belazaima do Chão

Represa de Belazaima: Serve para o regadio da agricultura ribeirinha. Serve também
para o desporto de pesca onde a colectividade ZaimaTT tem a sua concessão e dá
também uma ajuda importante aos Bombeiros no combate aos incêndios. Situa-se na
parte nascente de Belazaima.
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Belazaima é banhada por uma pequena ribeira, (ribeira de Belazaima) conhecida por
“rio Basófias”. O povo chama-lhe assim, porque no Inverno o seu caudal transborda e
inunda os campos vizinhos. No Verão o seu caudal é diminuto, chegando em certos
anos mesmo a secar. Ultimamente foi construída uma represa para retenção das
águas da ribeira.

Figura 44- Represa de Belazaima do Chão

5. ANÁLISE DE IMPACTES E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO
Tendo por base a descrição do projecto, a sua implantação e também a caracterização
da situação actual, efectua-se neste capítulo a identificação e avaliação dos principais
impactes ambientais resultantes das actividades inerentes ao projecto.
Os impactes ambientais definem-se como o conjunto das alterações favoráveis e
desfavoráveis produzidas em parâmetros ambientais e sociais, num determinado
período de tempo e numa determinada área (situação de referência), resultantes da
realização de um projecto, comparadas com a situação que ocorreria, nesse período
de tempo e nessa área, se esse projecto não viesse a ter lugar. Quanto à sua origem
estes podem ser classificados como directos, indirectos, cumulativos ou residuais.
No caso presente, esta avaliação incidiu essencialmente sobre a fase de exploração
considerando que:
O projecto está construído e em exploração com recurso às melhores
tecnologias disponíveis para a tipologia de actividade;
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O espectro desta actividade é de longa duração, não se perspectivando a
desactivação do estabelecimento ou o eventual uso alternativo dos terrenos.

Assim, esta avaliação teve por base três etapas específicas:

1. Diagnóstico da fase de exploração (situação actual) - identificação de situações
gravosas para o ambiente e passíveis de correcção;
2. Lista das acções susceptíveis de produzir alterações no ambiente e respectivos
impactes;
3. Avaliação dos impactes nas diversas fases (Construção, Exploração e
Desactivação) e proposta de medidas de minimização.

Para esta avaliação, foram utilizados vários parâmetros de classificação dos impactes:
Origem - consequência directa, indirecta, cumulativa ou residual da alteração
ambiental.
Sinal - qualidade negativa ou positiva do impacte.
Duração ou Persistência - determinação do tempo durante o qual se faz sentir a
alteração ambiental produzida e as suas consequências.
Magnitude - grau de alteração de determinado elemento ambiental, relativamente à
situação de referência.
Significância 'Importância - importância da alteração produzida face à qualidade do
elemento ambiental considerado.
Reversibilidade - dependendo da duração do impacte e da capacidade de resposta
do ambiente às alterações introduzidas.

Relativamente às medidas de minimização estas podem ser de três tipos:
Medidas de prevenção - Destinam-se a evitar e prevenir alterações ou impactes ou
situações acidentais (especialmente vocacionadas para a fase de construção).
Medidas de minimização ou correcção - Destinam-se a reduzir, corrigir ou anular a
magnitude/significado de um impacte significativo a muito significativo.
Medidas de compensação - Destinam-se a compensar os impactes irreversíveis e
não minimizáveis (têm um carácter excepcional e regra geral são aplicáveis a grandes
projectos de infra-estruturas).
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Neste caso específico, procurou-se propor medidas de prevenção, minimização ou
correctivas, que simultaneamente devem ser simples e de fácil concretização,
eficazes, economicamente viáveis e ambientalmente inócuas.

Em síntese foi elaborada uma matriz de resumo das acções e respectivos impactes e
das respectivas medidas de minimização propostas.

No final procurou-se identificar os impactes residuais da actividade, ou seja, os
impactes não minimizáveis ou que mesmo após medidas de minimização resultarão e
constituem, em jeito de balanço, o custo ambiental do projecto.

5.1. AVALIAÇÃO ESPECÍFICA POR DESCRITOR

5.1.1. CLIMA
Por ser um local caracterizado por uma velocidade do vento ligeira a moderada,
temperaturas amenas e precipitação média, pode dizer-se que o estabelecimento
avícola está implantado num local apropriado.
Para a fase de exploração e relativamente ao clima, as condições meteorológicas são
favoráveis à actividade, pelo que se pode afirmar que não há efeitos no ambiente de
assinalar.

5.1.2. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA
Da construção do pavilhão n.º1,imprescindivel à ampliação da exploração, resultam
alguns impactes para a geologia e geomorfologia.
Os impactes de maior relevo estão relacionados com a alteração da fisiografia. Este
impacte será minimizado com a aplicação de algumas regras de circulação no recinto
durante a fase de construção do pavilhão, nomeadamente, a restrição ao mínimo
indispensável da circulação de veículos de forma a reduzir a área de dolo exposto aos
processos erosivos, bem como a realização de operações de manutenção da
maquinaria em locais próprios e a estabilização dos taludes finais.
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Apesar de não estar previsto que venha a acontecer, foram preconizadas medidas
para a fase de desactivação das instalações, que será executada mediante um plano
de desactivação a elaborar na altura.
Medidas de Mitigação
M M 1.G
Será limitada ao mínimo a área necessária à movimentação e acesso de maquinaria,
de forma a reduzir a área de solo exposta aos processos erosivos. Todas as
operações de manutenção dessa maquinaria serão efectuadas em locais próprios.
Será cuidada a estabilização dos taludes de modo a evitar acidentes.

M M 2.G
No caso não previsto de desactivação, deverá ser elaborado um plano específico para
a realização do desmantelamento, assegurando os aspectos ambientais no interior da
instalação e na área envolvente.

5.1.3. SOLOS E RAN
Uma vez que a área do estabelecimento não está incluída na RAN, não são
expectáveis impactes negativos neste descritor durante toda a fase de exploração.

5.1.4. OCUPAÇÃO E USO DO SOLO
O solo, enquanto recurso natural básico, apresenta múltiplas funções e disponibiliza
serviços aos seres vivos em geral e ao Homem em particular. Sendo um componente
fundamental

dos

ecossistemas

e

dos

ciclos

naturais,

pode

proporcionar

armazenamento de água, ser o suporte essencial do sistema agrícola e constituir
espaço para as actividades industriais e para os seus resíduos.

Neste ponto pretende-se proceder à caracterização dos impactes decorrentes do
projecto, que ocorrerão sobre os diferentes usos do solo existentes no local.
FASE DE CONSTRUÇÃO
O solo é uma interface entre o ar (atmosfera) e a água (hidrosfera). Por este motivo,
este "compartimento" ambiental pode sofrer contaminação directa ou por intermédio

Estudo de Impacte Ambiental
Soproniva- Sociedade de Produção de Aves, Lda.

Página 95 de 131

dos outros dois "compartimentos" ambientais. O problema da contaminação dos solos
é a principal questão neste descritor e nos que se seguem.

