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INTRODUÇÃO
O presente Estudo de Impacto Ambiental (EIA) foi desenvolvido com o objectivo
de responder às exigências do Decreto - Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com as
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de Novembro bem
como pela Declaração de Rectificação n.º 2/2006, de 6 de Janeiro.
O principal objectivo deste EIA é a análise de um projeto de execução com vista
ao licenciamento ambiental da Queirós David & C.A., Lda., sendo esta uma
instalação já existente. O presente estudo irá retratar os impactes existentes e
que resultaram da implantação da empresa e irá inventariar os impactes que
decorrem do aumento da capacidade e aumento das instalações, durante e após
a sua vida útil, apontando para isso as medidas de minimização que se
considerem necessárias para um equilíbrio da atividade produtiva com o espaço
envolvente, permitindo, assim, à empresa, obter um conjunto de informações
úteis para melhorar a sua gestão ambiental, tendo em atenção o meio biofísico,
cultural e social.
Farão parte do processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), o Estudo de
Impacte Ambiental (EIA), que inclui o Plano de Monitorização e ainda o Resumo
não Técnico (RNT).
Interessa referir que o presente estudo corresponde a um projeto que se insere
no disposto no Anexo II do Decreto-lei nº 69/2000 de 3 de Maio, com as suas
alterações posteriores, no seu ponto 1, e) Instalações de pecuária intensiva,
com capacidade de produção igual ou superior a 40 000 frangos, galinhas, patos
ou perus.
O projeto está sujeito a Licença Ambiental, de acordo com o 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.
1.1

Identificação do Projeto e do Proponente

O presente EIA refere-se ao projeto de licenciamento ambiental da instalação
industrial da Queirós David & C.A., Lda., que se encontra em atividade desde
1977, e que se localiza na Rua de Vieiros, Lugar de Maçorra, Freguesia de
Macieira da Lixa, Concelho de Felgueiras e Distrito do Porto, contribuinte nº
500692084.
A empresa tem sede na Rua de Vieiros, Maçorra, 4615-413 Macieira da Lixa.
A atividade, na Queirós David & C.A., Lda., consiste na criação de galinhas para
a produção de ovos (exploração de indústria pecuária, designadamente a
criação e comercialização de aves e seus produtos) com CAE nº 01470 –
Avicultura.
1.2

Identificação da Entidade Licenciadora

A entidade Licenciadora é a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte,
nos termos do Decreto-Lei n.º 214/2008, de 10 de Novembro e da Portaria n.º
637/2009 de 9 de Junho.
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1.3
Identificação dos intervenientes na elaboração do EIA e período
de elaboração
Os estudos técnicos de suporte a este projeto foram elaborados sob
coordenação do Eng. Artur Mouta Faria, Quinta da Cancela, Rua da Liberdade,
4805-496 S. Lourenço de Sande.
A equipa técnica que participou na elaboração das diversas vertentes técnicas do
EIA é descrita no Quadro 1.
Quadro 1 - Equipa técnica do Estudo de Impacte Ambiental

Responsabilidade/Especialidade
Coordenação do Estudo
Recursos Hídricos
Solos
Atmosfera
Paisagem
Clima
Sócio-economia
Ordenamento do Território
Hidrogeologia, Geologia, Geotecnia e
Geomorfologia, Recursos Minerais
Projecto de Arquitectura

Fauna e Flora

Técnico
Artur Mouta Faria

Licenciatura em Engenharia de Minas
(Faculdade de Engenharia da
Universidade do Porto)

Emília Seixas

Licenciatura em Engenharia de Minas
(Faculdade de Engenharia da
Universidade do Porto)
Mestrado em Tecnologias do Ambiente,
(Universidade do Minho)

Artur Mouta Faria
Pedro Horácio
Peixoto
Ângela Cordeiro
– Flora
Luís Braz– Fauna
(Herpertofauna e
Mamíferos)
Lúcia Lopes–
Fauna (Avifauna)

Património cultural

Andrea Pereira

Realização de Ensaios de Ruído

Pedro Guerra
Ana Carvalho

Realização de Análises de Águas

Formação/Entidade

Licenciatura em Engenharia de Minas
(Faculdade de Engenharia da
Universidade do Porto)
Licenciatura em Ciências da Arquitectura
(Universidade Lusíada, V.N. Famalicão)
Licenciatura em Biologia, Universidade de
Aveiro(UA)
Licenciatura em Ecologia Aplicada,
Universidade de Trás-os-Montes e Alto
Douro (UTAD)
Licenciatura em Biologia, Mestrado em
Ecologia, Biodiversidade e Gestão de
Ecossistemas, Universidade de Aveiro
(UA)
Licenciatura em História Variante de
Arqueologia (Faculdade de Letras da
Universidade do Porto)
Laboratório de Monitorização Ambiental
Centro Tecnológico da Cerâmica e do
Vidro
A2-Análises Químicas, Lda, Braga e
Segalab – Laboratório de Sanidade
Animal e Segurança Alimentar, SA, Leça
do Bailio

O Estudo de Impacte Ambiental decorreu de Novembro de 2012 a Março de
2013. Foram considerados dados de 2012 e de Janeiro a Março de 2013, no que
se refere a análises e medições ambientais.
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1.4

Antecedentes

A Queirós David & C.A., Lda., exerce uma atividade pecuária 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, a empresa tem ainda anexo um Centro de
Classificação de Ovos, que se encontra sujeito ao regime de Licenciamento
Industrial (SIR) e que já foi objecto de processo de licenciamento autónomo,
tendo sido emitida 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, pelos Alvarás de Licença de Utilização nos 152, 153, 154 e 155 de
2000 (ver Anexo 1).
Na altura desse licenciamento, as instalações existentes tinham capacidade para
56.000 galinhas poedeiras. No entanto, com a entrada em vigor da Diretiva nº
1999/74/CE de 19 de Julho de 1999 que estabelece as normas mínimas relativas
à proteção das galinhas poedeiras, com a obrigação de os aviários terem que
aumentar a área por galinha de 500 cm2 (e depois 550 cm2) para 750 cm2, a
empresa foi forçada a reduzir o número de galinhas por jaula de 5 para 4, tendo
ficado apenas com cerca de 44.000 galinhas, distribuídas por 3 pavilhões.
Pretende-se, agora, o aumento de capacidade de produção do aviário de
galinhas poedeiras, pelo que se irá proceder à remodelação de 2 pavilhões,
permitindo o alojamento de maior número de aves, cumprimento os novos
requisitos legais aplicáveis ao sector.
Trata-se de uma atividade sujeita ao Regime de Exercício da Atividade Pecuária
(REAP), estando a empresa enquadrada na respectiva Classe 1, conforme
definido no Anexo II do DL nº 214/2008 de 10 de Novembro.
1.5

Metodologia do EIA

Na elaboração do presente EIA foram seguidas as disposições legais contidas no
Decreto-lei nº 69/2000, de 3 de Maio e no Anexo II da Portaria nº 330/2001, de
2 de Abril.
A estrutura do EIA baseou-se nas especificações contidas nos referidos diplomas
legais, tendo estas sido adoptadas às características do projeto e à área de
implantação.
Em termos gerais o estudo tomou em consideração os seguintes pontos:
- Descrição atual do projeto e suas características funcionais;
- Caracterização do estado atual da qualidade do ambiente;
- Projeção da sua evolução futura;
- Previsão e avaliação dos principais impactes positivos e negativos e
proposta de correspondentes medidas minimizadoras de impactes
negativos;
- Avaliação global de impactes;
- Monitorização.
A estrutura de EIA assenta sobre o desenvolvimento de diversos descritores, a
contemplar nos diferentes capítulos deste relatório.
Em volume separado, elabora-se o Resumo Não Técnico do Estudo de Impacte
Ambiental, que pode ser consultado pelo público em geral.
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1.5.1

Caracterização da Situação de Referência

Esta fase do EIA teve por objectivo caracterizar e apurar os principais
descritores ambientais, biofísicos, socioeconómicos e culturais identificados e de
influência mais direta em toda a zona de inserção do projeto, com base num
levantamento da informação disponível e relevante, nomeadamente quanto ao
ambiente e demais características da região.
1.5.2

Identificação, Avaliação e Caracterização de Impactes

Nesta fase foram identificados e caracterizados os impactes resultantes da
implementação do projeto. A metodologia adoptada para a identificação e
análise dos impactes ambientais, teve em consideração o tipo de factores que,
em cada uma das fases do projeto, é responsável pela sua ocorrência.
Os impactes foram avaliados, tendo-se começado pela definição de critérios de
avaliação. Estes critérios, desdobrados em categorias, resultam da análise
efetuada pelos técnicos de cada especialidade, com base em fontes diversas,
incluindo valores disponíveis na literatura ou legislação, quando existentes.
1.5.3

Medidas de Minimização

Para os impactes negativos de maior importância, identificaram-se as possíveis
ações minimizadoras, mitigadoras ou compensatórias.
Em qualquer dos casos, os potenciais impactes são ponderados, de forma a
serem implementadas medidas preventivas adequadas, que garantam níveis de
impacte reduzidos e para que se atinjam limiares aceitáveis, tanto na fase de
construção como na de exploração ou na de encerramento da atividade da
empresa.
1.5.4

Apresentação de Resultados

O Estudo de Impacte Ambiental é constituído por três componentes:
Relatório de EIA (incluindo Plano de Monitorização);
Resumo não Técnico;
Anexos.
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2

OBJECTIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO
2.1

Descrição dos Objectivos e da Necessidade do Projeto

O objectivo do projeto é o licenciamento ambiental de uma instalação existente,
incluindo simultaneamente o licenciamento do aumento de capacidade instalada,
da unidade de criação e comercialização de galinhas e comercialização de ovos.
2.2

Antecedentes e Enquadramento Geral do Projeto

No Quadro 2 apresenta-se o enquadramento geral do projeto em estudo:
Quadro 2 - Enquadramento Geral do Projeto

Identificação do
Proponente

Queirós David e CA, Lda.

Localização

Rua de Vieiros, Maçorra, freguesia de Macieira da Lixa, concelho de Felgueiras,
distrito do Porto.

Projeto

Licenciamento Ambiental da Queirós David e CA, Lda. (Instalação Existente)

Dimensão da
Intervenção

Implantação numa área total de 3 807,95 m2, partindo dos atuais 3 185 m2.
Capacidade instalada pós-projeto de 75.530 galinhas poedeiras (±1.965.890 dúzias
de ovos anuais); Capacidade atual de 44.136 galinhas poedeiras (±1140990 dúzias
de ovos anuais).
- Decreto-Lei nº 214/2008 de 10 de Novembro - Anexo II,
Estabelecimento pecuário de classe 1

Enquadramento
Legal

- 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

Uso Atual do Solo

Real: A Queirós David e CA, Lda. encontra-se localizada e licenciada a funcionar
neste local, desde 1977.

Tipo de Exploração

Produção e comercialização de ovos

Objectivos e
necessidade do EIA

Identificar, analisar e avaliar os impactes e riscos que podem resultar da execução
do projeto.
Apontar medidas consideradas necessárias para um adequado enquadramento
ambiental.
Existência das instalações da empresa no local.

Justificação da
Localização do
Projeto

Existência de infraestruturas (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.
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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 infraestruturas de apoio, proximidade das
vias de comunicação, proximidade de clientes e fornecedores (incluindo
trabalhadores), entre outros.
A Queirós David e CA, Lda. já se encontra em funcionamento desde 1977, tendo
na altura a opção pelo local decorrido de vários factores:
- Proximidade de clientes e fornecedores, na cadeia de geração de valor.
- Proximidade de vias de comunicação.
- Afastamento em relação a aglomerados urbanos.
Uma vez definido o local e instalada a empresa, as alternativas a considerar têm
a ver com o tipo de tecnologia utilizada, quer em termos do processo produtivo,
quer no que se refere a opções na área do ambiente.
3.1.1

Alternativas de localização

A Queirós David & C.A., Lda. já se encontra instalada e em funcionamento. Não
foram consideradas alternativas de localização, já que a deslocalização da
empresa, com todos os custos associados, conduziriam ao seu encerramento.
Com o presente projeto pretende-se conhecer de modo mais detalhado os
impactes associados à estrutura produtiva criada ao longo dos anos, assim como
os eventuais impactes associados ao aumento da capacidade produtiva e das
instalações da empresa.
3.1.2

Alternativas à tecnologia usada

A alternativa em termos de aquisição de equipamentos, iria sempre resultar na
aquisição de equipamentos idênticos, mais evoluídos em termos tecnológicos,
conformes à legislação em vigor.
De facto, no caso particular da atividade exercida por esta empresa, as
caraterísticas das gaiolas (ver ponto 3.5) tem uma importância central para o
adequado cumprimento de requisitos legais, nomeadamente os introduzidos pelo
Decreto-Lei n.º 72-F/2003 de 14 de Abril que transpõe para a ordem jurídica
nacional a Directiva nº 1999/74/CE, do Conselho, de 19 de Julho, relativa à
protecção das galinhas poedeiras, e a Directiva nº 2002/4/CE, do Conselho, de
30 de Janeiro, relativa ao registo de estabelecimentos de criação de galinhas
poedeiras.
Com o actual projecto a empresa já adoptou as Melhores Técnicas Disponíveis
(MTD) para o sector, que constam do documento “Best Available Techniques
Reference Documents for Intensive Rearing of Poultry and Pigs”, publicadas pela
Comissão Europeia, em Julho de 2003
3.1.3

Alternativa considerada para realização do EIA

Assim, quanto às alternativas consideradas, a opção que se pensa mais
adequada é a manutenção da localização atual, com adaptação das atuais
infraestruturas, considerando, de forma atempada os requisitos legais
associados à criação de galinhas poedeiras.
3.2

Projetos complementares ou subsidiários

Não estão previstos projetos complementares ou subsidiários já que as
infraestruturas instaladas se consideram suficientes para absorverem os
impactes originados por um aumento da produção efetiva. Deste modo, não há
necessidade de alterações, nomeadamente quanto a acessos viários,
fornecimento de energia eléctrica, captação de água, tratamento de água
residual e abastecimento de matérias-primas.
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3.3

Program
mação Tem
mporal

A tab
bela seguintte resume a capacidade instalada de
e produção e a previsão
temp
poral de exp
ploração da Queirós
Q
Daviid & C.A., Ld
da. tendo em
m atenção o seu
histó
órico e dados
s previsionais.
Quadro 3 - Capacida
ade Produtiv
va e Previsão
o Temporal d
do Projeto

Fase de Pré
é-Projeto
44 136
6 galinhas
poedeiras
s (1140.990
0
dúzias
s de ovos)

Capacidade Instalad
da

Previsão
o Temporal

Fase de
e Exploração

…

3.4

Localiza
ação do Pro
ojeto

3.4.1

Concelh
hos, Fregue
esias e Aces
ssos

Fase de Desativ
vação

5 530 galinha
as
75
poede
eiras (2.064
4.075
dú
úzias de ovos
s)

…

20 Anos

1 Ano

Queirós David, Lda.
(ffonte:
www.viajar.clix.pt)

Imag
gem 1 - Enqu
uadramento nacional, re
egional e loca
al da Queirós David e CA
A, Lda.

As in
nstalações in
ndustriais da
a Queirós David & C.A., Lda.,
L
e as aç
ções decorre
entes
deste projeto, situam-se no Rua de Vieirros, Lugar de Maçorra, F
Freguesia de
e
Macieira da Lixa, Concelho de
d Felgueiras
s e Distrito do
d Porto.
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Imagem 2 - Localização da Queirós David & C.A., Lda., no extracto da Carta
Militar de Portugal, à escala 1:25 000

O acesso à empresa, para quem vem do Porto pode fazer-se pela autoestrada
A42, pela autoestrada A4 ou pela conjugação de ambas.
Contudo, como o percurso pela A42 é ligeiramente mais curto podendo ser
usado preferencialmente. Assim, seguir pela A42 até à saída para A11/
Felgueiras/ A7/ Guimarães/ A24/ Chaves virando pela A11 até à saída 13, para
N207/Felgueiras; toma-se o CM1181 e virando-se em direcção a Fafe pela
N101-4, até Maçorra.
3.4.2

Indicação das áreas sensíveis

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 proteção dos
monumentos nacionais e dos imóveis de interesse público. No entanto,
encontra-se na proximidade de áreas da Reserva Agrícola Nacional (RAN),
Reserva Ecológica Nacional (REN) e Domínio Hídrico/Zonas Vulneráveis.
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Quadro 4 - Condicionalismos
Condicionalismos
Reserva Agrícola Nacional (RAN)
(DL n.º 196/89, de 14 de Abril)
Reserva Ecológica Nacional (REN)
(DL n.º 93/90, de 19 de Março)
Domínio Hídrico/Zonas Vulneráveis
(DL n.º 235/97 de 3 de Setembro)

3.4.3

Distância
(km)
0,03 km

0,20 km

0,43 km

Planos de Ordenamento do Território

A Assembleia Municipal de Felgueiras aprovou, em 24 de Setembro de 1993, o
seu Plano Diretor Municipal, publicado através da Resolução do Conselho de
Ministros n.º 7/94, de 28 de Janeiro.
Posteriormente teve uma alteração parcial que foi publicada pelo Edital n.º
469/2008, de 12 de Maio, no Diário da República (2ª série) a 12 de Maio, com a
Rectificação nº 1148/2008, de 23 de Maio de 2008 (2ª série), publicada no
Diário da República, 2.ª série, n.º 91, de 12 de Maio de 2008.
Este regulamento, na SECÇÃO II, relativa a Espaços Industriais, no seu Artigo
16.° diz que os espaços industriais podem designar-se por zonas industriais e de
concentração industrial. Os aviários e outras instalações da Queirós David e CA,
Lda. encontram-se num local com esta classificação.
3.4.4

Condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública

O projeto insere-se num local já ocupado pela empresa promotora e licenciado
pela Câmara Municipal de Felgueiras.
De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal (PDM) de
Felgueiras (Anexo 1), estas instalações encontram-se edificadas em terreno
classificado como Espaço Industrial e será nesta fração que serão realizadas as
obras, não estando prevista a afetação qualquer outra parcela.
A área envolvente imediata, em todas as direções, encontra-se classificada área
de Floresta Dominante espaços arborizados e Reserva Agrícola Nacional (RAN).
De acordo com a Planta de Condicionantes do mesmo PDM (Anexo 1), a área
ocupada pela empresa não apresenta classificação condicionante, no entanto a
área envolvente imediata encontra-se classificada a Sul como RAN.
Nas proximidades da empresa não existem Áreas Protegidas nem Sítios da Rede
Natura 2000.
3.4.5 Equipamentos e infraestruturas potencialmente afectados pelo
projeto
Não se identificaram equipamentos e infraestruturas relevantes potencialmente
afectados pelo projeto, além da rede viária que serve a empresa e que será
objecto de análise neste estudo.
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3.5

Caracterização do Processo Produtivo

A empresa possui um Núcleo de Produção Avícola (NPA), com exploração em
regime intensivo de galinhas poedeiras para produção de ovos.
O modo de produção consiste na criação de galinhas no sistema de gaiolas
melhoradas, estando os animais agrupados em bandos (3) e distribuídos por 3
pavilhões.
O sistema de produção assenta no princípio “tudo dentro, tudo fora”, ou seja:
- Os bandos são compradas alternadamente, com a idade de 16-18
semanas, a aviários especializados na recria, no mercado nacional ou
espanhol.
- Ficam na empresa até às 80-90 semanas, período durante o qual as
galinhas vão realizando a postura dos ovos.
- Passado esse tempo, o bando é enviado 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 por aspiração, e entrando novo bando.
As instalações cumprem o normativo previsto na Portaria nº 637/2009 de 9 de
Junho, bem como adoptam as Melhores Técnicas Disponíveis (MTD) para o
sector, publicadas pela Comissão Europeia no documento “Best Available
Techniques Reference Documents for Intensive Rearing of Poultry and Pigs”, de
Julho de 2003.
As galinhas poedeiras estão alojadas no sistema de gaiolas melhoradas,
agrupadas em baterias (3 baterias de 5 andares no Pavilhão 1 e 3 baterias de 6
andares no Pavilhão 3). Devido às dimensões dos pavilhões, no Pavilhão 1 as
baterias são constituídas por gaiolas com cerca de 50 galinhas cada, enquanto
no Pavilhão 3 existem gaiolas de 30 e de 36 galinhas cada.
Cada gaiola dispõe de uma área de 750 cm2 por ave, de acordo com as normas
europeias de bem-estar animal, estando dotadas de ninho, esgravatador de
unhas, poleiros, comedouro e bebedouros e tapetes de recolha automática de
ovos e de extracção de estrumes, conforme se mostra na figura 3:

Imagem 3 - Desenho das gaiolas melhoradas
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Este tipo de alojamento cumpre também o normativo previsto na Portaria nº
637/2009 de 9 de Junho, bem como adopta as MTD para o sector, publicadas no
documento atrás referido.
Para além disso, os pavilhões estão inseridos em área vedada, de forma a
controlar o acesso de pessoas e viaturas, sendo construídos em estrutura
metálica com paredes isoladas termicamente (painéis sanduiche) e com paredes
e pisos limpos para facilitar a sua limpeza. Para além disso, são fechados, para
evitar o acesso de animais (cães ou gatos, por exemplo) existindo em cada
entrada um pedilúvio para desinfecção do calçado.
No interior as baterias dispõe de sistemas autónomos de abastecimento de água
e ração (canalizações), bem como sistemas de extracção de ovos e de estrumes
(tapetes transportadores de esteira).
Os transportadores de ovos levam-nos para o exterior, sendo aí recolhidos por
novo tapete transportador, que os conduz para o Centro de Classificação de
Ovos.
Em cada pavilhão, os estrumes são conduzidos para o exterior para um sistema
autónomo de secagem a ar quente, e após essa operação encaminhados para
uma nitreira, coberta e impermeabilizada. O transporte é feito por transportador
de parafuso.
As aberturas para o exterior estão guarnecidas por rede de malha estreita,
evitando a entrada de pássaros.
A manutenção e limpeza dos pavilhões é feita sempre por aspiração (a utilização
de água poderia facilitar a transmissão de doenças às galinhas); mesmo quando
se faz o vazio sanitário, apenas se aspiram os locais. A água é usada apenas
para limpeza das instalações sociais e do Centro de Classificação de Ovos
3.6

Descrição das Atividades Desenvolvidas na Instalação

A Queirós David & C.A., Lda. tem como objectivo a produção de ovos.
Para além dos aviários, a empresa tem ainda anexo:
- Um Centro de Classificação de Ovos, com o objectivo de proceder à
classificação e embalagem dos ovos, quer de produção própria quer de
outros fornecedores
- Encontra-se em fase de projecto a instalação de uma unidade de
produção de ovo líquido (cassage), com o qual se pretende adequar a
oferta da produção às actuais exigências do mercado, cujo processo de
licenciamento de produção se encontra a decorrer.
- Para além disso a empresa tem algumas carrinhas que fazem a
distribuição dos ovos provenientes do Centro de Classificação pelos
clientes.
O transporte das galinhas quando entram (o bando completo -entre 30.000 a
45.000 galinhas) é feito pelas viaturas dos produtores, bem como a sua saída
para abate é feita nos camiões do matadouro.
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3.7

Recursos Humanos, Equipamentos e Instalações

No Anexo 2, apresentam-se as plantas à escala 1/500 e 1/200 com a descrição
geral das instalações e implantação dos equipamentos.
Recursos humanos
A Queirós David & C.A., Lda. possui ao seu serviço 9 trabalhadores, num turno
de produção. Contudo, estes trabalhadores estão afectos sobretudo ao centro de
classificação de ovos.
Quadro 5 - Quadro de Pessoal

Função

Mulheres

Homens

Total

Administrativo

1

1

Distribuição (motoristas)

3

3

Apoio e manutenção

1

1

Classificação de ovos

4
Total =

4

4

5
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Quadro 6 - Turnos Normais

Período

Descrição
Período

Turno normal 1
H

Administrativos e
Comerciais

8
1

Fabris
Outros

Total

8.00-12.00 e 13.0017.00

N.º de horas
Dias da Semana

M

1
4

4

4
4

O regime de laboração corresponde ao do 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 efetuando qualquer paragem anual.
Atendendo a que:
- A empresa engloba várias atividades, nomeadamente a Classificação de
Ovos e futuramente a produção de ovo líquido,
- O facto de o funcionamento dos aviários ser totalmente automatizado,
nomeadamente a alimentação e o fornecimento de água.
estes não tem um quadro de pessoal específico, sendo as operações de
vigilância desempenhadas pelo pessoal, em parte do seu tempo.
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Equipamentos
Em termos de equipamentos, apresenta-se no quadro seguinte uma listagem
dos principais equipamentos instalados:
Quadro 7 - Equipamentos a instalar

Quantidade

Descrição

Pav. 1

Pav. 3

Total

36

40

76

Nora de elevação de ovos

3

4

7

Circuito de águas

1

1

2

Circuito alimentador de ração

1

1

2

Compressor

1

1

2

Tapete de recolha de estrumes

3

3

6

15

11

26

Secador de estrumes

1

1

2

Transportador de estrume seco

1

1

2

Autómato programável

1

1

2

Silos de ração

2

2

4

Tapetes de recolha de ovos

Ventiladores

Uso geral:
Transportador geral de ovos

1

Aspirador de alta pressão

1

Depósito de combustível com bomba

1

Bomba distribuidora de água (4 cv)

1

Balança de 40 ton

1

Instalações
A atividade pecuária encontra-se inserida num terreno próprio da empresa, com
a área total de 2,49 hectares, dividida em área florestal e zona industrial.
A exploração agrícola encontra-se registada no Sistema de Informação Parcelar
(SIP) com:
Nº de beneficiário: 4891844
Identificação das Unidades de Produção (UP):
Nº

Área

Nome

01

2,49 ha

Aviários

Identificação das parcelas:
Nº do parcelário

Área

Nome

198 487 340 7900

2,49 ha

Aviários
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Caracterização das sub-parcelas:
Nº da Sub-Parcela

Área (ha)

Ocupação do solo

002

1,45

Espaço florestal arborizado

003

1,03

Área social – Instalações pecuárias

As instalações da empresa encontram-se distribuídas por vários edifícios, cuja
evolução será a seguinte:
Quadro 8 - Área construída existente e área a construir

Pavilhão 1

Área existente

Área final

Pé direito

1 161,00 m2

1 437,00 m2

5,73 m

2

Pavilhão 2 - desactivado

2

634,00 m

634,00 m
2

Pavilhão 3
Escritório e Centro de Classificação de Ovos
Anexo de apoio*

1 164,00 m

1 500,00 m

4,51 m

755,71 m2

755,71 m2

3,90 m

2

2

3,10 m

2

3,90 m

265,40 m

265,40 m

2

Pavilhão de recria desactivado
Total

3,10 m
2

408,33 m

408,33 m

4 388,44 m2

5 000,44 m2

No edifício destinado a Escritório e Centro de Classificação de Ovos encontramse ainda:
- Instalações sanitárias, separadas por sexo (2), em número suficiente
para o actual quadro de pessoal e de acordo com o Regulamento Geral
de Segurança e Higiene do Trabalho nos estabelecimentos industriais,
nomeadamente tendo em atenção que a atividade produtiva se
desenvolve ao longo de um turno diário na produção.
Quadro 9 - Instalações sanitárias existentes

Descrição

Quantidade
Homens

Mulheres

Sanitários

1

1

Lavabos

1

1

Balneários

1

1

Vestiários

5

5

- Área social – a empresa dispõe ainda de um pequeno espaço, equipado
com mesas e cadeiras onde os trabalhadores podem tomar pequenas
refeições.
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3.8

Materiais e Energia Utilizados e Produzidos

3.8.1

Matérias-primas, secundárias e acessórias e produtos finais

3.8.1.1

Aves

A Queirós David & C.A., Lda. procede à aquisição de bandos completos de
galinhas (30 000 a 40 000 aves) com 16-18 semanas, permanecendo estas no
aviário até às 80-90 semanas (cerca de um ano e meio).
As aves são provenientes de aviários nacionais ou espanhóis.
3.8.1.2

Água

A Queirós David & C.A., Lda., consome água que é utilizada para abastecimento
dos bebedouros dos animais, nas instalações sanitárias e para a limpeza das
instalações sociais e centro de classificação de ovos. O aviário propriamente dito
não é limpo com água, sendo as limpezas efetuadas a seco, por aspiração.
A captação é feita a partir de uma mina de água superficial, com condução para
um depósito, onde é sujeita a tratamento por adição de hipoclorito de sódio.
Este tipo de captação não é sujeita a licenciamento.
A mina de água pertencente a vários consortes e situa-se a cerca de 1.400
metros em linha recta (devido ao relevo acidentado a canalização tem uma
extensão de perto de 3 km), a NNE das instalações, junto ao Rio de Passarias,
com seguintes coordenadas rectangulares planas no sistema Hayford-Gauss,
referidas ao ponto central: -1.143,5969 m, + 188.373,4645 m (x, y).
Consideram-se os seguintes consumos:
- Abastecimento dos bebedouros das Galinhas poedeiras:
O seu cálculo é feito com base no pressuposto de que uma galinha bebe
o dobro da quantidade de ração consumida, pelo que teremos o seguinte
consumo anual máximo:
240 g(ml)/dia x 75.530 = 18.127 litros/dia =» ± 6.620 m3/ano
- Centro classificação de ovos:
Para limpeza diária das instalações, e sendo o seu consumo na ordem
dos 500 l/dia, a que corresponde um consumo anual máximo de cerca
de 110 m3/ano.
- Instalações sanitárias:
Tendo por base um consumo médio diário de 200 litros por trabalhador,
teremos um consumo anual máximo de cerca de 560 m3/ano.
Com base nestes pressupostos, a empresa terá um consumo anual máximo de
±7.290 m3/ano (607,5 m3/mês).
Quadro 10 - Consumo Anual de Água

Consumo anual de água
Água proveniente de captações

7.290

m3/ano

Consumo total anual de água

7.290

m3/ano

Em termos de qualidade da água, e sendo para utilizações humanas e consumo
por animais, os seus parâmetros de qualidade terão que obedecer aos critérios
definidos no Decreto-Lei nº 306/2007 para a água própria para consumo
humano.
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Assim a empresa procede ao tratamento das águas, com adição de pastilhas
efervescentes desinfectantes (4 a 5 pastilhas diárias de SEPTRIVET ou
AQUASEPT) em depósito próprio.
Sendo o maior consumo utilizado no abastecimento dos bebedouros das
galinhas, a utilização racional da água é evidenciada pela utilização de
bebedouros tipo chupeta, os quais são acionados diretamente pelas aves,
evitando desperdícios.
3.8.1.3

