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1. INTRODUÇÃO
O presente Resumo Não Técnico (RNT) faz parte integrante do Estudo de Impacte
Ambiental (EIA) destinado a analisar os efeitos no ambiente natural e socioeconómico
do Projecto de Execução da Ampliação do Aviário de galinhas poedeiras, sito no Lugar
de Maçorra, freguesia de Macieira da Lixa, concelho de Felgueiras, distrito do Porto.
O Resumo Não Técnico refere os aspectos mais relevantes do EIA, cujo âmbito se
encontra definido na legislação em vigor, nomeadamente o Decreto-Leiº 69/2000 de 3
de Maio, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de Novembro, e a
Portaria 330/2001 de 2 de Abril, fazendo uma breve descrição do projecto, dos
descritores ambientais susceptíveis de serem afectados pelo mesmo e das medidas de
minimização propostas.
O EIA, cujo período de elaboração decorreu de Outubro de 2012 a Março de 2013, é
composto, para além do Resumo Não Técnico, por um Relatório Síntese e Anexos.
A autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) é a Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Norte, sendo a entidade licenciadora a Direcção Regional
de Agricultura e Pescas do Norte.
A actual edição corresponde a uma reformulação, solicitada pela Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, do Resumo Não Técnico (RNT)
apresentado anteriormente.

1.1 Antecedentes
A empresa Queirós David & C.A, Lda., contribuinte nº 500692084, com sede na Rua de
Vieiros, Lugar de Maçorra, Macieira da Lixa, cuja actividade é a criação de galinhas
poedeiras para produção de ovos, com CAE nº 01470-R3, é a proponente do actual
projecto.
A Queirós David & C.A., Lda. exerce uma actividade pecuária no mesmo local, há mais
de 30 anos (desde 1977), e possui Registo dos Estabelecimentos Avícolas para fins de
rastreabilidade dos ovos, nos termos do Decreto-Lei nº 72-F/2003, com o número 3
PT1-010, emitido pela DRA de Entre Douro e Minho em 03.06.2007.
Para além da Produção de Ovos, o aviário tem ainda anexado um Centro de
Classificação de Ovos, que obteve em 17.07.2007 a respectiva Licença de Exploração
Industrial nº 11/N/2007.
Os edifícios atuais encontram-se licenciados pela Câmara Municipal de Felgueiras.
A empresa foi, ao longo do tempo, aumentando a sua capacidade produtiva que, em
2000, correspondia a 56.000 galinhas poedeiras.
No entanto, a entrada em vigor da Directiva nº 1999/74/CE de 19 de Julho de 1999 que
estabelece as normas mínimas relativas ao bem-estar animal e à protecção das galinhas
poedeiras, obrigou os proprietários dos aviários a aumentar a área por galinha de 500
cm2 para 550 cm2 em gaiolas normais ou para 750 cm2 no caso das gaiolas melhoradas.
Assim, a empresa foi forçada a reduzir de 5 para 4 o número de galinhas por jaula,
tendo ficado apenas com cerca de 44.000 galinhas, distribuídas por 3 pavilhões. Esta
alteração afectou gravemente a sua produção, o que se pretende reverter com o actual
projecto.
Além da produção de ovos, a empresa tem um Centro de Classificação de Ovos, já
licenciado, no qual é feita a classificação e embalagem quer da produção própria quer da
de terceiros.
Também se encontra em fase de execução um projecto de Produção de Ovo Líquido
(cassage), com o qual se pretende adequar a oferta da produção às atuais exigências do
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mercado, o qual não está sujeito aos procedimentos de licenciamento ambiental ou de
avaliação de impacte ambiental.

1.2. Objectivos
Sendo os ovos um produto de origem animal, destinado ao consumo humano, a
actividade da Queirós David & C.A., Lda. está sujeita a obrigações legais específicas,
independentemente da sua dimensão. Contudo, uma dimensão maior obriga ao
cumprimento de requisitos legais mais exigentes.
Presentemente, a empresa tem como objectivo o aumento da sua capacidade produtiva
para 75.530 galinhas poedeiras, o que deu origem ao presente projecto de Ampliação do
Aviário. Por se referir à criação intensiva de mais de 40.000 galinhas poedeiras, este
projecto está sujeito:
- Ao Regime de Exercício da Actividade Pecuária (REAP), respectiva Classe 1,
estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 214/2008, de 10 de Novembro. Encontra-se
igualmente abrangido pelo Decreto-Lei n.º 637/2009, de 9 de Junho, específico
para a criação de aves.
- A Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) por ultrapassar o limite previsto no
Anexo II do Decreto-Leiº 69/2000 de 3 de maio, acima referido.
- Ao regime de Prevenção e Controlo Integrado da Poluição (PCIP) nos termos do
Decreto-Lei nº 173/2008 de 26 de agosto.
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2. PROJETO
No quadro seguinte apresenta-se o enquadramento geral do projecto:
Identificação
do Proponente
Localização
Projecto
Dimensão da
Intervenção

Enquadramento
Legal

Uso Atual do
Solo
Tipo de
Exploração
Objectivos e
necessidade do
EIA
Justificação da
Localização do
Projeto