Na fase de construção o principal impacte está relacionado com a ocupação física do
solo, alterando assim o solo e o seu uso.
A área de ocorrência deste impacte é a zona dos pavilhões e os seus acessos,
podendo o impacte ser minimizado limitando ao mínimo as desmatações, aterros e
movimentações de terras.
Uma outra forma de mitigar o impacte é a limitação da circulação de maquinaria
pesada às vias existentes.
FASE DE EXPLORAÇÃO
Durante a fase de exploração, a contaminação do solo em geral pode ocorrer devido
às seguintes actividades: deposição directa de resíduos; infiltração das redes de
drenagem; derrames acidentais; e deposição atmosférica de poluentes libertados.
Neste caso específico, e tendo em vista que não há produção de poluentes
atmosféricos nem de efluentes líquidos industriais, nem são manuseadas substâncias
poluentes e que o resultado final da actividade, em si mesmo, não é considerada
poluente, resta-nos a deposição directa de resíduos.
Relativamente à deposição directa de resíduos no solo, actualmente não há qualquer
deposição de resíduos no solo a céu aberto, pelo que não são previsíveis quaisquer
impactes negativos.
Deposições acidentais de resíduos (derrames) devido ao transporte dos mesmos para
o exterior serão absorvidas na propriedade rústica com 2,5 ha, ocupada com
pastagens permanentes e de suporte de uma actividade agrícola complementar
(floresta industrial).
Assim, no seguimento daquilo que já é prática corrente no estabelecimento deve ser
feito o adequado manuseamento dos materiais, com o cuidado merecido de acordo
com as substâncias em causa e as características apresentadas em rotulagem
própria, impermeabilização do local de manuseamento e armazenamento dos
materiais está garantida e sua cobertura também.
Em situação de acidente, deverão ser accionados todos os mecanismos que permitam
evitar e/ou minimizar a contaminação dos solos, nomeadamente através da contenção
derrame e da aplicação de produtos absorventes.
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FASE DE DESACTIVAÇÃO

Durante a fase de desactivação (não prevista) decorrerá um impacte positivo uma vez
que, desta forma se irão recuperar e valorizar os solos através da reflorestação com
espécies autóctones.
Esta fase terá ainda de seguir um plano de desactivação de forma a minimizar o
prejuízo para o ambiente sobretudo no que diz respeito às medidas de gestão dos
resíduos e à recuperação dos solos desmobilizados.
Medidas de Mitigação
M M 1.US
Limitar ao mínimo as desmantelações, aterros e movimentações de terra. Reduzir ao
indispensável as movimentações de maquinaria pesada e apenas pelas vias
existentes.

M M 2.US
Os resíduos resultantes da actividade deverão ter armazenamento adequado e
separativo (existente um ecoponto na instalação), procedendo ao encaminhamento
para destino adequado.
M M 3.US
Na eventualidade da ocorrência de um derrame, com contaminação de áreas
impermeabilizadas, é necessário promover a sua remediação através de técnicas
apropriadas, ou com a sua remoção para destino adequado.
M M 4.US
No caso não previsto de desactivação, deverá ser elaborado um plano específico para
a realização do desmantelamento assegurando os valores ambientais.

5.1.5. RECURSOS HÍDRICOS
Os impactes que se podem verificar sobre os recursos hídricos dizem respeito a
aspectos qualitativos, relacionados com a possibilidade de contaminação das águas
superficiais e subterrâneas.
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Face às características da área e ao tipo de intervenções, os impactes com maior
significado relacionam-se com degradação da qualidade da água, designadamente por
arrastamento de materiais sólidos pelas águas pluviais e eventual contaminação por
poluentes orgânicos não perigosos.

Na fase de construção do novo pavilhão poderão surgir alterações da drenagem
natural da água. De forma a minimizar este impacte prevê-se a criação de sistemas de
recolha de águas da chuva e escorrências.
Um outro impacte possível de ocorrer aquando desta fase é a alteração da qualidade
da água subterrânea. Para mitigar este impacte sugere-se a manutenção da
maquinaria apenas me local próprio e a gestão adequada dos resíduos gerados, que
deverão ser encaminhados para local próprio de acordo com as suas características.

Assim, e nesta fase de exploração as principais medidas de mitigação são as que se
resumem em baixo.
Medidas de Mitigação
M M 1.RH
Criação de um sistema de recolha de águas da chuva e escorrências.
M M 2.RH
Realização de operações de manutenção da maquinaria apenas em local próprio.
Manter em funcionamento o sistema de gestão de resíduos que permita o correcto
armazenamento e encaminhamento dos resíduos para destino final, evitando a
contaminação de solos e recursos hídricos.

Na fase de exploração a produção de resíduos pode dar origem a impactes na
qualidade da água da área em estudo. Uma vez que os resíduos produzidos não são
classificados como perigosos, unicamente a sua má gestão ou acondicionamento
impróprio poderão originar impactes negativos significativos, nomeadamente a
possível contaminação das águas superficiais e subterrâneas. Dado que o resíduo que
apresenta maior potencial de contaminação dos recursos hídricos é o decorrente da
produção de dejectos pelas aves, e que é correctamente acondicionado nas
instalações da exploração avícola, consideram-se pouco significativos os potenciais
impactes associados a esta acção.
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No que diz respeito às águas residuais domésticas, associadas à existência de
trabalhadores na exploração, a sua descarga é feita para um sistema de fossa séptica
estanque. Assim, e uma vez que a perigosidade destes efluentes é reduzida dadas as
suas características, o seu impacte negativo sobre os recursos hídricos é pouco
significativo.
As águas pluviais e de lavagens eventuais tendem a arrastar os sólidos de atrito
associados à circulação de veículos e abastecimento (cargas e descargas) das
viaturas próprias do estabelecimento avícola, bem como de resíduos de ração no
pavimento junto aos silos. No entanto, consideram-se os impactes associados como
pouco significativos, dadas as reduzidas concentrações de poluentes.

Medidas de Mitigação
M M 3.RH
Utilização de bebedouros do tipo pipeta que, pelas suas características evitam o
desperdício de água, devendo os mesmos ser calibrados regularmente para garantir a
eficiência dos mesmos.
M M 4.RH
Efectuar operações de limpeza aos pavilhões a seco (redução da utilização de água
ao mínimo indispensável) recorrendo-se a vassouras mecânicas rebocadas por tractor.
M M 5.RH
Criação e manutenção de um registo dos consumos de água de forma a poder avaliar
constantemente os consumos, desta forma a detecção de eventuais fugas ou
anomalias do sistema é mais rápida.
M M 6.RH
Manter em funcionamento o sistema de gestão de resíduos que permita o correcto
armazenamento e encaminhamento dos resíduos para destino final, evitando a
contaminação de solos e recursos hídricos
Uma vez mais, e apesar de não estar prevista a fase de desactivação da exploração,
foram considerados os impactes que poderão ocorrer durante essa fase.
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Os impactes esperados durante esta fase são muito semelhantes aos esperados
durante a fase de construção, estando sobretudo relacionados com a produção de
resíduos e com derrames acidentais.

Medidas de Mitigação
M M 7.RH
Tomar todas as medidas que permitam evitar derrames acidentais de combustíveis.
M M 8.RH
Definir locais de armazenamento temporário de resíduos e encaminhá-los para destino
final adequado, de acordo com o tipo de resíduo.
M M 9.RH
Os efluentes líquidos gerados, contendo hidrocarbonetos, deverão ser encaminhados
para destino final adequado.