Rações

A Queirós David & C.A., Lda., tem como principal matéria-prima as rações
consumidas pelas galinhas; como os medicamentos a administrar às galinhas
são incluídas nas rações na fábrica destas, não há aquisição direta de
medicamentos de uso veterinário nem são gerados resíduos de embalagens
destes.
A alimentação dos animais é feita à base de rações, fornecida por duas
empresas do ramo.
Estas são feitas à base de cereais (milho e soja) sendo enriquecidas com
carbonato de cálcio, farinhas de arroz e trigo (proveniente de produtos e
subprodutos das indústrias da Panificação e Massas) e bagaços de girassol,
existindo um técnico superior especializado (veterinário) da empresa
fornecedora que acompanha a evolução das aves.
Esta composição é ajustada em função das necessidades e idade das aves,
podendo-se distinguir as três fases: das 17 às 20 semanas com ração de prépostura; das 21 a 40 semanas com Ração de postura (1ª fase) e mais de 40
semanas com ração mais rica em Cálcio, de modo a favorecer a postura.
O consumo de ração assenta no pressuposto de um consumo médio por galinha
e por dia de 120 g/ave/dia, pelo que teremos:
Quadro 11 - Consumo de Rações

Nº de galinhas

Consumo de
ração (ton/dia)

Consumo de
ração (ton/ano)

Pavilhão 1

44.450

± 5,334

± 1.347

Pavilhão 3

31.080

± 3,730

± 1.361

75.530

± 9,064

± 3.308

Em termos de armazenamento foram instalados silos de armazenagem junto de
cada pavilhão, com capacidades previstas para:
Pavilhão 1 – Dois silos, sendo um de 18 ton e o outro de 10 ton
Pavilhão 3 – Dois silos, sendo um de 24 ton e o outro de 12 ton.
O que corresponde a uma capacidade total de armazenagem de 64 toneladas,
suficiente para 5 dias seguidos.
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3.8.1.4

Produtos Químicos

A empresa consome alguns produtos químicos, usados essencialmente para
desinfecção e limpeza.
Quadro 12 - Consumo Anual de Produtos Químicos considerados perigosos

Designação

AQUASEPT

Capacidade
Armazenamento

Consumo anual

Orgânico/
Inorgânico

250 pastilhas

Cerca de 1700
pastilhas por ano
(cerca de 300 kg)

Inorgânico

5 litros

60 litros/ano

Inorgânico

NEUTRODERM

3.8.1.5

N.º CAS

N.º CE

2893-78-9

220-767-7

124-04-9

204-673-3

66455-29-6

266-368-1

Produtos e sub-produtos de origem animal

O aviário da Queirós David & C.A., Lda. tem como produtos finais os ovos que
são encaminhados para o centro de classificação de ovos da empresa e as
próprias galinhas, depois de atingirem o limite de idade considerado adequado
para a postura, mas que podem ser abatidas e comercializadas para o mercado
de carnes de aves.
A atividade pecuária assenta na distribuição das galinhas poedeiras em bandos,
cada um dos quais é instalado em pavilhão próprio.
Os bandos são compradas alternadamente, com a idade de 16-18 semanas, a
aviários especializados na recria, no mercado nacional ou espanhol, ficando na
empresa até às 80-90 semanas, período durante o qual as galinhas vão
realizando a postura dos ovos. Passado esse tempo, o bando é enviado 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 por
aspiração. Nesta limpeza não se efetua qualquer lavagem, de forma a evitar a
possibilidade de acumulações de humidade e a ocorrência de infecções que
possam vir a afectar as condições sanitárias da instalação. Nesta fase procedese também à manutenção dos equipamentos, aproveitando o facto de as
instalações estarem vazias. Após estas operações entra um novo bando,
retomando-se a fase de produção.
Com o aumento de capacidade de produção do aviário de galinhas poedeiras,
objeto deste projeto, irá proceder-se à remodelação de 2 pavilhões, permitindo
o alojamento de maior número de aves, e ficando com a seguinte capacidade de
produção:
Quadro 13 - Capacidade Produtiva

Capacidade máxima de
animais actual

Capacidade máxima de
animais, a instalar

Pavilhão 1

15.480 galinhas

44.450 galinhas

Pavilhão 2

12.752 galinhas

Desactivado

Pavilhão 3

15.904 galinhas

31.080 galinhas

44.136 galinhas

75.530 galinhas

± 574 CN

± 982 CN

Total =
Capacidade expressa em
cabeças normais (CN)
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Com o presente projeto a empresa irá concentrar a produção em apenas 2
pavilhões, admitindo-se no entanto que, a médio prazo, se reative o pavilhão nº
2 com aumento da capacidade de produção.
Após o arranque da produção de ovo líquido (cassage), a empresa passará a
comercializar também esse sub-produto.
Quadro 14 - Evolução da Produção

Situação atual

Situação futura

Nº de
galinhas

Produção de
ovos (dúzia/dia)

Nº de
galinhas

Produção de
ovos (dúzia/dia)

Produção de ovos
(dúzia/ano)

Pavilhão 1

15.480

± 1.096,5

44.450

± 3.148,5

± 1.149.202,5

Pavilhão 2

12.752

± 903,0

---

---

---

Pavilhão 3

15.904

± 1.126,5

31.080

± 2.201,5

± 803.547,5

Total =

44.136

± 3.126,0

75.530

± 5.386,0

± 1.965.890,0

Observação: o cálculo da produção prevista assenta no pressuposto de que a produção
média de ovos é de cerca de 85 % do número de galinhas.

Em termos de sub-produtos de origem animal, há a mencionar a venda quer de
estrumes secos, quer a das próprias aves para abate, após final do período de
permanência de empresa, e que se indicam no quadro seguinte:
Evolução da Produção
Sub-produto
Galinhas poedeiras
Estrumes secos

Quantidade

Destino

66 ton/ano*

De 2 em 2 anos os bandos são
vendidos para abate

1.178,3 ton/ano*

Vendido como fertilizante
agricultores locais

para

os

*Valores previstos para produção pós projecto

3.8.2

Energia utilizada e produzida

As necessidades de energia do aviário restringem-se à operação dos
equipamentos (esteiras de ovos, bombas alimentadoras de água e ração e
compressores e ao acionamento dos ventiladores). Acrescem ainda os consumos
do centro de classificação de ovos.
Com o atual projeto não está previsto o aumento do consumo energético, pois
apesar de haver mais equipamentos estes terão um melhor desempenho
energético.
Dado que os consumos energéticos ficam abaixo dos limites definidos no
Decreto-Lei n.º 71/2008 de 15 de Abril, a Queirós David & C.A., Lda. não é
considerada uma empresa consumidora intensiva de energia.
Quadro 15 - Consumo Anual de Energia

Formas de Energia
Sector

Todos

Eletricidade
kWh

tep

120 000

25,8

A conversão para tep foi efetuada de acordo com o Despacho n.º 17313/2008.

19
Quadro 16 - Consumo Específico de Energia

Valores no Período de Referência
P

Sector

Todos (excepto
transportes)

E

C=E/P

Produção
(dúzias de
ovos)

Energia
(kgep)

Cons. Esp. Energia
(kgep/dúzia de ovos)

1.965.890

25.800

0,0125

O valor de produção refere-se à quantidade de ovos produzidos, em dúzias.
A Queirós David & C. A., Lda. possui 4 carrinhas afectas ao transporte de ovos,
associadas à atividade do centro de classificação e não do aviário, existindo um
depósito de gasóleo, de 6.000 litros, que se encontra em fase de licenciamento.
O calor produzido pelas aves é canalizado através dos ventiladores, sendo
aproveitado para a secagem do estrume por elas produzido, evitando o consumo
de energia para essa operação e facilitando o maneio dos efluentes pecuários.
3.9

Efluentes, Resíduos e Emissões Previsíveis

3.9.1

Fase de construção

Dada a natureza do actual projeto, e dado o volume de efluentes, resíduos e
emissões na fase de funcionamento, considera-se que estes, na fase de
construção associada ao projeto, têm valores sem significado, sendo geridos
juntamente com os gerados no funcionamento. No entanto, os resíduos gerados
na construção e demolição têm que ser geridos como tal, com encaminhamento
para destino adequado.
3.9.2
3.9.2.1

Fase de funcionamento
Efluentes Líquidos

Uma vez que a actividade do aviário não gera efluentes industriais, haverá que
considerar apenas os efluentes domésticos provenientes das instalações
sanitárias e da limpeza do Centro de Classificação de Ovos.
De referir que no caso da limpeza das instalações, esta é feita sobretudo à base
de aspiração uma vez que tratando-se de local para manuseamento de produtos
alimentares se deve evitar ao máximo a utilização de água, por questões de
higiene alimentar.
Todos os efluentes líquidos são conduzidos a um sistema depurador constituído
por fossa séptica e poço absorvente, considerando-se que há um retorno ao
meio de 80% dos consumos de água do tipo doméstico ( instalações sanitárias e
limpezas).
Quadro 17 - Descargas de Águas Residuais do tipo doméstico

Descargas médias de águas residuais
Água residual do tipo doméstico

536 m3/ano

Tratando-se de um sistema constituído por fossa séptica e poço absorvente, que
serve uma população inferior a 10 habitantes / equivalentes, não está sujeito à
obtenção de qualquer título de utilização de Recursos Hídricos.
Não foi analisada a constituição analítica destes efluentes que, dada a sua
origem, terão características equiparada às dos efluentes do tipo doméstico,
com elevadas CQO, CBO, azoto e fosfatos antes do tratamento na fossa séptica.
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Da criação e manutenção das galinhas não resultam efluentes líquidos pois as
fezes dos animais são secas, compactadas e adquiridas por agricultores para a
fertilização de solos agrícolas.

3.9.2.2 Emissões para a Atmosfera
A atividade produtiva da Queirós David & C.A., Lda. não obriga à existência de
quaisquer equipamentos de queima não existindo qualquer fonte fixa de
emissão. As emissões para a atmosfera mais importantes são as resultantes do
metabolismo dos animais e da circulação das viaturas de transporte de ovos
(fora da atividade direta do aviário).
Por outro lado, a empresa dispõe de ventiladores, para arrefecimento dos
pavilhões do aviário nos períodos de maior calor, não recorrendo a
equipamentos de refrigeração que utilizem gases de refrigeração potencialmente
nocivos para a camada de ozono ou com precursores do efeito de estufa.

3.9.2.3 Efluentes Pecuários
O Código de Boas Práticas Agrícolas para a Proteção da Água Contra a Poluição
com Nitratos de Origem Agrícola (CBPA), publicado pelo Ministério da
Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas diz no seu ponto 2:
“Os dejectos produzidos nas explorações pecuárias, bem como os estrumes,
chorumes e compostos que a partir deles poderão obter-se, deverão ser
utilizados na fertilização dos solos e das culturas de forma tecnicamente correta
para deles conseguir retirar o melhor proveito sem fazer perigar a qualidade do
ambiente.
Haverá, por isso, que aplicá-los nas quantidades e épocas mais adequadas, o
que obrigará a ter de armazená-los durante períodos maiores ou menores de
tempo. As explorações agro-pecuárias necessitarão, por isso, de instalações
apropriadas com capacidade suficiente para conservar em boas condições essas
matérias fertilizantes até à altura em que elas devam ser aplicadas. Tais
instalações deverão ser operadas de forma a evitar ou a reduzir ao máximo a
poluição das águas, superficiais ou freáticas, e do ar. (…)
Relativamente aos estrumes, convirá guardá-los, como atrás se referiu, em
recintos apropriados, se possível protegidos das águas das chuvas, com
pavimento impermeável, em pilhas ou medas, até dois metros de altura, que
periodicamente são revolvidas para facilitar um conjunto de transformações
microbianas aeróbias através das quais se conseguirá a sua maturação. Durante
este processo verifica-se, em condições normais, uma abundante libertação de
calor, atingindo a temperatura do estrume valores suficientemente elevados
para destruir a maior parte dos microrganismos patogénicos e as sementes de
ervas daninhas eventualmente presentes.”
Quadro 18 - Quantidade média de nutrientes principais excretados anualmente
por unidade animal das principais espécies pecuárias
Animais
(unidade de
cálculo)

Espécie animal e
tipo de produção

100

Lugares
poedeiras

Nutrientes principais produzidos (em kg por
unidade animal e ano)
N

P2O5

K2O

1

46

25

(Extrato da tabela constante no Anexo 1 – CBPA)

Quadro 19 - Quantidade e composição de estrumes e de chorumes não diluídos
produzidos anualmente pelas principais espécies pecuárias, conforme o sistema
de estabulação
Espécie
pecuária

Sistema de
Estabulação

Género e quantidade anual de
matéria fertilizante produzida

Teor em kg/m
(dejectos totais ou
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chorume não
diluído) ou kg/t
(estrume)

Galináceos (por
100 lugares de
galinhas
poedeiras)

Produto

Produto

Quantidade
(m3 ou t)

P2O5

K2O

Criação em
baterias (com
tapete rolante
para as dejecções)

Criação em
baterias (com
tapete rolante
para as
dejecções)

Excrementos

46

25

(Extrato da tabela constante no Anexo 2 – CBPA)

Estes valores são, contudo, diferentes dos indicados no Plano de Gestão de
Efluentes Pecuários (PGEP) - DRAP Norte, da Queirós David & Companhia, Lda,
anexo ao Projecto REAP.
As fezes das galinhas (excrementos), considerados efluentes pecuários, de
acordo com a Portaria nº 631/2009 de 9 de Junho, são recolhidos em
passadeiras e enviados para um secador de estrume. A secagem do estrume é
feita apenas com a ventilação natural e o calor gerado pela atividade biológica
das galinhas, não tendo outro consumo de energia. A produção de estrume
corresponde a menos de 40 g/dia/galinha.
Na situação atual são produzidas + 500 ton/ano, podendo atingir, em velocidade
de cruzeiro + 1.178 ton/ano. Os estrumes secos ficam em local
impermeabilizado, sendo vendidos a agricultores que os utilizam no maneio das
suas terras, como adubo, reduzindo a quantidade de fertilizantes industriais
aplicados.
Quadro 20 - Quantidades obtidas no Plano de Gestão de Efluentes Pecuários
Nº animais

Sólido

Galinhas
poedeiras

Estrume
(t/ ano)

75 530

1 178,3

Nutrientes totais
N total
(kg/ ano)
31 813

N disponível
(kg/ano)
15 907

P2O5
(kg/ ano)

K2O
(kg / ano)

35 348

23 565

Os estrumes são armazenados em espaço próprio (nitreira), coberto e
impermeabilizado, com as seguintes características:
Quadro 21 - Armazenamento de estrumes
Tipo
(Fossa/ nitreira)

Descritivo

Secção
(Circular/
Rectangular)

Estado

Comprimento
ou raio (m)

Largura
(m)

Altura
(m)

Vol
nitreiras
(m3)

Nitreira

Pavilhão
impermeabilizado

Rectangular

Construída

19.4

11.5

3.0

669.3

Não tendo a empresa área agrícola própria, procede à venda a terceiros dos
estrumes secos para valorização agrícola; no formulário PGEP disponibilizado
pela Direção Regional de Agricultura, anexo ao projecto REAP, indicam-se os
principais destinatários e características das suas explorações.
De referir entretanto que o facto de a empresa proceder à secagem do estrume
das galinhas permite a sua aplicação e venda ao longo de todo o ano, e não
apenas nos períodos previstos para os estrumes verdes para esse efeito,
permitindo uma gestão de efluentes pecuários mais eficaz.
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3.9.2.4 Resíduos
Os resíduos gerados pela normal laboração da empresa, de acordo com a análise
à situação corrente, podem ser classificados do modo a seguir descrito, tendo-se
optado por incluir para cada tipo de resíduo o respectivo código LER (Lista
Europeia de Resíduos), constantes na Decisão da Comissão 2000/532/CE, de 3
de Maio, alterado pelas Decisões da Comissão 2001/118/CE, de 16 de Janeiro e
2001/119/CE, de 22 de Janeiro e pela Decisão 2001/573/CE de 23 de Julho,
transpostas pela Portaria n.º 209/2004 de 3 de Março.
Ao nível da gestão de resíduos, a empresa tem tido uma prática que se pode
considerar aceitável, já que os resíduos gerados são encaminhados para
entidades licenciadas, algumas delas com sistemas de triagem, o que permite
que os resíduos possam ser valorizados, mesmo não tendo sido segregados na
origem. Para além disso, encontra-se inscrita no SIRAPA, efectuando o
preenchimento anual dos formulários MIRR.
Dado que as quantidades de resíduos produzidos são relativamente pequenas,
não existe um parque de resíduos específico, onde se centralize a armazenagem
de resíduos da empresa.
Relativamente aos resíduos de origem animal têm sido implementadas várias
medidas de tratamento dos subprodutos e o seu encaminhamento para destinos
adequados que se têm mostrado eficazes, nomeadamente na prevenção de
odores, de que se destacam as seguintes:
- Ovos partidos ou estalados
Ao longo do processo de recolha e de selecção podem sempre surgir
alguns ovos partidos e/ou estalados os quais não podem ser
comercializados. Esses resíduos são recolhidos e congelados em arca
congeladora própria, instalada em anexo próprio.
Trata-se de quantidades reduzidas (entre 150 a 200 kg por mês), e que
são enviados em atrelado próprio, isolado termicamente e devidamente
licenciado, para uma Unidade Técnica de Saúde (UTS) – Savinor,
devidamente certificada para fazer o seu processamento (incineração).
- Aves mortas
Atendendo ao elevado número de aves é de esperar alguma
mortalidade; com base na experiência da empresa, esta mortalidade é
bastante reduzida. Assim, aquando da inspecção diária, é feita a
verificação da existência de aves mortas, as quais são retiradas e
congeladas em arca congeladora própria.
Uma vez mais, trata-se de quantidades reduzidas (cerca de 200 kg por
mês), e que são enviados em atrelado próprio, isolado termicamente e
devidamente licenciado, para uma Unidade Técnica de Saúde (UTS) –
Savinor, devidamente certificada para fazer o seu processamento
(incineração).
- Líquidos de ovos
Proveniente de ovos estalados ou partidos, a sua quantidade é muito
reduzida (10 a 15 litros por semana) sendo armazenado em contentores
de plástico e despejados directamente no colector de recepção da ETAR
de Várzea, Felgueiras, de acordo com as instruções dadas pelos seus
responsáveis
A verificação do correto acondicionamento é feita, através de registo próprio,
sempre que há saída de subprodutos. A inspeção é visual complementada,
eventualmente, com outras medidas específicas a decidir caso a caso.
A forma de confirmação do licenciamento dos operadores é efectuada solicitando
a todas as entidades que recolhem resíduos, um comprovativo do respectivo
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licenciamento (mesmo que se faça a consulta no site da Agência Portuguesa do
Ambiente). No início de cada ano será feita uma verificação da validade das
licenças e será solicitado novo comprovativo caso a licença perca a validade ao
longo desse ano civil.
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Quadro 22 - Resumo dos Resíduos

Resíduos
Perigosos

Resíduos
não
Perigosos

Situação de Referência

Situação Pós-Projeto

(em toneladas/ano)

(em toneladas/ano)

Entrega dos usados na
aquisição de novos

Não relevante (menor
que uma dúzia de
unidades por ano)

Sem alteração

20 01 21*

Entrega das usadas na
aquisição de novas

Cerca de 175 unidades
por ano

Sem alteração

Todos os sectores
da empresa

20 01 35*

Entrega dos
equipamentos usados
na aquisição de novos

Não relevante (menor
que seis unidades por
ano)

Sem alteração

Resíduos Gerados

Operação
Geradora

Código LER

Destino

Situação de Referência

Situação Pós-Projeto

(em toneladas/ano)

(em toneladas/ano)

Resíduos equiparados a
domésticos

Todos os sectores
da empresa

20 03 01

RRI – Recolha de
Resíduos Industrias, em
Vila Nova de Famalicão

Papel/cartão ±1
ton/ano

Sem alteração

Resíduos Gerados

Operação
Geradora

Código LER

Destino

Toners e Cartuchos

Diversos sectores
da empresa

08 03 17*

Lâmpadas fluorescentes

Manutenção das
instalações

Telemóveis / computadores/
outros REEE

Plásticos ±0,1 ton/ano
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Os impactes originados pelos resíduos na fase de exploração e desativação
do projeto são reduzidos por se proceder à sua entrega a entidades
devidamente licenciadas ou enquadradas nas fileiras de resíduos.
Na empresa não se realizam operações de valorização ou eliminação de
resíduos.
3.9.3

Fase de desativação

A Queirós David & C.A., Lda. prevê que os aspectos principais a considerar em
fase de desativação, que representarão preocupação em termos do seu destino
final, serão:
- Rações sobrantes.
- Animais vivos e ovos sobrantes.
- Estrumes armazenados.
- Produtos químicos, considerando que alguns podem ser produtos
perigosos.
- Equipamentos e ferramentas, tendo em consideração que alguns podem
conter produtos perigosos, nomeadamente óleos usados, filtros, etc.
- Instalações, tendo em consideração que alguns edifícios podem ser
usados para outras utilizações.
- Infraestruturas como energia eléctrica e depósito de água.
O seu destino será no entanto semelhante ao que já está em prática na
empresa, ou seja:
- Matérias primas, produtos e sub-produtos de origem animal –
encaminhamento para as entidades já responsáveis pelo seu destino
(fornecedores, matadouros e/ou clientes e agricultores).
- Outros resíduos - entrega a entidades devidamente licenciadas ou
enquadradas nas fileiras de resíduos.
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3.10
Fontes de Produção e Níveis de Ruído, Vibrações, Luz, Calor,
Radiação
3.10.1 Fase de construção
Na fase de construção as fontes de ruído estarão associadas à realização de
obras de adaptação e construção de edifícios e à colocação de máquinas e
outros equipamentos, que ocorrerão sempre durante o dia e em horário laboral.
Os níveis de vibrações, luz, calor e radiação não terão significado.
3.10.2 Fase de funcionamento
3.10.2.1 Ruído
3.10.2.1.1 Considerações Gerais
A prevenção do ruído e o controlo da poluição sonora visam a salvaguarda da
saúde humana e o bem-estar das populações. Foi efetuado um estudo do Ruído
Ambiental, pelo Laboratório de Monitorização Ambiental do Centro Tecnológico
da Cerâmica e do Vidro que emitiu o Relatório de Ensaio Nº 313.20/2013, que
se apresenta, na íntegra, no Anexo 3.
3.10.2.1.2 Resultados das medições de ruído ambiental
3.10.2.1.2.1

Metodologia

As medições foram efetuadas em conformidade com a metodologia descrita no
relatório de ensaio.
Por outro lado, a metodologia usada na seleção de pontos para medição do ruído
residual baseou-se na escolha de pontos onde a influência da unidade era nula e
as demais fontes sonoras e sua influência idênticas às verificadas nas medições
do ruído particular pois não houve possibilidade de efetuar paragens da
instalação para se efetuar a medição do ruído residual.
3.10.2.1.2.2

Resultados

3.10.2.2 Critério da Incomodidade
De acordo com o ponto b) do nº 1º do Artº 13º do Decreto-Lei nº 9/2007, a
diferença entre o valor do nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A, LAeq,
do ruído ambiente determinado durante a ocorrência do ruído particular da
atividade ou atividades em avaliação e o valor sonoro contínuo equivalente,
ponderado A, LAeq, do ruído ambiente a que se exclui aquele ruído ou ruídos
particulares, designados por ruído residual, não poderá exceder 5 dB(A) no
período diurno, 4 dB(A) no período do entardecer e 3 dB(A) no período noturno.
Nas tabelas seguintes apresenta-se o valor do diferencial entre os níveis médios
de avaliação (LAR) e o ruído residual (LAeqResidual) nos períodos de referência
diurno, entardecer e noturno.
Quadro 23 - Diferencial entre os níveis médios de avaliação com a fonte de ruído
em funcionamento (LAr) e do ruído residual (LAeqResidual)
Período de
Referência

Ponto

Ruído
Ambiente
LAr dB(A)

Ruído
Residual
LAeq d B(A)

Valor Limite
Aplicável
dB(A)

Incomodidade
dB(A)

Diurno

1

44,5

43,4

1

(7h-20h)

2

45,6

43,4

2

Entardecer

1

41,6

38,4

3

(20h-23h)

2

38,9

38,4

1

Noturno

1

38,5

35,0

3

(23h-7h)

2

40,1

35,0

5

5
4
3

Conforme
(S/N)
n.a.(*)
Conforme
n.a.(*)
n.a.(*)
n.a.(*)
n.a.(*)
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(*) De acordo com o disposto no Nº 5 do Artigo 13º do Decreto-Lei 9/2007, de 17 de
Janeiro, não se aplica o critério de incomodidade em qualquer dos períodos de referência,
para um valor do indicador LAeq do ruído ambiente no exterior igual ou inferior a 45
dB(A).

3.10.2.3 Valores limite de exposição máxima
De acordo com a alínea a) e b) do nº 1 do Art.º 11º do Decreto-Lei nº 9/2007,
as zonas mistas não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a
65 dB(A), expresso pelo indicador Lden e superior a 55 dB(A), expresso pelo
indicador Ln; as zonas sensíveis não devem ficar expostas a ruído ambiente
exterior superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador Lden e superior a 45
dB(A), expresso pelo indicador Ln. No entanto, no ponto 3 do artigo 11º do
Decreto-Lei 9/2007 é referido: “Até à classificação das zonas sensíveis e mistas
(…), para efeitos de verificação do valor limite de exposição, aplicam-se aos
receptores sensíveis os valores limite de Lden igual ou inferior a 63 dB(A) e Ln
igual ou inferior a 53 dB(A).”
Quadro 24 - Indicadores de Ruído Ambiente e Valores Máximos de Exposição
Ponto

Lden dB(A)

Le dB(A)

Ln
dB(A)

Valor Limite
para
Ln dB(A)

Lden

Conforme
(S/N)

dB(A)

Valor Limite
para
Lden dB(A)

Conforme
(S/N)

1

45

42

38

53

Conforme

46

63

Conforme

2

46

39

38

53

Conforme

46

63

Conforme

3.10.2.3.1 Conclusões
De acordo com o ponto 1 do artigo 13º do Decreto-Lei 9/2007, de 17 de Janeiro,
para cada ponto de avaliação, a conformidade legal é verificada quando em
simultâneo e, caso aplicável, para os três períodos de referência, ambos os
critérios estabelecidos (“critério de incomodidade” e “critério de exposição
máxima”) sejam cumpridos.” Desta forma, no Quadro 17, apresenta-se um
resumo do resultado em termos de conformidade legal em cada receptor
sensível analisado e em cada período do dia.
Quadro 25 - Indicadores de Ruído Ambiente e Valores Máximos de Exposição
Ponto

Lden dB(A)

1

Entardecer

Ln

Lden

Diurno
Noturno

Conforme

n.a.(*)

Conforme

n.a.(*)
Conforme

Entardecer
Noturno

Conformidade
Legal

n.a.(*)
Conforme

Diurno
2

Incomodidade

Conforme
Conforme

n.a.(*)

Conforme

n.a.(*)

(*) De acordo com o disposto no Nº 5 do Artigo 13º do Decreto-Lei 9/2007, de 17 de
Janeiro, não se aplica o critério de incomodidade e os respectivos valores limites em
qualquer dos períodos de referência, para um valor do indicador LAeq do ruído ambiente
no exterior igual ou inferior a 45 dB(A).

Deste modo, a atividade da Queirós David & C.A., Lda., não emite níveis de
ruído que sejam causadores de incómodos inaceitáveis nos receptores mais
próximos, sendo cumpridos os limites legais.
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 inspeções periódicas.
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3.10.2.4 Vibrações
As operações realizadas na empresa não são fonte de vibrações sensíveis para o
exterior. Assim, quaisquer vibrações emitidas serão sempre muito inferiores a
3,5 mm/s, o que, segundo os critérios de avaliação do LNEC (Laboratório
Nacional de Engenharia Civil), relativamente a danos nas edificações correntes,
originará previsivelmente danos nulos.
Assim, a atividade da Queirós David & C.A., Lda. não provoca vibrações que
possa causar menor bem-estar nas habitações vizinhas ou danos nos edifícios
próximos.
3.10.2.5 Luz, Calor, Radiação
A Queirós David & C.A., Lda. não emite luz para a envolvente a não ser nos
caminhos de acesso aos pavilhões, sendo que estes também se encontram
iluminados durante a noite.
O metabolismo das galinhas gera calor, no interior das instalações, pelo que no
Verão existe alguma necessidade de refrigeração dos pavilhões do aviário. No
entanto, não é perceptível qualquer emissão de calor para o exterior.
Não foi identificada qualquer fonte de radiações ionizantes. As radiações
electromagnéticas são apenas as produzidas pelo funcionamento dos
equipamentos de telecomunicações ou outros, sem significado.
3.10.3 Fase de desativação
Na fase de desativação as fontes de ruído estarão associadas às diversas
atividades de desmantelamento e demolição. Os níveis de vibrações poderão ter
importância, em alguns momentos, nomeadamente se ocorrerem demolições. As
emissões de luz, calor e radiação não terão significado.
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4

CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
A caracterização do estado atual do ambiente, na área da empresa e na sua
envolvente, será importante, para, numa fase pós-implementação, ser a
referência de comparação.
Serão considerados os componentes de interesse biofísico e socioeconómico,
nomeadamente os seguintes:
- Vertente Natural
Enquadramento
Factores climáticos
Geomorfologia e Geologia;
Solos e seu uso;
Sismicidade;
Água
Hidrologia e hidrogeologia;
Disponibilidade de água;
Atmosfera
Paisagem;
Fauna e Flora;
Recursos minerais;
Conforto na envolvente.
- Social
População e povoamento;
Património Cultural e Arquitectónico;
Condicionantes, servidões e restrições;
Sistemas ou redes estruturantes;
Ordenamento do Território;
Socioeconomia.
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UTS III)
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C
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entre
os quaiis Felgueiras
s.
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Imagem 5 - Mapa do Distrito do Porto onde se integra o Concelho de Felgueiras
(Fonte: mapadeportugal.net, adaptado)

O Concelho de Felgueiras possui duas cidades (Felgueiras e Lixa), 115,7 km² de
área (fonte: INE) e 58 065 habitantes (censos 2011), estando subdividido em 32
freguesias, sendo limitado
a norte pelo município de Fafe,
a nordeste pelo de Celorico de Basto,
a sueste por Amarante, a sudoeste por Lousada e
a noroeste por Vizela e Guimarães.
Felgueiras dista do Porto aproximadamente 60 Km. Tem como rios principais o
Rio Sousa (nasce no concelho), o Rio Vizela e o Rio Ferro.
Macieira da Lixa é uma das freguesias do concelho de Felgueiras, conforme se
apresenta no extracto da Carta Administrativa (CAOP) e na Carta de
Socioeconomia, ambas apresentadas no ANEXO XX.
Possui 5,12 km² de área e 1 961 habitantes (censo 2011) e está integrada na
cidade da Lixa. Encontra-se a aproximadamente a sete quilómetros da sede do
concelho, Felgueiras.
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4.1.2

Clima

4.1.2.1

Considerações Gerais

Os resultados das normais climatológicas 1971-2000, as últimas disponíveis,
permitem identificar os diferentes tipos de clima de Portugal Continental,
Segundo a classificação de Köppen-Geiger. Os resultados obtidos pela
cartografia, para esta classificação climática, permitem confirmar que na maior
parte do território Continental o clima é Temperado, do Tipo C, verificando-se o
Subtipo Cs (Clima temperado com Verão seco) e as seguintes variedades:
- Csa, clima temperado com Verão quente e seco nas regiões interiores
do vale do Douro (parte do distrito de Bragança), assim como nas
regiões a sul do sistema montanhoso Montejunto-Estrela (exceto no
litoral oeste do Alentejo e Algarve).
- Csb, clima temperado com Verão seco e suave, em quase todas as
regiões a Norte do sistema montanhoso Montejunto-Estrela e nas
regiões do litoral oeste do Alentejo e Algarve.