Queirós David & C.A., Lda.
Rua de Vilela, Maçorra, freguesia de Macieira da Lixa, concelho de
Felgueiras, distrito do Porto.
Projecto de Ampliação do Aviário de galinhas poedeiras (Instalação
existente)
Implantação numa área total de 5.000,44 m2, partindo dos atuais
4.388,44 m2. Capacidade instalada pós-projecto de 75.530 galinhas
poedeiras (±1.965.890 dúzias de ovos anuais); Capacidade actual de
44.136 galinhas poedeiras (±1.140.990 dúzias de ovos anuais).
- Decreto-Lei nº 214/2008 de 10 de Novembro - Anexo II,
Estabelecimento pecuário de classe 1
- Decreto-lei nº 69/2000 de 3 de Maio, com as suas alterações
posteriores, Anexo II, no seu ponto 1, e) Instalações de pecuária
intensiva, com capacidade de produção igual ou superior a 40 000
frangos, galinhas, patos ou perus.
- Decreto-Lei n.º 172/2008 de 26 de Agosto, Anexo I, 6.6 — Instalações
para a criação intensiva de aves de capoeira ou de suínos, com espaço
para mais de: a) 40 000 aves, no âmbito de Prevenção e Controlo
Integrados da Poluição.
PDM: Espaço Industrial
Real: A Queirós David & C.A., Lda. encontra-se localizada e licenciada a
funcionar neste local.
Criação de galinhas e comercialização de ovos.
Identificar, analisar e avaliar os impactes e riscos que podem resultar da
execução do projecto.
Apontar medidas consideradas necessárias para um adequado
enquadramento ambiental.
Existência das instalações da empresa no local.
Existência de infra-estruturas (captação de água, rede viária,
fornecedores)
Proximidade a um grande número de clientes.
Criação de riqueza para a região, onde se encontra mão-de-obra
disponível.

O projecto assenta em obras nas instalações e substituição de equipamentos de modo a
concentrar a produção em 2 pavilhões apenas, em vez dos 3 atuais, remodelando-os de
forma a permitir o alojamento de um número substancialmente superior de galinhas
poedeiras.
O projecto é composto por três fases: fase de construção, fase de exploração (pósprojecto) e fase de desactivação. Actualmente a empresa encontra-se na fase de
construção, mantendo no entanto a sua actividade produtiva, pelo que aos impactes
próprios da fase de construção se acrescentam os relativos ao funcionamento do aviário.
A não ser que se indique expressamente outra fase, considera-se a fase de exploração
como a referência para a elaboração deste texto.
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3. DESCRIÇÃO DO PROJETO
3.1. Alternativas consideradas
A escolha de localização de uma empresa tem em consideração diversos factores,
nomeadamente existência de infra-estruturas de apoio, proximidade das vias de
comunicação, proximidade de clientes e fornecedores (incluindo trabalhadores), entre
outros.
Como a empresa já se encontra instalada e em funcionamento há mais de 30 anos no
mesmo local, não foram consideradas alternativas de localização, já que se considera
que a actual é adequada.
Uma vez definido o local e instalada a empresa, as alternativas a considerar têm a ver
com a dimensão da empresa e o tipo de tecnologia utilizada, quer em termos do
processo produtivo, quer no que se refere a opções na área do ambiente ou outro
requisitos que se queiram cumprir.
A empresa pretende, nesta fase, aumentar a dimensão dos pavilhões dedicados ao
aviário, adaptando e demolindo/construindo instalações que permitam cumprir
integralmente os requisitos legais aplicáveis a empresas do sector alimentar e, também,
melhorar o padrão de bem-estar animal, nas instalações da empresa, pela utilização de
gaiolas melhoradas.

3.2. Localização
A empresa situa-se na freguesia de Macieira da Lixa, concelho de Felgueiras, distrito do
Porto.

⇑N
⇑Norte

Queirós David & C.A., Lda
(fonte:www.viajar.clix.pt)

Enquadramento nacional, regional e local da Queirós David & C.A., Lda
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Estabelecimento industrial Acesso
Localização da Queirós David & C.A., Lda., no extracto da Carta Militar de Portugal, Folha
nº 99, à escala 1:25 000
O acesso à empresa, para quem vem do Porto, pode fazer-se pela auto-estrada A42 até
à saída para A11/ Felgueiras/ A7/ Guimarães/ A24/ Chaves; nesta segue-se até à saída
13, para N207/Felgueiras. Depois toma-se o CM1181, virando-se para a N101-4
(direcção Fafe), até Maçorra.
Na planta acima apresentada pode-se observar o acesso a partir da N101-4.
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⇑Norte

Via de acesso

Zona Industrial

Zona florestal

1,2,3 - Aviários
4 – Edifício de apoio
5 - Armazém

Ortofomapa (adaptação livre) (fonte: Câmara Municipal de Felgueiras)
A actividade pecuária localiza-se num terreno que pertence à própria empresa, com uma
superfície total de 2,49 hectares, dividida em área florestal e zona industrial, conforme
se mostra no ortofotomapa; a ampliação pretendida será efectuada dentro da actual
zona industrial.
As instalações da empresa (antes do projecto de ampliação) consistem em 3 pavilhões
para alojamento das aves (aviários), 1 edifício de apoio englobando escritório e centro
de classificação de aves e 1 armazém.
A empresa não se encontra nas proximidades de nenhuma área protegida, englobada na
Rede Nacional de Áreas Protegidas, nem perto de nenhum dos Sítios englobados na
Rede Natura 2000, nem em áreas de protecção dos monumentos nacionais e dos
imóveis de interesse público. No entanto, encontra-se na proximidade de áreas da
Reserva Agrícola Nacional (RAN) e Reserva Ecológica Nacional (REN).
O espaço onde se localizam os edifícios da Queirós David, Lda. está classificado como
Zona Industrial no Plano Director Municipal (PDM) de Felgueiras.
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3.3. Processo produtivo e capacidade instalada
O processo produtivo mantém-se, em relação à situação actual, na fase de construção e
na de exploração, e assenta no princípio “tudo dentro, tudo fora”, ou seja:
- As galinhas estão agrupadas em bandos (um por pavilhão) sendo compradas
alternadamente, com a idade de 16-18 semanas, a aviários especializados na
recria.
- Ficam na empresa até às 80-90 semanas, período durante o qual vão realizando
a postura dos ovos.
- Atingida a idade limite, em termos produtivos, todas as galinhas do bando são
enviadas para abate em matadouro.
- Após esvaziamento do pavilhão é feito o respectivo vazio sanitário, com a
duração mínima de 15 dias, procedendo-se à sua desinfecção e limpeza, após as
quais entra um novo bando.
As aves estão alojadas em gaiolas, em três baterias de cinco andares no Pavilhão 1 e
três baterias de seis andares no Pavilhão 3.
Cada gaiola dispõe de uma área de 750 cm2 por ave, de acordo com normas europeias
de bem-estar animal, possuindo ninho, esgravatador de unhas, poleiros, comedouro e
bebedouros (de funcionamento autónomo), tapetes de recolha automática de ovos e de
extracção contínua de estrumes, correspondendo ao chamado sistema de gaiolas
melhoradas, conforme se mostra na figura seguinte:

Sistema de gaiolas melhoradas
Os transportadores de ovos das baterias levam-nos para o exterior, sendo aí recolhidos
por novo tapete transportador, que os conduz ao Centro de Classificação de Ovos.
A coexistência de um grande número de animais no mesmo espaço leva à produção de
muito calor pelo que os pavilhões estão dotados de ventiladores, os quais são
accionados automaticamente em função das condições de temperatura. Evitam-se,
assim, subidas excessivas desta (em particular nos períodos estivais) o que poderia
provocar a morte das aves. Para além disso, o tecto de cada pavilhão dispõe de painéis
de ventilação, os quais abrem automaticamente em caso de falha de energia, evitando
uma subida brusca da temperatura ambiente.
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Os estrumes também são encaminhados para o exterior, onde são sujeitos a uma
secagem com o ar quente proveniente dos pavilhões. O calor gerado pelas aves é
aproveitado para a secagem do estrume produzido, evitando-se o consumo de energia
para essa operação. A secagem é importante porque facilita o maneio e aplicação dos
efluentes pecuários.
Após essa operação são encaminhados para uma nitreira, coberta e impermeabilizada.
A limpeza dos pavilhões é feita apenas por aspiração, de forma a evitar a presença de
humidades, que poderiam criar condições favoráveis à ocorrência de doenças nos
animais.
A tabela seguinte resume a capacidade instalada de produção, na situação actual ou de
referência (pré-projecto) e na fase de exploração (pós-projecto) e a previsão temporal
de exploração, tendo em atenção o histórico da empresa e dados previsionais.
Fase de Préprojecto

Fase de Exploração

Fase de
Desactivação

44 136 galinhas
poedeiras

75 530 galinhas
poedeiras

…

Produção de ovos
(dúzia/ano)

± 1.140.990

± 1.965.890,0

…

Previsão Temporal

…

20 Anos

1 Ano

Capacidade de
alojamento

3.4. Recursos humanos, equipamentos e instalações
Recursos humanos
A empresa tem ao seu serviço 9 trabalhadores, num turno de produção; o horário de
trabalho corresponde ao turno horário normal (8.00-12.00 h e 13.00-17.00h), de 2ª a
5ª feira e apenas de manhã na 6ª feira e no sábado, não se efectuando qualquer
paragem anual.
Os trabalhadores da empresa são polivalentes, podendo desempenhar funções no
Centro de Classificação de Ovos (e futuramente na produção de ovo líquido), bem como
no Aviário propriamente dito. Este, por ser totalmente automatizado, não necessita de
um quadro de pessoal específico, sendo as operações de vigilância, limpeza, ou outras,
realizadas pelo pessoal da empresa, de acordo com as necessidades. Não está prevista a
contratação de trabalhadores no seguimento da ampliação do Aviário.

Equipamentos
A empresa possui um parque de equipamentos adequado à sua actividade, destacandose, no aviário, os tapetes transportadores e os sistemas de ventilação e de
abastecimento de rações e água, além das próprias gaiolas melhoradas.
No que se refere aos equipamentos sociais, tem instalações sanitárias suficientes para o
seu número de trabalhadores, de acordo com a legislação de Higiene e Segurança no
Trabalho. Possui, também, uma pequena sala onde os trabalhadores podem tomar
refeições.
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Instalações
Conforme referido as instalações da Queirós David & C.A., Lda incluem três pavilhões
destinados a aviário e dois edifícios de apoio.
Com o presente projecto de ampliação pretende-se o aumento de dois dos pavilhões (1
e 3), concentrando as aves apenas em dois edifícios.
Na realidade, este projecto baseia-se nas alterações a efectuar no Pavilhão 1 (demolição
do pavilhão actual e construção de um novo) e no Pavilhão 3 (alteamento das paredes
existentes, que serão aproveitadas, prolongamento do pavilhão para nascente,
demolição de um pequeno anexo e construção de um novo anexo).
O pavilhão 2 deixará de alojar aves, ficando no entanto desactivado e como reserva
para quaisquer necessidades futuras, não sendo demolido.
As novas instalações da empresa são apresentadas, de forma resumida, no quadro
seguinte:

Pavilhão 1
Pavilhão 2 - desactivado
Pavilhão 3

Área existente (préprojecto)

Área final (pósprojecto)

Pé direito final

1 161,00 m2

1 437,00 m2

5,73 m

634,00 m2

634,00 m2

3,10 m

2

2

1 164,00 m

1 500,00 m

4,51 m

Escritório e Centro de
Classificação de Ovos

755,71 m2

755,71 m2

3,90 m

Anexo de apoio

265,40 m2

265,40 m2

3,10 m

2

2

3,90 m

Pavilhão de recria desactivado
Total

408,33 m

408,33 m

4 388,44 m2

5 000,44 m2

Nas páginas seguintes apresentam-se plantas à escala 1/1000 e 1/500, com a
localização dos pavilhões, as alterações a realizar (assinalando as demolições a amarelo
e ampliações a vermelho) bem como uma planta síntese com plante e corte de um
aviário, e respectivos equipamentos.
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3.5. Consumos
O Aviário, para o seu funcionamento, tem como principais consumos:

Rações
A alimentação dos animais é feita à base de rações, fornecida por duas empresas exteriores
e armazenadas em silos.
As rações são feitas à base de cereais, variando a sua composição de acordo com a fase da
vida das aves, tendo em conta não só idade como necessidades específicas, procurando-se
também minimizar as quantidades de nutrientes excretados. O actual projecto tem
consequências directas neste consumo, pois aumentando o número de galinhas mais rações
serão consumidas.