5.1.6. QUALIDADE DO AR
Durante a fase de construção o principal impacte será a emissão de poeiras
decorrentes da própria obra.
Este impacte e uma vez que a obra será limitada no tempo, é temporário, negativo e
pouco significativo.
Contudo foram preconizadas medidas de minimização do mesmo.
Medidas de Mitigação
M M 1. QA
Minimização da circulação de veículos ao mínimo indispensável, associada a uma
condução suave, sem acelerações bruscas e com limitação de velocidade de
circulação.
M M 2.QA
O pavimento deverá ser regado regularmente e de forma controlada sobretudo em
dias secos e ventosos.
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Durante a fase de exploração e tendo em conta a ampliação da exploração e a
existência de fonte fixa de poluição atmosférica (caldeira de biomassa) a qualidade do
ar poderá ser afectada.
Acresce ainda o facto de existir relativa proximidade de elementos habitacionais, dai
justifica-se efectuar uma identificação pormenorizada das poucas fontes de emissão
presentes e que se resumem a fontes difusas de pouca relevância e à fonte fixa já
mencionada, pelo que se identificam em seguida as situações passíveis de produzir
impactes bem como a sua respectiva avaliação:
1. Possível libertação de gases resultante da degradação biológica dos dejectos das
aves. No entanto, a manutenção dos pavilhões é feita no mínimo duas vezes por
semana e a extracção dos dejectos é efectuada com a saída do bando.
Os dejectos recolhidos assim que saem são encaminhados para destino adequado.
Uma vez que não há armazenamento ao ar livre dos dejectos, não é expectável a
ocorrência de fenómenos relevantes de degradação biológica pelo que a emissão de
gases será neste caso residual e de fácil dispersão local, pelo que consideramos o seu
impacte negativo, esporádico e pouco significativo.
2. Todos os pavilhões possuem sistemas de ventilação, de funcionamento automático,
e que libertam quer gases de amónia, quer pequenas partículas das plumagens das
aves. Embora no local seja particularmente perceptível no momento de entrada em
funcionamento desses ventiladores, a sua dispersão é rápida embora dependa das
condições climatéricas.
No entanto, o impacte daí resultante é pouco significativo e restrito à envolvente
próxima. As pequenas plumas são normalmente depositadas, na zona mais próxima
dos pavilhões, com vento reduzido, ou por oposto serão deslocadas a grandes
distâncias na situação inversa.
3. Emissão de partículas durante a operação de enchimento dos silos de matériaprima e armazenamento de rações. Uma vez que a transvaza é efectuada por vácuo
com o auxílio de mangueiras estanques ou em fosso protegido, está desde logo
minimizada a libertação de partículas durante esta operação. Também o facto de os
silos de armazenamento se localizarem em zona pavimentado e num ponto central do
estabelecimento, contribui para a contenção de eventuais partículas fugitivas no
próprio local evitando a sua dispersão para o exterior.
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Assim a dispersão de partículas resultantes desta operação constituem fenómenos
pontuais e excepcionais, sendo o impacte daí resultante negativo, de magnitude
reduzido e pouco significativo.
4. Levantamento de poeiras pela circulação de veículos dentro da exploração em
zonas não asfaltadas com consequente arrastamento para a atmosfera por acção do
vento. Esta situação ocorre em especial aquando da recolha dos dejectos e de
abastecimento dos silos nos edifícios já identificados.
5. O aumento da concentração de poluentes atmosféricos associados a fontes móveis
devido à circulação de viaturas de transporte de matéria-prima, e de recolha de
resíduos. A circulação de veículos decorrente da exploração do projecto em fase de
estudo é pouco significativo uma vez que:
O transporte de matérias-primas envolve 7 a 8 entradas por semana;
Os veículos de recolha dos dejectos deslocam-se às instalações apenas após
saída do bando;
O abastecimento dos silos de armazenamento de rações é feito uma a três
vezes por semana;

Medidas de Mitigação
M M 3.QA
A utilização de captação de poeiras com equipamento multi-ciclone na caldeira,
permitirá a redução das emissões provenientes desta fonte fixa. A monitorização
regular das emissões da caldeira também ajudarão a detectar algum problema com
este equipamento, podendo assim agir o mais cedo possível e corrigir o problema.
M M 4.QA
Deverão ser colocadas plantas arbustivas ou arbustos na envolvente da exploração,
desta forma as partículas e os cheiros poderão ficar retidos no espaço da exploração
avícola.
M M 5.QA
Deverão ser adoptadas medidas de controlo nutricional das rações dos animais de
forma a reduzir as emissões de amónia.
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M M 6.QA
Os estrumes produzidos são encaminhados para destino final assim que o bando sai e
se procede à limpeza do pavilhão.
M M 7.QA
Deve ser ponderada a pavimentação de acessos à exploração ainda não
pavimentadas e em alternativa efectuar por agora a sua aspersão com água, sempre
que forem intensamente utilizados, em especial na época seca.
M M 8.QA
Deverão ser utilizadas as alternativas de acesso à exploração que passam fora da
povoação de Belazaima, evitando assim a dispersão de poluentes e partículas nesta
área habitada.
Na eventualidade de se proceder um dia à fase de desactivação da exploração,
consideraram-se os impactes que poderão ocorrer durante essa fase.
Os impactes esperados durante esta fase são muito semelhantes aos esperados
durante a fase de construção, estando sobretudo relacionados com a produção de
resíduos e projecção de partículas. Existe ainda o impacte positivo na qualidade do ar
que ocorrerá após a fase de desactivação, uma vez que todos os impactes
mencionados na fase de exploração deixam de estar presentes no local.

Medidas de Mitigação
M M 10.QA
Humedecimento das superfícies de terreno que ficarem a descoberto e não
compactadas, durante as acções de demolição, de forma a minimizar a dispersão de
poeiras.
M M 11.QA
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.
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5.1.7. AMBIENTE SONORO
Os níveis de ruído são gerados dentro do estabelecimento, uma vez que não existem
receptores na envolvente imediata que possam ser afectados, prevê-se que o impacte
seja pouco significativo.
Apesar de não existir classificação para a zona em estudo deverão ser tomadas
algumas medidas de minimização com vista a redução do nível sonoro provocado
pelos ventiladores instalados nos pavilhões avícolas, bem como pela movimentação
de veículos que estão relacionados com a actividade regular do aviário.

A localização da instalação fora do perímetro urbano da povoação de Belazaima do
Chão, e a existência de cortinas arbóreas de porte alto nas áreas que circundam a
instalação são dois factores que permitem reduzir uma eventual incomodidade
provocada pelos ruídos próprios da instalação (motores, ventiladores e máquinas).

Dado que o volume de tráfego ainda é significativo nas medidas de mitigação serão
propostas alternativas à circulação viária de carros pesados a partir da EN 336.

Refere-se igualmente que a totalidade das cargas e descargas se realizam fora do
período de descanso (23.00 h – 7.00 h) não sendo realizadas aquelas operações
dentro deste período.
Esta situação é possível e exequível pois existem meios computorizados de gestão da
quantidade das rações administradas, existem locais para armazenamentos de camas
e de apara de madeira (combustível) e outras movimentações de veículos são
realizadas com gestão directa dos responsáveis pela instalação.

Como se poderá verificar pela imagem de localização aérea e pelas plantas de
localização (1/25 000 e arruamentos da povoação) existem na vizinhança outras
actividades industriais (oficinas mecânicas e industrias) e também um aviário com
capacidade superior a 40 000 aves, pelo que o ruído ambiental proveniente da
instalação em estudo será influenciado por estes factores referidos.

Refira-se igualmente que a freguesia e a sua sede (povoação de Belazaima do Chão)
possuem uma economia muito dependente da produção avícola, pelo que existem nas
imediações do perímetro urbano algumas instalações avícolas de maior ou menor
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dimensão estando esta situação perfeitamente enquadrada na vivência da população
residente. Esta população não tende a aumentar como se verifica no capítulo de
abordagem á demografia.
A justificação desta actividade e as respectivas ampliações de instalações (aviários)
que se estão a verificar, representam um factor de fixação de população nesta
freguesia (a mais interior do concelho de Águeda), sendo estas ampliações
acompanhadas de modernização de métodos e processos de criação de aves que
originarão os impactes por unidade produzida muito menores que nas antigas
instalações.

A povoação de Belazaima do Chão é atravessada no centro do seu perímetro urbano
pela principal via de comunicação (E N 336) pertencente á rede nacional de estradas
que serve a freguesia de Belazaima do Chão e o interior do concelho de Águeda, pelo
que o ruído resultante desta situação estará já assimilado pela actividade normal da
povoação.
Refira-se no entanto (ver mapa da freguesia com os arruamentos) que as infraestruturas mais sensíveis (escola, igreja, centro de dia, centro de saúde) estão
localizadas fora da E.N. 336 nem com ela confinam directamente.