Imagem 6 - Valores médios anuais da temperatura média do ar (1961-1990)
Fonte: https://www.ipma.pt/pt/oclima/normais.clima/

Felgueiras terá, assim um clima do tipo Csb. Para a determinação da situação de
referência consideraram-se as normais climatológicas do Porto, tendo as de
Braga sido usadas para controlo, dada a proximidade geográfica.
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4.1.2.2

Temperatura

A temperatura média anual, na zona onde se localiza a Queirós David & C.A.,
Lda., ronda os 15ºC, com uma média máxima de cerca de 20ºC e uma média
mínima de cerca de 10º C.

Imagem 7 - Valores médios anuais da temperatura média do ar (1961-1990)

As temperaturas médias mais baixas ocorrem 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.
Quadro 26 - Normais climatológicas do Porto (temperatura -1971/2000)
Normais climatológicas do Porto
Temperatura
Mês

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul

Ago Set Out Nov Dez

Média

Máxima registada °C 22,3 23,2 28,0 28,9 34,1 38,7 38,3 37,6 36,9 32,2 26,3 24,8
Média Máxima °C

13,5 14,8 16,8 17,7 19,4 22,8 25,0 25,0 23,7 20,4 16,8 14,4 19,2

Média °C

9,3

10,4 11,9 13,2 15,2 18,3 20,2 20,1 18,9 16,0 12,6 10,6 14,7

Média mínima °C

5,0

5,9

7,1

8,6

Mínima registada °C -3,3 -2,8 -1,3 0,1

11,0 13,8 15,5 15,2 14,1 11,5 8,3
2,6

5,6

9,5

8,0

5,5

1,4

6,8

10,2

-0,3 -1,2

Dados referentes ao período entre 1971 até 2000 (fonte Instituto Português do Mar e da
Atmosfera (IPMA))
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Quadro 27 - Normais climatológicas do Porto (temperatura -1981/2010)
Normais climatológicas do Porto
Temperatura (valores provisórios)
Mês

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul

Ago Set Out Nov Dez

Média

Máxima registada °C 23,3 23,2 28,5 30,2 34,1 38,7 38,3 39,5 36,9 32,2 26,3 24,8
Média Máxima °C

13,8 15,0 17,4 18,1 20,1 23,5 25,3 25,7 24,1 20,7 17,1 14,4 19,6

Média °C

9,5

10,4 12,6 13,7 15,9 19,0 20,6 20,8 19,5 16,4 13,0 10,7 15,2

Média mínima °C

5,2

5,9

7,8

9,1

Mínima registada °C -3,3 -2,8 -1,6 1,4

11,6 14,5 15,9 15,9 14,7 12,2 8,9

6,9

3,3

-1,2

5,6

10,4 9,2

7,4

4,1

0,8

10,7

Dados referentes ao período entre 1981 até 2010 (fonte Instituto Português do Mar e da
Atmosfera (IPMA))

Imagem 8 - Valores da temperatura mínima do ar no Inverno e da temperatura
máxima no Verão (1961-1990)
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Imagem 9 - Número de dias no ano com geada (Tmin ≤ 0ºC) (esq.), número
médio de dias no ano com temperatura mínima ≥ 20ºC (centro), número médio
de dias no ano com temperatura máxima ≥ 30ºC (dir.) (1961-1990)
(fonte: IPMA)

Segundo os mapas da Figura 7, e os dados recolhidos para as normais
climatológicas do Porto, no local onde se situa a Queirós David & C.A., Lda.
ocorrem entre 5 dias de geada por ano, cerca de 2 dias com temperatura
mínima superior a 20º C e 13-14 dias com temperatura máxima superior a 30º
C.
4.1.2.3

Precipitação

O valor total anual de precipitação médio desta região é, de acordo com o
Quadro 19, de cerca de 1200 a 1300 mm, sendo Dezembro o mês mais chuvoso
e o mês de Julho o menos chuvoso.
Quadro 28 - Normais climatológicas do Porto (precipitação)

Normais climatológicas do Porto
Precipitação (valores provisórios, em mm)
Mês
Total
mm

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai Jun

Jul Ago Set

Out

Nov

Dez

147,1 110,5 95,6 117,6 89,6 39,9 20,4 32,9 71,9 158,3 172,0 181,0

Total
1236,8

Dados referentes entre 1911 até 2010 (fonte Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA))
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Imagem 10 - Precipitação média anual em Portugal Continental (esq.),
precipitação no Inverno (centro) e precipitação no Verão (dir.) (valores médios
1961-90)

Imagem 11 - Número de dias no ano com precipitação ≥ 0.1 mm (esq.) e ≥ a 10
mm (dir.) (valores médios 1961-90)
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4.1.3

Geomorfologia

A região em estudo situa-se numa zona de transição entre a região de Entre
Douro e Minho e a região de Trás os Montes.
A primeira caracteriza-se pelo seu relevo acidentado, orientado segundo E-W,
recortado por diversos vales fluviais onde correm os rios Minho, Lima, Cávado,
Ave e Douro segundo a mesma direção. As altitudes não são muito elevadas,
raramente ultrapassando os 500 m, atingindo os seus máximos nas serras da
Peneda e do Gerês, que ultrapassam os 1.000 metros.
Já a segunda é formada sobretudo pelo planalto transmontano que faz a ligação
ao maciço central da Meseta Ibérica e se encontra enquadrado por várias serras
(sistema Larouco, Barroso, Alvão e Marão e sistema Coroa, Montesinho,
Nogueira, Bornes e Mogadouro). Com altitude média superior a 500 m, e
atingindo os 1300-1500 metros nas zonas serranas.
O concelho de Felgueiras propriamente dito, faz a transição entre a bacia do Ave
(representada pelo seu afluente o rio Vizela) e a Bacia do Douro, situando-se na
cabeceira do rio Sousa, seu afluente.
4.1.4

Geologia

Em termos estruturais a região situa-se na sub-zona da Galiza Média - Trás os
Monte, que separa a Zona Centro Ibérica da Zona Astúrico Ocidental – Leonesa.

Imagem 12 - Zonamento do Maciço Hespérico (adap. Perez-Estaún et al, 2004)
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Sob o ponto de vista tectónico o concelho de Felgueiras enquadra-se entre o
importante cisalhamento dúctil do Sulco Carbonífero-Dúrico a oeste e o
cisalhamento dúctil de Vigo-Régua.
A geologia da região encontra-se representada nas Cartas Geológicas à escala
1:50.000, folhas 9-B e 10-A, de que se apresenta extracto no Anexo 4. O limite
nascente do concelho onde se situa a empresa encontra-se perto de uma
importante unidade estrutural – o sistema de Vila Nune.
Trata-se de uma unidade alóctone, com uma sucessão geral de estratos
combinando sequências parciais em vários pontos, de que resultou o seguinte
ordenamento, da base para o topo:
- Quartzitos imaturos, micáceos e xistentos, com intercalações de
quartzitos compactos
- Vulcanitos intermédios básicos
- Vulcanitos ácidos bandados com termos de transição quartzoanfibolíticos, felsíticos e silico-sulfurosos.
- Xistos superiores, essencialmente pelíticos ou compostos por
alternâncias de xisto oxidado e metassiltitos ou meta-arenitos.
De natureza metassedimentar, encontra-se preservado entre granitos de vários
tipos, sendo de esperar a existência de metalotectos, quer primários quer
relacionados espacial e geneticamente com rochas granitóides, favoráveis à
ocorrência de anomalias geológicas susceptíveis de interesse mineiro.
Esta formação encontra-se limitada por formações autóctones
- a norte e sul pelo Granito de Amarante e Celorico de Basto (granito
porfiroide de grão grosseiro com duas micas essencialmente biotítico)
- a este pela Unidade de Canadelo – metassedimentos compostos por
alternâncias de filitos, xistos cinzentos e metassiltitos com passagem a
metagrauvaques, raros tufos e quartzitos
- a oeste pelo Granodiorito de Felgueiras – granodiorito porfiroide,
orientado, biotítico com grandes mega-cristais de feldspato potássico.
4.1.5
4.1.5.1

Solos
Solos e Capacidade de Uso

De um modo geral pode afirmar-se que o solo é, à superfície, o principal suporte
de todas as atividades humanas. Por outro lado representa o papel de interface
entre os aspectos biológicos e físicos ocorrentes na natureza, fazendo a
transição entre a geologia rocha mãe que lhe dá origem), servindo de substrato
às espécies vegetais.
Existem várias definições de solo, no entanto de um modo abrangente podemos
defini-lo como sendo “um meio complexo, dinâmico, de transição entre o ar,
água, e seres vivos de superfície e da rocha mãe subjacente, caracterizado por
uma atmosfera interna, e por parâmetros físicos, orgânicos e mineralógicos
únicos”.
De um ponto de vista prático, as características e qualidades mais importantes
de um solo, prendem-se com as suas aptidões e restrições para as diversas
atividades humanas. Assim quando é feita referência a um determinado tipo de
solo, os aspectos indicados prendem-se usualmente com a sua fertilidade ou,
mais concretamente, capacidade de uso para a atividade agrícola (sendo essa a
referência que mais se utiliza para a valorização de um determinado solo).
Os solos, no local onde se situa a Queirós David, Lda. são cambissolos, formados
a partir de materiais resultantes da alteração e desagregação do substrato
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rochoso subjacente (rochas consolidadas) por ação dos agentes de
meteorização, de intensidade variável em função do clima, do relevo e da
vegetação, dando origem a materiais soltos com granulometria e espessura
variadas. Os cambissolos são formados por material mineral que tem como
características diferenciais argila de atividade baixa e horizonte B incipiente (Bi)
subjacente a qualquer tipo de horizonte superficial, excepto hísticos com 40 cm
ou mais de espessura, ou horizonte Achernozêmico, quando o horizonte B
apresentar argila de actividade alta e saturação por bases alta. Plintita e
petroplintita, horizonte glei e horizonte vértico, se presentes, não satisfazem os
requisitos para Plintossolos, Gleissolos e Vertissolos, respectivamente.

Queirós David
& C.A., Lda.

Imagem 13 - Tipo de Solos existente em Portugal continental
Fonte: Atlas do Ambiente Digital – Instituto do Ambiente

Os cambissolos apresentam com um desenvolvimento de horizontes muito fraco
ou moderado, quando comparadas aos horizontes dos solos bem desenvolvidos
que lhe estão mais próximos, com menor profundidade (de 0,5 a 1,5 metro) e
com material de origem na massa do solo; quando possui teor muito elevado de
matéria orgânica é denominado húmico. Estes solos podem encontrar-se nos
mais variados tipos de relevo, desde o suave ondulado até o montanhoso, sob
as mais variadas condições de clima, vegetação e podendo ou não apresentar
pedras à superfície; por essa razão, variam muito de um local para outro.
A maior parte do solo deste território enquadra-se na classe F (Fonte: Carta da
Capacidade de Uso do Solo, Atlas do Ambiente).
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4.1.5.2

Aptidão e Uso Atual do Solo

A envolvência da área em estudo é composta essencialmente, por solos de
ocupação florestal e agrícola, além das áreas urbanizadas e alguma indústria. As
características do solo, no local, têm-se mostrado adequadas para este variado
tipo de utilizações.
4.1.5.3

Sismicidade

Qualquer local ou comunidade poderá ser atingida por um sismo. No entanto,
este tipo de fenómenos naturais deverão ocorrer com mais frequência em
regiões onde já se verificaram no passado, apesar de mesmo as regiões sem
historial sísmico poderem ser afectadas por eventos graves muito distanciados
no tempo entre si. Em Portugal continental os grandes sismos, embora pouco
frequentes, têm afectado especialmente as regiões central e meridional do
território.
De acordo com o atlas do ambiente, a região em estudo apresenta (segundo a
escala internacional) valores de intensidade máxima de sismicidade iguais a VI
na escala de Mercalli-Sieberg – valores esses que se confirmam, também, na
Carta de Isossistas, de intensidades máximas, desenvolvida pelo INMG em
1997, onde a área em estudo se insere, precisamente numa zona de intensidade
sísmica baixa em Portugal Continental.

Imagem 14 - Carta de Isossistas de Intensidade Máxima
Fonte: Divisão de Sismologia (1997) in www.meteo.pt
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No que respeita ao zonamento sísmico do local do projeto verifica-se que, para
efeitos da caracterização das ações sísmicas, segundo o Regulamento de
Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes (Decreto-Lei nº 235/83,
de 31 de Maio de 1983), a área de implantação da Queirós David & C.A., Lda.,
se localiza na zona D, ou seja, a zona com menor grau de sismicidade entre as
quatro zonas do país.
Queirós David
& C.A., Lda.

Imagem 15 - Zonamento Sísmico

4.1.6

Água

4.1.6.1
4.1.6.1.1

Hidrologia e hidrogeologia
Aspectos Gerais

A água condiciona claramente a atividade humana e tem uma relação muito
estreita com os diversos parâmetros biofísicos da região, interagindo
diretamente com o solo, com a vegetação e com a fauna, com o clima e com a
morfologia do terreno. Algumas atividades económicas só poderão desenvolverse em locais nos quais exista água em quantidade e qualidade apropriada. Uma
dessas atividades é, precisamente, a agropecuária.
As características hidrológicas (forma de distribuição da água, tipos de massa de
água existentes, sua quantidade e qualidade) do concelho de Felgueiras têm
permitido, aos agentes económicos, acesso a água em quantidade e qualidade
razoável para o desenvolvimento das atividades económicas. Atualmente, este
concelho encontra-se associado à Empresa Águas do Douro e Paiva, S.A., de
modo a garantir o fornecimento de água às suas populações.
A Estação de Tratamento de Água (ETA) do Rio Ferro, localizada na margem
esquerda do rio Vizela, integrada no Sector Norte do Subsistema do Vale do
Sousa da empresas Águas do Douro e Paiva, S. A., tem, assim, um papel
decisivo. A captação de água é feita nos rios Ferro e Vizela. Felgueiras dispõe,
também, de três Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR), a de
Felgueiras, a da Lixa e Barrosas, encontrando-se outras em fase de construção
ou projeto.
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A distribuição dos recursos hídricos subterrâneos em Portugal continental está
intimamente relacionada com as ações geológicas que moldaram o nosso
território.
Nas bacias meso-cenozóicas, ocupadas essencialmente por rochas detríticas ou
carbonatadas, pouco ou nada afectadas por fenómenos de metamorfismo,
encontram-se os aquíferos mais produtivos e com recursos mais abundantes.
O Maciço Antigo, constituído fundamentalmente por rochas eruptivas e
metassedimentares, dispõe, em geral, de poucos recursos, embora se assinalem
algumas excepções, normalmente relacionadas com a presença de maciços
calcários.
A correspondência entre a distribuição e características dos aquíferos e as
unidades geológicas já tinha sido notada por diversos autores, tendo constituído
a base para o estabelecimento, pelo INAG, de quatro unidades hidrogeológicas,
que correspondem às quatro grandes unidades morfo-estruturais em que o país
se encontra dividido:
- Maciço Antigo, também designado por Maciço Ibérico ou Maciço
Hespérico.
- Orla Mesocenozóica Ocidental, abreviadamente designada por Orla
Ocidental.
- Orla Mesocenozóica Meridional, abreviadamente designada por Orla
Meridional.
- Bacia Terciária do Tejo-Sado, abreviadamente designada por Bacia do
Tejo-Sado.
Esta é a base na qual se individualizam os diversos sistemas aquíferos, podendo
observar-se no mapa a distribuição das unidades hidrogeológicas em Portugal
Continental.

Imagem 16 - Distribuição das unidades hidrogeológicas
Fonte: Atlas da Água – Instituto do Ambiente

De acordo com esta classificação, Felgueiras encontra-se inserida no Maciço
Antigo, também conhecido como Maciço Hespérico ou Ibérico, constituído
principalmente por rochas eruptivas e metassedimentares.
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Em termos espaciais, as regiões hidrográficas, revelam-se unidades bastante
bem definidas o que permite, no que diz respeito ao ordenamento, proceder à
elaboração de planos com vista a uma caracterização completa e pormenorizada
do sistema, permitindo assim a identificação de aptidões e restrições,
promovendo não só intervenções mais equilibradas, mas também a resolução e
minimização de problemas que venham a surgir.
A área de localização da Queirós David, Lda. encontra-se abrangida pelo Plano
de Bacia Hidrográfica (PBH) do Douro, sub-bacia do Tâmega. (Fonte: Plano de
Gestão da Região Hidrográfica do Douro, Relatório de Base, Parte 2 Caracterização e Diagnóstico da Região Hidrográfica (Agosto de 2012)).
O rio Douro nasce em Espanha, nos picos da Serra de Urbião, a cerca de 1700
metros de altitude, e atravessa todo o norte de Portugal. Tem 927 km de
comprimento e é o terceiro rio mais extenso da Península Ibérica. A sua foz
localiza-se junto às cidades do Porto e Vila Nova de Gaia. Os principais afluentes
do rio Douro são os rios Aguiar, Arda, Côa, Corgo, Paiva, Pinhão, Sabor, Sousa,
Tâmega, Távora, Tedo, Teja, Torto, Tua e Varosa.
A sub-bacia do Tâmega tem 2 646 km2 de área e abrange 18 concelhos:
Amarante, Baião, Boticas, Cabeceiras de Basto, Celorico de Basto, Chaves, Fafe,
Felgueiras, Lousada, Marco de Canaveses, Mondim de Basto, Montalegre,
Penafiel, Ribeira de Pena, Valpaços, Vieira do Minho, Vila Pouca de Aguiar e Vila
Real.
O rio Tâmega é a principal linha de água desta sub-bacia e é um rio
internacional que nasce na província de Ourense em Espanha e entra em
Portugal pelo concelho de Chaves. Após um percurso de aproximadamente 150
km desagua no rio Douro em Entre-os-rios, concelho de Penafiel.
4.1.6.1.2

Hidrologia

Os recursos hídricos da bacia do Douro são essencialmente renováveis e
dependentes da precipitação, provenientes das massas de ar mediterrânica e
atlântica. Atendendo à extensão e orientação desta bacia, é de esperar que a
porção de precipitação que mais contribui para o escoamento seja a atlântica; a
influência mediterrânica, por seu turno, obriga à sazonalidade, tanto mais
elevada quanto se caminha para o interior da península.
A análise dos escoamentos nos afluentes portugueses do rio Douro permitiu
concluir que estes têm um comportamento bastante semelhante relativamente
às probabilidades de ocorrência empíricas. Contudo, à medida que se caminha
para o interior, observa-se uma influência crescente das características
mediterrânicas, patente na distribuição mais extrema dos caudais, com
estiagens ainda mais marcadas do que no litoral.
Sobressaem, com um comportamento um pouco diferenciado dos restantes, as
bacias do Côa e do Sabor; na primeira, o rigor da estiagem faz-se sentir na
ocorrência de vários meses muito ou completamente secos; na segunda, a
menor duração dos escoamentos superiores ao módulo evidencia um regime
mais torrencial do que em todos os restantes rios da parte portuguesa da bacia.
Os escoamentos no curso principal do rio Douro em território português
dependem, também e sobretudo, do que ocorre na parte espanhola da bacia,
cuja análise terá de atender a dois tipos de factores capazes de justificar
diferenças no regime, quando comparado com o da bacia portuguesa:
- as características hidrológicas naturais, que definem as disponibilidades
de água do curso internacional;
- a utilização da água que, desde há muito tempo, tem vindo a ser
efectuada pelos espanhóis e que tem alterado esse regime, de forma
variável, ao longo dos anos.
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Estudos efetuados para avaliação das disponibilidades, nomeadamente para
incluídos nos projetos dos aproveitamentos hidroeléctricos nacionais, indicam
que o escoamento anual no curso principal tem vindo a diminuir ao longo do
tempo, em todas as secções, o que está de acordo com o progressivo aumento
do consumo de água em Espanha.
Nesta, os aproveitamentos hidráulicos, com albufeiras capazes de alterar o
regime das afluências, introduzem uma forte modulação semanal e, também,
uma regularização sazonal que, frequentemente, consistiu na elevação dos
caudais em épocas de estiagem. Esta alteração do regime natural tem sido
favorável à utilização das águas em Portugal, apesar de tal efeito não estar
garantido, sobretudo em anos secos ou muito secos.
Avaliam-se os recursos hídricos totais de superfície da bacia do rio Douro, em
ano com 50 % de probabilidade de ocorrência, em 11 142 511,91 m3 por ano.
Em ano húmido as afluências elevar-se-iam para 16 434 853,49 m3 anuais e em
ano seco, as afluências totais reduzem-se a 7 362 635,51 m3 anuais. (fonte:

Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Douro, Relatório Técnico, Anexo II–Informação
Adicional, Set. 2011).

4.1.6.1.3

Hidrogeologia

A área definida pela bacia hidrográfica do rio Douro é dominada por unidades de
granitóides e unidades metassedimentares muito deformadas. A ocorrência de
materiais detríticos é praticamente inexistente, com excepção da Veiga de
Chaves e da zona sul do Porto até Espinho.
Do ponto de vista hidrogeológico estas formações, constituídas por maciços
eruptivos e formações metamórficas (essencialmente xistos e metagrauvaques),
apresentam baixa condutividade hidráulica e têm, regra geral, uma
produtividade muito reduzida que não ultrapassa, geralmente, 1 a 3 l/s por
captação tubular unitária.
É frequente a ocorrência de um nível superior, alterado ou mesmo decomposto,
em que a permeabilidade é do tipo intergranular podendo coexistir com a
circulação fissural e que pode alcançar espessuras até 100 metros.
A um nível intermédio, o maciço rochoso mais ou menos são, encontra-se
cortado por descontinuidades abertas do tipo falha, fractura, diaclase ou filão,
até profundidades que podem alcançar os 200 metros.
Por último, numa zona profunda, caracterizada por uma condutividade hidráulica
praticamente nula, o maciço rochoso encontra-se são, compacto e com
descontinuidades fechadas.
Cerca de 95% da área da Bacia corresponde quase exclusivamente a rochas com
permeabilidade de fissuras onde ocorrem aquíferos descontínuos. Os restantes
5% correspondem a rochas porosas com comportamentos variados.
Tendo também em conta as taxas de infiltração estimadas (10% da
precipitação) foram definidas 3 classes de recarga: (i) < 50 mm, (ii) 50-100 mm
e (iii) > 100 mm; algumas manchas de quartzitos e outras rochas muito
fissuradas, poderão apresentar taxas de infiltração um pouco mais elevadas. Na
Veiga de Chaves, essa taxa é de cerca de 14%, valor calculado através de
modelação matemática, o que conduz a recargas de 110mm.
Podem ainda identificar-se outras formações litológicas com bastante menor
representatividade sob o ponto de vista da sua produtividade, designadamente:
- maciços quartzíticos que, devido à sua elevada compartimentação,
podem ser interessantes do ponto de vista de produtividade; ocorrem,
no entanto, formando relevos positivos, o que lhes retira aptidão para
recarga;
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- rochas ultra-básicas (constituintes das formações de Bragança-Vinhais e
Morais), anfibolitos e serpentinitos, cuja produtividade não é
significativa;
- estruturas filoneanas, de natureza quartzosa, pegmatítica e dolerítica e
ainda elementos estruturais de âmbito regional, nomeadamente falhas,
dobras e brechas de falha, cujo interesse hidrogeológico é elevado, em
particular quando intersectam formações de permeabilidade reduzida;
- depósitos recentes, de natureza aluvionar, coluvionar e dunas, cuja
elevada permeabilidade intrínseca lhes confere particular interesse
hidrogeológico.
Variabilidade Temporal das Disponibilidades Hídricas
As disponibilidades hídricas próprias da região em estudo, diretamente
relacionadas com a ocorrência dos escoamentos têm, qualquer que seja a zona
em causa, uma característica comum, que consiste na sua apreciável
variabilidade, que se manifesta espacial e temporalmente. Tem que se
considerar, adicionalmente, a variabilidade climática da região do plano em
termos espaciais. A variabilidade temporal manifesta-se a várias escalas, sendo
de realçar as seguintes:
- interanual, com séries de anos seguidos secos ou húmidos;
- sazonal, com diferenças enormes entre os escoamentos dos meses de
Inverno e de Verão.
Em termos da gestão dos recursos hídricos a variação às escalas interanual e
sazonal afecta genericamente todo o tipo de utilizações afectando também a
capacidade de transporte e depuradora das linhas de água, relativamente aos
efluentes proveniente da atividade humana, que nunca será possível eliminar,
reduzir ou reciclar na totalidade.
A variabilidade interanual e sazonal tem implicações importantes ao nível da
garantia do abastecimento de água às atividades que dela dependem,
implicando um clima mais irregular a necessidade de se dispor de maiores
volumes de armazenamento para garantir igual segurança no abastecimento.
No que se refere à variabilidade interanual verifica-se, para o período de
1941/42 a 1990/91 existiram conjuntos seguidos de anos com características
hidrológicas semelhantes, aspecto que é fundamental na análise da fiabilidade e
vulnerabilidade do abastecimento.
Verifica-se, assim, a existência de maior número de períodos secos que, além
disso, são mais longos que os períodos húmidos. Este facto traduz-se em termos
estatísticos num coeficiente de assimetria positivo, o que significa que os valores
de escoamento dos anos húmidos estão significativamente acima da média, e
que ocorrem maior número de anos secos que de anos húmidos.
Utilizações Consumptivas
A estimativa do volume de água captada é designada por Procura e o Consumo,
após a consideração dos retornos à rede hidrográfica, por Consumo efetivo.
Neste âmbito foram utilizados valores calculados para este estudo, referente às
Utilizações das Atividades Domésticas, Industriais, Agrícolas e Agropecuárias.
Os valores dos retornos referentes às atividades domésticas, industriais e
agropecuária, foram estabelecidos aplicando uma percentagem fixa, de
restituição ao meio hídrico, igual a 80% dos valores da Procura.
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Por seu lado, a estação de Albufeira do Torrão (Semealho), situada no Rio
Tâmega, apresenta a classificação de Razoável, ou seja água com qualidade
aceitável, suficiente para irrigação, para usos industriais e para produção de
água potável após tratamento rigoroso. O parâmetro responsável pela
classificação é Coliformes totais, com valores elevados em alguns meses do ano.
Qualidade das Águas Superficiais
O Quadro 19 mostra o predomínio de águas de boa qualidade na região do
Tâmega, no ano 2009, tendo a amostragem realizada em Felgueiras indicado
uma qualidade razoável.
Quadro 29 - Qualidade da água superficial
Quadro extraído em 06 de Março de 2013 (16:33:19)
http://www.ine.pt

Águas superficiais (N.º) por Localização geográfica (Municipio/NUTS 2001) e
Classes de qualidade; Anual
Período de referência dos dados
2009

Localização geográfica
(Municipio/NUTS 2001)

Classes de qualidade
Total

Excelente

Boa

Razoável

Má

Muito má

N.º

N.º

N.º

N.º

N.º

N.º

Portugal

343

66

58

143

45

31

Continente

343

66

58

143

45

31

Norte

137

42

33

45

5

12

17

9

2

5

1

0

1

0

0

1

0

0

Tâmega
Felgueiras

Águas superficiais (N.º) por Localização geográfica (Municipio/NUTS 2001) e Classes de qualidade; Anual - INE, Instituto da Água, I.P. -

Última atualização destes dados: 16 de novembro de 2012

Avaliação de parâmetros indicadores de poluição
As atividades agrícolas, com a utilização de fertilizantes, pesticidas e produtos
fitosanitários, são apontadas como um factor importante de poluição. Os
principais constituintes dos fertilizantes são o azoto (N), o fósforo (P) e o
potássio (K) mas os dois últimos apresentam pouca mobilidade na maioria dos
solos e não constituem um grande perigo de poluição difusa, enquanto a
contaminação por nitratos das águas subterrâneas é frequentemente observada
nas zonas agrícolas.
Zonas vulneráveis à poluição por nitratos
O concelho de Felgueiras não tem nenhuma parte do seu território considerada
como Zona Vulnerável, de acordo com a Portaria nº 83/2010, de 10 de
Fevereiro, não estando, assim, abrangido pelo Programa de Ação para as Zonas
Vulneráveis de Portugal Continental. Tal assume particular importância quanto à
capacidade dos solos agrícolas locais receberem os efluentes pecuários
provenientes do aviário, naturalmente ricos em azoto.
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4.1.6.1.4

Situação Atual

Existe atualmente uma mina de água que garante a disponibilidade de água
suficiente para todas as atividades da empresa. Estas captações de água
superficial tem, presentemente, uma bomba de extração com potência de 4 Cv.
A água proveniente da captações é sujeita às análises físico-químicas e
biológicas previstas na legislação em vigor, para água de consumo humano,
nomeadamente o Decreto-Lei nº 306/2007 de 27 de Agosto.
Posteriormente é sujeita a tratamento com um desinfectante, para garantir a
conformidade dos parâmetros microbiológicos nos pontos de utilização. As
caracterizações analíticas efetuadas em 2013, indicam conformidade com os
requisitos legais, para consumo humano.
Analisando a disponibilidade de água no local onde se localiza a Queirós David &
C.A., Lda., conclui-se que:
- Apesar das variações anuais relacionadas com a maior ou menor
pluviosidade, de acordo com o histórica da captação, a mina de água
apresenta-se suficientemente produtiva para as utilizações atuais e
eventual aumento da quantidade captada.
- A água captada é apta para utilização humana, de acordo com as
caracterizações analíticas a que tem sido sujeita, após tratamento com
cloro.
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4.1.7
4.1.7.1