Água
As principais necessidades de água prendem-se com o abastecimento dos bebedouros das
galinhas. Naturalmente, quantas mais galinhas existirem, mais água é consumida.
Além disso, em menor escala, a água é utilizada para a limpeza do centro de classificação de
ovos e para o funcionamento das instalações sanitárias.
Tratando-se de água destinada ao consumo por animais a sua qualidade terá que ser
equivalente à destinada ao consumo humano. Assim, a empresa procede a análises regulares
à água de consumo e efectua o seu tratamento, com adição de pastilhas desinfectantes.
A água utilizada é captada numa mina de água (água superficial) localizada na proximidade
da empresa.

Energia
A empresa utiliza energia eléctrica para iluminação dos aviários e operação dos
equipamentos (compressores, extractores de ovos e estrumes, esteiras de ovos,
alimentadores de água e ração). Não se prevê um aumento significativo do consumo de
energia, pois os novos equipamentos são mais eficientes e serão utilizadas lâmpadas de
baixo consumo.
É também consumido gasóleo nos veículos da empresa.

3.6. Efluentes, Subprodutos de Origem Animal, Resíduos e Emissões
Efluentes líquidos
Não são geradas águas residuais no processo produtivo. As limpezas dos pavilhões são
efectuadas a seco, por aspiração, pois a presença de humidades pode permitir o
desenvolvimento de microrganismos nocivos para a saúde das galinhas. São produzidos
efluentes líquidos apenas do tipo doméstico, provenientes das instalações sanitárias
existentes no pavilhão Escritório, que são conduzidos a um sistema de fossa séptica e poço
sumidouro. Não está prevista a contratação de novos trabalhadores, pelo que a quantidade
destes efluentes não terá alteração em consequência do projecto actual.

Efluentes pecuários
A actividade do aviário produz efluentes pecuários – estrumes de galinhas poedeiras, em
quantidade directamente proporcional ao número de aves. Conforme referido, a empresa
aproveita o calor gerado pelos animais para efectuar a sua secagem, armazenando-os depois
em espaço próprio (nitreira), coberto e impermeabilizado.
Os estrumes são valorizados como fertilizantes agrícolas, sendo procurados por agricultores
locais. Tratando-se de estrumes secos podem ser aplicados no solo ao longo de todo o ano.
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Subprodutos de origem animal
Consideram-se subprodutos de origem animal, e como tal sujeitos a um controlo específico:
- Ovos partidos ou estalados (incluindo cascas vazias e líquido de ovos)
- Ao longo do processo de recolha e de selecção surgem alguns ovos partidos e/ou
estalados que não podem ser comercializados. A quantidade gerada na situação de
referência é relativamente pequena (cerca de 2 toneladas por ano) e deverá ter
algum aumento na fase de pós-projecto. Contudo prevê-se uma diminuição drástica
deste subproduto com a entrada em funcionamento da unidade de produção de ovo
líquido.
- Aves mortas
- Todos os dias é feita a inspecção das gaiolas, sendo retiradas as aves mortas. Prevêse algum aumento deste subproduto.
Todos estes subprodutos de origem animal são congelados em arca congeladora própria e
levados para uma entidade licenciada que procede à sua incineração.

Resíduos
São gerados alguns resíduos perigosos, em pequenas quantidades, nas fases de construção
e de exploração:
•
•

Lâmpadas fluorescentes compactas usadas, toneres e tinteiros, pilhas usadas,
resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (telemóveis e computadores, por
exemplo) – entregues às entidades às quais se compram os produtos novos.
Resíduos de embalagens de desinfectantes da água ou outros – armazenados para
entrega a entidade licenciada para a gestão desses resíduos.

São também gerados resíduos não perigosos:
•
•

Embalagens de cartão usadas ou danificadas, plásticos e papéis os quais são
armazenados e entregues numa entidade licenciada para a sua gestão.
Resíduos equiparados a urbanos mistos, geridos pelos serviços municipais de gestão
de resíduos.

Estes resíduos perigosos e não perigosos também serão originados na fase de desactivação,
em quantidades mais significativas em alguns casos (lâmpadas fluorescentes, por exemplo).

Emissões para a atmosfera
Os aviários não necessitam de qualquer instalação de queima, dotada de chaminé (fonte
pontual) e que seja responsável pelo lançamento de emissões para a atmosfera.
Assim, as únicas emissões para a atmosfera são as decorrentes da própria actividade
biológica das aves (respiração) e as emitidas pelo estrume (por fermentação) e em menor
escala pela utilização de veículos de transporte (funcionamento de motores de combustão) e
pelo depósito de combustível (por libertação de vapores aquando das operações de
abastecimento do depósito e/ou veículos).