Medidas de Mitigação
M M 1.AS
Tanto na fase de construção como na fase de desactivação deverá considerar-se a
minimização da circulação ao mínimo indispensável com velocidade baixa e durante
as horas normais de trabalho
M M 2.AS
Utilização de alternativas no acesso ao local da exploração avícola, evitando assim
passar dentro da povoação de Belazaima.
Ao chegar a Belazaima e de forma a não perturbar o normal funcionamento daquela
povoação o acesso ao aviário será feito o mais possível pela zona industrial que se
situa à esquerda, passando assim pelas seguintes ruas: Rua do Forma da Cal e pela
Rua das Almas. (Anexo 2)
O acesso a partir da sede do concelho também é feito pela EN 336 entrando na
povoação de Belazaima pelo Norte, sendo o acesso ao aviário efectuado pela Rua do
Cabeço de S. Pedro e Rua do Moinho de Vento. (Anexo 2)
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Desta forma o acesso ao aviário faz-se sempre sem entrar dentro da povoação de
Belazaima. Aproveita-se também os acessos já utilizados para acesso a outras
instalações avícolas próximas.
M M 3.AS
Durante a fase de exploração devem ser interditas cargas e descargas fora das horas
normais de funcionamento. Esta medida visa igualmente proporcionar uma condição
de bem-estar animal as aves.
M M 4.AS
Regularmente deverá ser efectuada manutenção aos equipamentos mecânicos de
forma a evitar situações anómalas de emissão de ruído.
M M 5.AS
Deverá ser implantada cortina arbórea ou arbustiva de forma a minimizar o ruído na
envolvente da exploração.

5.1.8. GESTÃO DE RESÍDUOS
Durante a fase de construção e na fase de desactivação as acções que poderão
causar algum impacte no ambiente estão relacionadas com a produção de resíduos de
construção e resíduos sólidos urbanos da actividade humana.
Medidas de Mitigação
M M 1.GR
De forma a minimizar este impacte deverão ser recolhidos de forma diferenciada todos
os resíduos produzidos e encaminhados para destino final adequado.

Na fase de exploração os impactes mais significativos quanto aos resíduos estão
associados à sua produção e gestão. Uma vez que os resíduos produzidos não são
classificados como perigosos, unicamente a sua má gestão ou acondicionamento
impróprio poderão originar impactes negativos significativos.
Uma gestão incorrecta poderá levar à acumulação indevida dos resíduos, originando
maus cheiros, possível contaminação do solo e recursos hídricos, além de alterações
do aspecto visual da paisagem.
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No caso em estudo, a maior quantidade de resíduos a gerir são os dejectos das aves.
Trata-se de resíduos que apresentam na sua composição concentrações significativas
de amónia e elementos de granulometria fina cuja dispersão no ar, no decurso das
operações de transporte, pode gerar situações de incomodidade por inalação ou
contacto com a pele e mucosas. Além disso, apresentam propriedades corrosivas e
podem alterar a qualidade do solo e das águas superficiais em caso de derrame em
zonas não impermeabilizadas do exterior dos edifícios.

Apesar dos resíduos sólidos urbanos produzidos durante a exploração avícola serem
recolhidos pelos serviços municipalizados, são separados e colocados no ecoponto
para reciclagem, dadas as quantidades bastante reduzidas produzidas pelos
funcionários durante o seu horário de trabalho, considera-se que o impacte, apesar de
negativo, é pouco significativo.

Admite-se que a gestão dos resíduos de dejectos das aves, após entrega ao operador
que efectua o transporte, é feita com respeito ao Código de Boas Práticas Agrícolas,
contribuindo para a fertilização de solos, sendo, por isso, o impacte associado positivo
e pouco significativo.

Medidas de Mitigação
M M 2.GR
Garantir que os resíduos são devidamente acondicionados no transporte durante todo
o trajecto entre o aviário e os locais de destino final.
M M 3.GR
Como forma de minimização do impacte da produção de estrumes, estes serão
utilizados sempre que possível, como fertilizante. Esta acção terá como vantagens não
só a “reutilização” de um resíduo, mas também a utilização de um fertilizante orgânico
em detrimento de fertilizantes químicos.
M M 4.GR
Recolha dos cadáveres, resíduos hospitalares e RSU e envio para tratamento por
entidades acreditadas para tal.
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M M 5.GR
Dever-se-á efectuar com rigor a separação (triagem) dos resíduos gerados em todas
as actividades administrativas e sociais e encaminhá-los para processos de
reutilização e reciclagem (por exemplo, separar embalagens vazias de acordo com os
materiais constituintes, enviar tinteiros e tonners para reciclar, usar os dois lados das
folhas, separar papel cartão e plásticos para reciclar, outros).
M M 6.GR
Manter um registo actualizado e documentado da gestão interna de resíduos,
nomeadamente:
Quantidades e tipo de resíduos produzidos, origem e destino (armazenados,
transportados, valorizados ou eliminados), com registo da produção e guias de
transporte;
Comprovativos actualizados dos receptores dos resíduos em como estão
autorizados para a sua eliminação, valorização, armazenagem ou tratamento.
M M 7.GR
Deve-se manter o acondicionamento dos resíduos em locais adequados, de acordo
com o tipo de resíduos e impactes associados, evitando a sua acumulação excessiva.
Efectuando a manutenção regular do ecoponto.
M M 8.GR
Em nenhuma situação os resíduos devem ser descarregados no solo ou linha de
água, devendo ser armazenados temporariamente em locais impermeabilizados,
planos e protegidos da pluviosidade.
M M 9.GR
Todos os colaboradores devem ser sensibilizados para as boas práticas de gestão de
resíduos, reforçando a necessidade de prevenção.
M M 10.GR
Todos os resíduos produzidos durante a fase de desactivação devem ser
encaminhados para destino adequado.
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5.1.9. SISTEMAS ECOLÓGICOS
5.1.9.1. Fauna e Flora
Uma vez que a área do estabelecimento não está incluída em nenhum dos
condicionantes da directiva “habitats”, não são expectáveis impactes negativos nestes
descritores durante toda a fase de exploração.
De qualquer forma tendo em conta alguns impactes e apesar de serem pouco
significados foram consideradas medidas de mitigação.
Durante a fase de construção os principais impactes estão relacionados com a
produção de resíduos e com a eliminação de algum coberto vegetal e a perturbação
da fauna existente.
M M 1.E
De forma a minimizar o impacte sobre a fauna e flora existente no local das
construções, o movimento de veículos deverá ser realizada apenas através de
caminhos ou estradas para acesso à obra.
M M 2.E
A adopção de velocidade reduzida aliado à aspersão do pavimento com água, reduzirá
a quantidade de poeiras levantadas pela passagem dos veículos.
M M 3.E
Deverá ser implantado nas áreas circundantes aos pavilhões espécies arbustivas e
arbóreas que deverão ser escolhidas de acordo com a fitossociologia da região.
M M 4.E
Após a fase de construção, deverão ser removidos todos os desperdícios e resíduos
produzidos durante a construção.

Na fase de exploração os impactes no sistema ecologia do local prendem-se
sobretudo com as alterações a nível do coberto vegetal o que afectará de forma
indirecta a fauna que eventualmente se alimente dessas espécies vegetais e toda a
cadeia alimentar associada a si.
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M M 5.E
Com a construção do pavilhão haverá uma alteração do crescimento e da reprodução
da vegetação, daí que se terá de ir efectuando limpezas à envolvente de forma a evitar
espécies infestantes e risco de incêndio nos pavilhões.
M M 6.E
Deverão ser criadas formas de sustentação das terras (ex: muros), uma vez que se
alterou a vegetação da zona que até aí tinha um papel importante no combate à
erosão.
M M 7.E
O controlo das águas pluviais também deverá ser feito, esta acção permitirá não só a
protecção do solo, mas também da própria vegetação e fauna existente, minimizando
o impacte da alteração dos cursos de água.
M M 8.E
De forma a repor parte do coberto vegetal destruído pela construção do pavilhão e de
forma a criar habitats eventualmente destruídos deverá ser plantada na envolvente
dos pavilhões arbustos ou plantas arbustivas próprias da zona.
M M 9.E
Todos os resíduos produzidos ao longo do tempo, deverão ser removidos e
encaminhados para local adequado.
M M 10.E
Apenas deverão ser utilizadas das vias de acesso à exploração respeitando sempre
uma velocidade reduzida dentro da mesma, desta forma minimiza-se o stress
provocado aos animais e minimiza-se o risco de atropelamento.