Atmosfera
Considerações Gerais

A Queirós David & C.A., Lda. não possui fontes fixas de emissão (chaminés). As
emissões para a atmosfera são difusas e essencialmente resultantes do
metabolismo das aves.
A agricultura, a produção animal, a caça e as atividades dos serviços
relacionados são responsável pela emissão de uma percentagem significativa de
CO2 equivalentes, ao nível nacional, havendo uma relação íntima deste descritor
com o Clima.
No Quadro 20 pode ver-se a evolução das emissões de CO2 equivalentes, de
2006 a 2007, quer a totalidade das emissões das empresas a nível nacional,
quer a parcela relativa à contribuição da agricultura, produção animal, caça e
atividades dos serviços relacionados.
Quadro 30 - Potencial de efeito de estufa (Base 2006 - t equivalentes CO2) por
Ramo de atividade
Quadro extraído em 20 de Março de 2013 (15:43:48); http://www.ine.pt

Período de
referência
dos dados

Ramo de atividade

Potencial de efeito de
estufa (Base 2006 - t
equivalentes CO2) por
Ramo de atividade;
Anual
Localização geográfica
Portugal
t CO2eq

2007

2006

Total da economia

83751,2

Total das empresas

71984,2

Agricultura, floresta e pesca

9356,6

Agricultura, produção animal, caça e atividades dos serviços
relacionados

9055,8

Total da economia

86493,9

Total das empresas

74467,6

Agricultura, floresta e pesca

9802,5

Agricultura, produção animal, caça e atividades dos serviços
relacionados

9442,5

Potencial de efeito de estufa (Base 2006 - t equivalentes CO2) por Ramo de atividade; Anual - INE, Conta Satélite do
Ambiente; Última atualização destes dados: 02 de dezembro de 2009

Pode-se ver-se, assim, que há uma evolução positiva das emissões de CO2,
tendo havido uma redução de cerca de 3,33% nas emissões totais das empresas
e uma redução de cerca de 0,1% da contribuição da agricultura, da produção
animal, da caça e das atividades dos serviços relacionados.
De qualquer modo, a contribuição destas atividades mantém-se próxima de
11%.
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4.1.8

Paisagem

Considerações gerais - Considera-se a paisagem o resultado material de todos
os processos (naturais e sociais) que ocorrem em um determinado sítio. A
paisagem é portanto construída a partir da síntese de todos os elementos
presentes neste local e a sua apreensão dá-se pela imagem resultante dela
(uma definição tradicional da paisagem é a de um espaço territorial abrangido
pelo olhar). 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.
Numa outra definição, pode-se dizer que Paisagem é um sistema complexo e
dinâmico, onde diferentes factores naturais e culturais interagem e evoluem em
conjunto. Determina e é determinada pela ecologia, factores culturais, emotivosensoriais e socioeconómicos.
Uma paisagem reúne a topografia, o ambiente natural: vegetação, formação
geológica e o ambiente construído: obras de arquitetura, obras de engenharia.
Metodologia - A análise da paisagem advém de factores intrínsecos, como
sejam a geologia, a morfologia do terreno, recursos hídricos, declivosidade,
exposição solar entre outros, e de factores extrínsecos como factores sócioculturais, nomeadamente a ocupação do solo.
Por outro lado o impacte de qualquer projeto decorre da sua dimensão, e das
características quer da situação pré-existente quer da sua envolvente.
No caso do projeto de ampliação da Queirós David, constata-se que os aviários
já existem há mais de 35 anos (desde 1977) e com a atual área de implantação
desde finais dos anos 90. O presente projecto consiste apenas na intervenção
em 2 dos 5 edifícios existentes, com um aumento de área de apenas 19,5 %.
Por esse motivo, e face há situação de pré-existência, a metodologia adoptada
consiste na caracterização da envolvente, no enquadramento da alteração e
avaliação do seu significado.
Definição de Área de Estudo – face às características do projeto a área de
estudo foi definida tendo em conta o concelho de Felgueiras, à escala macro, e a
bacia visual da empresa à escala micro.
Caracterização da situação de referência
Através da Carta Hipsométrica do Concelho é possível observar que o território
se situa a cota baixa, sendo nítido o vasto e suave anfiteatro por onde deslizam
as nascentes do Rio Sousa de norte para sul, limitado por relevos a este e oeste,
onde:
- cerca de 50% se situa entre os 100 e os 300 metros,
- 40% se situa entre os 300 e os 450 metros
- os restantes 10 % acima desta última cota.
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Imagem 19 - Carta Hipsométrica do Concelho Fonte: CM Felgueiras

Através da Carta de Declives, o território foi dividido em 4 classes fundamentais
a saber:

Imagem 20 - Carta de Declives do Concelho Fonte: CM Felgueiras

- Até 8%, por ser este um dos critérios de classificação dos solos agrícolas
para os solos de classe A, e por ser o limite médio para o traçado de
estradas, caminhos de peões e movimentos de terra moderados;
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- De 8% a 16%, por coincidir com um dos critérios de classificação dos
solos agrícolas para os solos de classe B, e por ser o limite máximo
aceitável para o traçado de infra-estruturas urbanísticas gerais em boas
condições económicas;
- De 16% a 30%, por ser o limite máximo para a exploração
economicamente viável do terreno em socalcos, agrícolas e florestais,
sem riscos muito graves de erosão;
- Superior a 30%, por se tratarem de zonas sujeitas a graves riscos de
erosão e, como tal, incluídas no regime da REN.
É notório que a declivosidade aumenta do centro do Concelho para a sua
periferia, correspondendo, grosso modo, à distribuição hipsométrica; no
entanto, isto nem sempre corresponde à realidade, sendo exemplar o caso da
zona marginal do Rio Vizela onde, apesar das cotas baixas, o terreno apresenta
uma declivosidade acentuada.
Através da Carta de Orientação de Encostas é possível observar que apesar de
não existir uma orientação dominante, a zona Nascente do Município, delimitada
a partir da bacia do Rio Sousa, é aquela que apresenta as orientações mais
favoráveis, e portanto com melhores índices térmicos. Ao contrário a zona
Poente do Município tem uma expressiva mancha de encostas orientadas para os
quadrantes Norte e Nascente.

Imagem 21 - Carta de Orientação das Encostas do Concelho Fonte: CM Felgueiras

A sede do concelho de Felgueiras situa-se na cabeceira da nascente do rio
Sousa, o qual corre para SW em direção ao rio Douro. A parte Norte do concelho
(Vila Fria, Pombeiro) é atravessada de NE para SE pelo vale do rio Vizela,
afluente do Ave e que limita o concelho. A separar estas duas importantes
bacias hidrográficas encontra-se a pequena serra do Maninho que atinge a cota
+ 514 metros.
A nascente da sede de concelho, uma pequena elevação orientada de N para
Sul, constituída por uma sucessão de pequenos cabeços (Senhora do Pinheiro +
569 m, Monte das Fontainhas + 444 m, Mata de Simães + 436 m e Alto da Lixa
/Monte da Sorte +471 m) separa o vale do Sousa da Ribeira de Borba, que corre
para SE em direção ao rio Tâmega.
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A diversidade do relevo dá origem a dois tipos de paisagem dominante, a Ribeira
atlântica (regadio extreme) e a Gândara (tojal, sub-serra nordestina) de acordo
com a classificação do Atlas de Ambiente, conforme se pode ver na imagem ao
lado.

Imagem 22 - Carta de Tipos de Paisagem Fonte: Atlas do Ambiente

A primeira caracteriza-se pela cultura dos terrenos mais férteis dos vales e das
zonas aplanadas, com a propriedade de tal modo pulverizada, que segundo
Orlando Ribeiro “no Minho, diz-se de modo anedótico há leiras tão pequenas
que, se lhe meterem uma vaca a pastar, ela esterca no campo do vizinho”.
A segunda (Gândara) constitui o povoamento dominante dos montes da zona do
Minho, com uma vegetação à base de espécies arbustivas (matos e tojos)
complementada com espécies arbustivas (carvalho, pinheiro, sobreiro em menor
escala).
A conjugação deste fracionamento com a densidade populacional deu origem,
sobretudo nos últimos 40 anos, a uma autêntica explosão de construção que se
estende como uma mancha de óleo ao longo da densa rede viária, ocupando
frequentemente manchas agrícolas e deixando apenas a salvo os principais
cabeços e linhas de cumeada.
Assim o aspecto principal 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, onde a presença de espécies caducifólias autóctones já
não se verifica, ou é residual, bem como na composição dos matos, que é
relativamente pobre.
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Trata-se de uma situação bem evidenciada na imagem seguinte, tirada na Vila
Cova da Lixa, em direcção a norte.

Imagem 23 - Aspecto geral da paisagem

Bacia visual e pontos de Visualização
Para o enquadramento da empresa na envolvente procurou-se a delimitação da
sua bacia visual que corresponde à superfície de terreno visível a partir de um
ponto ou conjunto de pontos – neste caso a própria empresa, obtendo-se
geralmente mediante a projeção de raios visuais em redor de cada ponto de
observação; estes, são interrompidos quando cruzam um obstáculo que impede
a visão.
A localização dos aviários, numa pequena depressão e limitados:
- a norte por um terreno florestado, pertencente aos próprios,
- a nascente por uma pequena elevação,
- a poente por manchas com alguma urbanização e zonas industriais e
- a sul por Vila Cova da Lixa, (conforme se vê no extracto da carta
1:25.000, já referido)
restringem significativamente a bacia visual, levando a que a empresa só seja
visível praticamente no quadrante sul, situação bem evidenciada na Carta de
Declives, já apresentada.
Assim, após reconhecimento de toda a rede viária envolvente, assinalaram-se 4
pontos de visualização, que constituem os locais mais representativos onde é
possível observar as instalações, e que se assinalam na planta rodoviária:
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Queirós David, Lda
Pontos de visualização
Imagem 24 - Mapa rodoviário

Na página seguinte, apresentam-se imagens dos diferentes pontos de
visualização:
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O primeiro ponto situa-se em Vila Cova da Lixa, já perto do entroncamento com
a EN Porto – Amarante, e a cerca de 4 km da empresa:

Imagem 25 - Ponto de visualização 1

O 2º Ponto situa-se a norte de Vila Cova da Lixa, no entroncamento da estrada
Guimarâes – Alto da Lixa, a cerca de 1.800 m:

Imagem 26 - Ponto de visualização 2

O 3º ponto situa-se já entre Caramos e Macieira da Lixa (a cerca de 850 m):
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Imagem 27 - Ponto de visualização 3

Finalmente o 4º Ponto situa-se na estrada a sul, mais próxima da empresa, a
cerca de 200m e à beira da sede da Junta de Freguesia:

Imagem 28 - Ponto de visualização 4

Da análise das imagens apresentadas constata-se que embora os aviários sejam
perceptíveis a alguma distância (4 km) o seu efeito praticamente dilui-se na
envolvente. Apenas nas proximidades (distâncias inferiores a 1 km) a sua
visibilidade aumenta, embora o seu efeito seja reduzido devido à envolvente
arbórea.
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4.1.9

Fauna e Flora

Foi efectuado um levantamento da flora e da fauna no local, o qual decorreu
entre Novembro de 2012 e Janeiro de 2013. Nos pontos seguintes apresentamse os resultudos desses trabalhos.
4.1.9.1
4.1.9.1.1

Caracterização do Ambiente Afetado pelo Projeto
Considerações Gerais

A caracterização da flora e fauna da área de estudo onde se encontra localizado
o empreendimento e da sua envolvente, destina-se a obter uma base que
permita analisar de que forma o aumento da capacidade de exploração irá
afectar as comunidades de plantas e animais existentes no local, isto é, avaliar
os impactes sobre essas comunidades, e consequentemente propor medidas
mitigadoras para minimizar os impactes negativos.
De acordo com a Planta de Condicionantes do Plano Diretor Municipal de
Felgueiras (CMF, 1994) a zona do empreendimento não se encontra inserida na
área classificada como Reserva Ecológica Nacional (REN), assim como não se
encontra abrangida ou próxima de qualquer Área Protegida ou Sítio Rede Natura
2000.
4.1.9.1.2

Caracterização da Situação Atual

Flora
Relativamente à flora, foram identificadas presencialmente cerca de 50 espécies.
De notar que a comunidade florística pode ser variável ao longo do ano,
principalmente em áreas onde haja intervenção humana e agricultura, não
descartando a possibilidade da ocorrência de uma maior diversidade específica.
Área de intervenção direta
Trata-se de um habitat pobre, povoado por espécies florísticas de pouca
importância e alguma rusticidade, composto maioritariamente por algumas
gramíneas espontâneas, como o caso da cevada (Hordeum sp.); existem
também tojo-arnal (Ulex europaeus), silva (Rubus sp.), erva-moira (Solanum
nigrum).

Imagem 29 - Área de intervenção direta
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Área florestal
A envolvente próxima à área de intervenção direta é composta por uma área
semi-florestal de eucalipto (Eucalyptus globulus) e pinheiro-bravo (Pinus
pinaster), à qual se associa um subcoberto de carvalho-alvarinho (Quercus
robur), sobreiro (Quercus suber) muito pontualmente em regeneração
espontânea, e onde também estão presentes o tojo-arnal (Ulex europaeus), o
tojo-molar (Ulex minor), o amieiro-negro (Frangula alnus) e algumas Ericaceas
(Calluna vulgaris, Erica cinerea e Erica umbellata).

Imagem 30 - Área florestal

Área agrícola
A envolvente agrícola é composta essencialmente por culturas de sequeiro,
rotativas, onde predomina a cultura de milho (Zea mays) e nas sebes dos
terrenos é utilizada a videira (Vitis vinifera). Existem ainda algumas plantações
de frutíferas na envolvente, nomeadamente de nogueiras (Juglans regia). Nas
orlas dos terrenos agrícolas está presente a erva-tintureira (Phytolacca
americana).
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Imagem 31 - Área agrícola

Núcleo populacional
As espécies presentes no núcleo populacional adjacente à sede da empresa são
essencialmente espécies herbáceas de crescimento espontâneo à beira de
caminhos, como é o caso do tojo-molar (Ulex minor), da celidónia (Chelidonium
majus) ou dos bacelos (Umbillicus rupestris), entre outras. Estão presentes
algumas espécies cultivadas, como a oliveira (Olea europaea var. europaea) e o
kiwi (Actinidia deliciosa).

Imagem 32 - Núcleo populacional

Tendo em conta a legislação nacional específica para a proteção e conservação
da flora, apenas uma espécie (Quercus suber) foi detectada na área envolvente
à área de construção, não sendo esta afectada diretamente.
Do total de espécies inventariadas, nenhuma se encontrava incluída nos Anexos
B-II,IV e V do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro.
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Ao nível da proteção e conservação da natureza da União Europeia verifica-se
igualmente que nenhuma das espécies se encontra abrangida pela Convenção
de Berna.
Nestas diferentes áreas a proporção das plantas é variável, sendo
frequentemente alterada por intervenções humanas, raramente permitindo que
estas comunidades vegetais alcancem um estádio de equilíbrio natural, ou
clímax.
Fauna
Aves
Relativamente à avifauna foram inventariadas para a área de estudo 64
espécies, das quais 22 com presença confirmada através dos trabalhos de
campo (Quadro 31) De notar que 2 destas 22 espécies não estavam dadas na
bibliografia.
Quadro 31 - Espécies de aves confirmadas durante a prospecção de campo
Nome científico

Nome vulgar

Estatuto de Conservação
(Cabral et al. 2006)

Columba palumbus

Pombo-torcaz

LC

Rola-turca

LC

Peto-real

LC

Pica-pau-malhado

LC

Alvéola-branca

LC

Carriça

LC

Pisco-de-peito-ruivo

LC

Rabirruivo-comum

LC

Melro-preto

LC

Toutinegra-de-barrete

LC

Felosinha

LC

Chapim-carvoeiro

LC

Chapim-real

LC

Garrulus glandarius

Gaio

LC

Pica pica

Pega

LC

Estorninho-preto

LC

Pardal

LC

Tentilhão

LC

Tentilhão-montês

DD

Serinus serinus

Milheirinha

LC

Carduelis chloris

Verdilhão

LC

Streptopelia decaoto
Picus viridis
Dendrocopos major
Motacilla alba
Troglodytes troglodytes
Erithacus rubecula
Phoenicurus ochuros
Turdus merula
Sylvia atricapilla
Phylloscopus collybita
Parus ater
Parus major

Sturnus unicolor
Passer domesticus
Fringilla coelebs
Fringilla montifringilla
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Nome científico
Emberiza cia

Nome vulgar

Estatuto de Conservação
(Cabral et al. 2006)

Cia

LC

No que diz respeito à proteção e conservação da natureza a nível nacional, das
espécies detetadas no trabalho de campo, a maioria apresenta estatuto Pouco
Preocupante (LC), exceto o Tentilhão-montês (Fringilla montifringilla) para o
qual não está ainda recolhida informação suficiente para ser atribuído estatuto
de conservação em Portugal. Mesmo na lista de espécies inventariadas como
potenciais, todas as espécies apresentam estatuto Pouco Preocupante, tanto a
nível nacional como internacional (IUCN).
Do total de espécies inventariadas, duas encontram-se incluídas no Anexo A-I do
Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, com as alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro, ou seja espécies de aves de
interesse comunitário cuja conservação requer a designação de zonas de
proteção especial.
Ao nível da proteção e conservação da natureza da União Europeia verifica-se
que de entre as referenciadas, quatro encontram-se abrangidas pela Convenção
sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e da Flora Ameaçadas de
Extinção (CITES), sendo que duas destas se encontram no Anexo A-II, pelo que,
apesar de não se encontrarem em perigo de extinção, o seu comércio deve ser
controlado de modo a evitar uma comercialização não compatível com a sua
sobrevivência.
Salienta-se ainda que 17 espécies estão classificadas ao abrigo do Anexo II da
Convenção de Bona, que representam as espécies migradoras com estatuto
desfavorável e que exigem acordos internacionais para assegurar a sua
conservação. A grande maioria das espécies referenciadas está classificada ao
abrigo da Convenção de Berna, sendo 42 consideradas como estritamente
protegidas (Anexo II) e 16 como protegidas (Anexo III).
Mamíferos
De um conjunto de 36 espécies de mamíferos silvestres passíveis de ocorrer na
área do empreendimento, foi confirmada através dos trabalhos de campo a
presença de 5 espécies (Quadro 33), estando 4 delas classificadas com um
estatuto favorável (Pouco Preocupante) e uma delas, o Coelho-bravo
(Oryctolagus cuniculus) a classificação de Quase Ameaçada, de acordo com os
estatutos de conservação a nível nacional (Cabral et al. 2006).
Quadro 32 - Espécies de mamíferos confirmadas durante a prospecção de campo
Nome científico
Oryctolagus cuniculus

Nome vulgar

Estatuto de Conservação
(Cabral et al. 2006)

Coelho-bravo

NT

Toupeira

LC

Esquilo-vermelho

LC

Vulpes vulpes

Raposa

LC

Martes foina

Fuinha

LC

Talpa occidentalis
Sciurus vulgaris
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Imagem 33 - Indício de Esquilo-vermelho (S. vulgaris)

Imagem 34 - Indício (dejecto) de Raposa (V. vulpes)

De todas as espécies inventariadas, segundo os critérios de conservação do
Livro Vermelho dos Vertebrados Portugueses, 23 delas apresentam estatuto de
Pouco Preocupante, 3 o estatuto de Vulnerável, 1 o estatuto de Quase
Ameaçada, 1 o estatuto de Criticamente em Perigo, 1 o estatuto de Não
Avaliado e 1 apresenta o estatuto de Não Aplicável.
Atendendo aos estatutos de conservação a nível internacional da totalidade das
espécies inventariadas, segundo a IUCN (2012), 23 delas apresentam um
estatuto de Pouco Preocupante, 2 apresentam estatuto de Quase Ameaçada e
uma delas está incluída na categoria de Vulnerável.
Ao nível da proteção e conservação da natureza da União Europeia, 6 destas
espécies encontram-se nos Anexos B-II e B-IV da Directiva Habitats, 7 estão
incluídas no Anexo B-IV e 1 no Anexo B-V da mesma directiva. 11 dessas
espécies são consideradas como estritamente protegidas (Anexo II) e 13 como
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protegidas (Anexo III) segundo a Convenção de Berna. Apenas 12 espécies
estão listadas no Anexo II da Convenção de Bona.
Anfíbios
De um conjunto de 11 espécies de anfíbios passíveis de ocorrer na área do
empreendimento, foi confirmada através dos trabalhos de campo a presença de
1 espécie (Quadro 23) classificada com um estatuto favorável (Pouco
Preocupante) segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados Portugueses (Cabral et
al. 2006).
Quadro 33 - Espécies de anfíbios confirmadas durante a prospecção de campo
Estatuto de Conservação
(Cabral et al. 2006)

Nome científico

Nome vulgar

Salamandra salamandra

Salamandra-de-pintasamarelas

LC

De todas as espécies inventariadas, segundo os critérios de conservação do
Livro Vermelho dos Vertebrados Portugueses, 8 delas apresentam estatuto de
Pouco Preocupante, 1 delas um estatuto de Vulnerável e 1 está classificada
como Quase Ameaçada.
De acordo com os estatutos de conservação a nível internacional da totalidade
das espécies inventariadas, segundo a IUCN (2012), 9 delas apresentam um
estatuto de Pouco Preocupante e 2 apresentam estatuto de Quase Ameaçada.
Ao nível da proteção e conservação da natureza da União Europeia, 2 destas
espécies encontram-se nos Anexos B-II e B-IV da Diretiva Habitats e 5 estão
incluídas no Anexo B-IV da mesma diretiva. Apenas 4 dessas espécies são
consideradas como estritamente protegidas (Anexo II) e 6 como protegidas
(Anexo III) segundo a Convenção de Berna.
Répteis
De um conjunto de 9 espécies de répteis passíveis de ocorrer na área do
empreendimento, foi confirmada através dos trabalhos de campo a presença de
1 espécie (Quadro 24) que apresenta o estatuto de Pouco Preocupante segundo
o Livro Vermelho dos Vertebrados Portugueses (Cabral et al. 2006).
Quadro 34 - Espécies de répteis confirmadas durante a prospecção de campo
Nome científico

Nome vulgar

Malpolon monspessulanus Cobra-rateira

Estatuto de Conservação
(Cabral et al. 2006)
LC
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Imagem 35 - Muda de pele de Cobra-rateira (E. sacalaris)

De todas as espécies inventariadas, segundo os critérios de conservação do
Livro Vermelho dos Vertebrados Portugueses, todas elas apresentam estatuto de
Pouco Preocupante.
Atendendo aos estatutos de conservação a nível internacional da totalidade das
espécies inventariadas, segundo a IUCN (2012), 9 delas apresentam um
estatuto de Pouco Preocupante e 2 apresentam um estatuto de Quase
Ameaçada. Ao nível da proteção e conservação da natureza da União Europeia,
2 destas espécies encontram-se nos Anexos B-II e B-IV da Diretiva Habitats e 5
estão incluídas no Anexo B-IV da mesma diretiva. Apenas 4 dessas espécies são
consideradas como estritamente protegidas (Anexo II) e 6 como protegidas
(Anexo III) segundo a Convenção de Berna.
No anexo 4 apresentam-se as Listas de espécies de plantas, aves, mamíferos
anfíbios e répteis referenciadas para a área de estudo, confirmadas durante o
trabalho de campo, se são endemismos (N – nacional; I – Ibérico), bem como
nos anexos dos instrumentos legais da Convenção de Berna (CB) e Directiva
Habitats (DH) (Decreto-Lei nº 140/99) e legislação nacional específica (LN).
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4.1.10 Recursos Minerais
Em termos de recursos minerais, e atendendo às especificidades geológicas do
concelho, nomeadamente a presença da unidade de Vila Nune e consequente
existência de condições favoráveis à ocorrência de jazigos minerais seria de
esperar a existência de atividade do sector extractivo.
Embora seja frequente o aparecimento de vestígios de pequenas explorações
artesanais, trata-se sobretudo de formações de pequena dimensão. Mesmo
assim, registam-se algumas ocorrências minerais, as quais se situam junto ao
limite de concelho e estendem-se sobretudo para Amarante.
Na base de dados do Sistema de Informação de Ocorrências e Recursos Minerais
Portugueses (SIORMINP) disponível no site do LNEG, encontram-se registadas
as seguintes ocorrências:
Quadro 35 - Ocorrências minerais

Ocorrência Mineral

Substância

Concelho

Categoria

Campo Mineiro de
Macieira da Lixa

Estanho (Sn),

Felgueiras

Mineral

Campo Mineiro do
Seixoso

Estanho (Sn),
Tântalo (Ta), Nióbio
(Nb)

Felgueiras

Recurso mineral
medido

Estradinha

Estanho (Sn)

Felgueiras

Mineral

Salgada

Estanho (Sn)

Felgueiras

Mineral

Seixoso

Feldspato, Quartzo
(SiO2)

Amarante

Reserva mineral
provada

Estes jazigos encontram-se classificados como de pequena dimensão, tendo sido
explorados nas décadas de 50 e 60; encontram-se atualmente esgotados e sem
qualquer atividade.
Em termos de rochas minerais, é frequente encontrar vestígios de atividade
extractiva ao longo dos principais cabeços, sobretudo junto às zonas mais
urbanizadas, que se destinava a fornecer os materiais necessários à construção
do património edificado. Tratava-se sobretudo de explorações artesanais que
funcionavam apenas em função das necessidades de momento.
Neste momento, não existe nenhuma pedreira em atividade no concelho de
Felgueiras, o que não surpreende dada a proximidade dos fortes núcleos de
pedreiras existentes nos concelhos vizinhos de Marco de Canavezes, Penafiel e
Mondim de Basto e em menor escala de Guimarães e Fafe, onde se encontram
inúmeras pedreiras em funcionamento e que proporcionam recursos em
abundância.
Assim e não estando o sítio, onde se construíram os aviários, em qualquer local
assinalado como de interesse sob o ponto de vista geológico, não existe
qualquer impacte do projeto em termos de recursos minerais.
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4.1.11 Conforto na Envolvente
O conforto na envolvente de um determinado local pode ser aferido de diversas
formas, dependendo muito das expectativas criadas. No entanto, se aspectos
como o afastamento em relação a serviços de saúde, culturais, comércio, etc.
podem ser mais ou aceites, dependendo das acessibilidades, por exemplo, já a
vizinhança de uma atividade ruidosa, que emita poluentes gasosos a um nível
perceptível, que gere cheiros intensos, que polua as águas e solos, que
transmita vibrações, acumule resíduos ou condicione o trânsito, pode ser
intolerável.
Como se indicou no capítulo 3 deste estudo, atualmente a Queirós David & C.A.,
Lda., gera níveis de ruído para o exterior dentro dos admitidos para zona
sensível, compatíveis com utilizações exigentes do espaço envolvente e
cumprindo a legislação em vigor e não há emissões para a atmosfera
provenientes de fontes fixas.
Também, sendo uma instalação agro-pecuária pode haver lugar a odores,
resultante da concentração de um grande número de aves num espaço pequeno
e e resultante da sua actividade biológica (emissão de dejectos / efluentes
pecuários).
No caso desta empresa, tal não acontece, porquanto:
- As aves estão acomodadas em pavilhões, fechados e apenas dotados
das aberturas necessárias às boas condições de ventilação, minimizando
a libertação de odores para a atmosfera.
- Todos os locais, equipamentos e utensílios que estejam em contacto
com as galinhas são cuidadosamente limpos e desinfectados com
regularidade e, com particular cuidado, sempre que se efectua um vazio
sanitário, antes da introdução de um novo bando de galinhas.
- O sistema de gaiolas melhoradas inclui a remoção em contínuo dos
estrumes (em tapete rolante localizado por baixo das gaiolas
melhoradas), evitando a sua acumulação nas jaulas e em espaço
fechado.
- Todas as galinhas são inspeccionadas pelo proprietário ou pela pessoa
responsável pelas galinhas, pelo menos, uma vez por dia, sendo
retiradas diariamente as galinhas mortas.
- As instalações e equipamentos são mantidos em boas condições de
limpeza, de modo a garantir boas condições sanitárias.
- Os estrumes são enviados directamente para uma instalação de
secagem, que também funciona em contínuo, reduzindo a libertação de
odores provocados pela potencial fermentação de material orgânico
(quanto maior o teor de humidade mais rápida seria a sua fermentação).
- Após secagem, os estrumes são armazenados em pavilhão próprio,
coberto e com paredes, dotado apenas de uma abertura para carga e
envio para o exterior minimizando a propagação de odores.
- Tratando-se de um efluente pecuário utilizado para valorização agrícola
(fertilizante), o facto de estar seco, permite a sua utilização ao longo de
todo o ano, evitando a necessidade de armazenamento dentro da
empresa.
Trata-se de medidas que estão de acordo e suplantam mesmo as MTD
adequadas ao sector, as quais, de acordo com o documento “Best Available
Techniques Reference Documents for Intensive Rearing of Poultry and Pigs”,
publicados pela Comissão Europeia, em Julho de 2003, apenas prevê:
- A aplicação do sistema de gaiolas melhoradas
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- A extracção de estrumes no mínimo, duas vezes por semana.
- Capacidade adequada de armazenamento de estrumes, até ser possível
a sua aplicação como fertilizante.
- Armazenamento em locais impermeabilizados e com ventilação suficiente
No que se refere à poluição das águas, a vizinhança também não é incomodada,
dado que os efluentes líquidos gerados são apenas os equiparados a domésticos
e sofrem um tratamento numa fossa séptica existente no local antes de serem
infiltrados no solo, e que são equivalentes às de uma habitação unifamiliar em
meio rural.
Não existe também, poluição visível do solo, nem são transmitidas vibrações
perceptíveis.
Os resíduos são armazenados em locais apropriados, longe do olhar de
residentes ou passantes pelo local, separados para os vários tipos de resíduos e
recolhidos por empresas licenciadas para a sua gestão, o mesmo acontecendo
aos efluentes pecuários.
Quanto ao trânsito, a atividade da empresa gera um maior fluxo de viaturas em
Maceira da Lixa e outras ruas e estadas locais, regionais e nacionais, mas sem
impactes significativos.
Existem, nas instalações, áreas próprias para a carga e descarga de viaturas, e
possui estacionamentos para veículos ligeiros e de carga, pelo que não há
qualquer impedimento à circulação normal nas estradas envolventes.
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4.2

Caracterização do Ambiente Social

4.2.1

Considerações Gerais

A análise dos impactes sócio-económicos de um projeto agropecuário terá que
tomar em consideração, além dos empregos diretos que cria ou a faturação
associada, a fileira industrial em que se insere.
Assim, introduziram-se as escalas de análise local, regional e sectorial, e tomouse o curto/médio prazo como horizonte temporal para a avaliação de impactes.
4.2.2

População e Povoamento

4.2.2.1

Estatura Etária e por Género da População

O concelho de Felgueiras tem uma elevada percentagem de jovens,
relativamente à sua população nacional global, encontrando-se a maioria da
população em idade ativa.
Quadro 36 - Estrutura Etária e por Sexos da População

Quadro extraído em 31 de Janeiro de 2013 (16:20:48); http://www.ine.pt
Local de residência
(à data dos
Censos 2011)

Portugal

Continente

Tâmega

Felgueiras

Macieira da Lixa

População residente (N.º) por Local de residência (à data
dos Censos 2011), Sexo e Grupo etário; Decenal
Grupo etário

Total

HM
N.º
10562178

Sexo
H
N.º
5046600

M
N.º
5515578

0 - 14 anos

1572329

803999

768330

15 - 24 anos

1147315

581548

565767

25 - 64 anos

5832470

2818729

3013741

65 e mais

2010064

842324

1167740

Total

10047621

4798798

5248823

0 - 14 anos

1484120

758841

725279

15 - 24 anos

1079493

547004

532489

25 - 64 anos

5546220

2677999

2868221

65 e mais

1937788

814954

1122834

Total

550516

268097

282419

0 - 14 anos

94956

48451

46505

15 - 24 anos

72560

36663

35897

25 - 64 anos

305644

150356

155288

65 e mais

77356

32627

44729

Total

58065

28103

29962

0 - 14 anos

9967

5126

4841

15 - 24 anos

8213

4120

4093

25 - 64 anos

32533

15737

16796

65 e mais

7352

3120

4232

Total

1961

955

1006

0 - 14 anos

271

145

126

15 - 24 anos

278

146

132

25 - 64 anos

1108

525

583

65 e mais

304

139

165

População residente (N.º) por Local de residência (à data dos Censos 2011), Sexo e Grupo etário; Decenal
- INE, Recenseamento da População e Habitação; Última atualização destes dados: 20.11. 2012
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Imagem 36 - Estrutura Etária no concelho de Felgueiras (Homens e Mulheres)
(Gráfico INE)

Cerca de 17,5% da população de Felgueiras pertence ao grupo etário com
idades até a 14 anos, sendo que 31,7% têm menos de 25 anos. Por outro lado,
a população pertencente ao grupo etário com mais de 64 anos corresponde a
perto de 11,8%. Assim, a maioria da população encontra-se em idade ativa.