Cheiros
A ocorrência de odores pode surgir aquando do manuseamento dos efluentes pecuários ou
por eventual decomposição de matéria orgânica (ovos partidos e aves mortas).
A adopção do princípio da secagem e armazenagem em local próprio dos efluentes pecuários
(evitando a sua fermentação) bem como o congelamento dos subprodutos de origem animal
e preservação no frio até entrega a entidade que procede à sua incineração, têm sido
medidas eficazes na prevenção dos cheiros para o exterior.
Prevê-se que esta situação seja idêntica nas fases de construção, exploração e desactivação.
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3.7. Ruído, vibrações, luz, calor, radiação
Na fase de construção as fontes de ruído estarão associadas à realização de obras e à
instalação de equipamentos, sempre durante o dia, além da actividade normal da empresa.
Os níveis de vibrações, luz, calor e radiação não terão significado.
Foi elaborado um ensaio de Ruído Ambiente, em Janeiro de 2013 de acordo com as
metodologias previstas na lei, para determinar os níveis de ruído resultantes do
funcionamento da empresa.
As medições foram realizadas em 2 pontos no exterior e junto às habitações mais próxima
da empresa (receptor sensível mais próximo).
De acordo com os resultados obtidos, verifica-se que a actividade dos Aviários não emite
níveis de ruído que sejam causadores de incómodos nos receptores mais próximos, sendo
cumpridos os limites legais (os resultados obtidos poderão ser extrapolados para a fase de
exploração).
Relativamente ao ruído emitido pelos camiões e carrinhas de transporte que fazem a
distribuição de produtos da empresa, já que estes são equipamentos para circular no
exterior, também é cumprida a legislação aplicável, estando os equipamentos dotados de
Homologação CE, revisões e inspecções periódicas.
Pela natureza da actividade também não se verificam quaisquer emissões de vibrações, luz,
calor ou radiações ionizantes ou não ionizantes durante a fase de exploração.
Na fase de desactivação as fontes de ruído estarão associadas às diversas actividades de
desmantelamento e demolição. Os níveis de vibrações poderão ter importância, em alguns
momentos, nomeadamente em demolições. As emissões de luz, calor e radiação não terão
significado.
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4. AMBIENTE AFECTADO PELO PROJECTO, IMPACTES E MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
4.1. Metodologia
Qualquer actividade exercida pelo homem, tem os seus efeitos sobre o ambiente, os quais a
sociedade aceita, ou não, em função da relação custo/benefício que daí advém.
Para avaliar esses efeitos, recorre-se a metodologias, ou seja, definem-se critérios de
caracterização dos impactes do projecto, de modo a se poder classificá-los, por exemplo,
como positivos ou negativos e em que grau, conforme a gravidade das consequências que
tiverem (grau insignificante, moderado, severo ou crítico).
A classificação referida aplica-se numa fase anterior à adopção de quaisquer medidas de
prevenção ou redução. Com base na classificação obtida por cada aspecto ambiental, se
verificará a necessidade de serem tomadas medidas de minimização que se considerem
apropriadas e proporcionais ao impacte previsto, além do controlo os resultados dessas
medidas (plano de monitorização).
Nas páginas seguintes apresentam-se, de forma resumida, os efeitos da ampliação do
Aviário de galinhas poedeiras da Queirós David & CA, Lda., sobre o ambiente, quer nos
aspectos naturais afectados (paisagem, flora e fauna, solos, águas, atmosfera) quer nos
aspectos não naturais (socio economia e património cultural, por exemplo). Também se
indicam, em relação a cada um, as medidas de minimização aplicadas ou a aplicar, e o plano
de monitorização adoptado.