5.1.10. PAISAGEM
Durante a fase de construção o impacte a nível da paisagem será significativo. De
forma a minimizar o impacte causado pela construção de instalações consideram-se
as medidas:
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Medidas de Mitigação
M M 1.P
Repovoamento das áreas de estaleiros e áreas de depósito de materiais, com
adequados planos de sementeira de herbáceas e arbustivas e plantação de espécies
arbóreas de crescimento rápido e lento.
Na fase de exploração considera-se que se está perante uma situação de introdução
de novos elementos construídos na paisagem (com a consequente alteração do relevo
e do coberto vegetal) que só por si apresentam sempre um impacte visual na
paisagem.
As diversas construções existentes na exploração apresentam uma configuração
alongada de altura mediana e constituem uma intrusão visual.
Por outro lado, estes impactes são minimizáveis através da implementação de
algumas medidas nomeadamente a plantação de uma cortina arbórea em torno das
instalações, contribuindo para a valorização da paisagem quer em termos visuais quer
em termos ecológicos. Considera-se que estes impactes são pouco significativos, de
baixa magnitude embora permanentes.
Neste caso, as medidas de minimização visam uma melhor integração da exploração
em análise na paisagem de modo a diminuir eventuais impactes negativos e optimizar
potenciais impactes positivos.
M M 2.P
Realização dos trabalhos de conservação da área de floresta de acordo com as
normas do regime florestal em vigor.
M M 3.P
Tratamento vegetal dos espaços exteriores com espécies características da região
proporcionando a diversidade e valorização da paisagem em termos visuais e
ecológicos. Dado que estas espécies são as locais e estão, por isso, bem adaptadas
ao clima e tipo de solos, a sua manutenção não exige cuidados especiais, passando
estes principalmente pela preservação do espaço onde foram plantadas e pelo
controle do seu crescimento.

Estudo de Impacte Ambiental
Soproniva- Sociedade de Produção de Aves, Lda.

Página 111 de 131

M M 4.P
Introdução de uma cortina arbórea com utilização de espécies autóctones de modo a
minimizar os impactes e secundariamente a estabilizar os solos e diminuir os
fenómenos erosivos.
Durante a fase de desactivação o impacte esperado é um impacte positivo e prendese com o facto da retirada das estruturas construídas e recuperação da paisagem
original.

5.1.11. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS
Considerando o tipo de projecto (ampliação) e o tipo de indústria, não são esperados
grandes impactes a nível sócio económico.
Apenas merecerá algum destaque, se bem que relativo, a potencial importância do
projecto para a especialização económica local, em torno da actividade principal do
complexo, e que permitirá, a médio prazo, contribuir para o aumento da capacidade
produtiva concelhia.
Outro aspecto que deverá ser realçado, apesar de ser pouco significativo é o impacte
positivo que o projecto terá na diminuição da dependência das importações deste tipo
de produto.

Por outro lado, uma hipotética desactivação do estabelecimento constituiria um
impacte negativo pouco significativo, ao nível da freguesia e mesmo do concelho, uma
vez que aumenta o desemprego daquela zona.

Assim, não se perspectivando impactes negativos significativos na fase de exploração,
preconizam-se apenas algumas medidas que se destinam a melhorar a organização
interna e recepção de agentes externos, bem como a melhorar o aspecto visual e
organizativo do espaço do estabelecimento.

5.2. FASE DE DESACTIVAÇÃO
Apesar de estar previsto no regime legal de AIA a avaliação da fase de desactivação,
a prática mostra-nos que esta avaliação deve ser ponderada caso a caso, em função
do tipo de projecto, localização e horizonte de vida útil do mesmo.
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Com efeito, em projectos de longa duração, como é o caso, é discutível a utilidade de
se tentar fazer uma previsão daquilo que ocorrerá passados muitos anos,
previsivelmente décadas.
Por outro lado, a evolução deste estabelecimento vem apontando no sentido de uma
consolidação/ estabilização do crescimento existente, assente na ampliação e
modernização das instalações e equipamentos. Também o tipo de actividade
desenvolvida, por estar ligada à área alimentar, ou seja, um bem de primeira
necessidade faz prever a sua perpetuação por tempo indeterminado.
Ainda assim, apresenta-se em seguida um pequeno exercício que pormenoriza um
pouco mais o já abordado anteriormente relativo a uma eventual desactivação do
estabelecimento Soproniva-Sociedade de Produção de Aves, Lda.

Não sendo possível perspectivar outra solução, é considerado um cenário único
correspondente ao desmantelamento de toda a instalação (demolição dos edifícios e
de pavimentos, retirada de todos os materiais e modelação do terreno) e reposição
das condições originais na medida do possível.
Ao nível da geologia e geomorfologia, não são previsíveis novos impactes negativos,
permanecendo apenas os já ocorridos com alterações mínimas da topografia natural e
mobilizações de terras. A modelação final do terreno poderia considerar-se positiva, ao
contribuir para a reorganização geral da área e preservação do substrato geológico
original remanescente.
Nos recursos hídricos, a demolição e remoção das infra-estruturas da exploração
avícola serão responsáveis pelo aumento de sólidos em suspensão (inertes) nas
águas de escorrência potenciando a obstrução das zonas naturais de drenagem. Este
impacte negativo, a ocorrer, será considerado pouco significativo, dado o carácter
temporário da acção e o facto de a área de estudo não ser particularmente sensível.
Para os solos, a poluição do solo poderá ocorrer devido à deposição de resíduos de
construção, resultantes do desmonte de infra-estruturas, e principalmente de eventuais
derrames das máquinas afectas a tal desmonte. Deste modo, os impactes poderão ser
considerados negativos, temporários e pouco significativos.

Ao nível da ecologia, o desmantelamento das instalações originará a destruição de
alguma vegetação existente na área de exploração do projecto, bem como
perturbação e alguma mortalidade directa de fauna terrestre resultante das demolições
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e da circulação de veículos. Qualquer um dos impactes negativos referidos apresenta
uma magnitude e significância reduzida a muito reduzida.
A paisagem local será sempre modificada face ao desaparecimento dos elementos
construídos, sendo os impactes incertos e em função da nova utilização que for dado
ao espaço.
A qualidade do ar e ambiente sonoro, apenas serão afectados temporariamente
durante as operações de desmantelamento, não sendo no seu final previsível uma
alteração importante da situação actual.
Ao nível da gestão de resíduos, o desmantelamento das instalações, gerará resíduos
de demolição, que incluem vários tipos de materiais.
Em termos sócio-económicos, a desactivação da unidade induzirá um impacte
negativo pouco significativo, uma vez que aumento o desemprego na zona.
Na fase de desactivação não estão previstos impactes ao nível do património, tendo
em conta dos resultados obtidos no decurso da caracterização da situação de
referência.