Imagem 37 - Estrutura Etária por Género (Gráficos INE)

Quanto ao género, 51,3% da população pertence a sexo feminino, apesar de
este só se tornar maioritário nas faixas etárias acima dos 24 anos, com maior
expressão acima dos 65 anos.
Quadro 37 - Evolução da População do concelho de Felgueiras

1801

1849

1900

1930

1960

1981

1991

2001

2010

11.413

15.614

22.973

25.424

3.8895

48.015

49.928

57.461

58.895

(fontes: INE-anos de 1991, 2001 e 2010 e Wikipedia-restantes anos)

71
Analisando o Quadro 22 podemos constatar, que ao longo dos anos tem havido
um aumento da população no concelho (aumento de 2,5%, de 2001 para 2010),
o que é reflexo de vitalidade da economia local.
O concelho de Felgueiras tem uma densidade populacional muito superior à
média nacional, com 502 habitantes por km2 (ver Quadro 38) e a freguesia de
Macieira da Lixa, com 365 habitantes por km2 tem, também, uma densidade
populacional considerável.
Quadro 38 - Densidade populacional

Quadro extraído em 05 de Fevereiro de 2013 (18:01:02) http://www.ine.pt

Local de residência (à data dos Censos
2011)

Densidade populacional (N.º/ km²) por Local de
residência (à data dos Censos 2011);
Decenal (1)
Período de referência dos dados
2011
N.º/ km²

Portugal

115

Continente

113

Norte

173

Tâmega

210

Felgueiras

502

Macieira da Lixa

365

Densidade populacional (N.º/ km²) por Local de residência (à data dos Censos 2011);
Decenal - INE, Recenseamento da População e Habitação
Última atualização destes dados: 07 de dezembro de 2011

4.2.3

Património Cultural e Arquitectónico

No caso do presente estudo não existe património classificado ou em vias de
classificação na envolvente do projeto passível de afectação. Contudo, na área
em estudo existem alguns elementos patrimoniais e dois foram considerados
suficientemente relevantes para que fossem elaboradas fichas de sítio. Foi
também elaborada a ficha de sítio geral para a área de implantação do projeto.
No Anexo 5 apresenta-se o Estudo da Vertente Patrimonial, apresentando-se em
seguida um resumo desse trabalho.
Património Edificado e Arqueológico
Os objectivos definidos à partida para o descritor do património não se aplicam a
este projeto, dada a ausência de trabalhos de escavação ou alargamento de
áreas de ocupação. No entanto, foi feito um levantamento do património
existente na envolvente do perímetro da área do aviário e do centro de
classificação de ovos, e na freguesia de Macieira da Lixa.
A unidade de produção e classificação de ovos enquadra-se num espaço
florestal, inserido num pequeno núcleo habitacional e com espaços agrícolas. A
Nordeste localiza-se o lugar de Maçorra e a Sul o aglomerado habitacional
denominado de Cruzes. O aviário possui vários edifícios que se encontram
orientados de Este/Oeste.
O projeto em estudo refere-se à modernização/remodelação de instalações,
infraestruturas industriais e dos vários edifícios de apoio à atividade, já
existentes dentro do perímetro das instalações atuais. Serão ainda
contempladas áreas ajardinadas criando espaços verdes na envolvente dos
vários edifícios. A área do aviário tem cerca de 3 807,95 m2.
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Como área de estudo considerou-se a totalidade da área em análise, onde foi
efectuada a prospecção sistemática nas áreas envolventes aos edifícios do
aviário. De salientar que não foram encontrados quaisquer registos de
elementos patrimoniais na área em estudo, durante a fase de pesquisa
documental nem em fase de prospecção sistemática.
O concelho de Felgueiras, tal como todo o norte de Portugal é um concelho rico
em património dos mais diversos períodos. Apesar de existirem mamoas que
atestam a ocupação do concelho durante o Neolítico, será na Idade do Ferro que
o concelho ganha mais expressão.
Espalhados por este encontram-se inúmeros castros, localizados em locais com
condições naturais de defesa, relacionados com o controle da produção e
distribuição deste metal. Na freguesia de Macieira da Lixa localizam-se um
povoado e duas necrópoles que atestam a presença pré-romana na zona.
No sítio arqueológico de Cristelo de Maceira, em Monte do Castelo, a ocupação
iniciada antes ainda dos romanos, ter-se-á prolongado pelos primeiros séculos
da Era cristã. A exploração de estanho foi sempre fundamental para a economia
desses povos. Este elemento arqueológico não será contemplado no presente
relatório como passível de afectação pois localiza-se a mais de 1000 metros a
Este do local de estudo.
A necrópole de Maçorra, no lugar do mesmo nome, data do período romano. Em
escavações no local, foram detectadas três sepulturas abertas na terra, para
além de alguns ossos e cerâmica em louça comum. Estas sepulturas, pela
proximidade, estariam relacionadas com o povoado anteriormente referido.
Outra necrópole, a de Veigas, encontrava-se numa zona plana, junto à Estrada
Municipal 1182. Aí apareceram várias sepulturas e algum espólio cerâmico. O
povo conhecia o local como o «Forno dos Mouros». Devia datar também do
período romano, a julgar pelas características apresentadas.
A chegada dos Romanos a esta região promove um processo de aculturação dos
povos indígenas bem patente nos vestígios identificados nos castros do
concelho. Gradualmente os povoados de altura vão sendo abandonados,
adoptando-se um sistema de ocupação de território em locais mais próximos das
linhas de água em vales e campos que favoreceram o desenvolvimento de
povoados abertos. Atualmente ainda restam troços de via romana em Pombeiro
e Vila Fria.
O primeiro documento escrito referente à freguesia data de 1059. Macieira da
Lixa era então designada por Villa Manzanaria. Nesse documento, D. Senhorinha
doava as suas terras no local a D. Mumadona. Anos mais tarde, em 1171, o
Mosteiro de Caramos recebeu a vila das mãos de D. Gonçalo Moniz, que
concedeu expressamente a Mendo Pires e a Pelágio de Fromarigues, priores do
Mosteiro, a jurisdição que tinha sobre a Igreja Paroquial.
Em termos administrativos, Macieira da Lixa beneficiou do foral de Celorico de
Basto, concedido por D. Manuel I, em Évora, em 1510. Esteve integrada no
concelho de Amarante até 31 de Dezembro de 1853, passando então para o de
Felgueiras.
O elemento patrimonial mais importante da freguesia é a Casa de Seixoso.
Trata-se de um edifício construído no século XIX para servir de sanatório.
Passou a estância de repouso, em 1904, depois de um grande incêndio o ter
destruído parcialmente. Por ali passaram Condes, Marqueses, Generais e outras
pessoas de grande envergadura nos últimos tempos da Monarquia.
De dimensões imponentes, é constituído por três pisos, sendo que o primeiro
deles tem um anexo avançado e o terceiro uma torre no seu extremo. Em redor,
enormes pinheiros e eucaliptos. A Igreja Matriz de Santa Leocádia, o Cruzeiro
comemorativo dos Centenários da Independência (1140) e da Restauração
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(1640), datado de 1940, e a Capela da Senhora da Aparecida, edificada em
1719, são outros dos motivos de interesse de Macieira da Lixa. Os elementos
supramencionados localizam-se a fora da área de estudo pelo que não foram
mencionados como passíveis de afectação no presente relatório.
Da análise cartográfica efectuada e do levantamento da toponímia existente na
área do projeto e sua envolvente não foi possível identificar denominações que
pudessem indiciar a ocupação humana remota no local. A toponímia apenas nos
remete para o facto de em Macieira da Lixa se produzirem maçãs e para o lugar
de Cristelo onde existiu por certo uma povoação Castreja. O topónimo Veigas
sugere a prática agrícola, terras de cultura de centeio ou de milho em zonas
férteis.
A área de ocupação do aviário conjuga zonas de infraestruturas construídas para
o desenvolvimento da atividade de produção e classificação de ovos, zonas com
depósitos diversos e área florestal. Nas prospecções efectuadas nas áreas
florestais, caminhos de acesso e nas envolventes dos vários edifícios não se
identificaram elementos que comprovassem a ocupação antrópica do local.
Nestas áreas não estão previstos quaisquer trabalhos de construção e/ou
movimentações de terra.
4.2.4

Condicionantes, servidões e restrições

De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal (PDM) de
Felgueiras, as instalações da empresa objecto deste projeto encontram-se
edificadas em terreno classificado como Espaço Industrial, não havendo
condicionantes, servidões ou restrições a considerar.
4.2.5
4.2.5.1

Sistemas ou redes estruturantes
Rede Viária Regional e Local

Globalmente, e em síntese, pode-se afirmar que o Concelho possui uma rede
viária extremamente capilarizada, com níveis de serviço baixos, com as grandes
acessibilidades garantidas pela entrada em funcionamento da A11/IP9, em
primeiro lugar, e depois da A42/IC25.
A rede nacional (mesmo a entretanto desclassificada) e a rede municipal com
níveis de serviço similares a esta têm garantido o fluir do tráfego de e para o
Concelho, de que são exemplos a EN 101, EN 207, EN 207-2, EN 15, EM 562 e
EM 564.
4.2.5.2

Fluxos de Tráfego

Em relação ao tráfego existente no local em estudo, não existe qualquer
levantamento disponível respeitante ao fluxo médio diário ocorrido nas vias de
circulação que o servem, pelo que não dispomos de qualquer valor de
referência.
Da observação efetuada percebe-se que a empresa não interfere de forma
significativa para o aumento de tráfego local (ao nível do concelho), situação
que se manterá com o aumento da produção, mesmo que, a esta esteja,
naturalmente, associado um aumento do tráfego.
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Verifica-se que o Porto é o que possui a rede rodoviária mais densa.
Quadro 39 - Densidade da rede viária nacional
Densidade da rede rodoviária nacional (km/ km²)
por Localização geográfica e Tipo de rede; Anual
(1)
Período de referência dos dados
31 de Dezembro de 2007
Localização geográfica

Continente

Tipo de rede rodoviária
Rede
nacional

Rede
Estradas
fundamental Rede
(Itinerários complementar regionais
principais)

km/ km²

km/ km²

km/ km²

km/ km²

0,145

0,025

0,071

0,050

Aveiro

0,170

0,044

0,083

0,043

Beja

0,089

0,015

0,031

0,043

Braga

0,306

0,021

0,201

0,084

Bragança

0,100

0,018

0,042

0,041

Castelo Branco

0,095

0,018

0,029

0,047

Coimbra

0,158

0,029

0,067

0,062

Évora

0,125

0,023

0,054

0,048

Faro

0,150

0,022

0,056

0,072

Guarda

0,122

0,017

0,059

0,046

Leiria

0,174

0,022

0,108

0,044

Lisboa

0,284

0,026

0,214

0,043

Portalegre

0,110

0,023

0,047

0,041

Porto

0,324

0,058

0,162

0,105

Santarém

0,118

0,023

0,074

0,021

Setúbal

0,171

0,027

0,090

0,055

Viana do Castelo

0,206

0,034

0,119

0,053

Vila Real

0,141

0,034

0,057

0,049

Viseu

0,170

0,040

0,070

0,060

Densidade da rede rodoviária nacional (km/ km²) por Localização geográfica
e Tipo de rede; Anual - INE, EP, Estradas de Portugal, S. A.
Nota(s): (1) Estradas constantes do Plano Rodoviário Nacional 2000 (D.L. nº
222/98, de 17 de Julho), considerando as alterações previstas na lei 98/99
de 26 de Julho e pelo Decreto-Lei n.º 182/2003 de 16 de Agosto. Estão

4.2.5.3

Fornecimento de energia

O fornecimento de energia é feito pela rede nacional de fornecimento de
energia, sendo a empresa abastecida por uma baixada própria. Não se prevê a
necessidade de proceder a reforço de potência para dar resposta às
necessidades do projeto atual.
A empresa usa gás combustível apenas para aquecimento das águas sanitárias,
no vestiário.
4.2.5.4

Abastecimento de água

A empresa capta a água diretamente a partir de uma mina de água, havendo
suficiente capacidade instalada de bombagem quer na situação pré-projeto quer
na situação pós-projeto.
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4.2.5.5

Descarga de efluentes líquidos

A fossa séptica para onde são enviados os efluentes equiparados a domésticos
gerados na empresa, tem capacidade de resposta quer na situação pré-projeto
quer na situação pós-projeto, pois não está previsto um aumento significativo da
quantidade ou alteração da qualidade dos efluentes líquidos (poderá haver um
ligeiro aumento da necessidade de limpesas de pisos no centro de classificação
de ovos, no entanto não está prevista a contratação de novos colaboradores.
4.2.6

Ordenamento do Território

De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal (PDM) de
Felgueiras, as instalações da empresa encontram-se edificadas em terreno
classificado como Espaço Industrial.
A área envolvente imediata, em todas as direções, encontra-se classificada área
de Floresta Dominante - espaços arborizados na Reserva Agrícola Nacional
(RAN).
De acordo com a Planta de Condicionantes do mesmo PDM, a área ocupada pela
empresa não apresenta classificação condicionante, no entanto a área
envolvente imediata encontra-se classificada a Sul como RAN.
Nas proximidades da empresa não existem Áreas Protegidas nem Sítios da Rede
Natura 2000.
4.2.7

Socioeconomia

Maçorra localiza-se na freguesia de Macieira da Lixa, no concelho de Felgueiras,
tem código INE 100310, coordenadas XX 198578, YY 487118, Carta Militar 99.
Macieira da Lixa, situada no extremo leste do município do Felgueiras (ver CAOP
no anexo 4) é uma zona urbanizada (com cerca de 2 000 habitantes), sendo
uma das freguesias da cidade da Lixa, formada por uma rede complexa de
edificações ao longo dos eixos viários, do tipo consolidado e concentrado.
O povoamento inicial é do tipo de pequenos núcleos dispersos formados por
aldeias já antigas. As últimas décadas mostraram o aparecimento e construções
em lote próprio com afastamentos às extremas. O traço de união é a
proximidade às cidades da Lixa e Felgueiras e a ligação a outros aglomerados
com características suburbanas, pois é nessas direções que os diversos lugares
estão a crescer, acabando por se unir (ou estando já em processo de união).
Tratando-se de uma freguesia urbana, tem alguns equipamentos e serviços
públicos capazes de dar resposta às necessidades da população de suporte:
escola primárias, jardim de infância (agora inseridas num agrupamento escolar
da Lixa) junta de freguesia, igreja paroquial e cemitério, zonas
desportivas/campos de futebol). Existe algum comércio sobretudo diário, como
sejam café/bar, café/restaurante, minimercados e lojas, que permite uma fácil
utilização dos serviços e estabelecimentos com carácter ocasional.
A expansão existente apresenta, como se referiu, características mais diversas,
surgindo tanto urbanizações de média dimensão, como lotes urbanos e terrenos
para instalações industriais com maiores afastamentos entre edificações e
distância às plataformas das vias que servem de acesso, não só às estradas
principais como vias transversais e os arruamentos internos do próprio
aglomerado.
O pavimento mais utilizado é o asfalto, encontrando-se ainda alguns
arruamentos em pedra e em terra batida, sendo por vezes irregular o seu
estado de conservação.
No meio deste reticulado, surgem diversas atividades industriais e agropecuárias com alguma dimensão (num raio de 1 km do estabelecimento situam-
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se diversos pavilhões fabris) as quais se apresentam de forma difusa e sem
constituírem uma zona industrial específica.
Também de referir a existência de importantes várzeas agrícolas, localizadas de
forma envolvente em relação aos núcleos iniciais do aglomerado, e nas quais se
pratica ainda uma agricultura intensiva.
Na envolvente próxima da empresa, num raio de 500 metros, encontram-se
zonas populacionais, com habitações unifamiliares, e construções isoladas
destinadas a habitação. Existem também construções isoladas dedicadas à
indústria ou a apoio à indústria, sendo que as mais próximas se encontram a
cerca de 250 metros. Não existem quaisquer outras infraestruturas, além das
vias de circulação.
As atividades económicas principais existentes na zona de localização da
empresa são o comércio de malhas, bordados, móveis e calçado, muitas vezes
efectuado em feiras; a agricultura, onde se destaca a produção de milho,
centeio, feijão, batata, cebola, fruta variada, linho, mel e o vinho verde; o
artesanato de renda e bordados de linho e algodão; a pecuária, bastante
variada, desde gado bovino e caprino a pocilgas e aviários e a indústria, sendo
que as empresas de calçado empregam uma elevada percentagem da população
ativa.
O Município de Felgueiras que se localiza na parte superior do Vale do Sousa, é
constituído por quatro centros urbanos: a Cidade de Felgueiras, a Cidade da
Lixa, a Vila de Barrosas e a Vila da Longra. Pertencente da NUT Tâmega, possui
atualmente uma centralidade importante no mapa de autoestradas e itinerários
principais, o que potencia as potencialidades do concelho.
Os bordados constituem uma das mais ricas tradições do concelho, com elevada
expressão a nível nacional (diz-se em Felgueiras que aqui estão 2/3 das
bordadeiras nacionais). O filé ou ponto de nó, o ponto de cruz, o bordado a
cheio, o richelieu e o crivo são exemplos deste produto artisanal, dos quais se
podem observar amostras pela simples circulação nas estradas nacionais que
atravessam estas terras.
A “Confraria do Vinho de Felgueiras” destinada a divulgar e defender o vinho e a
gastronomia felgueirenses, sendo que o vinho verde aqui produzido tem um
elevado interesse na economia local.
Felgueiras, com cerca de 59 000 habitantes é um dos concelhos com a
população mais jovem do país e da Europa que pode, em parte beneficiar da
presença da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Felgueiras (ESTGF) que
é uma instituição de ensino superior do Instituto Politécnico do Porto. Felgueiras
tem-se mostrado um dos municípios com maior desenvolvimento do Norte do
País, sendo responsável, por exemplo, por uma elevada percentagem da
exportação nacional de calçado.
Por outro lado, a localização geográfica de Fegueiras, distando 50 km do Porto;
46 km de Braga, 27 km de Celorico de Basto, 24 km de Guimarães, 9 km de
Amarante, 18 km de Lousada e 15 km de Fafe e os bons acessos viários que
possui (por exemplo, a EN101 que liga Braga a Vila Real e a EN15 que liga o
Porto a Vila Real, distam cerca de 10 Km da saída Felgueiras/Marco da A4),
permite a este concelho e à freguesia de Macieira da Lixa, uma posição de
favorável na inter-relação com os concelhos e distritos vizinhos, o que lhe
possibilita, ao nível social e económico, uma posição do maior interesse no
âmbito regional e nacional.
A freguesia de Macieira da Lixa possui várias associações ou grupos de natureza
cultural ou desportiva, o que demonstra o seu dinamismo:
Associação Cultural e Recreativa de Macieira da Lixa
Grupo Desportivo da Maçorra
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Rancho Folclórico de Macieira da Lixa
Rancho Folclórico de Passarias e Real
Grupo de Teatro Macpiremo
CCML Coro - Coro da Catequese de Macieira da Lixa
Na primeira segunda-feira de Setembro realiza-se a principal festa da Lixa,
cidade a que pertence Macieira da Lixa, em honra de Nossa Senhora das
Vitórias. As festividades começam na quinta-feira anterior, prolongando-se
durante 5 dias, atraindo inúmeros visitantes. A freguesia de Macieira da Lixa
possui as suas festas próprias, de que se destacam a Festa de S. Roque,
realizada a meio de Julho, e a de Santa Leocádia, padroeira da freguesia, a 9 de
Dezembro.
O concelho de Felgueiras tem uma elevada taxa de atividade, superior à da
região em que se insere e à média nacional. Contudo a freguesia de Macieira da
Lixa apresenta um desempenho consideravelmente inferior.
Quadro 40 - Taxa de atividade da População

Local de residência (à data dos Censos 2001)

Taxa de atividade (%) da
população residente por Local de
residência (à data dos Censos
Período de referência dos dados
2001
%

Portugal

48,1

Continente

48,4

Tâmega

45,9

Felgueiras

50,1

Macieira da Lixa

43,7

Taxa de atividade (%) da população residente por Local de residência (à data dos Censos 2001); Decenal INE, Recenseamento da População e Habitação - Última atualização destes dados: 31 de maio de 2007

Felgueiras tem também uma forte taxa de atividade feminina, superior à da
região e do país. Mais uma vez, o indicador é menos positivo na freguesia de
Macieira da Lixa que na totalidade do concelho.
Quadro 41 - Taxa de atividade feminina
Quadro extraído em 06 de Março de 2013 (16:49:45), http://www.ine.pt
Taxa de actividade feminina (%)
por Local de residência (à data dos
Censos 2001); Decenal
Local de residência (à data dos Censos 2001)

Período de referência dos dados
2001
%

Portugal

41,98

Continente

42,32

Tâmega

36,30

Felgueiras

43,72

Macieira da Lixa

35,52

Taxa de atividade feminina (%) por Local de residência (à data dos Censos 2001); Decenal - INE, Censos –
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séries históricas; Última atualização destes dados: 15 de maio de 2007

Quadro 42 - Atividade económica da população empregada
Quadro extraído em 06 de Março de 2013 (17:09:21); http://www.ine.pt
População empregada (N.º) por Local de residência (à data dos Censos 2011), Sexo, Atividade económica
(CAE Rev. 3) e Local de trabalho; Decenal
Sexo
H

M
Actividade económica (CAE Rev. 3)

Comércio por grosso e a
retalho; reparação de
veículos automóveis e
motociclos

Indústrias transformadoras

Agricultura, produção
animal, caça, floresta e
pesca

Total

Comércio por grosso e a
retalho; reparação de
veículos automóveis e
motociclos

Indústrias transformadoras

Agricultura, produção
animal, caça, floresta e
pesca

Total

Local de
residência
(à data
dos
Censos
2011)

Local de trabalho
Total
N.º

N.º

N.º

N.º

N.º

N.º

N.º

N.º

Portugal

2275974

94474

429505

406116

2085213

38912

283862

347179

Continente

2163290

84414

420720

387812

1986962

36641

279744

331890

126398

3801

33324

19889

93251

1878

32602

14137

14076

326

6552

2439

12640

119

7068

1781

430

10

174

71

388

13

186

53

Tâmega
Felgueiras
Macieira
da Lixa

População empregada (N.º) por Local de residência (à data dos Censos 2011), Sexo, Atividade económica (CAE Rev. 3)
Decenal - INE; Última atualização destes dados: 31 de janeiro de 2013

Concretamente, no que se refere à Queirós David & C.A., Lda., esta produziu,
em 2012, 1140.990 dúzias de ovos (cerca de 890 toneladas), sendo que a
produção nacional de ovos, em 2012, foi de 875 420 toneladas, em todo o país
(dados INE, consultados em Julho de 2010). Esta produção correspondeu a
perto de 0,1% do total nacional, o que corresponde a um valor com algum
significado.
A empresa possui 9 trabalhadores, moradores no concelho, o que mostra a
disponibilidade de mão-de-obra existente em Felgueiras, que torna o concelho
bastante independente, neste campo, em relação aos concelhos vizinhos.
4.2.8

Principais Conclusões

No concelho de Felgueiras, a estrutura etária revela uma população jovem e em
crescimento continuado ao longo do último século. Tem, também uma elevada
densidade populacional, mais de quatro vezes superior à média nacional.
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O sector secundário é o que regista a maior percentagem da população ativa do
concelho, com um pouco mais de 50% dos empregos. Verifica-se uma elevada
taxa de atividade global e de atividade feminina. A freguesia de Macieira da Lixa
apresenta indicadores de atividade menos favoráveis, quer quanto à taxa global
quer à feminina.
A Queirós David & C.A., Lda. tem 9 trabalhadores, sendo todos destes
moradores em Felgueiras, com ligações de trabalho estáveis.
Face à análise apresentada, a Queirós David & C.A., Lda., representa um foco de
desenvolvimento económico e de manutenção de emprego, com impacte
essencialmente local.
4.3

Evolução Previsível do Ambiente na Ausência do Projeto

O objectivo principal deste capítulo é perspectivar a evolução do local na
ausência do projeto em causa, através de uma análise tendencial dos vários
descritores analisados, e que tem por base a situação atual da área em estudo.
O presente EIA diz respeito ao pedido de autorização de aumento de produção
de uma empresa já licenciada e em laboração há mais de 30 anos.
Deste modo, o presente estudo pretende apresentar a situação da empresa e
fornecer ao proponente (e às entidades competentes para o licenciamento) um
instrumento de trabalho donde se possam retirar indicações referentes à
exploração futura, após aumento de capacidade.
Partindo de uma base em que o projeto em análise não existiria, ou seja, o
aumento de produção e a alteração da área construída não aconteciam, pode-se
dizer que a situação atual do espaço envolvente se manteria na condição em
que se encontra: vizinhança de áreas florestadas, habitações, espaços agrícolas
e de alguma indústria.
Ao nível da flora, tendo em conta o uso do solo descrito na Planta de
Ordenamento do PDM de Felgueiras, e as características da área envolvente
atual, verificar-se-ia uma manutenção da área de floresta, com uma tendência
para o aumento da diversidade específica, e área agrícola com as culturas
tradicionais.
Em termos ambientais gerais, a situação deveria evoluir no sentido da
estabilização de emissões para a atmosfera, para o solo, geração de resíduos e
consumo de água e de energia.
Supondo que o projeto não fosse implementado, a consequência mais óbvia
seria ao nível do descritor socioeconomia, uma vez que ao nível dos descritores
biofísicos não se perspectivam alterações significativas, uma vez que a empresa
se encontra já em funcionamento e as áreas de construção novas assentam em
áreas já em utilização.
No que diz respeito aos aspectos relacionados com o descritor socioeconomia,
cuja evolução seria negativa caso o projeto não existisse, pode afirmar-se que
poderiam ser eliminados alguns ou até a totalidade dos postos de trabalho, pois
a empresa teria, por um lado, dificuldade em cumprir requisitos legais impostos
a aviários de galinhas poedeiras, e por outro, perdia capacidade de implantação
no mercado, perdendo competitividade. Para além desta evolução negativa no
emprego direto, teria ainda que ser considerada a afecção indireta de outras
atividades (a nível local e regional), associadas ao fabrico de rações,
nomeadamente.
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5

IMPACTES AMBIENTAIS E MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
5.1

Metodologia

A metodologia utilizada na avaliação dos impactes assenta nas indicações da
Portaria nº 330/2001, de 2 de Abril, ou seja definem-se critérios de
caracterização dos impactes do empreendimento, cujos conceitos se apresentam
resumidos, sob a forma de tabela:
Quadro 43 - Critérios de caracterização dos impactes ambientais
Característica do impacte

Conceitos

Positivo ou
negativo

Grau de significância à influência do projeto e o seu carácter
positivo ou negativo sobre o meio ambiente e os outros
parâmetros em análise; para avaliação deste parâmetro, seguiuse a sua quantificação e comparação com os valores previstos na
legislação vigente, quando existente.

Direto ou
indireto

Indica o tipo de efeito que uma determinada ação produz sobre
as condições ambientais

Quanto ao
modo

Secundário ou
cumulativo

Quando se trata de efeitos pouco importantes de forma isolada,
mas que no seu conjunto dão lugar a outros maiores ou
acumulados

Quanto à
evolução

Permanente ou
temporária

Se permanece durante o tempo de vida do projeto, a curto, a
médio e longo prazo.

Quanto à
projeção no
espaço

Localizado ou
extenso

Se o efeito se restringe ao local ou se tem impacte a nível global

Quanto ao
grau

Quanto à
Reversível ou
reversibilidad
não reversível
e

Se pela ação dos processos naturais se volta ou não às condições
iniciais.

Quanto à
recuperabilid
ade

Recuperável ou
irrecuperável

Quando é possível a aplicação de medidas capazes de reduzirem
os efeitos e se consiga recuperar ou melhorar as condições
iniciais.