4.2. Efeitos sobre a Paisagem
Considera-se a paisagem o resultado material de todos os processos (naturais e sociais) que
ocorrem num determinado sítio. Uma paisagem é o mesmo que um espaço, é tudo que se
pode ver ao redor, isto é, tudo o que se possa ver numa extensão ou espaço.
O concelho de Felgueiras situa-se na transição entre o distrito do Porto e o de Braga, no
centro da região de Entre Douro e Minho; essa localização privilegiada, aliada a condições
naturais favoráveis permitiu a fixação de uma forte presença humana.
Assim o aspecto geral da paisagem, que antigamente apresentava uma componente natural
dominante, foi completamente alterado pela intervenção do homem, assumindo hoje o
carácter de uma paisagem urbana, de maior ou menor densidade, com manchas residuais de
espaços arbóreos e/ou arbustivos.
Mesmo estes, sofreram no passado e sofrem ainda, intervenções que em muito alteraram o
seu carácter espontâneo, o que é claramente patente não só na composição da floresta que
é relativamente pobre, uma vez que a presença de espécies caducifólias autóctones já não
se verifica, ou é residual, bem como na composição dos matos.
Neste contexto a presença da empresa já faz parte desta paisagem, diluindo-se
completamente na envolvente; aliás na sua na proximidade a qualidade paisagística
aumenta, por estar rodeada de terrenos florestais e campos agrícolas.
O aumento projectado da área construída, pela sua pequena dimensão, não afecta esta
realidade e considera-se que tem um impacte negativo, embora de grau insignificante.
Contudo, consideram-se necessárias as seguintes medidas de minimização nas fases de
construção e exploração:
- A escolha de materiais de construção e revestimento com cores claras e suaves, que
se integrem facilmente na envolvente.
- A remoção e encaminhamento adequado de todos os resíduos de
construção/demolição provenientes das obras de remodelação dos pavilhões.
- A manutenção de uma envolvente arbórea significativa nos terrenos pertencentes à
empresa.
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4.3. Efeitos sobre a Flora e a Fauna
Foi efectuado um levantamento da flora e da fauna no local, o qual decorreu entre Novembro
de 2012 e Janeiro de 2013. Relativamente à flora local detectaram-se situações distintas:
- Área de intervenção directa - trata-se de um habitat pobre, povoado por espécies
florísticas de pouca importância e alguma rusticidade, composto maioritariamente
por algumas gramíneas espontâneas.
- Área florestal - A envolvente próxima à área de intervenção directa é composta por
uma área semi-florestal de eucalipto e pinheiro-bravo à qual se associa um
subcoberto de carvalho-alvarinho e sobreiro muito pontualmente em regeneração
espontânea, e onde também estão presentes matos.
- Área agrícola - A envolvente agrícola é composta essencialmente por culturas de
sequeiro, rotativas, onde predomina a cultura de milho; nas sebes dos terrenos é
utilizada a videira. Existem ainda algumas plantações de frutíferas na envolvente,
nomeadamente de nogueiras.
- Zona habitacional - As espécies presentes no núcleo populacional adjacente à sede
da empresa são essencialmente espécies herbáceas de crescimento espontâneo à
beira de caminhos; nalguns locais estão presentes algumas espécies cultivadas,
como a oliveira e o kiwi.
Nestas diferentes áreas a proporção das plantas é variável, sendo essencialmente alterada
por intervenções humanas, raramente permitindo que estas comunidades vegetais alcancem
um estádio de equilíbrio natural.
Na fase de construção para a ampliação de infra-estruturas, e na área de construção
propriamente dita, verificar-se-á uma perda efectiva da flora aí presente. No entanto,
atendendo à pequena área envolvida (cerca de 600 m2), em local já antes intervencionado, o
impacto causado por esta destruição, embora negativo, é de importância moderada; quanto
às áreas envolventes (área florestal, agrícola e núcleo populacional) serão minimamente
afectadas.
Assim pode-se afirmar que os efeitos causados na fase de construção serão pouco
significativos.
Durante a fase de exploração e desactivação não se prevêem impactes diferentes dos já
existentes e que poderiam ser considerados antes do aumento da capacidade de exploração,
tais como o pisoteio de alguns espécimes de flora, aquando da circulação de pessoas e
veículos ou a eliminação de espécimes ou parte deles, aquando das acções de limpeza e
manutenção do espaço envolvente, e que são caracterizados como negativos, mas
insignificantes.
Em termos de fauna, é sabido que a sua diversidade aumenta na medida em que vai
diminuindo a pressão humana. No levantamento efectuado constatou-se essa situação,
tendo-se observado na Área florestal e na Área agrícola uma maior quantidade de aves,
mamíferos, répteis e insectos. Já nas outras zonas – Zona industrial e Zona habitacional, a
quantidade e variedade de espécies animais diminui consideravelmente. Considera-se que os
animais não têm barreiras (muros a toda a volta, por exemplo) que impeçam a sua
circulação entre os vários espaços.
O impacte principal, nas fases de construção, exploração e desactivação, e já preexistente ao
projecto de aumento de capacidade instalada, é o efeito de exclusão na fauna, provocado
pelo funcionamento da empresa, que se poderá traduzir num impacte negativo mas também
insignificante.
Como a composição florística da área de estudo pode ser tomada como um factor
determinante, não só na paisagem, mas também na formação e na interacção ecológica das
populações animais que a utilizam, torna-se de extrema importância a adopção de medidas
que visem minimizar este tipo de impacte. Assim, e tendo em consideração alguns factores
como a localização e o enquadramento da empresa, e que a zona florestal mais próxima da
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área de intervenção directa se apresenta com uma qualidade florística e paisagística
degradada, propõe-se que:
•

A curto/médio prazo:
- Se criem condições para que se restabeleça a regeneração espontânea do solo
nu após a conclusão da obra, mantendo o coberto herbáceo e aparando-o
quando necessário.
- Se estabeleçam alguns espaços verdes próximos dos novos edifícios, com vista a
minimizar o impacte visual por eles causado, reflorestando esses espaços
através da plantação de espécies arbóreas e arbustivas autóctones, como alguns
carvalhos, medronheiros, azevinho e algumas espécies aromáticas, por exemplo
o rosmaninho e o alecrim.
- No que respeita a espécies exóticas invasoras se existentes (acácia e mimosas,
por exemplo), sugere-se o controlo físico e/ou o controlo químico.

•

A médio/longo prazo, no que concerne à área florestal adjacente, e uma vez que se
constatou, aquando do trabalho de campo, uma regeneração espontânea de
carvalho-alvarinho e de sobreiro na mancha de eucalipto e de pinheiro-bravo,
propõe-se:
- Fazer a gestão do bosque de modo a manter as espécies plantadas em
equilíbrio com as espécies naturais, através da eliminação gradual de alguns
espécimes plantados, nomeadamente Eucalipto e Pinheiro-bravo, de modo a
possibilitar que as espécies com menor cobertura passem a espécies com uma
maior ocupação do terreno florestal.

Tendo em conta as circunstâncias deste projecto, mais do que proceder a uma recuperação
florística promovendo e forçando a implantação de cobertos vegetais artificiais e sem
qualquer sustentabilidade a médio/longo prazo, devem aproveitar-se as condições de
regeneração que a natureza oferece.
Relativamente à fauna, preconiza-se que:
- Durante a fase de construção os trabalhos devem ser efectuados no espaço
estritamente necessário, de modo a reduzir a área perturbada.
- Na fase de exploração não se considera necessária a implementação de qualquer
medida mitigadora ou compensadora de impactes negativos sobre a fauna (excepto
as medidas já referidas sobre a flora).