5.3. MATRIZ SÍNTESE DE IMPACTES
Em seguida resume-se numa matriz os principais impactes identificados por descritor,
bem como a sua classificação e respectivas medidas de minimização.
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Quadro 12-Síntese dos Impactes e das Medidas de Minimização

Descritor do
Ambiente

Impacte

Fase de
Ocorrência

Área de
Ocorrência

Características do
Impacte

Pavilhão n.º 1

Negativo, directo,
permanente, magnitude
reduzida e irreversível

Construção

Geologia

Alteração da
fisiografia

Pouco Significativo
Em caso de
desactivação
não prevista

Toda a área da
exploração
avícola

Negativo, directo,
permanente, magnitude
reduzida e irreversível

Medidas Minimizadoras Preconizadas
MM 1.G-Será limitada ao mínimo a área necessária à movimentação e acesso de

maquinaria, de forma a reduzir a área de solos exposta aos processos erosivos;
MM 1.G-Todas as operações de manutenção de maquinaria serão efectuadas em
locais apropriados;
MM 1.G-Estabilização de taludes finais.
MM2.G-Caso a desactivação venha a acontecer, a mesma será efectuada mediante

um plano próprio a elaborar na altura, salvaguardando o cumprimento de medidas
de minimização de impactes ambientais.

Pouco Significativo
Construção
Ocupação física do
solo com alteração
do solo e seu uso

Solo e uso actual
do solo

Ocupação de solo
susceptível de
utilização agrícola
pouco intensiva

Zona dos
Pavilhões e
acessos
Toda a área da
exploração
avícola

Exploração

Toda a área da
exploração
avícola

Negativo, directo,
permanente, magnitude
reduzida e irreversível

MM 1.US -Limitar ao mínimo as desmatações, aterros e movimentações de terra

em geral;
MM 1.US -Limitar a circulação de maquinaria pesada às vias existentes.

Pouco Significativo
Negativo, directo,
permanente, magnitude
reduzida e irreversível
Pouco Significativo
Negativo, directo,
permanente, magnitude
reduzida e irreversível

MM 2.US - Garantir o destino adequado dos resíduos resultantes da actividade;

Proceder à requalificação da área afectada, em termos de ocupação do solo

Não foram preconizadas medidas de minimização.

Pouco Significativo
Toda a área da
Exploração
avícola

Derrames acidentais
de contaminantes

Negativo, directo,
permanente, magnitude
reduzida e irreversível

MM 3.US- Na eventualidade da ocorrência de um derrame, com contaminação de

áreas não impermeabilizadas, é necessário promover a sua remediação através de
técnicas apropriadas, ou com a sua remoção para destino adequado.

Pouco Significativo
Recuperação e
valorização dos
solos através da
reflorestação com
espécies autóctones

Em caso de
desactivação
não prevista

Toda a área da
exploração
avícola

Estudo de Impacte Ambiental
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Positivo, directo,
permanente, magnitude
moderada
Significativo

MM 4.US - Elaboração de um plano específico para o desmantelamento que

assegure que as actividades necessárias sejam executadas com o mínimo prejuízo
para os valores ambientais em geral e versando especialmente sobre as medidas
de gestão de resíduos adequadas e de recuperação dos solos desmobilizados.
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Descritor do
Ambiente

Impacte

Fase de
Ocorrência

Área de
Ocorrência
Área de
implantação do
projecto

Alteração da
drenagem natural
da água

Características do
Impacte
Negativo, directo,
permanente, magnitude
reduzida e irreversível
Pouco Significativo

Construção
Alteração da
qualidade da água
subterrânea

Área de
implantação do
projecto e áreas
adjacentes
Área de
implantação do
projecto e áreas
adjacentes

Negativo, directo,
temporário, magnitude
reduzida e reversível

Medidas Minimizadoras Preconizadas

MM 1.RH- Criação de um sistema de recolha de águas (das chuvas e escorrências);
MM 1.RH- As operações de manutenção da maquinaria utilizada deverão ser

efectuadas em local apropriado para o efeito.
MM 2.RH- 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.

Pouco Significativo
Negativo, directo,
temporário, magnitude
reduzida e reversível

MM 1.RH- Criação de um sistema de recolha de águas (das chuvas e escorrências);
MM 1.RH-As operações de manutenção da maquinaria utilizada deverão ser

efectuadas em local apropriado para o efeito.
Significativo

Recursos
Hídricos

MM 3.RH- Utilização de bebedouros de tipo pipeta que, pelas suas características,

Alteração da
qualidade da água
da Ribeira de
Belazaima

Exploração

Em caso de
desactivação
não prevista

Área de
implantação do
projecto e áreas
adjacentes

Área de
implantação do
projecto e áreas
adjacentes
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Negativo, directo,
permanente, magnitude
reduzida e reversível
Pouco Significativo

Negativo, directo,
temporário, magnitude
reduzida e reversível
Pouco Significativo

evitam desperdícios de água;
MM 3.RH- Calibração regular da alimentação aos bebedouros e pipetas;
MM 4.RH- Limpezas e desinfecções efectuadas a seco, recorrendo-se para o efeito
a vassouras mecânicas rebocadas por tractor;
MM 5.RH- Avaliação constante dos consumos de água em todos os pavilhões da
exploração avícola, para controlo do consumo da água pelas aves e detecção da
eventual ocorrência de rupturas nas canalizações de água.
MM 6.RH- 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.
MM 7.RH- Evitar que ocorram derrames acidentais de combustíveis;
MM 8.RH- Definir locais específicos para armazenagem temporária dos resíduos e

posterior destino final;
MM 9.RH- Os efluentes líquidos gerados, contendo hidrocarbonetos, deverão ser
encaminhados para destino final autorizado
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Descritor do
Ambiente

Impacte

Fase de
Ocorrência

Área de
Ocorrência

Características do
Impacte
Negativo, directo,
temporário, magnitude
reduzida e irreversível

Construção
Emissão de poeiras

Pouco Significativo

Qualidade do ar

Degradação da
qualidade do ar
pelas emissões
devidas ao sistema
de aquecimento
(caldeira) e emissões
provenientes da
exploração avícola.
Dada a existência de
um grande conjunto
de explorações
idênticas na
envolvente, poderão
ocorrer no local
alguns impactes
cumulativos sobre a
qualidade do ar,
originada pela
emissão de odores.

Negativo, directo,
permanente, magnitude
reduzida e irreversível

Medidas Minimizadoras Preconizadas
MM 1.QA- Racionalização da circulação;
MM 1.QA- Condução suave, ou seja, sem acelerações bruscas;
MM 1.QA- Limitação da velocidade de circulação dos veículos tendo em

consideração que as emissões de poluentes atmosféricos aumentam com a
velocidade praticada;
MM 2.QA- Utilização de rega do pavimento regular e controlada nomeadamente
em dias secos e ventosos.

MM 3.QA- Utilização de equipamento para captação de partículas do tipo ciclone,

e/ou filtros de ar;
MM 3.QA- Monitorização regular das emissões da caldeira.

Pouco Significativo
Toda a área da
exploração
avícola e
arredores
Exploração

Negativo, directo,
permanente, magnitude
reduzida, irreversível e
cumulativo
Pouco Significativo

MM 4.QA- Plantação de arbustos ou plantas arbustivas na envolvente da

exploração;
MM 5.QA- Adopção de medidas de controlo nutricional das rações dos animais;
MM 6.QA- Envio imediato do estrume retirado dos pavilhões para o destino
adequado.

MM 7.QA- Alcatroamento dos acessos à exploração avícola, ou em alternativa

Emissão de poeiras
pela movimentação
de veículos dentro
da exploração

Estudo de Impacte Ambiental
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Negativo, directo,
permanente, magnitude
reduzida e irreversível
Pouco Significativo

efectuar a aspersão com água, em especial na época seca;
MM 8.QA- Utilização das alternativas de acesso à exploração de forma a evitar
passar dentro da povoação de Belazaima;
MM 4.QA- Plantação de arbustos ou plantas arbustivas na envolvente da
exploração.
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Descritor do
Ambiente

Qualidade do ar

Impacte
Emissão de poeiras
pela movimentação
de veículos dentro
da exploração

Melhoria da
qualidade do ar

Fase de
Ocorrência

Área de
Ocorrência

Em caso de
desactivação
não prevista

Após a
Desactivação

Características do
Impacte
Negativo, directo,
temporário, magnitude
reduzida e irreversível

Toda a área da
exploração
avícola e
arredores

Pouco Significativo

Medidas Minimizadoras Preconizadas
MM 10.QA- Humedecimento das superfícies dos terrenos que ficarem a descoberto

e não compactadas, durante as acções de demolição, de forma a minimizar a
dispersão de poeiras;
MM 11.QA- 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.