Necessidade
de medidas
corretoras

Sim ou não

A necessidade ou possibilidade de pôr em prática medidas para
diminuir ou evitar a alteração causada pela ação, em função da
sua importância.

Insignificante

Impacte de pouca dimensão; em caso de efeitos negativos,
haverá recuperação das condições iniciais, após o final das
operações. Não necessita de medidas corretoras.

Moderado

A recuperação das condições iniciais requer algum tempo e é
aconselhável a aplicação de medidas de minimização ou
recuperação.

Severo

A dimensão do impacte exige a aplicação de medidas de
minimização ou recuperação para recuperação das condições
iniciais, exigindo ainda um período dilatado no tempo.

Crítico

A dimensão do impacte é muito elevada, com perda permanente
de qualidade ambiental, sem recuperação das condições iniciais.
A introdução de medidas de minimização ou recuperação não
altera significativamente a situação.

Quanto ao
grau

Para compreender a importância de um determinado impacte é necessário,
numa primeira fase, proceder à sua caracterização e, seguidamente, atribuir-lhe
uma magnitude de ocorrência, de acordo com o contexto geral da situação em
análise (recorrendo sempre à situação de referência), que neste caso se prende
com o aumento de produção e da área construída da Queirós David & C.A., Lda..
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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, será verificada a necessidade de serem tomadas medidas de
mitigação que se considerem apropriadas e proporcionais ao impacte previsto.
Alguns descritores poderão não ter sido avaliados, à partida, com a metodologia
descrita no Quadro 43, indicando-se a metodologia usada. No entanto, todos
serão posteriormente avaliados segundo esta metodologia, estando resumida a
avaliação nos Quadros 44 e 4.
5.2

Impactes no Ambiente Natural

5.2.1

Paisagem

A implantação de uma unidade agro-industrial num meio rural pode produzir
algum impacto paisagístico, cujo significado será tanto maior quanto menor for a
densidade da intervenção humana na envolvente.
No caso da empresa Queirós David e Cª Lda é de realçar que se trata de
instalações existentes há mais de 30 anos, e que o presente projeto, em termos
de visibilidade para o exterior, apenas diz respeito a um pequeno aumento de
cércea.
Assim a sua avaliação incidirá fundamentalmente nos seguintes parâmetros:
- Qualidade paisagística da envolvente
- Sensibilidade paisagística da envolvente
- Incidência visual das instalações para o exterior
Relativamente ao primeiro ponto, a área de estudo poder-se-á classificar como
uma área com uma qualidade paisagística baixa e onde a pressão humana é
muito elevada, diminuindo apenas à medida que se caminha para os limites do
concelho, em direção a Fafe.
Observam-se alterações significativas do espaço primitivo em função das
atividades tradicionais – sobretudo a utilização agrícola e a exploração florestal –
que se traduzem numa modificação muito significativa da qualidade paisagística
da envolvente, com uma forte presença da construção – quer para habitação
quer para indústria.
A utilização florestal com predomínio das árvores de maior interesse económico
(pinheiro e eucalipto) abafou em grande parte as espécies autóctones, que
ficaram reduzidas (em quantidade e diversidade) e confinadas aos locais de mais
difícil acesso, nomeadamente junto às linhas de água.
Estas galerias ripícolas encontram-se relativamente bem preservadas e em
certos locais apresentam elevada qualidade e com interesse do ponto de vista da
sua conservação, ao longo da Ribeira de Passarias, e junto à mina de água que
abastece a empresa.
Quanto ao segundo ponto, face à dimensão da intervenção humana na
envolvente próxima que transformou um espaço rural num espaço urbano de
baixa densidade, com grande alternância de construções e espaços naturais,
pode-se afirmar que se trata de espaço com reduzida sensibilidade paisagística.
Finalmente em termos de incidência visual para o exterior, da análise das
imagens atrás apresentadas, constata-se que a sua visibilidade é significativa
apenas a curta distância.
Mesmo nesta situação, a disposição dos pavilhões de acordo com a topografia do
terreno, subindo de sul para norte, e paralelamente entre si, reduz fortemente a
visibilidade da empresa para o exterior.

82
Também a manutenção de uma envolvente arbórea significativa nos terrenos
pertencentes à empresa acabam por diluir os efeitos da incidência visual para o
exterior.
Face ao exposto, a atendendo a que o presente projeto se refere apenas
- a uma alteração, em altura, de uma situação pré-existente,
- sem aumento de área em termos de zona industrial,
pode-se afirmar que, em termos de paisagem, pode existir algum impacto
negativo provocado pelo aumento de cércea dos pavilhões, de carácter direto,
permanente, irreversível, recuperável e cumulativo com outras construções
existentes, mas que pode ser considerado de grau insignificante face às
características da envolvente e da situação pré-existente.
5.2.2
5.2.2.1

Flora e Fauna
Flora

Na fase de construção para a ampliação de infraestruturas, na área de
construção propriamente dita, que será de apenas 827 m2, o que representa
aproximadamente 3,6% da área total do terreno, verificar-se-á uma perda
efetiva da flora aí presente, no entanto, o impacto causado por esta destruição,
embora sempre negativo, é de importância moderada, uma vez que as
associações florísticas existentes são empobrecidas por ações anteriores do
Homem e a fauna que possui uma maior mobilidade, e que delas depende,
poderá deslocar-se para áreas periféricas.
Quanto às áreas envolventes (área florestal, agrícola e núcleo populacional)
serão minimamente afectadas no que concerne às espécies florísticas existentes.
No geral pode afirmar-se que o impacte ao nível da flora se pode considerar
negativo, indirecto, secundário, permanente, localizado, irreversível, recuperável
e moderado.
Durante a fase de exploração não se preveem impactes negativos diferentes dos
já existentes e que poderiam ser considerados antes do aumento da capacidade
de exploração.
Posto isto, podemos considerar que os impactes são negativos, diretos,
secundários, temporários, localizados, reversíveis, recuperáveis e insignificantes.
5.2.2.2

Fauna

Aves
Na fase de obra para aumento de capacidade de exploração deste
empreendimento, pela utilização de maquinaria, haverá algumas consequências
na avifauna presente na área de estudo e na zona envolvente, uma vez que
poderá albergar locais de alimentação e nidificação de algumas espécies. A
movimentação de máquinas poderá levar a algum afugentamento das aves e
mesmo a perturbações na nidificação, caso a fase das obras seja desenvolvida
na Primavera.
Assim, o impacte esperado para a fase de obra para a avifauna é o aumento de
pressão antrópica, resultante de um aumento da utilização da área de estudo e
sua envolvência por parte de trabalhadores e maquinaria, o que poderá levar ao
efeito de exclusão de espécies. Este impacte considera-se negativo, indireto,
secundário, temporário, localizado, reversível, recuperável e insignificante.
Durante a fase de exploração (após concluída a obra), não se prevê impactes
negativos muito diferentes aos preexistentes, ou seja, aos que já poderiam
existir antes do aumento de capacidade de exploração deste empreendimento,
uma vez que a área edificada sofre um aumento relativamente pequeno
(827m2), que representa aproximadamente 3,6% da área total do terreno,

83
considerando-se o efeito de exclusão nas aves mínimo, que se poderá traduzir
num impacte negativo, indireto, secundário, permanente, localizado, reversível,
recuperável e insignificante.
Mamíferos
Durante a fase de obra ocorrerá mortalidade de micromamíferos e um efeito de
exclusão nas populações de mamíferos presentes na área do empreendimento,
decorrente do aumento da atividade humana, circulação de veículos e
funcionamento de maquinaria, efeito que se traduz num impacte negativo,
indireto, secundário, temporário, localizado, reversível, recuperável e
insignificante. A espécie mais sensível a este impacte será o Coelho-bravo,
devido ao seu estatuto de conservação (Quase Ameaçada) e às suas
características comportamentais, uma vez que se trata de uma presa, por isso
mais sensível a movimentações no seu habitat. No entanto esse impacte será
mínimo uma vez que os indícios de presença desta espécie foram encontrados
na envolvente imediata da área da empresa, uma zona de terrenos incultos e
matos, que não sofrerá qualquer alteração significativa resultante do processo
de construção.
Durante a fase de exploração os efeitos do aumento da atividade serão mínimos,
uma vez que área edificada sofre um aumento relativamente pequeno (827m2)
e que representa aproximadamente 3,6% da área total do terreno, pelo que o
efeito de exclusão nos mamíferos será mínimo e poder-se-á traduzir num
impacte negativo, indireto, secundário, permanente, localizado, reversível,
recuperável e insignificante. E uma vez mais os locais de reprodução existentes
não são afectados pelo funcionamento da empresa.
Anfíbios
Durante a fase de obra (construção) ocorrerá mortalidade de indivíduos em fase
terrestre e um efeito de exclusão nas populações de anfíbios presentes na área
do empreendimento, resultantes do aumento da atividade humana, circulação
de veículos e funcionamento de maquinaria, efeito que se traduz num impacte
negativo, indireto, secundário, temporário, localizado, reversível, recuperável e
insignificante. Esse efeito será mais significativo durante a noite, uma vez que
os anfíbios têm atividade predominantemente noturna. Os locais de reprodução
existentes não serão afectados pela obra, uma vez que se localizam fora da área
da empresa.
Durante a fase de exploração os efeitos do aumento da atividade serão mínimos,
uma vez que área edificada sofre um aumento relativamente pequeno (827m2) e
que representa aproximadamente 3,6% da área total do terreno, pelo que o
efeito de exclusão nos anfíbios será mínimo e poder-se-á traduzir num impacte
negativo, indireto, secundário, permanente, localizado, reversível, recuperável e
insignificante. E uma vez mais os locais de reprodução existentes não são
afectados pelo funcionamento da empresa.
Répteis
Durante a fase de obra (construção) ocorrerá mortalidade de indivíduos e um
efeito de exclusão nas populações de répteis presentes na área do
empreendimento, resultante do aumento da atividade humana, circulação de
veículos e funcionamento de maquinaria, efeito que se traduz num impacte
negativo, indireto, secundário, temporário, localizado, reversível, recuperável e
insignificante.
Durante a fase de exploração os efeitos do aumento da atividade serão mínimos,
uma vez que área edificada sofre um aumento relativamente pequeno (827m2) e
que representa aproximadamente 3,6% da área total do terreno, pelo que o
efeito de exclusão nos répteis será mínimo e poder-se-á traduzir num impacte
negativo, indireto, secundário, permanente, localizado, reversível, recuperável e
insignificante.
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5.2.3

Solos

O impacte sobre os solos traduz-se normalmente em:
Perda de solo natural.
Poluição dos solos.
Alterações da morfologia e erodibilidade dos terrenos.
Modificações do uso do solo.
O solo natural do local onde se encontra a empresa parece ser razoavelmente
fértil, dadas algumas das utilizações vizinhas. No entanto, 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, contudo, uma grande quantidade de terreno com
ocupação florestal, que não será afectada pelo presente projeto.
O aumento da capacidade de produção, pelo aumento de área construída
(alterações a realizar em edifícios já existentes e construção de um novo espaço
de armazenamento), tem impactes no solo dos terrenos em que se localiza a
empresa.
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, mas de muito pequena dimensão.
Quanto às alterações de morfologia e erodibilidade dos terrenos não são
aplicáveis, dado que só haverá escavações ou movimentações de solos numa
área muito reduzida e já previamente sujeita a outras intervenções, não
existindo também uma modificação real do uso do solo.
Assim o impacte no solo considera-se, de acordo com os critérios definidos:
negativo; de grau insignificante, direto, cumulativo, irrecuperável; permanente;
local e irreversível.
5.2.4

Água

Os recursos hídricos disponíveis deverão ser considerados de duas perspectivas
distintas. O aspecto da quantidade está relacionado com o normal
abastecimento das populações e das atividades, sendo frequentemente
decisivo na localização de aglomerados populacionais e empreendimentos.
Por outro lado, o estado qualitativo dos recursos hídricos superficiais e
subterrâneos influencia diretamente a qualidade de vida das populações. A
degradação qualitativa das águas é mais significativa em zonas de elevada
concentração urbana e industrial, que em Portugal se situam nas regiões do
litoral, com especial preponderância no Norte e Centro.
De forma a evitar a degradação quantitativa e qualitativa dos recursos hídricos,
deverá ser considerado o efeito que qualquer novo empreendimento terá sobre
esse recurso, tendo em atenção as características do projeto e a situação
atual de referência.
Assim, ao nível das águas e de acordo com a metodologia de classificação de
impactes adoptada, entende-se que o impacte é muito significativo quando é
induzida uma alteração substancial na quantidade e qualidade das águas
superficiais e subterrâneas:
- relativamente à quantidade considera-se que uma alteração é
substancial quando possa pôr em risco o normal abastecimento das
populações vizinhas para fins domésticos, industriais e outros, por
variação real nos caudais locais;
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- relativamente à qualidade considera-se que uma alteração é substancial
quando se produz uma contaminação das águas por elementos
poluentes que ponham em causa o disposto no Decreto-Lei n°
236/98, de 1 de Agosto, para diversas utilizações, ou o Decreto-Lei
n.º 306/2007 de 27 de Agosto, que regula a qualidade de água
destinada ao consumo humano, e que acarretam uma degradação
significativa da qualidade da água ou inviabilizem o seu uso. Dada as
caraterísticas da instalação em causa, tem que se ter particular atenção à
eventual poluição causada pelos efluentes pecuários, nomeadamente
quanto à poluição por nitratos.
O impacte é pouco significativo quando são introduzidas alterações nos
parâmetros de qualidade da água, mas sem acarretar degradação relevante
desses parâmetros no meio receptor, e com ligeiras alterações na disponibilidade
dos recursos hídricos atuais.
Assim, em termos de quantidade deverá ser considerado:
- A empresa não se situa nas formações de maior produtividade
hidrogeológica.
- A área afectada pela exploração não tem significado face à dimensão da
bacia de recepção do rio Douro.
Os consumos mencionados no ponto 3.8.1.2, são relativamente
reduzidos. Destaca-se que a captação de água que fornece a empresa se
situa nos seus terrenos e é apenas para seu uso.
O abastecimento das populações, é quase exclusivamente, garantido
pela empresa Águas do Douro e Paiva, S.A., que abastece vários
concelhos da região e cuja captação, a partir dos Rios Ferro e Vizela.
Assim, em caso de escassez, o abastecimento às populações nunca
estaria comprometido pelo consumo de água na empresa, nem a sua
qualidade posta em causa pela descarga dos efluentes tratados.
Assim o impacte do consumo de água considera-se, de acordo com os critérios
definidos: negativo; de grau moderado, direto, cumulativo, recuperável;
temporário; local e reversível.
Em termos de qualidade das águas, deverão ser considerados os efeitos
provocados pelos efluentes do tipo doméstico que são gerados:
- Dadas as suas características da atividade da empresa, os efluentes
líquidos gerados poderão ter alguma carga poluente, e que não podem
ser descarregados no solo ou na água sem tratamento prévio.
A empresa dispõe de uma fossa séptica para onde são conduzidos os
efluentes líquidos, que são infiltrados no solo após tratamento.
Assim, relativamente à qualidade da água, haverá, portanto, um impacte
negativo, de grau insignificante, de carácter indireto, cumulativo, recuperável;
temporário; local e reversível.
5.2.5

Atmosfera

As emissões para a atmosfera resultantes do projeto estão associadas,
essencialmente, ao metabolismo de um maior número de animais. Outras
emissões difusas, relacionadas com o uso de produtos químicos serão
praticamente inexistentes, dado que não são usados produtos à base de
solventes orgânicos.
Ao aumentar o número de aves haverá, contudo, maior emissão de poluentes
para atmosfera, constituindo um impacte negativo, direto, cumulativo,
irrecuperável, permanente, extenso, reversível, de grau insignificante.
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5.2.6

Clima

A atividade humana promove direta ou indiretamente a alteração dos aspectos
climatológicos. No entanto, este fenómeno tem um significado quando é
potenciado por atividades que induzem efeitos a nível global, e outro significado
quando são analisados empreendimentos cujos potenciais efeitos são
perfeitamente localizados.
O projeto em causa, pelas suas características e dimensões, terá um impacte
moderado a nível global, uma vez que:
Não serão utilizadas substâncias com elevado potencial de ataque à camada de
Ozono, previstas no Protocolo de Montreal Relativo às Substâncias que
Empobrecem a Camada de Ozono, pois não prevê a instalação de equipamentos
de frio novos.
Não serão utilizados equipamentos produtivos e auxiliares que procedam à
queima de combustíveis.
Não se estima um aumento significativo do consumo de energia eléctrica,
decorrente da introdução das novas gaiolas pois mesmo existindo um maior
número de tapetes de recolha de ovos e de equipamentos automáticos de
alimentação das aves, estes serão mais eficientes que os existentes atualmente.
Haverá mais necessidade de transportes, na medida em haverá mais ovos a
movimentar, sendo que as viaturas funcionam a gasóleo e emitem gases de
escape com potencial efeito de estufa e previstos no Protocolo de Quioto,
relativo às alterações climáticas.
Podemos concluir assim:
- A nível local o impacte será praticamente nulo, pois não existindo na
zona qualquer situação de microclima caracterizado, não se farão sentir
alterações a este nível, nem este projeto será potencial criador de
qualquer alteração micro-climática.
- A nível global, conduz ao aumento da emissão de gases com efeito de
estufa, pelo que poderá contribuir para este fenómeno, que implica
alterações no clima, de forma generalizada.
- 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.
Assim, no conjunto, trata-se de impactes com significado insignificante,
negativos, indiretos, com efeito cumulativo, irrecuperável, permanente, extenso,
irreversível.
5.2.7

Recursos minerais

Tratando-se de um projeto no sector da indústria agropecuária, o seu objecto
não é o aproveitamento de um qualquer recurso mineral e a instalação não se
encontra num local classificado com potencial de exploração extrativa, pelo que
não existe qualquer impacte neste âmbito.
5.2.8

Conforto na Envolvente

Não se prevê alterações significativas ao nível do conforto na envolvente,
decorrente do atual projeto, ao nível do ruído, maus cheiros (um aspeto que irá
manter alguma importância), poluição visível das águas e solos, transmissão de
vibrações, acumulação de resíduos ou pressão sobre as vias de circulação.
De qualquer modo, pode considerar-se o reforço de produção como tendo um
impacte negativo, de grau moderado, direto, cumulativo, recuperável,
temporário, local e reversível ao nível do conforto na envolvente.
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5.3

Impactes no Ambiente Social

Neste capítulo faz-se a identificação, previsão e avaliação dos potenciais
impactes sobre o ambiente social, ocorrentes sobre os diversos descritores
caracterizados na situação de referência.
5.3.1

População e povoamento

O projeto de aumento da produção da Queirós David & C.A., Lda., na medida
em que reforça a posição da empresa no mercado e, deste modo, a manutenção
de empregos locais e fixação de famílias, tem um impacte positivo, de grau
moderado, direto e indireto, cumulativo, recuperável, temporário, localizado e
reversível.
5.3.2

Património cultural e arquitectónico

A análise efetuada tem por base os dados expostos da situação de referência.
Considerando que no âmbito do presente estudo não foram identificados
quaisquer elementos de património arqueológico ou edificado potencialmente
afectados pelo projeto, não se preveem quaisquer impactes decorrentes do
aumento de produção e classificação de ovos.
5.3.3

Condicionantes, servidões e restrições

Não existe impacte considerável sobre as condicionantes, servidões ou
restrições.
5.3.4

Sistemas ou redes estruturantes

Dada a natureza e dimensão do projeto, o impacte resultante sobre os sistemas
e redes estruturantes é perfeitamente absorvido por estes. O aumento da
pressão sobre as estruturas existentes, nomeadamente estradas, terá um
impacte negativo, de grau insignificante, direto e indireto, recuperável,
cumulativo, temporário, localizado e reversível.
5.3.5

Ordenamento do território

O projeto assenta sobre uma área que a Câmara Municipal de Felgueiras
considera apta e adequada para o uso industrial. Assim, considera-se que
haverá um impacte positivo, de grau moderado, direto e indireto, irrecuperável,
secundário, permanente, localizado e reversível.
5.3.6

Socio economia

A indústria agropecuária tem, nesta região, uma grande importância, a nível não
só nos empregos diretamente criados, como também na dinamização de todo o
tecido empresarial a montante e a jusante desta atividade industrial.
Neste sentido a exploração de empresas revela-se como uma atividade capaz de
criar riqueza e postos de trabalho, criando ao mesmo tempo sinergias
potenciadoras do desenvolvimento económico a nível regional.
Pode concluir-se que durante o período de exploração da Queirós David & C.A.,
Lda., esta acarretará para o tecido socioeconómico do concelho impactes
positivos, derivados da manutenção do emprego disponível, não só em relação
aos postos de trabalho diretos mas também noutras atividades relacionadas.
O impacte, perspectivado para o decurso de vida útil da empresa, sobre o meio
social e económico pode classificar-se como sendo positivo, de grau moderado,
tendo efeito direto e indireto, modo cumulativo, recuperável, temporário,
extenso (afecta a economia nacional) e reversível.
5.3.7

Gestão de resíduos

Os impactes originados pelos resíduos nas fases de exploração e desativação
do projeto são reduzidos por se proceder à sua entrega a entidades
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devidamente licenciadas. Na empresa não se realizam operações de valorização
ou eliminação.
Assim, relativamente aos resíduos gerados, o impacte considera-se:
- Muito significativo/significativo quando um resíduo possa produzir uma
contaminação dos solos que venha a exigir a sua remoção e tratamento
posterior a uma escala significativa para a dimensão da empresa ou uma
contaminação das águas por elementos poluentes que ponham em causa
o disposto no Decreto-Lei n° 236/98, de 1 de Agosto, para diversas
utilizações, ou o Decreto-Lei n.º 306/2007 de 27 de Agosto, que regula a
qualidade de água destinada ao consumo humano, e que acarretam uma
degradação significativa da qualidade da água ou inviabilizem o seu uso.
- Será igualmente significativo se os resíduos conduzirem à geração de
odores que levem ao descontentamento da vizinhança
- É pouco significativo quando não são introduzidas alterações nos
parâmetros de qualidade da água devidas à gestão de resíduos e os
eventuais derrames de resíduos no solo sejam de pequena dimensão e
autolimitados de modo que seja possível uma intervenção imediata e
totalmente eficaz, conducente à sua cessação imediata e reposição da
situação inicial, a uma escala reduzida (até 200 litros de solos
contaminados removidos por ano, causados por atividades de gestão de
resíduos).
Em termos dos resíduos gerados, deverão ser considerados os seguintes
aspectos:
- A empresa produz essencialmente efluentes pecuários geridos de acordo
com o Regulamento (CE) n.º 1774/2002, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 3 de Outubro. que são geridos de acordo com o previsto no
Reg. (CE) 1774/2002, de 3 de Outubro que estabelece regras sanitárias
relativas aos subprodutos animais não destinados ao consumo Humano.
Estes efluentes não são considerados resíduos, tendo a empresa tem
implementadas diversas medidas de acondicionamento / encaminhamento
para valorização agrícola.
Com o aumento da produção, aumentará a pressão sobre os
equipamentos de acondicionamento existentes e a construir e poderá ser
necessário o reforço da recolha desses efluentes (atualmente toda a
produção é consumida por agricultores locais).
- Os toners, tinteiros, pilhas e acumuladores, REEE, incluindo lâmpadas
fluorescentes, produzidos em quantidades reduzidas são geridos como
resíduos pertencentes a fileiras bem definidas, sendo o resíduo entregue
ao fornecedor de um novo produto/equipamento.
- Os resíduos equiparados a urbanos mistos são recolhidos por entidade
devidamente licenciada.
Assim, relativamente aos resíduos considera-se que estes se encontram a ser
gerido de modo globalmente adequado, sendo transferida a responsabilidade pelo
destino final para entidades licenciadas ou de acordo com boas práticas previstas
na legislação. Haverá, portanto, um impacte negativo, de grau moderado (exige
permanente controlo e eventuais medidas corretivas ou preventivas), de carácter
directo, cumulativo, recuperável; temporário; local e reversível.
Uma vez identificados os principais impactes resultantes do projeto, procede-se,
de seguida à sua apresentação sistemática e à sua classificação. A consideração
de um número significativo de impactes como tendo efeitos cumulativos resulta da
natureza do projeto que consiste, essencialmente, em dar maior dimensão à
atividade atual da empresa.
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Quadro 44 - Qualificação de impactes

Obras em edifícios existentes
e novas construções
Construção

Instalação de Equipamentos
Gestão de Resíduos
Aviário
Transportes

Exploração

Manutenção
Gestão de Resíduos
Fossa Séptica
Remoção de equipamentos

Desativação

Demolição de Instalações
Reconstrução no terreno
Alteração significativa

Alteração pouco
significativa

Alteração sem significado

Socioeconomia

Ordenamento do
Território

Sistemas ou Redes
Estruturantes

Património Cultural
e Arquitectónico
,
Servidões e
Restrições

População e
Povoamento

Conforto na
Envolvente

Recursos Minerais

Impactes no Ambiente Social

Clima

Paisagem

Atmosfera

Água

Principais atividades

Solos

FASES

Fauna e Flora

Impactes no Ambiente Natural
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Quadro 45 - Avaliação de impactes

Positivo

--

X

--

--

--

--

X

X

--

--

X

--

--

--

--

Socioeconomia

Ordenamento do Território

Sistemas ou Redes
Estruturantes

Condicionantes, Servidões e
Restrições

Património Cultural e
Arquitectónico

População e Povoamento

Clima

Paisagem

Atmosfera

Água

Solos

Fauna e Flora

CARACTERÍSTICAS
DOS IMPACTES

Conforto na Envolvente

Impactes no Ambiente Social

Recursos Minerais

Impactes no Ambiente Natural

X

X

X

X

X

X

X

X

Carácter genérico
Negativo

X

X

X

X

X

X

--

X

Direto

X

X

X

X

X

X

--

X

Relação causa-efeito
Indireto
Secundário

X

--

X

--

X

Modo
Cumulativo

X

Recuperável

X

X

X

X

X

X

--

X

X

--

--

X

--

X

X

--

--

X

--

--

--

--

--

--

X
X

X

Recuperação
Irrecuperável

X

X

Temporária

X

X

X

---

X

X

X

X

Evolução temporal
Permanente

X

X

X

X

X

--

X
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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

X

Socioeconomia

--

Sistemas ou Redes
Estruturantes

X

Condicionantes, Servidões e
Restrições

X

Património Cultural e
Arquitectónico

--

Ordenamento do Território

X

População e Povoamento

X

Clima

X

Paisagem

Água

X

Atmosfera

Solos

Localizado

Fauna e Flora

CARACTERÍSTICAS
DOS IMPACTES

Conforto na Envolvente

Impactes no Ambiente Social

Recursos Minerais

Impactes no Ambiente Natural

X

X

Projeção no Espaço
Extenso

X

Reversível

X

X

X

X

--

--

X

X

X

X

X

X

X

X

Reversibilidade
Irreversível

X

X

Insignificante

Moderado

X

X

X

X

X

X

--

--

X

X

--

X

X

Quanto ao grau
Severo

--

--

--

Crítico

--

--

--

X
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5.4

Identificação dos impactes cumulativos

Não estão identificadas ou previstas construções do mesmo género nas
imediações da empresa, pelo que não é possível identificar impactes
cumulativos, resultantes da instalação de outro tipo de atividades com a mesma
envergadura do empreendimento em questão.
As únicas construções existentes são vivendas, uma vez que a área envolvente é
constituída em parte por área habitacional rural.
5.5
Medidas e técnicas mitigadoras ou compensadoras dos impactes
negativos
Após a avaliação dos principais impactes serão definidas as medidas necessárias
à minimização ou eliminação dos impactes negativos gerados pelo projeto com
grau igual ou superior a moderado, o mesmo acontecendo relativamente às
medidas necessárias para potenciar os impactes positivos.
5.5.1

Paisagem, Fauna e Flora

Considerando os impactes identificados e a sua classificação geral, são
propostas as seguintes medidas mitigadoras e/ou compensatórias para cada um
dos grupos.
Paisagem
Sendo a empresa uma realidade há mais de 30 anos, as edificações já fazem
parte da própria paisagem e envolvente. O aumento projectado, pela sua
pequena dimensão, não afecta esta realidade, pelo que em termos de medidas
de minimização a adoptar haverá apenas a considerar:
- A escolha de materiais de construção e revestimento com cores claras e
suaves, que se integrem facilmente na envolvente
- Remoção e limpeza de todos os materiais provenientes das obras de
remodelação dos pavilhões.
- A manutenção de uma envolvente arbórea significativa nos terrenos
pertencentes à empresa
Flora
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
interação 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 respectiva empresa, e que a zona florestal mais próxima da
área de intervenção direta 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.
- A curto/médio prazo se estabeleçam alguns espaços verdes próximos
dos novos edifícios, com vista a minimizar o impacte visual por eles
causado, reflorestando esses espaços com espécies arbóreas e
arbustivas autóctones, como o caso de alguns carvalhos, medronheiro,
azevinho e algumas espécies aromáticas, por exemplo o rosmaninho e o
alecrim.
- 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 sobreiro (mais
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pontualmente) no subcoberto da mancha de eucalipto e de pinheirobravo, se faça uma gestão do bosque de modo a manter as espécies
plantadas em equilíbrio com as espécies naturais.
Tendo em conta as circunstâncias deste projeto, 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.
Fauna
Aves
Na fase de construção (obra) promover a concentração dos trabalhos no espaço
e tempo, evitando a sua dispersão e diminuído ao mínimo possível a perturbação
da avifauna.
Mamíferos
Durante a fase de construção (obra) os trabalhos devem ser efectuados no
espaço estritamente necessário, de modo a reduzir a perturbação que resulta na
mortalidade de micromamíferos e num efeito de exclusão nas populações de
mamíferos existentes na área do empreendimento.
Anfíbios
Durante a fase de construção (obra) os trabalhos devem ser efectuados no
espaço estritamente necessário, de modo a reduzir a perturbação que resulta na
mortalidade e num efeito de exclusão nas populações de anfíbios existentes na
área do empreendimento.
Répteis
Durante a fase de construção (obra) os trabalhos devem ser efectuados no
espaço estritamente necessário, de modo a reduzir a perturbação que resulta na
mortalidade e num efeito de exclusão nas populações de répteis existentes na
área do empreendimento.
Na fase de exploração não se considera necessária a implementação de qualquer
medida mitigadora ou compensadora de impactes negativos sobre a fauna, uma
vez que estes serão relativamente semelhantes aos que se podem observar na
atualidade com o funcionamento da empresa, devido ao aumento da área ser
relativamente pequeno.
5.5.2