4.4. Efeitos sobre os Solos
Os solos, no local onde se situa a Queirós David, Lda. têm características adequadas para
utilizações diversas: floresta, campos agrícolas, áreas urbanas e mesmo indústria.
Verifica-se que o solo afecto às instalações construídas da empresa encontra-se já
totalmente impermeabilizado, quer pela existência de edifícios, quer pela colocação de
materiais como betão ou betuminosos em pisos exteriores, para movimentação de veículos e
estacionamento. Permanece, ainda, uma grande quantidade de terreno com ocupação
florestal, que não será afectada pelo presente projecto.
Em termos de poluição, praticamente não são utilizados produtos químicos no processo
industrial e os utilizados são essencialmente para desinfecção da água. Os derrames
acidentais poderão acontecer essencialmente no abastecimento de gasóleo ou nas
movimentações de resíduos, efluentes pecuários ou subprodutos de origem animal.
O aumento da área construída (alterações a realizar em edifícios já existentes e construção
de um novo anexo), sem alterações de morfologia, de erodibilidade dos terrenos ou uma
modificação real do uso do solo, tem impactes negativos no solo dos terrenos em que se
localiza a empresa, num grau que se considera insignificante.
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4.5. Efeitos sobre a Água
Algumas actividades económicas só poderão desenvolver-se em locais nos quais exista água
com abundância suficiente e com qualidade apropriada, como é o caso de um aviário.
No caso da Queirós David & CA, Lda o abastecimento de água é feito a partir de uma
captação superficial (mina de água). A ampliação dos aviários vai conduzir a um aumento do
consumo, que se considera, contudo, de pequena expressão face ao histórico de
produtividade da mina de água.
Por outro lado, o abastecimento das populações não sofrerá qualquer impacte, pois é quase
exclusivamente garantido pela empresa Águas do Douro e Paiva, S.A., que abastece vários
concelhos da região, e cuja captação é feita a partir dos Rios Ferro e Vizela.
A empresa não gera efluentes líquidos industriais e os efluentes do tipo doméstico
produzidos são conduzidos a um sistema de fossa séptica e poço sumidouro que garante o
seu tratamento antes da infiltração no solo.
Assim, prevê-se um impacte negativo e de grau moderado quanto à quantidade de recursos
hídricos consumidos, em todas as fases do projecto.
No que se refere aos impactes na qualidade dos recursos hídricos considera-se que existe um
impacte negativo e de grau insignificante.
Como medidas de minimização propõe-se a manutenção periódica dos sistemas de
abastecimento e de distribuição de água às galinhas, de modo a prevenir perdas, e o
correcto armazenamento e manuseamento de efluentes pecuários, subprodutos de origem
animal e resíduos, além de todos os outros produtos que possam causar poluição das águas.

4.6. Efeitos sobre o Clima e a Atmosfera
A região apresenta um clima chuvoso e moderadamente quente, com chuvas preponderantes
de Inverno, precipitação média anual por volta de 1.500 mm, a temperatura média ronda os
14ºC, ocorrendo as temperaturas médias mais baixas (±9ºC) nos meses de Dezembro,
Janeiro e Fevereiro, sendo Janeiro o mês mais frio, e as temperaturas médias mais altas (±
20ºC) nos meses de Julho e Agosto, sendo Julho o mês mais quente.
A actividade humana promove directa ou indirectamente a alteração dos aspectos
climatológicos nomeadamente pela emissão de gases com efeito de estufa ou com potencial
de ataque à camada de ozono.
A Queirós David & CA, Lda não possui quaisquer fontes fixas (chaminés) de emissão de
gases ou vapores pelo que as emissões para a atmosfera são de fontes difusas e
relacionadas com a actividade biológica das galinhas ou com o estrume produzido por estas,
com a utilização de veículos rodoviários que emitem gases de combustão e com o posto de
gasóleo. Existem também equipamentos de frio de pequena dimensão, equivalentes a
domésticos, para armazenamento de subprodutos animais previamente ao seu
encaminhamento para a entidade que procede à sua destruição e que possuem pequenas
quantidades de gases de refrigeração com efeito de estufa (menos de 3 kg).
Contudo, a manutenção e tratamento da área florestada, a plantação de novas árvores e o
cuidado das áreas ajardinadas, têm um impacte positivo, que permite alguma recuperação
face aos impactes negativos.
Considera-se, assim, que o impacte das emissões para a atmosfera e os efeitos no clima são
negativos mas de grau insignificante.

4.7. Efeitos sobre o Património cultural e arquitectónico
No âmbito do presente estudo não foram identificados quaisquer elementos de património
arqueológico ou edificado que possam ser afectados pelo projecto, e não se prevêem
quaisquer impactes decorrentes das alterações introduzidas.
Tendo em consideração esta situação, nomeadamente a ausência de vestígios arqueológicos
ou patrimoniais, não se recomendam quaisquer medidas de minimização.
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4.8. Condicionantes, servidões e restrições
Na vizinhança dos aviários existem áreas integradas em reservas agrícolas e ecológicas, que
não serão afectadas pelo projecto. Assim, não se identificaram impactes e não são propostas
medidas de minimização.

4.9. Sistemas ou redes estruturantes
O concelho de Felgueiras é servido por uma rede viária complexa, desde auto-estradas a
caminhos municipais. O aumento de tráfego introduzido pelo projecto, levará a um impacte
negativo local, com baixa expressão, pelo que não se propõem medidas de minimização.
O fornecimento de energia é feito pela rede nacional de fornecimento de energia. Atendendo
à baixa potência instalada também não se prevê qualquer efeito neste domínio.
A empresa utiliza a água captada directamente a partir de uma mina de água, tendo esta
suficiente capacidade produtiva para absorver o aumento das necessidades de água, sem
também ser necessário reforçar tubagens ou potência de bombagem.

4.10. Conforto na envolvente
Não se prevêem alterações significativas ao nível do conforto na envolvente, decorrente do
actual projecto, ao nível do ruído, emissão de poluentes gasosos, poluição das águas e solos,
transmissão de vibrações, acumulação de resíduos, pressão sobre as vias de circulação ou
alterações da paisagem.
No entanto, existe a possibilidade de haver alguma formação de odores, provenientes da
concentração de um grande número de aves num espaço pequeno, nomeadamente através
da decomposição de estrumes e subprodutos de origem animal. Por esse motivo as medidas
de minimização que se consideram necessárias, são as mesmas que já foram adoptadas e se
encontram implementadas:
- Aves alojadas em pavilhões fechados e apenas dotados das aberturas necessárias às
boas condições de ventilação, minimizando a libertação de odores para o exterior.
- Remoção em contínuo dos estrumes evitando a sua acumulação nos locais de
alojamento das galinhas e seu envio directo para uma instalação de secagem,
reduzindo a libertação de odores provocados pela potencial fermentação de material
orgânico (quanto maior o teor de humidade mais rápida seria a sua fermentação),
sendo conduzidos em seguida para um espaço fechado e impermeabilizado (nitreira).
- Congelação dos subprodutos de origem animal (ovos partidos, cascas e aves mortas)
e seu envio para incineração em entidades devidamente credenciadas para o efeito.