Positivo, directo,
permanente, magnitude
reduzida

--------------

Pouco Significativo
Negativo, directo,
temporário, magnitude
reduzida e irreversível

Construção

MM 1.AS- Os trabalhos de construção apenas se realizam no horário normal de

trabalho;
MM 1.AS- Circulação dos veículos a baixa velocidade.

Pouco Significativo

Ruído
(Ambiente
Sonoro)

Aumento dos níveis
de ruído
(movimentação de
veículos)

Negativo, directo,
permanente, magnitude
reduzida e irreversível

Exploração

Em caso de
desactivação
não prevista

Toda a área da
exploração
avícola

Pouco Significativo
Negativo, directo,
temporário, magnitude
reduzida e irreversível

MM 2.AS- Utilização das alternativas de acesso à exploração de forma a evitar

passar dentro da povoação de Belazaima;
MM 3.AS- São interditas cargas e descargas fora das horas normais de
funcionamento, esta medida visa igualmente proporcionar uma condição de bemestar animal de aves.

MM 1.AS- Os trabalhos de demolição apenas se realizam no horário normal de

trabalho;
MM 1.AS- Circulação dos veículos a baixa velocidade.

Pouco Significativo
Aumento dos níveis
de ruído
(funcionamento de
equipamentos
mecânicos)

Exploração

Estudo de Impacte Ambiental
Soproniva- Sociedade de Produção de Aves, Lda.

Negativo, directo,
permanente, magnitude
reduzida e irreversível

MM 4.AS- Manutenção dos equipamentos mecânicos de forma a evitar situações

anómalas de emissão de ruído;
MM 5.AS- Deverá ser implementada cortina arbórea na envolvente da exploração.

Pouco Significativo
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Descritor do
Ambiente

Impacte

Fase de
Ocorrência

Área de
Ocorrência

Flora e
Fauna

Pouco Significativo
Negativo, directo,
permanente, magnitude
reduzida e irreversível
Construção

Melhoramento de
acessos

Fauna
Ecologia

Flora e
Fauna

Flora

Toda a área da
exploração
avícola

Pouco Significativo
Negativo, directo,
permanente, magnitude
reduzida e irreversível
Pouco Significativo
Negativo, directo e
indirecto, temporário,
magnitude reduzida e
irreversível

Aumento da
mortalidade por
atropelamento e
aumento de stress

MM 1.E- Utilizar caminhos ou estradas já existentes para acesso à obra;
MM 2.E- O uso de regras nos acessos destinados a viaturas afectas à obra

minimizará o efeito gerado pelas poeiras;
MM 3.E- Manter uma densidade vegetal, a qual deverá preencher o estrato
arbóreo, arbustivo e herbáceo, sendo a escolha das espécies herbáceas e
arbustivas a aplicar por processo de hidrossementeira, feita de acordo com a
fitossociologia da região e a espécie arbórea seleccionada pela característica de
crescimento rápido.
MM 4.E- Remoção de todos os desperdícios e materiais não utilizados durante a
fase de construção;

Pouco Significativo
Negativo, directo e
indirecto, permanente,
magnitude reduzida e
irreversível

Modificação do
crescimento e
reprodução da
vegetação
Degradação da
vegetação
envolvente no
perímetro da
exploração avícola

Medidas Minimizadoras Preconizadas

Negativo, directo,
temporário, magnitude
reduzida e irreversível

Instalação de áreas
de apoio à criação
dos novos pavilhões
Desmatação
terraplanagens e
edificação das infraestruturas

Características do
Impacte

Exploração

Toda a área da
exploração
avícola

Agravamento de
situações pontuais
de erosão

Pouco Significativo
Negativo, directo e
indirecto, permanente,
magnitude reduzida e
irreversível
Pouco Significativo
Negativo, indirecto,
permanente, magnitude
reduzida e irreversível

MM 5.E- Limpeza e manutenção do coberto vegetal a montante dos pavilhões de

forma a evitar riscos de incêndio e promover habitats,
MM 6.E- Medidas contra a erosão, com a construção de muros;
MM 7.E- Controlo da drenagem das águas pluviais;
MM 8.E- Plantação de arbustos ou plantas arbustivas na envolvente da
exploração.

Pouco Significativo

Estudo de Impacte Ambiental
Soproniva- Sociedade de Produção de Aves, Lda.

Página 119 de 131

Descritor do
Ambiente

Fauna

Impacte
Aumento da
mortalidade por
atropelamento e
aumento de stress

Fase de
Ocorrência
Exploração

Área de
Ocorrência
Toda a área da
exploração
avícola

Flora e
Fauna

Remoção das infraestruturas

Negativo, directo e
indirecto, permanente,
magnitude reduzida e
irreversível
Pouco Significativo
Positivo, directo,
permanente, magnitude
reduzida e irreversível

Ecologia

Em caso de
desactivação
não prevista

Características do
Impacte

Toda a área da
exploração
avícola

Pouco Significativo
Negativo, directo,
permanente, magnitude
reduzida e irreversível

Medidas Minimizadoras Preconizadas
MM 9.E- Remoção de todos os desperdícios e materiais não utilizados durante a

fase de construção;
MM 10.E- O acesso à exploração deverá ser efectuado exclusivamente através das
vias destinadas para tal e deverá sempre ser respeitada a velocidade reduzida para
circulação.

------------------

MM 11.E- Recolha e envio para destino adequado de todos os resíduos gerados.
MM 12.E-Circulação de veículos apenas através das vias destinadas para tal

respeitando velocidade reduzida
Pouco Significativo
Impactes associados
à produção de
resíduos de
construção
metálicos e não
metálicos e RSU da
actividade humana
Gestão dos
Resíduos e
Subprodutos

Contaminação da
qualidade do ar,
alteração da
qualidade do solo e
das águas
superficiais em caso
de derrame.
(Estrumes
produzidos pelas
aves)

Construção

Toda a área da
exploração
avícola

Negativo, directo
temporário, magnitude
reduzida e irreversível

MM 1.GR- Recolha de todos os resíduos por tipo de resíduo e encaminhamento

para destino adequado.

Pouco Significativo

Exploração

Toda a área da
exploração
avícola
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Negativo, directo,
permanente,
irreversível, magnitude
reduzida

MM 2.GR- Garantir que os resíduos sejam devidamente acondicionados no

transporte durante todo o trajecto entre o aviário e os locais de destino;

Pouco Significativo
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Descritor do
Ambiente

Impacte

Fase de
Ocorrência

Utilização do
estrume das aves em
benefício da
agricultura

Área de
Ocorrência
Áreas de
aplicação dos
estrumes

Características do
Impacte
Positivo, directo,
permanente, magnitude
reduzida

Medidas Minimizadoras Preconizadas

MM 3.GR- Utilização dos estrumes como fertilizante orgânico em detrimento de

fertilizantes químicos.