Solos

Em termos de solos, e atendendo à natureza e dimensão dos impactos, as
medidas de minimização a adoptar, deverão ser:
- Na fase de demolição e construção
Remoção, limpeza e envio a vazadouro de todos os materiais (RCD)
resultantes da demolição das antigas estruturas, e de restos de
materiais utilizados na nova construção para entidades devidamente
credenciadas.
Na fase de exploração
- Manutenção de uma envolvente natural, com a impermeabilização dos
espaços estritamente necessários.
- Manutenção da impermeabilização dos espaços onde se encontram os
secadores de estrumes bem como do local do seu depósito.
Na fase de demolição
Remoção, limpeza e envio a vazadouro de todos os materiais (RCD)
resultantes da demolição das antigas estruturas, e de restos de
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materiais utilizados na nova construção para entidades devidamente
credenciadas.
5.5.3

Água

A água é um recurso natural indispensável na atividade agropecuária não
havendo forma de evitar o seu consumo. A Queirós David & C.A., Lda., é
diretamente responsável pela qualidade da água residual tratada, dado que
realiza o tratamento dos efluentes nas suas instalações.
- Assim, deve ser feito a verificação continuada das condições de
funcionamento da fossa séptica.
Para evitar contaminação das águas devido a emissões do tipo difuso ou
ocasional, apontam-se as seguintes medidas de minimização:
- Manutenção periódica dos equipamentos, de forma a prevenir possíveis
derrames;
Se for detectada uma contaminação por hidrocarbonetos ou outros
produtos químicos, deverá proceder-se de imediato à recolha e
tratamento dos mesmos e dos solos contaminados;
- Correto armazenamento dos materiais potencialmente contaminantes
(produtos químicos, resíduos) em local adequado, com bacias de
retenção.
- Deverá também haver recurso às melhores técnicas disponíveis no que
se refere ao consumo de água, utilizando bebedouros individuais (de
chupeta, por exemplo).
5.5.4

Ambiente

5.5.4.1

Odores

Dada a possibilidade de ocorrência de odores resultantes do maneio dos
estrumes, propõe-se manutenção das MTD já aplicadas nomeadamente:
- Extracção contínua dos estrumes
- Secagem dos estrumes
- Armazenamento dos estrumes secos em espaço próprio,
impermeabilizado e coberto
Tendo em consideração os dados trabalhados no estudo não são preconizadas
medidas minimizadoras:
Atendendo às condições de insonorização já existentes, e aos seus resultados
em termos de impactes para o exterior, não se propõe nenhuma medida
adicional.
5.5.5

Gestão de efluentes pecuários

No que se refere aos efluentes pecuários as principais medidas de minimização
prendem-se com a sua correcta gestão, preconizada pelo Código de Boas
Práticas Agrícolas atrás referido, nomeadamente:
- Utilização dos efluentes pecuários na fertilização de solos, por venda a
terceiros.
- Manuseamento e acondicionamento em locais adequados
- Controle das condições de saída dos efluentes em condições adequadas
(veículos de transporte com a carga coberta)
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5.5.6

Resíduos

Em termos de resíduos, sendo actualmente prática da empresa a sua correcta
gestão, defende-se a manutenção dessas condições, nomeadamente:
Toners e Cartuchos/ Baterias / Pilhas
Acondicionamento em locais adequados, em contentores não expostos a
intempéries e entrega aos respectivos fornecedores para envio a entidades
devidamente credenciadas para sua eliminação valorização
Telemóveis / computadores/ outros REEE
Acondicionamento em locais adequados, em contentores não expostos a
intempéries e entrega aos respectivos fornecedores envio a entidades
devidamente credenciadas para sua eliminação valorização
Lâmpadas fluorescentes
Acondicionamento em locais adequados, em contentores não expostos a
intempéries e entrega aos respectivos fornecedores envio a entidades
devidamente credenciadas para sua eliminação valorização
Resíduos Equiparados a Urbanos Mistos (plásticos, cartões,etc)
Acondicionamento em locais adequados, em contentores não expostos a
intempéries e envio a entidades devidamente credenciadas para sua eliminação
valorização
5.5.7

Património

Tendo em consideração os dados trabalhados no estudo não são preconizadas
medidas minimizadoras:
5.5.7.1

Património edificado

Na área em estudo existem alguns elementos de patrimoniais que no entanto
não foram considerados como relevantes para que fosse elaborada uma ficha de
sítio, pois localizam-se a mais de 1000 metros da área em estudo. Assim, não se
preveem medidas minimizadoras.
5.5.7.2

Património arqueológico

Face ao estado do terreno e às características do mesmo, não foi identificado
qualquer tipo de vestígio arqueológico no decurso do trabalho de campo
realizado.
O facto de não terem sido identificados quaisquer elementos poderá estar
relacionado, não com uma ausência real de vestígios ou contextos arqueológicos
- não podendo esquecer-se a riqueza de património arqueológico conhecida no
concelho - mas sim com a incapacidade de visualizar corretamente a superfície
do terreno. Por outro lado, estamos perante um local alvo de várias intervenções
necessárias no terreno para a construção dos aviários e vários edifícios.
Pelas características do projeto, ou seja, com a remodelação/modernização de
instalações e aumento da produção não serão realizados trabalhos que
impliquem movimentações de terras.
No entanto, caso se verifique preconiza-se como medida de minimização o
acompanhamento arqueológico integral das obras de implementação do projeto,
por uma equipa de arqueologia, nas fases que impliquem movimentos de terra,
tais como desmatações, escavações, terraplanagens e de caminhos de acesso às
frentes de obra.
Do mesmo modo, deverá ser realizada prospecção sistemática nas áreas de
estaleiro, áreas de empréstimo e depósito de terras ou noutras ações
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relacionadas com infraestruturas da obra, uma vez que nesta fase de estudo as
mesmas não são definidas.
O acompanhamento da obra deverá ser efectuado com especial cuidado durante
a desmatação, pois esta fase da empreitada permite melhores condições de
visibilidade da superfície dos terrenos, facilitando a identificação de vestígios
arqueológicos.
5.5.8

População, Povoamento e Socio economia

O impacte positivo nas vertentes população, povoamento e socioeconomia está
relacionado com a manutenção de postos de trabalho e à criação de riqueza
local e regional, com impactes em atividades a montante e a jusante.
De modo a reforçar este impacte positivo a empresa deve continuar a investir
em equipamentos mais eficientes, com menores consumos e maior produção, e
deve reforçar a formação dos seus recursos humanos, de modo a manter-se
competitiva e bem posicionada no mercado.
5.6

Riscos ambientais associados ao projecto

Em termos de situações de risco ambiental associadas ao projeto, é de referir,
que sob o ponto de visto da legislação em vigor a Queirós David & C.A., Lda.:
- Possui uma atividade abrangida pelo Decreto-Lei n.º 173/2008 de 26 de
Agosto, relativo à obtenção de licença ambiental (prevenção e controlo
integrado da poluição), pelo que a obtenção desta licença terá como
pressuposto a salvaguarda da segurança ambiental.
-Pela natureza da sua atividade não se encontra abrangida pelo DecretoLei n.º 254/2007 de 12 de Julho relativo à prevenção e controle dos
perigos associados a acidentes graves que envolvem substâncias
perigosas.
Os riscos ambientais deverão ser geridos de forma que se pode considerar
adequada, na fase de implementação e de funcionamento, apresentando-se em
forma de tabela a sua descrição e as medidas de mitigação consideradas
adequadas, à sua minimização.
Quadro 46 - Riscos ambientais e Medidas de Mitigação dos Efluentes pecuários
Efluentes
pecuários

Estrumes
secos

Condição de
Ocorrência

Normal

Origem
(Atividade,
Produto,
Serviço)

Metabolismo
das aves

Riscos ambientais

Medidas de mitigação

Emissões para a atmosfera de gases com
efeito de estufa.

Acondicionamento em
locais adequados

Possibilidade de poluição das águas com
nitratos.

Aplicação no solo em
momentos
apropriados.
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Quadro 47 - Riscos ambientais e Medidas de Mitigação dos Resíduos

Resíduo

Condição de
Ocorrência

Resíduos
Equiparados
a Urbanos
Mistos

Riscos ambientais

Medidas de mitigação

Consumo de energia nas operações de
transporte e eliminação, com os impactes
associados a esse consumo (consumo de
recursos esgotáveis, emissões para a
atmosfera de gases com efeito de estufa e
com potencial de depleção da camada de
ozono, …).

Toners e
Cartuchos/
Baterias /
Pilhas
Telemóveis /
computadore
s/ outros
REEE/

Origem
(Atividade,
Produto,
Serviço)

Especial

Substituição ou
manutenção de
equipamentos

Geração de resíduos nas operações de
tratamento, com posteriores necessidades
de gestão, podendo implicar ocupações do
solo, poluição do ar, água e solos.

Acondicionamento em
locais adequados, em
contentores não
expostos a
intempéries

Potencial contaminação de águas e solo, por
acondicionamento deficiente, com
consequente poluição de cursos de água,
contaminação de solos agrícolas, etc.,
especialmente agravada por estes resíduos
poderem conter metais pesados, com
potencial de bio-acumulação.

Normal

Operações
diversas

Consumo de energia nas operações de
transporte e reciclagem, com os impactes
associados a esse consumo (consumo de
recursos esgotáveis, emissões para a
atmosfera de gases com efeito de estufa e
com potencial de depleção da camada de
ozono, …)

Acondicionamento em
local adequado

Ocupação de solo em aterro.
Proliferação de pragas.
Consumo de energia nas operações de
transporte e tratamento, com os impactes
associados a esse consumo (consumo de
recursos esgotáveis, emissões para a
atmosfera de gases com efeito de estufa e
com potencial de depleção da camada de
ozono, …).
Lâmpadas
fluorescentes

Especial

Atividades de
manutenção
das instalações

Geração de resíduos nas operações de
tratamento, com posteriores necessidades
de gestão, podendo implicar ocupações do
solo, poluição do ar, água e solos.

Utilização de
lâmpadas de longa
duração.

Acondicionamento nas
embalagens de
origem, em local
Potencial contaminação de águas e solo, por próprio.
acondicionamento deficiente, com
consequente poluição de cursos de água,
contaminação de solos agrícolas, etc.,
especialmente agravada por estes resíduos
conterem mercúrio, com potencial de bioacumulação.
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Resíduo

Resíduos de
animais
mortos

Condição de
Ocorrência

Normal

Origem
(Atividade,
Produto,
Serviço)

Operações
diversas

Riscos ambientais

Medidas de mitigação

Consumo de energia nas operações de
transporte e reciclagem, com os impactes
associados a esse consumo (consumo de
recursos esgotáveis, emissões para a
atmosfera de gases com efeito de estufa e
com potencial de depleção da camada de
ozono, …)

Acondicionamento e
congelamento em
local adequado.

Emissão de gases resultantes de
incineração.

Entrega a empresa
licenciada

Potencial contaminação de solos e águas
com matéria orgânica.
Proliferação de pragas.

No que se refere à fase de desativação, apresentam-se no Quadro 53, alguns
dos riscos e medidas preventivas a considerar:
Quadro 48 - Riscos na fase de desativação
Aspecto

Principais riscos associados

Medidas preventivas

Matérias-primas e
produtos finais
sobrantes (rações)

- Desperdício de materiais, podendo considerar-se
resíduos, com ocupação de solo em aterro, quando
poderiam ter outra utilização.

- Encaminhamento para
reciclagem em unidades
autorizadas

Produtos químicos e
combustíveis
sobrantes

- Contaminação de águas, com possiveis efeitos de
toxicidade para o ambiente.

- Encaminhamento para
reciclagem/valorização em
unidades autorizadas, caso não
seja possível o seu uso direto

- Contaminação de águas, com possiveis efeitos de
toxicidade para organismos aquáticos, consumo
elevado de oxigénio;
Equipamentos e
ferramentas

Instalações

- Contaminação solos, com possíveis efeitos de entrada
de produtos bio acumuláveis na cadeia trófica,
contaminação de águas, esterilização de solos.

- Possivel ocupação de solos com materiais de
demolição, eventualmente recicláveis.

- Desmantelamento de
equipamentos em unidades
devidamente autorizadas, com
capacidade de separação dos
componentes perigosos e seu
encaminhamento para um
destino final adequado.
- Retirada dos materiais de
demolição, com os devido
cuidados, ao nível da proteção
individual dos trabalhadores e
do ambiente.
- Encaminhamento dos
resíduos de demolição para um
destino final adequado.

Solos

- Solos contaminados podem apresentar riscos de
entrada de produtos bio-acumuláveis na cadeia trófica,
contaminação de águas, esterilização, inaptidão para
usos diversos.

- Retirar os solos que possam
estar contaminados e
encaminhá-los para um destino
final adequado, considerandoos como resíduos perigosos.
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Aspecto

Infraestruturas

5.7

Principais riscos associados

- Riscos de incêndio, explosão, inundação,
contaminação de solos e águas, emissões para a
atmosfera.

Medidas preventivas
- Desativar atempadamente
todas as ligações à empresa de
energia eléctrica na fase de
desmatelamento e actuar de
modo concertado.

Análise comparativa das alternativas consideradas

Não foram consideradas alternativas, dado que a empresa já se encontra
situada neste local e as alternativas técnicas conduziam a equipamentos e
situações idênticos aos analisados.
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7

MONITORIZAÇÃO E MEDIDAS DE GESTÃO AMBIENTAL
7.1

Justificação da monitorização

A existência de impactes negativos associados ao desenvolvimento do projeto,
bem como a necessidade de adopção de medidas minimizadoras desses
impactes justifica a necessidade de controlo dos efeitos da aplicação dessas
medidas e eventual alteração dos procedimentos, em função dos resultados
obtidos.
Apresenta-se, no Quadro 49, o programa de monitorização, considerando o
seguinte:
Fase A – Instalação
Fase B – Exploração
Fase C – Desativação.
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Quadro 49 - Plano Geral de Monitorização

Factor

Água

Ar

Resíduos

Parâmetro a
monitorizar

Local

Fase
A

B

C

X

Frequência de
amostragem ou
registo

Estratégia de análise

Medição
contínua;
Registo diário

Medição efetuada por
contador calibrado

Quantidade
captada (se tal
vier a ser
considerado
relevante)

Chegada à
empresa

X

X

Parâmetros
biológicos - água
captada

Pontos de
utilização

X

X

Mensal

Parâmetros
físico-químicos água captada

Pontos de
utilização

X

X

Mensal, outra

X

Anual, em
média (depende
do tipo e idade
do veículo)

Emissões de
equipamento de
transporte

Quantidade dos
vários resíduos
gerados

Carrinhas

Local de
armazenam
ento de
resíduos

X

X

X

X

X

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

Relação entre
factores

Métodos
normalizados,
realizados por
Laboratório
Acreditado ou
reconhecido.
Vistoria obrigatória
em Centros de
Inspeção acreditados

Pesagem

Medidas de
Gestão Ambiental

Boa gestão dos
efluentes e dos
resíduos

Poderá ter
implicações no
clima e
contaminação das
águas e solos

Poderá haver
contaminação de
águas e solos, em
caso de gestão
inadequada

Efetuar uma boa
manutenção dos
equipamentos;
Optimizar
circuitos
Entrega a
entidades
devidamente
licenciadas para
gestão dos vários
resíduos;
Armazenamento
em locais
adequados

Periodicidade
dos
relatórios

Critérios de
Revisão

Mensal

---

Mensal

Mensal

Alteração de
legislação
aplicável

Igual às
inspeções
efetuadas

Alteração da
periodicidade
legal; estado
dos veículos

Anual; Fichas
de
acompanhamento de
Resíduos,
sempre que
haja
transporte

Alterações
legislativas
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Factor

Energia

Parâmetro a
monitorizar

Consumo de
energia eléctrica

Local

Facturas de
fornecedor
es

Fase
A

B

C

X

X

X

Frequência de
amostragem ou
registo

Estratégia de análise

Relação entre
factores

Medidas de
Gestão Ambiental

Periodicidade
dos relatórios

Critérios de
Revisão

Mensal

Medição efetuada por
contadores calibrados

Dependendo da
origem, alterações
no clima

Optimizar as
utilizações dos
equipamentos

Mensal

Questões
operacionais

Ruído ambiente

Ruído

(níveis de
pressão sonora,
critério de
incomodidade,
nível sonoro
médio de longa
duração)

Junto de
receptores
sensíveis
próximos

Flora

Regeneração das
espécies
autóctones e
controlo de
espécies
exóticas
invasoras

Área
florestada,
envolvente
da empresa

Fauna

Estado das
passagens de
espécimes,
existentes nas
vedações

Vedações e
muros

Conforto na
envolvente

Reclamações ou
queixas

Empresa

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Uma avaliação
inicial

Conforto na
Envolvente

Manutenção de
barreiras à
passagem do
ruído

Igual à
amostragem

Sempre que
haja alterações
importantes
(equipamento,
regime de
funcionamento,
outras)

Não aplicável

Tem implicações
na Fauna

Limpeza de
matos e novas
árvores de
espécies
alóctones

Não aplicável

Novos estudos

Tem implicações
na Flora

Limpeza de
ervas, depósitos
ou outros
obstáculos

Não aplicável

Novos estudos

Conforto na
Envolvente

Análise e
tratamento de
reclamações,
resposta ao
reclamante

Sempre que
surjam

De acordo com
as metodologias
adoptadas

Recurso a laboratórios
acreditados que
utilizem métodos
normalizados

X

Uma vez por
ano

X

Uma vez por
ano

Não aplicável

Sempre que
surjam

Análise da
reclamação, das
causas, indicação de
correções e medidas
corretivas

X
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LACUNAS TÉCNICAS OU DE CONHECIMENTO
As principais lacunas técnicas encontradas na execução deste estudo de impacte
ambiental da Queirós David& C.A., Lda. prendem-se essencialmente com a
dificuldade encontrada no que diz respeito à inexistência de alguma informação de
base, que poderia complementar a análise efetuada.
No que se refere ao estudo da vertente património, as condicionantes verificadas
durante a execução deste estudo, prenderam-se essencialmente com a visibilidade
dos solos nas zonas florestais pois estes encontram-se bastante camuflados com
áreas de vegetação rasteira. Por outro lado, trata-se de um local já
intervencionado a nível do solo para construção dos edifícios já existentes.
No que diz respeito a alguns parâmetros biofísicos, as lacunas de informação
referente à área em estudo, pode levar por vezes a alguma generalização da
análise.
A monitorização do grupo dos mamíferos apresenta limitações relativas à
metodologia aplicada (observação direta e prospecção de indícios); poderiam ser
utilizadas metodologias logisticamente mais exigentes e financeiramente mais
dispendiosas, como o recurso à armadilhagem fotográfica, a identificação de
micromamíferos por captura e a detecção e identificação de morcegos através de
um detector de ultrasons, e posterior análise das gravações, mas tal não se
justifica dada a pequena dimensão da alteração prevista.
Verifica-se também a falta de dados reais relativos aos fluxos de tráfego, quer
relacionados com a quantificação quer com a qualificação dos mesmos (e.g.
tipologia de veículos, tráfego médio horário, entre outros).
A não existência de metodologias definidas para a avaliação de impactes, aplicadas
ao sector da indústria alimentar, leva a que a mesma se baseie fundamentalmente
no conhecimento do contexto inerente a este tipo de empresas, não sendo possível
evitar alguma subjectividade na análise.
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CONCLUSÕES
O antecedente demonstra a viabilidade do projeto, em termos ambientais, porque:
- A localização da empresa apresenta condições naturais e sociais muito
favoráveis ao desenvolvimento do projeto de aumento da capacidade
produtiva.
- Não apresenta impactes ambientais críticos.
- Os impactes existentes são compatíveis com a adopção de medidas de
correção e minimização.
- Representa criação de riqueza e emprego numa zona do interior onde e em
que a agricultura tem cada vez menos relevância.
- Contribui para o desenvolvimento da indústria agropecuária 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
ação positiva e bastante favorável para a região em que se insere,
garantindo de forma efetiva a fixação de mão-de-obra, durante um período
de tempo longo.
- Este projeto revela-se fundamental para a continuação da atividade da
empresa a curto e médio prazo e mesmo a longo prazo.
- A Queirós David & C.A., Lda. procura cumprir os requisitos legais aplicáveis.
De acordo com a caracterização da situação de referência e consequente análise de
impactes foi possível concluir que os descritores ambientais afectados (de forma
direta e indireta) resultantes da continuação da laboração desta empresa, tanto na
situação pré-projeto como após projeto, têm uma expressão reduzida a moderada,
não havendo comprometimento significativo da qualidade do ambiente nem do
conforto na vizinhança.
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Anexo 1

ANEXO 1 – Antecedentes
Cópia do licenciamento
Plantas de Ordenamento e de Condicionantes do PDM de Felgueiras

~~

:~:;~;(:
::_,-g'
-,-:CAMARA MUNICIPAL DE FELGUE"IRAS
DEPARTAMENTO TECNICO

ALVARA DE L1CENCA DE UTIUZACAO N°.155 /2000
-----Nos termos do artigo 26°. do Decreto-Lei n", 445/91, de 20 de Novembro, com as alteracoes.introduzidaspelo
Decreto-Lei n", 250/94, de 15 de Outubro, Cemitido 0 alvara de licenca de utilizacao nO.~ 2000,em nome de

Queiros David & C~. ,Ld~
n°.~

, portador do Bilhete de Identidade

, cartao de pessoa colectiva n". 500692084

e de contribuinte n°.- ' - - - - - - - , - - -

-----0 presente alvara titula a utilizacao do predio sito predio sito em

Macieira

, freguesia de

, deste concelho, descrito na Conservatoria do Registo Predial de Felgueiras, sob 0
, a que corresponde

n°.