4.11. População, povoamento e socio economia
O concelho de Felgueiras tem uma elevada percentagem de jovens, relativamente à média
da população nacional global, encontrando-se a maioria da sua população em idade activa. A
densidade populacional é, também, muito superior à média nacional, e a população tem
aumentado ao longo dos anos, o que é reflexo da vitalidade da economia local.
O projecto de aumento da produção da Queirós David & CA, Lda na medida em que reforça a
posição da empresa no mercado e, deste modo, a manutenção de empregos locais, que
promovem a fixação de famílias, tem um impacte positivo, de grau moderado, com efeitos
directos e indirectos.
De modo a potenciar este impacte positivo a empresa deve continuar a investir em
equipamentos eficientes e na formação contínua dos seus trabalhadores. Deve, também,
procurar nichos de mercado para os seus produtos, como está a fazer ao criar a unidade de
produção de ovo líquido, de modo a poder criar condições para a contratação de novos
colaboradores.
Considera-se também uma medida positiva a ajuda financeira (ou por outros meios) a
associações culturais locais ou a outras iniciativas de interesse social.
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5. MONITORIZAÇÃO E MEDIDAS DE GESTÃO AMBIENTAL
Existe um plano de monitorização, decorrente deste projecto, que indica o que medir, o local
onde medir, a frequência com que deve ser feita a medição e como. Este é um documento
dinâmico e pode haver alteração em qualquer dos campos, sempre que necessário. Estão
também previstas algumas medidas de gestão ambiental, ou seja, medidas a tomar em caso
de se verificarem desvios ao planeado.
A seguir apresenta-se um resumo desse plano de monitorização:
Factor

Água

Ar

Resíduos
Efluentes
pecuários

Parâmetro a monitorizar
Quantidade captada
Parâmetros biológicos e físico químicos –
água captada
Emissões de equipamento de transporte

Flora e Fauna
Envolvente

Trimestral
Inspecção anual, em média (depende do tipo
e idade do veículo)
Anual (inspecção visual)

Quantidade dos vários resíduos gerados

Pesagem sempre que se faça um transporte
para o exterior da empresa

Validade das licenças dos operadores de
resíduos

Cópia da licença antes da primeira entrega;
confirmação periódica de acordo com a
frequência de utilização dos serviços

Quantidade dos efluentes pecuários gerados

Pesagem sempre que estes sejam recolhidos
por agricultores identificados

Quantidade dos vários subprodutos gerados

Pesagem sempre que se faça um transporte
para o exterior da empresa

procedem à valorização/destruição dos
subprodutos

Ruído

Medição contínua; Registo diário

Estado dos Equipamentos de frio (gases de
refrigeração <de 3 kg)

Subprodutos de
Origem Animal Validade das licenças das entidades que

Energia

Amostragem ou registo

Consumo de energia eléctrica e de gasóleo

Confirmação das autorizações antes da
primeira entrega; confirmação periódica de
acordo com a frequência de utilização dos
serviços
Mensal, em média, para a energia eléctrica
Registo da quantidade de gasóleo
consumido por cada veículo

Ruído ambiente (ruído que pode afectar a
vizinhança)

Sempre que haja alterações significativas,
em termos de equipamentos

Regeneração das espécies autóctones e
controlo de espécies exóticas invasoras

Uma vez por ano (inspecção visual)

Reclamações ou queixas

Sempre que surjam
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6. CONCLUSÃO
O projecto do Projecto de Ampliação do Aviário de galinhas poedeiras, promovido pela
Queirós David & CA, Lda não apresenta impactes ambientais severos ou críticos.
São considerados impactes negativos de grau moderado os causados sobre a Flora, (na fase
de construção), na quantidade de Recursos Hídricos consumidos (em todas as fases), nos
Solos (na fase de construção), no Conforto na Envolvente (em todas as fases) e os
decorrentes da gestão dos Resíduos (em todas as fases).
Consideram-se impactes positivos de grau moderado os que serão gerados na Povoação e
Povoamento (nas fases de construção e de exploração) e na Sócio economia (nas fases de
construção e de exploração).
Resumindo, o projecto considera-se viável, em termos ambientais, porque:
-

A localização da empresa apresenta condições naturais e sociais muito favoráveis.

-

Os impactes negativos existentes são compatíveis com a adopção de medidas de
correcção e minimização.

-

Representa criação de riqueza e emprego numa zona do interior.

-

Contribui para o desenvolvimento da indústria agro-pecuária alimentar no distrito.

-

As novas construções, na sua maioria, servem para melhorar o bem-estar animal,
permitindo aos animais terem uma maior área disponível, e com locais adequadas à
realização de comportamentos próprios da espécie.

-

A presença desta empresa traduz-se, em termos socioeconómicos, numa acção
positiva e bastante favorável para a região em que se insere, garantindo de forma
efectiva a fixação de mão-de-obra, e suas famílias, durante um período de tempo
longo.

-

Este projecto revela-se fundamental para a continuação da actividade da empresa a
curto e médio prazo e mesmo a longo prazo.

Assim, conclui-se, que os aspectos ambientais afectados (de forma directa e indirecta)
resultantes da continuação da laboração desta empresa, tanto na situação pré-projecto como
na situação de pós-projecto, têm uma expressão reduzida a moderada, não havendo
comprometimento significativo da qualidade do ambiente nem do conforto na vizinhança.
Felgueiras, Agosto de 2013