Pouco Significativo
MM 4.GR- Recolha dos cadáveres, resíduos hospitalares e RSU e envio para

Exploração

Gestão dos
Resíduos e
Subprodutos

Produção de
resíduos domésticos
e não perigosos

Toda a área da
exploração
avícola

Negativo, directo,
permanente,
irreversível, magnitude
reduzida
Pouco Significativo

Impactes associados
à produção de
resíduos de
construção
metálicos e não
metálicos e RSU da
actividade humana

Em caso de
desactivação
não prevista

Toda a área da
exploração
avícola
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Negativo, directo,
temporário, magnitude
reduzida e irreversível

tratamento por entidades acreditadas para tal;
MM 5.GR- Dever-se-á efectuar com rigor a separação (triagem) dos resíduos
gerados em todas as actividades administrativas e sociais e encaminhá-las para
processos de reutilização e reciclagem;
MM 6.GR- Manter um registo actualizado e documentado da gestão interna de
resíduos;
MM 7.GR- Deve-se manter o acondicionamento dos resíduos em locais
adequados, de acordo com o tipo de resíduos e impactes associados, evitando a
sua acumulação excessiva;
MM 8.GR- Armazenagem temporária dos resíduos em áreas impermeabilizadas,
planas, protegidas da pluviosidade, do acesso de pessoas e animais e da acção do
vento, garantindo a protecção dos solos, águas superficiais e subterrâneas;
MM 9.GR Sensibilização dos colaboradores para as boas práticas de gestão de
resíduos, reforçando a necessidade de prevenção.

MM 10.GR Recolha de todos os resíduos por tipo de resíduo e encaminhamento

para destino adequado.

Pouco Significativo
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Descritor do
Ambiente

Impacte

Fase de
Ocorrência

Dinamização da
economia

Área de
Ocorrência

Características do
Impacte

Localmente

Positivo, indirecto,
permanente, magnitude
reduzida

Nacional

Pouco Significativo
Positivo, indirecto,
permanente, magnitude
reduzida

Localmente

Pouco Significativo
Negativo, indirecto,
permanente, magnitude
reduzida

Exploração

Sócio-economia

Diminuição da
dependência das
importações

Perda de dinamismo
da economia

Em caso de
desactivação
não prevista

Medidas Minimizadoras Preconizadas

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

--------------

Não foram preconizadas medidas.

Pouco Significativo
Limpeza do terreno e
execução de
movimentação de
terras para
implantação das
instalações do
empreendimento
avícola
Paisagem

Alteração da
paisagem por
existência de
elementos
construídos na
paisagem

Alteração da
paisagem

Construção
Áreas de encosta

Negativo, directo,
permanente, magnitude
baixa

MM 1.P- Repovoamento das áreas de estaleiros e áreas de depósito de materiais, com
adequados planos de sementeira de herbáceas e arbustivas e plantação de espécies
arbóreas de crescimento rápido e lento.

Significativo

Exploração

Toda a área da
exploração
avícola

Negativo, directo,
permanente, magnitude
reduzida
Pouco Significativo

Em caso de
desactivação
não prevista

Toda a área da
exploração
avícola

Positivo, directo,
permanente, magnitude
reduzida

MM 2.P- Realização dos trabalhos de conservação da área de floresta de acordo com
as normas do regime florestal em vigor;
MM 3.P- Tratamento vegetal dos espaços exteriores com espécies existentes na
região proporcionando a diversidade e valorização da paisagem em termos visuais e
ecológicos;
MM 4.P- Plantação de uma cortina arbórea em todo o perímetro da instalação de
forma a minimizar o impacte visual.

Não foram preconizadas medidas.

Pouco Significativo

Estudo de Impacte Ambiental
Soproniva- Sociedade de Produção de Aves, Lda.

Página 122 de 131

5.4. PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO
Considerando a existência de receptores sensíveis na envolvente próxima (aglomerado
populacional de Belazaima) da instalação e a possibilidade do incumprimento do critério de
incomodidade, considera-se útil que após a implementação das medidas de minimização
referidas se proceda a uma campanha de medições de forma a avaliar da eficácia destas
medidas.

Assim, não se propõe no imediato um plano de monitorização mas sim uma reavaliação da
situação após implementação das medidas propostas, considerando para tal os
parâmetros, locais de medição e metodologia seguida para o presente ElA, sem prejuízo
de adaptação a novas directrizes legais ou técnicas que venham a tornar-se eficazes.
Consequentemente este estudo apontará para a necessidade de ser produzido um
documento base de recolha de dados não disponíveis, resultante do carácter primário do
sector e do cariz familiar da gestão da instalação em estudo.
Preconiza-se a calendarização da execução das medidas de minimização e o registo
paralelo dos dados de funcionamento do processo.
Para os demais descritores e tendo por base a avaliação produzida, não se considera
necessário proceder à sua monitorização sistemática.
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6. LACUNAS TÉCNICAS OU DE CONHECIMENTO
As lacunas de conhecimento relacionadas com o presente estudo dizem respeito à
inexistência de alguns dados sobre o local de estudo. Tal situação não permite, assim,
uma avaliação precisa dos impactes gerados em alguns descritores.

As principais lacunas verificadas são:
A inexistência de estudos de impacte ambiental, abrangendo a área ou parte da
área em estudo
Desconhecimento de eventuais licenciamentos de explorações de inertes na área
geográfica da freguesia em estudo.
Relativamente ao ruído existem dificuldades que estão relacionadas com a
inexistência de informação normalmente contida em mapas de ruído. Também
relativamente aos níveis de ruído resultantes de cada máquina ou equipamento
instalado não foi possível obter dados.
Na região em estudo não existe informação referente a medições de qualidade do
ar. São apresentados apenas dados qualitativos para caracterização deste
descritor.
Em relação à fauna e à flora, é possível que ocorram na área de estudo espécies
com estatuto de ameaça que não foram detectadas.
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7. CONCLUSÕES
O presente ElA incidiu sobre a fase de ampliação e exploração de Covada, com a
particularidade de o mesmo se encontrar construído desde 2002 e em exploração regular
para a capacidade máxima prevista no projecto de 39.000 aves por cada bando.

Este ElA traduz uma vontade declarada da empresa em prosseguir um trabalho de
adequação ambiental às novas exigências legais e simultaneamente permitir a
regularização da instalação perante a Administração, em termos de actividade e de
ambiente.
De forma geral, foi possível reunir ou produzir a informação suficiente para a elaboração do
estudo e consolidação da avaliação de impactes efectuada.
O processo da reclassificação da instalação avícola classe 1 e a legislação a que está
sujeito fez surgir o presente EIA, ele traduz igualmente uma vontade da gerência em
prosseguir um trabalho de adequação da exploração aos novos tempos.

A contiguidade com a povoação de Belazaima constituiu à partida a questão mais sensível,
tendo por isso havido particular cuidado com as vertentes Ar Ambiente, Ruído e Resíduos.
Considerando o tipo de actividade e as condições de funcionamento actual do
estabelecimento, verificou-se que não há emissões gasosas de fontes fixas permanentes
ou fontes contínuas de ruído.

Da avaliação efectuada verificou-se que estando ultrapassada a fase de construção, na
fase de exploração não foram identificados impactes negativos muito significativos que
ponham em causa a exploração, sendo possível verificar uma relação de boa integração
com a ocupação agrícola próxima (existência de várias explorações avícolas). O restante
perímetro da exploração é envolvido por áreas de floresta e /ou pequenas áreas agrícolas
de exploração familiar direccionadas para auto – abastecimento.

Face ao exposto, foram ainda propostas um conjunto de medidas de minimização e de
monitorização, que visa essencialmente melhorar o funcionamento geral da exploração e
adaptar a mesma ao cumprimento da legislação ambiental em vigor, especialmente o
diploma PCIP sempre com a adopção das MTD’s.
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Por último, refira-se a importância da manutenção deste estabelecimento em
funcionamento (dois pavilhões) e da adequação ambiental face aos normativos legais em
vigor, com óbvias repercussões positivas quer no desenvolvimento económico e social da
própria empresa, quer indirectamente no meio social e económico em que está inserida.
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9.ANEXOS
ANEXO 1 – Área de Implantação Física da Exploração Avícola.
ANEXO 2 – Localização, Acessibilidade e Enquadramento Territorial da Exploração
Avícola.
ANEXO 3 – Descrição do Projecto – Infra-estruturas Construídas.
ANEXO 4 – Qualidade do Ambiente na Envolvente da Exploração.
ANEXO 5 – Correspondência trocada com as entidades oficiais no âmbito da
solicitação de documentos.
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