Mac;orra

0

alvara de Iicenca de construcao n°. 26-E -"~, emitido em

~~~, favorde Queiros David & C~. ,Ld~
-~---Por

despacho da Presidente da Camara de

/~I 29, foi

1999

autorizada a

seguinte

utilizacao: umpavilhao destinado a aviario com a areade5>;SQ2;m~.,

'''''-r

"<-_~ ..

I

~_---:_~

lugaresde estacionamento.-

,com

da obra.Ioi Elizabete. Maria Silva Carvalho
inscrito na Camara Municipal de Felgueiras
, sobo n".. ' 22/92
-----0 tccnico responsavelpeladireccao tecuica

-----05 autores dos projectos foram:-~---------------~----~----_·_·_---------------------------------------------------------~-------

Idem
-----Ai'quitectura - ~_-------~----~-----------------.
inscrito na
______.,

-----'-----_-,~

-----Estabilidade·-

~

sob.o n°.

Idem.

~

___.C.,

sob

~-'----'-----------------------~

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

~_-~,

0

inscrito na

n".----~ ,.-.------------

-----Electricidade ------------,-------~---'------'----------'" inscrito na
_ _ _ _ _ _ _ _ _~

~

-----Gas - _'___

~

_ __'___

_'___
sob

-----------------------------~.

-----lnstala90es telefonicas -

-r--r-

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

~sob 0 n°._~

0

, inscrito na

n°.- - - -

-,-

- , -_ _'

---'----------------.,-'----'-----------~--

inscrito na

sob 0 n'',~---- ,---------------

Idem
·-~·-Estudo de isolamento

terrnico - _~

- - - - - - _ - - - - - - - - ' inscrito na
sob

0

n".

----------,--------------'------~---'

.' inscrito na

-----InstaIavoes· electromecanicas - _ __ _ _ , _ - - - - - - - - - - - - - - . C . , - - - - - - -

sob 0 n",

-----------------~---------_.

--------------.

. _ - - ---------------

-----Dado e passado para que sirva de titulo ao requerente e para todos os efeitos prescritos no Decreto-Lein",
445191, de 20 de Novembro, com as alteracoes introduzidas pelo Decreto-Lei rr', 250/94, de 15 de OUtubro.-----------

-----Felgueiras e Departamento Tecnico da Camara Municipal,~de
.
A Presidente da Camara,

fiu'

'"

Margo

.',

-----Registadona Camara Municipal de Felguciras, livro 0°._'_, em_._I
,
.
0 chefe da Reparticao,

"de 20.no_.--~--------------'-----

.

.

~~.---~--------------~---------------

~,

'::j

(,~i?
CAMARA MUNICIPAL DE FELGUEIRAS

~;~~,

DEPARTAMENTO TECNICO

.~\

'''\''
,~

.fJ2

F.

ALVARA DE L1CENCA DE UTlLlZACAO N°. 154' 2000
---~-Nos termos.do artigo26°. do Decreto-Lei n", 445/91, de 20 de Novembro, comas alteracoes introduzidas pelo

Decreto-Lei n". 250/94, de 15de Outubro,

c emitidoo alvara de Iicenca de utilizacao n". 154

Queir6s David & C5!. I Ld5!'.
n",

/ 2000,em nome de

, portador do Bilhete de Identidade

, cartaode pessoa colectiva n", 500692084

e de contribuinte n".

-------'

Ma~orra

-----0 presente alvara titula a utihzacao do predio sito predio sito em

Macieira
~_--'-----___,--' deste concelho, descrito naConservat6riado Registo Predial de

n",
, a que corresponde 0 alvara de licenca de construcao n". 20-E
90 I 07 I 03 favor de, Queir6s David, & C5!., Ld5!
------,
~----Por despacho

daPresidente

da

Camara

de

1999

utiliza9ao:um pa vilhao destin ado . a.<I-<tr"".j"""IW'"""!,o,,,,~_c_o_m~_a
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I 29'
--' --'

foi

autorizada

a seguinte

area de 424 M2.- ___,---___,---,-,-----

_ _ _ _ __ _ _ , _ _ _ , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , com

lugares de estacionamento.-

-----0 tecnico responsavelpela direccao tecnicada obraJoiFebo dos Santos Silva Hen!' ;Verdial ,
inscrito na Sindicato dos Engenheiros, Tecnicos

, sob

0

n''. 1820

-----Os autores dos projectos foram: -----~-------~---.----------~--.~----'-------------------~--.------------------~-'----------------___,-----"---------~

Idem'
"""--"'=-'--_---'

-----Arquitectura -

Idem

---":-Gas - _-'----

--,-

___,-------

.,
~

-----Instala90es telefonicas -

-----Instala90es' electromecanicas -

--,-----___,------:---_-

-'-

~

----:---'

_

~';~-~Dado e passado para que sirva de titulo ao requerentee para todos os efeitos prescritos no Decreto-Lein".
445/91, de 20 de Novembro, com as alteracoes introduzidas pelo Decreto-Lei n", 250/94, de 15 de Outubro.------------,---Felgueiras e Departamento Tecnico da Camara Municipal,15 de
,
A Presidente da Camara,'
,

,,~~~~

-~--~Registado na Camara Municipal de Felguciras, livro n°._,,__, em --.f.
.

Ro;CJ

-r»:

0 chefe da

' de 2000 .-------~------~--~-~--

Marc;o
,

--------------c--~-----~----------

I__..

'.

l~j~
CAMARA MUNICIPAL DEFELGUEIRAS
DEPARTAMENTO TECNICO

ALVARAoE L1CENCA DE UTILIZACAO N°. 15312000

-----Nos termosdo artigo 26°. do Decreto-Lei n". 445/91, de 20 de Novembro, com as alteracoes introduzidaspelo
Decreto-Lei n". 250/94, de 15 deOutubro, C emitido 0 alvara de licenca de utilizacao no..l~.Lt2000 .em nome de

Queiros David &C§., Ld§ .
n".

, portador do Bilhete de Identidade

.cartao de pessoa colectiva n". 500692084

e de contribuinte n", - - - - - - -

-'----0 presente alvara titula a utilizacao do predio sito predio sito em

Macieira

Mayorra

, freguesia de

, deste concelho, descrito na Conservat6ria do Registo Predial de Felgueiras,sob
, a que corresponde 0 alvara de Iicenca de construcao n".

n".

21-E

/_~,

0

emitido em

~/~~, favorde Queiros David & C§. ,Ld§

-----Por

despacho da

utilizacao:

Presidente da

Camara

de

1999

/---.1L/1.§L,foi

autorizada

a

seguinte

uma ocupa<;ao destinada a armazem com a area' de ~mm~-

_-'--~

--'--_ ___,___----_' com

-~--~O tecnico responsavelpeladireccao

lugares de estacionamento>

tecnica da obrafoi Febo dos Sant-os Silva H. Verdial

, sob 0 nO._.--'--_ _~.

inscrito naCemar a Municipal de Felgueiras

-----Os.autores dos projectos foram:---------------------'------------------------------------------------'---------------------------~
·---~ArqiIitectura.~~

Idem

__'___=_>i'_"<JJCL__

__'___----_-----------'------'--,

- - - , - - - - - - - - - - - - - - , - - - - - - - - ' - - - - , - - - - - - - - - - - - - ' - - - - ' - - - - 'sob 0

inscrito na

n'', - ~ - ~ ~ ---------------

Idem
_ _ _ _-'-----'-_ ____'__--,---

--,---

__,___------'----.sob 0 nO.

--,---_ ---------------

-----Electricidade-__,___-------'-__,___-------__,___----,---------------,.inscrit0 na
----'--'----,-------------,--------------'-------'---~

sob 0 nO..
. ---------"---~--~-'.

---~"Gas·- _ ___'__ ___,___--------__,___----'--------,--------------~"
inscrito na

_ _--,---

___'__---'-___'____'_

sob 0 nO._--,---

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

-~---Instala\:5es telefonicas -__,___--,-----~'"'"-'----__,___------_:_---------'---~, inscritona

__,___-~---'----------:.------:.-----,----------__,___-----'sob
0 n°.

---,,------------_·-

Idem
-----Estudo de isolamento termico ~ -:-_ ___'___ _~__,___---'----___,__------'--___,__---'---~~.
' inscritona
~_

__:.__ __:._--,---

__,____,___-----~sob

___'_
~

-'----Instalac;:5es' electromecanicas -

__'__~

0 0°,---'-_ _--,---__.----.--------

- - - - - - - - , inscrito na
sob 0 n'',

_-.:......~--"--~----'---~~~----~-,--,...---.---'--------~

.-------------

---~-Dado e passado para que sirva de titulo ao requerente e para todosos efeitos prescritos no Decreto-Lei .n",

445/91, de20 de Novembro, com as alteracoes introduzidas pelo Decreto-Lei n'', 250/94, de 15 de Outubro.----~--·--

---~~Felgueiras e Departamento Tecnico da CamaraMi.micipal,~de Mars:o
yresid:nteda Camara,

Uo:

'~

' de 20 00 ,-----------------~~-'--

-----Registado na Camara Municipal de Felguciras, livre n'',__._.' em _._/__J_'~.----~---'---_.----'------------'-"--,

0 chefe da Reparticao..

PQ~

CAM A RAM U N I C I PAL D E F E L G U E I R AS
DEPARTAMENTO TECNICO
ALVARA DE L1CENCA DE UTILIZACAO N°.1-52 12000
-----Nos tennos do artigo 26", do Decreto-Lei n". 445/91, de 20 de Novembro, com as alteracoes introduzidas pelo
Decreto-Lei n". 250/94, de 15 de Outubro.

e emitido 0 alvara de licenca de utilizacao n".

Queir6s David & C~. I Lds
n".

, portador do Bilhete de Identidade

, cartao depessoa colectiva n".

e de contribuinte n". 500692084

, deste concelho, descrito na Conservatoria do RegistoPredial de Felguciras, sob

n'',

, a que corresponde

!0~~, favorde
-----Pordespacho
utilizacao: . ums

, freguesia de

Ma~orra

-----0 presente alvara titula a utilizacao do predio sito predio site em

Macieira

152 I 2000,em nome de

0

alvara de licenca de construcao n" 1033

0

1IL.-,emitido em

Queiros David &Cs. ,Ld5!

daPresidente

da

Camara

de

1999

/---.1L/~, foi

autorizada a seguinte

acupar;:aa destinsda a. armazem e apaio avicala com a area de' 260M2
_,__~'

_ _ _ _ _ _ _'--

com

lugares de estacionamento.-

-~---o tecnico respousavclpela-direccac-tecniee-da obra

roi-Fernat=! E!G-~AJ.-ve s·-Mschada
-_.~- .
inscrito na Camara Municipal de Felgueiras
, sob ono._~,,---_

-----Os autores dos projectosforam:-------.--------------._----------------_••------------------.--~------------ ••----------..;----.-Idem

-----Arquitectura -

, inscrito na

n°.
------------------Idem
-----Estabilidade - -~----------~--...,...--~----~---~--:, inscrito na
sob

~-----~---------------------

0

sob on°.- - -

----~------------~~---------~

-·~--Electricidade

-

------~--~--------------------

sob

--.,.--~----------------------~

-----Gis -

,------....._......_--.-

0

, inscrito na '

n°.

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

~-------~-_-~--,----~--------~----' inscrito na

sob

------~---------~-----~-----

----·lnstala~oestelefonicas -

0

n",- - - , - - - -,---------------

~-------------, inscrito na

---------------------------~

sob

0

n". - - - - - , ----------.----

----~Redes prediais de aguas e esgotos - - - - r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , inscrito na

sob
~

-----Estudo de isolamento termico -

0

n°.- - - - -,---------------

" - - - _ - - - - - - - - - - - - - ' inscrito na

sob
----------------------'-----------~'
-----Instala~oes·electromecanicas~~-'-_ _"--~

0

n°.
------------------~
, inscrito na

sob 0 n",
-----------------------Dado e passado para que sirva de titulo ao requerente e para todos os efeitos prescritos no Decreto-L~ino.

~------,-----------,--"--------------

445/91, de 20 de. N ovembro, com as alteracoesintroduzidas pelo Decreta-Lei rr', 250/94, de 15 de Outubro, --.----.--~
-----Felgueiras e Departamento Tecnico da Camara Municipal;15 . de
e si dente da
"mara,

~.

Marya' de 2000 .

m

~

_

~

\

~

"

~

-----Registado naCamara Municipal de Felgueiras, livro'tr'. _ _, em _ _I__I__.---~-----------------------------,,
0 chefe da Reparticao,

-------

. //. ~.(?t2. ~

~

Anexo 2

ANEXO 2 – Plantas do Projecto
Planta de localização à escala 1:25 000.
Planta de implantação do estabelecimento à escala 1:500.
Planta de síntese das instalações pecuárias, à escala 1:200.
Planta de pormenor das instalações e localização dos equipamentos à
escala 1:200.
Cortes das instalações, à escala 1:200.

Anexo 3

ANEXO 3 – Vertente Natural
Extracto de Carta Geológica à escala 1:50 000
Tabelas relativas ao descritor Fauna e Flora
Carta Administrativa de Portugal (CAOP)
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Anexos descritor Fauna e Flora
Tabela 6 – Lista de espécies de plantas resultante do levantamento florístico para a área de estudo, confirmadas durante o
trabalho de campo, se são endemismos (N – nacional; I – Ibérico), bem como nos anexos dos instrumentos legais da
Convenção de Berna (CB) e Directiva Habitats (DH) (Decreto-Lei nº 140/99) e legislação nacional específica (LN).
Família

Nome comum

Nome científico

Actinidiaceae

Kiwi

Actinidia deliciosa

Araliaceae

Hera

Hedera helix

Asteraceae

Serralha

Sonchus oleraceus

Boraginaceae

Soagem

Echium vulgare

Brassicaceae

Cabrestos

Raphanus raphanistrum

Cistaceae

Sargaço

Halimium sp.

Crassulaceae

Bacelos

Umbillicus rupestris

Dennstaedtiaceae Feto

Ericaceae

Fabaceae

Calluna vulgaris

Negrela, Queiró

Erica cinerea

Torga, Queiró

Erica umbellata

Giesta

Cytisus scoparius

Trevo

Trifolium sp.

Tojo-arnal

Ulex europaeus

Tojo-molar

Ulex minor
Castanea sativa

Carvalho-alvarinho

Quercus robur

Sobreiro

Quercus suber

Geraniaceae

Gerânio

Geranium sp.

Juglandaceae

Nogueira

Juglans regia

Chuchas

Lamium maculatum

Mentrasto

Mentha suaveolens

Lamiaceae

LN

Pteridium aquilinum

Leiva, Queiró

Castanheiro
Fagaceae

Endemismo DH DH CB

DL 169/2001
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Família
Malvaceae

Nome comum

Nome científico

Malva-comum

Malva sylvestris

Myrtaceae

Eucalipto-comum

Eucalyptus globulus

Oleacea

Oliveira

Olea europaea var. europaea

Celidónia

Chelidonium majus

Papaveraceae

Fumaria-das-paredes Fumaria muralis
Catarinas-queimadas Fumaria officinalis

Phytolaccaceae

Erva-tintureira

Phytolacca americana

Pinaceae

Pinheiro-bravo

Pinus pinaster

Língua-de-ovelha

Plantago lanceolata

Língua-de-vaca

Plantago major

Festuca

Festuca sp.

Cevada

Hordeum sp.

Milho

Zea mays

Polygonaceae

Azeda

Rumex sp.

Portulacaceae

Marujinha

Montia fontana

Proteaceae

Espinheiro-bravo

Hakea sericea

Rhamnaceae

Amieiro-negro

Frangula alnus

Silva

Rubus sp.

Plantaginaceae

Poaceae

Rosaceae

Pimpinela

Sanguisorba verrucosa

Rubiaceae

Amor-de-hortelão

Galium aparine

Rutaceae

Laranjeira

Citrus x sinensis

Scrophulariaceae

Verbasco

Verbascum pulverulentum

Solanaceae

Erva-moira

Solanum nigrum

Urticaceae

Urtiga

Urtica dioica

Vitaceae

Videira

Vitis vinifera

Endemismo DH DH CB

LN
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Tabela 7 – Lista de espécies de aves referenciadas (Ref.) para a área de estudo (Equipa Atlas, 2008), e confirmadas durante os trabalhos de campo (Conf.), bem como a respetiva a fenologia
(Res=residente, Vis=visitante, MgRep=migrador reprodutor, Rep=reprodutor, Oc=ocasional, Nind**=não-indígena com nidificação provável ou confirmada, Desc.=desconhecido), os estatutos de
conservação nacional (EC) e internacional (IUCN) e instrumentos legais: Convenções de Berna, Bona, CITES e Directiva Habitats (DH) (Decreto-Lei nº 140/99), de acordo com Cabral et al. (2006).

Família

Nome comum

Nome científico

Gavião

Berna

Bona

CITES

LC

LC

III

LC

III

Ardea cinerea

Res/Vis

LC

LC

III

Accipiter nisus

Res

LC

LC

II

II

A – II

Águia-d’asa-redonda

Buteo buteo

Res

LC

LC

II

II

A – II

Pombo-das-rochas

Columba livia

Res

DD

LC

III

Pombo-torcaz

Columba palumbus

Res/Vis

LC

LC

Rola-turca

Streptopelia decaocto

Res

LC

LC

III

Rola-brava

Streptopelia turtur

MgRep

LC

LC

III

Cuculidae

Cuco

Cuculus canorus

MgRep

LC

LC

III

Tytonidae

Coruja-das-torres

Tyto alba

Res

LC

LC

II

Mocho-galego

Columbidae

Garça-real

Nac IUCN

LC

Accipitridae

Alectoris rufa
Coturnix coturnix

Instrumentos Legais

Res

Ardeidae

Perdiz

EC

MigRep/Vis/Res

Phasianidae

Codorniz

Fenologia

II

Área de estudo
DH

Ref.

D

×

D

×
×

A

A

A-I

×

D

×

D

×

×

×

×

D

×

×

×
A – II

×

Athene noctua

Res

LC

LC

II

A – II

×

Coruja-do-mato

Strix aluco

Res

LC

LC

II

A – II

×

Apodidae

Andorinhão-preto

Apus apus

MgRep

LC

LC

III

×

Upupidae

Poupa

Upupa epops

Peto-real

Picus viridis

Strigidae

Picidae
Alaudidae

Hirundinidae

Motocillidae

Conf.

MgRep/Res

LC

LC

II

×

Res

LC

LC

II

×

×

×

×

Pica-pau-malhado

Dendrocopos major

Res

LC

LC

II

Cotovia-dos-bosques

Lullula arborea

Res/Vis

LC

LC

III

Andorinha-das-barreiras

Riparia riparia

MgRep

LC

LC

II

Andorinha-das-rochas

Ptyonoprogne rupestris

Res

LC

LC

II

×

Andorinha-das-chaminés

Hirundo rustica

MgRep

LC

LC

II

×

Andorinha-dos-beirais

Delichon urbicum

MgRep

LC

LC

II

×

Alvéola-branca

Motacilla alba

Res/Vis

LC

LC

II

×

A-I

×
×

×
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Família

Nome comum

Nome científico

Fenologia

EC

Área de estudo

Instrumentos Legais

Nac IUCN

Berna

Bona

CITES

DH

Ref.

Conf.
×

Troglodytidae

Carriça

Troglodytes troglodytes

Res

LC

LC

II

×

Prunellidae

Ferreirinha

Prunella modularis

Res

LC

LC

II

×

Pisco-de-peito-ruivo

Erithacus rubecula

Res/Vis

LC

LC

II

II

×

Rouxinol-comum

Luscinia megarhynchos

MgRep

LC

LC

II

II

×

Rabirruivo-comum

Phoenicuros ochruros

Res

LC

LC

II

II

×

Cartaxo-comum

Saxicola torquatus

Res

LC

LC

II

II

Melro-preto

Turdus merula

Res

LC

LC

II

II

Tordoveia

Turdus viscivorus

Res

LC

LC

III

Rouxinol-bravo

Cettia cetti

Res

LC

LC

II

II

×

Fuinha-dos-juncos

Cisticola juncidis

Res

LC

LC

II

II

×

Felosa-poliglota

Hippolais polyglotta

MgRep

LC

LC

II

II

×

Toutinegra-de-barrete

Sylvia atricapilla

Res

LC

LC

II

II

×

Papa-amoras

Sylvia communis

MgRep

LC

LC

II

II

Felosa-do-mato

Sylvia undata

Res

LC

LC

II

Toutinegra-de-cabeça-preta

Sylvia melanocephala

Res

LC

LC

II

II

Felosinha

Phylloscopus collybita

Vis

LC

LC

II

II

Felosinha-ibérica

Phylloscopus ibericus

MgRep

LC

LC

II

II

×

Estrelinha-real

Regulus ignicapilla

Res/Vis

LC

LC

II

II

×

Chapim-rabilongo

Aegithalos caudatus

Res

LC

LC

III

×

Turdidae

Sylviidae

Aegithalidae

×

×
D

×

D

×

×

×

×
A-I

×
×
×

Chapim-de-poupa

Parus cristatus

Res

LC

LC

II

×

Chapim-preto

Parus ater

Res

LC

LC

II

×

Chapim-azul

Parus caeruleus

Res

LC

LC

II

×

Chapim-real

Parus major

Res

LC

LC

II

×

Sittidae

Trepadeira-azul

Sitta europaea

Res

LC

LC

II

×

Certhiidae

Trepadeira

Certhia brachydactyla

Res

LC

LC

II

×

Oriolidae

Papa-figos

Oriolus oriolus

MgRep

LC

LC

II

×

Paridae

×

×

×
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Família

Corvidae

Sturnidae
Passeridae

Fringillidae

Emberizidae

Estrildidae

Nome comum

Nome científico

Fenologia

EC

Área de estudo

Instrumentos Legais

Nac IUCN

Berna

Bona

CITES

DH

Ref.

Conf.

Gaio

Garrulus glandarius

Res

LC

LC

D

×

×

Pega

Pica pica

Res

LC

LC

D

×

×

Gralha-preta

Corvus corone

Res

LC

LC

D

×

Estorninho-preto

Sturnus unicolor

Res

LC

LC

Pardal

Passer domesticus

Res

LC

LC

Pardal-montês

Passer montanus

Res

LC

LC

III

×

Tentilhão

Fringilla coelebs

Res

LC

LC

III

×

Tentilhão-montês

Fringilla montifringilla

Vis

DD

LC

II

Milheirinha

Serinus serinus

Res

LC

LC

II

×

×

Verdilhão

Carduelis chloris

Res

LC

LC

II

×

×

Pintarroxo

Carduelis cannabina

Res

LC

LC

II

×

Escrevedeira-de-garganta-preta

Emberiza cirlus

Res

LC

LC

II

×

Cia

Emberiza cia

Res

LC

LC

II

×

Trigueirão

Emberiza calandra

Res

LC

LC

III

×

Bico-de-lacre

Estrilda astrild

Nind**

NA

II

×

×

×

×

×
×

×

×

Tabela 8 – Lista de espécies de mamíferos referenciadas (Ref.) para a área de estudo, e confirmadas durante os trabalhos de campo (Conf.), bem como os estatutos de conservação nacional (EC)
e os anexos dos instrumentos legais da Convenção de Berna (CB) e Directiva Habitats (DH) (Decreto-Lei nº 140/99), de acordo com Cabral et al. (2006).
Família
Erinacidae

Soricidae

Nome comum

Nome científico

EC
Nac

IUCN

DH

C Berna

C Bona

CITES

Área de Estudo
Ref.

Ouriço-cacheiro

Erinaceus europaeus

LC

LC

-

III

-

-

×

Musaranho-de-dentes-vermelhos

Sorex granarius

DD

LC

-

III

-

-

×

Musaranho-anão-de-dentes-vermelhos

Sorex minutus

DD

LC

-

III

-

-

×

Musaranho-de-água

Neomys anomalus

DD

LC

-

III

-

-

×

Musaranho-de-dentes-brancos

Crocidura russula

LC

LC

-

III

-

-

×

Conf.
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Família

Nome comum

Nome científico

EC
Nac

IUCN

DH

C Berna

C Bona

CITES

Área de Estudo
Ref.

Conf.

Musaranho-de-dentes-brancos-pequeno

Crocidura suaveolens

NE

LC

-

III

-

-

×

Talpidae

Toupeira

Talpa occidentalis

LC

LC

-

-

-

-

×

×

Leporidae

Coelho-bravo

Oryctolagus cuniculus

NT

NT

-

-

-

-

×

×

Sciuridae

Esquilo-vermelho

Sciurus vulgaris

LC

LC

-

III

-

-

×

×

Rato-de-água

Arvicola sapidus

LC

VU

-

-

-

-

×

Arvicolidae

Muridae

Rato-cego

Microtus lusitanicus

LC

LC

-

-

-

-

×

Ratinho-do-campo

Apodemus sylvaticus

LC

LC

-

-

-

-

×

Ratazana-castanha

Rattus norvegicus

NA

LC

-

-

-

-

×

Ratazana-preta

Rattus rattus

LC

LC

-

-

-

-

×

Ratinho-caseiro

Mus domesticus

LC

LC

-

-

-

-

×

Ratinho-ruivo

Mus spretus

LC

LC

-

-

-

-

×

Raposa

Vulpes vulpes

LC

LC

-

-

-

-

×

Doninha

Mustela nivalis

LC

LC

-

III

-

-

×

Toirão

Mustela putorius

DD

LC

B-V

III

-

-

×

Fuinha

Martes foina

LC

LC

-

III

-

-

×

Texugo

Meles meles

LC

LC

-

III

-

-

×

Lontra

Lutra lutra

LC

NT

B-II, B-IV

II

-

-

×

Viverridae

Geneta

Genetta genetta

LC

LC

B-II, B-IV

II

-

-

×

Suidae

Javali

Sus scrofa

LC

LC

-

-

-

-

×

Cervidae

Corço

Capreolus capreolus

LC

LC

-

III

-

-

×

Morcego-de-ferradura-grande

Rhinolophus ferrumequinum

VU

LC

B-II, B-IV

II

II

-

×

Canidae

Mustelidae

Rhinolophidae

Vespertilionidae

Morcego-de-ferradura-pequeno

Rhinolophus hipposideros

VU

LC

B-II, B-IV

II

II

-

×

Morcego-rato-grande

Myotis myotis

VU

LC

B-II, B-IV

II

II

-

×

Morcego-rato-pequeno

Myotis blythii

CR

LC

B-II, B-IV

II

II

-

×

Morcego-de-água

Myotis daubentonii

LC

LC

B-IV

II

II

-

×

Morcego-anão

Pipistrellus pipistrellus

LC

LC

B-IV

III

II

-

×

×

×
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Família

Molossidae

Nome comum

Nome científico

EC
Nac

IUCN

DH

C Berna

C Bona

CITES

Área de Estudo
Ref.

Morcego de Kuhl

Pipistrellus kuhlii

LC

LC

B-IV

II

II

-

×

Morcego-hortelão

Eptesicus serotinus

LC

LC

B-IV

II

II

-

×

Morcego-orelhudo-castanho

Plecotus auritus

DD

LC

B-IV

II

II

-

×

II

-

×

II

-

×

Morcego-orelhudo-cinzento

Plecotus austriacus

LC

LC

B-IV

II

Morcego-rabudo

Tadarida teniotis

DD

LC

B-IV

II

Tabela 9 – Lista de espécies de anfíbios referenciadas (Ref.) para a área de estudo, e confirmadas durante os trabalhos de campo (Conf.), bem como os estatutos
de conservação (EC) nacional (Nac) e internacional (IUCN) e os anexos dos instrumentos legais da Directiva Habitats (DH) (Decreto-Lei nº 140/99), Convenção de
Berna (C Berna), Convenção de Bona (C Bona) e CITES de acordo com Cabral et al. (2006).
Família

Salamandridae

Discoglossidae

Bufonidae

Ranidae

Nome comum
Salamandra-lusitânica
Salamandra-de-pintas-amarelas

Nome científico

EC

DH

C Berna

C Bona

CITES

Área de Estudo

Nac

IUCN

Chioglossa lusitanica

VU

NT

B-II, B-IV

II

-

-

Ref
×

Salamandra salamandra

LC

LC

-

III

-

-

×

Tritão-de-ventre-laranja

Triturus boscai

LC

LC

-

III

-

-

×

Tritão-de-patas-espalmadas

Triturus helveticus

VU

LC

-

III

-

-

×

Tritão-marmorado

Triturus marmoratus

LC

LC

B-IV

III

-

-

×

Sapo-parteiro-comum

Alytes obstetricans

LC

LC

B-IV

II

-

-

×

Rã-de-focinho-pontiagudo

Discoglossus galganoi

NT

LC

B-II, B-IV

-

-

-

×

Sapo-corredor

Bufo calamita

LC

LC

B-IV

II

-

-

×

Sapo-comum

Bufo bufo

LC

LC

-

III

-

-

×

Rã-ibérica

Rana iberica

LC

NT

B-IV

II

-

-

×

Rã-verde

Rana perezi

LC

LC

B-V

III

-

-

×

Conf

×

Conf.
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Tabela 10 – Lista de espécies de répteis referenciadas (Ref.) para a área de estudo, e confirmadas durante os trabalhos de campo (Conf.), bem como os
estatutos de conservação (EC) nacional (Nac) e internacional (IUCN) e os anexos dos instrumentos legais da Directiva Habitats (DH) (Decreto-Lei nº 140/99),
Convenção de Berna (C Berna), Convenção de Bona (C Bona) e CITES de acordo com Cabral et al. (2006).

Família

Nome comum

Nome científico

EC

DH

C Berna

C Bona

CITES

Área de Estudo

Nac

IUCN

Lagarto-de-água

Lacerta schreiberi

LC

NT

B-II, B-IV

II

-

-

×

Sardão

Lacerta lepida

LC

LC

-

II

-

-

×

Lagartixa-ibérica

Podarcis hispanica

LC

LC

B-IV

III

-

-

×

Lagartixa de Bocage

Podarcis bocagei

LC

LC

-

III

-

-

×

Scincidae

Cobra-de-pernas-tridáctila

Chalcides striatus

LC

LC

-

III

-

-

×

Anguidae

Licranço

Anguis fragilis

LC

LC

-

III

-

-

×

Cobra-rateira

Malpolon monspessulanus

LC

LC

-

III

-

-

×

Cobra-de-escada

Elaphe scalaris

LC

LC

-

III

-

-

×

Cobra-de-água-de-colar

Natrix natrix

LC

LC

-

III

-

-

×

Lacertidae

Colubridae

Ref

Conf

×
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Medição dos níveis de pressão sonora
Critério de incomodidade e Determinação do nível sonoro médio de longa duração
Queirós David & C. Lda
1. Objectivo
O objectivo deste trabalho é efectuar uma avaliação dos níveis de pressão sonora na zona envolvente á instalação avícola
Queirós David & C. Lda, situada na freguesia de Macieira da Lixa, concelho de Felgueiras, caracterizando a situação acústica
nessa zona e avaliando a contribuição da unidade para os níveis sonoros detectados, face à regulamentação em vigor,
designadamente o Regulamento Geral de Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, rectificado pela
Declaração de Rectificação nº 18/2007, de 16 de Março e alterado pelo Decreto-Lei nº278/2007 de 1 de Agosto.
2. Ensaios
No âmbito deste trabalho foram realizados os ensaios e metodologias descritas no Quadro 1.
Quadro 1. Ensaios realizados, respectivos métodos e documentação associada.
Ensaio
Método de ensaio Acreditado
NP ISO 1996-1:2011
Medição dos níveis de pressão sonora. Critério de
incomodidade

NP ISO 1996-2:2011
Decreto-Lei n.º 9/2007

Medição dos níveis de pressão sonora.
Determinação do nível sonoro médio de longa
duração

NP ISO 1996-1:2011
NP ISO 1996-2:2011
Decreto-Lei n.º 9/2007

Outra Documentação Aplicada
Circula IPAC nº12/2011
Guia Prático para medições de ruído
ambiental – no contexto do RGR tendo em
conta a NP ISO 1996
Circula IPAC nº12/2011
Guia Prático para medições de ruído
ambiental – no contexto do RGR tendo em
conta a NP ISO 1996

3. Definições
Nível ponderado A, em dB(A): valor do nível de pressão sonora ponderado de acordo com a curva de resposta de filtro
normalizado A, expresso em decibel.
Nível sonoro contínuo equivalente de um ruído, ponderado A, em decibel, num intervalo de tempo (LAeq, T): valor do nível
de pressão sonora ponderado A de um ruído uniforme que, no intervalo de tempo T, tem o mesmo valor eficaz da pressão
sonora do ruído considerado cujo nível varia em função do tempo.
Nível de avaliação (LAr,T) em decibel, para determinado tempo de referência - é o nível sonoro contínuo equivalente, para
determinado intervalo de tempo de referência, ponderado em A, acrescido da correcção tonal (K1) (se aplicável) e da
correcção impulsiva (K2) (se aplicável), para o mesmo tempo de referência. ( LAr,T = LAeq + K1 + K2)
Correcção tonal (K1) - se as componentes tonais forem características essenciais do som num dado intervalo de tempo,
pode ser aplicada uma correcção para esse intervalo de tempo, ao valor medido do nível sonoro contínuo equivalente,
ponderado A. De acordo com o Anexo I do Regulamento Geral de Ruído, o método para detectar as características tonais do
ruído dentro do intervalo de tempo de avaliação consiste em verificar, no espectro de um terço de oitava, se o nível de uma
banda excede o das adjacentes em 5 dB ou mais, caso em que o ruído deve ser considerado tonal. Neste caso K1 = 3 dB.
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Correcção impulsiva (K2) – Se o ruído possuir características marcadamente impulsivas num dado intervalo de tempo,
poderá ser aplicada uma correcção, para esse intervalo de tempo, ao valor medido do nível sonoro contínuo equivalente,
ponderado A. De acordo com o Anexo I do Regulamento Geral de Ruído, o método para detectar as características
impulsivas do ruído dentro do intervalo de tempo de avaliação consiste em determinar a diferença entre o nível sonoro
contínuo equivalente, LAeq, T, medido em simultâneo com característica impulsiva e fast (LAimp-LAeq). Se esta diferença
for superior a 6 dB, o ruído deve ser considerado impulsivo. Neste caso, K2 = 3 dB.
Janela meteorológica: conjunto de condições meteorológicas durante o qual podem ser efectuadas medições, cujos
resultados têm variações limitadas e conhecidas em função da variação das condições meteorológicas.
Correcção meteorológica (Cmet): correcção aplicada às amostras de LAeq obtidas, de forma a assegurar a representatividade
dessas mesmas amostras de acordo com o princípio da extrapolação para um ano, considerando apenas janelas
meteorológicas favoráveis.
Intervalo de tempo de referência: Intervalo de tempo ao qual se refere a avaliação do ruído.
Intervalo de tempo de longa duração: intervalo de tempo no qual o ruído associado a uma série de intervalos de tempo de
referência é determinado ou avaliado.
Nível sonoro médio de longa duração: média, num intervalo de tempo de longa duração, dos níveis sonoros contínuos
equivalentes ponderados A para as séries de intervalos de tempo de referência (períodos de referência) compreendidos no
intervalo de tempo de longa duração.
Indicador de ruído diurno (Ld), em dB(A): valor do nível sonoro médio de longa duração, determinado durante uma série
de períodos diurnos representativos de um ano.
Indicador de ruído do entardecer (Le), em dB(A): valor do nível sonoro médio de longa duração, determinado durante uma
série de períodos do entardecer representativos de um ano.
Indicador de ruído nocturno (Ld), em dB(A): valor do nível sonoro médio de longa duração, determinado durante uma série
de períodos nocturnos representativos de um ano.
Indicador de ruído diurno-entardecer-nocturno (Lden), em dB(A): valor do nível sonoro associado ao incómodo global.
Ruído Ambiente: ruído global existente numa dada situação e num dado instante, usualmente composto pelo som
resultante de várias fontes, próximas e distantes.
Ruído particular: componente do ruído ambiente que pode ser especificamente identificada e que está associada a uma
determinada fonte.
Ruído residual: ruído remanescente numa dada posição e numa dada situação quando são suprimido(s) o(s) ruído(s)
especifico(s) em consideração.
Período de referência: Intervalo de tempo a que se refere um indicador de ruído, de modo a abranger as actividades
humanas típicas, delimitado nos seguintes termos: período diurno – das 7 às 20 horas; período do entardecer – das 20 às 23
horas; período nocturno – das 23 às 7 horas.
Receptor sensível: o edifício habitacional, escolar, hospitalar ou similar ou espaço de lazer, com utilização humana.
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4. Fonte Sonora
4.1 Descrição da Fonte Sonora
A Queirós David & C. Lda é uma instalação avícola de aves adultas (galinhas poedeiras) que visa principalmente a produção
de ovos.
Altura média da fonte sonora (m):
3
Horário de Laboração:
2
Nº Ciclos de Ruído:
Nº dias de laboração /semana:
Nª Horas de Funcionamento da Fonte Sonora em cada período de medição:
Período diurno (das 7h às 20h):
13
Período entardecer (das 20h ás 23h):
3
Período Nocturno (das 23h às 7h):
8

24h
7

Em resumo a ocorrência do ruído particular acontece em 100% de todos os períodos de referência (diurno,entardecer e
nocturno).
A Fonte sonora em avaliação apresenta marcadas flutuações do nível sonoro ao longo do intervalo de tempo de referência
que estão associadas a ciclos distintos do seu funcionamento. Desta forma são descritos os diversos ciclos de
funcionamento no Quadro 2 e respectivos horários.
Quadro 2. Ciclos de Ruído da Fonte Sonora
Ciclo

Descrição

Horário

1

Funcionamento dos pavilhões de produção.

24 horas

2

Secção de Escolha e embalagem dos ovos (em simultâneo com os pavilhões)

8 horas

4.2 Envolvente da Fonte Sonora
A avaliação de ruído foi feita em pontos considerados como “receptores sensíveis” (DL 9/2007, Artigo 3º alínea q) mais
próximos da instalação em avaliação. Os referidos pontos localizam-se junto de habitações que circundam a instalação .
A instalação avaliada tem as seguintes confrontações imediatas:
NORTE: Habitações
SUL: Terrenos Agrícolas
ESTE: Habitações
OESTE: Outras unidades industriais ligadas ao calçado
A zona envolvente da fonte sonora em avaliação caracteriza-se, em termos de ruído ambiente, por ser uma zona
heterogénea, em consequência das diversas fontes de ruído existentes (essencialmente o tráfego rodoviário).
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Os receptores sensíveis alvo deste estudo estão descritos no Quadro 3.
Quadro 3.1 Descrição dos Receptores sensíveis
Receptor

Localização

Coordenadas GPS

Distância à
fonte sonora
(m)

Altura
Receptor
(m)

Direcção do vento
Favorável propagação
do ruído

1

Rua de Vieiros, junto a 2 habitações.

41°21'9.14"N ; 8°
9'0.72"O

50

3

SO

2

Rua da Maçorra, junto a um conjunto
de habitações.

41°21'13.31"N ; 8°
9'6.29"O

150

1,5

S

A metodologia usada na selecção de pontos para medição do ruído residual baseia-se na escolha de pontos onde a
influência da unidade seja nula e as demais fontes sonoras e sua influência sejam idênticas às verificadas nas medições do
ruído particular. Neste caso como não houve possibilidade de efectuar paragens á instalação para que se efectuasse a
medição do ruído residual foram seleccionados pontos segundo a metodologia atrás descrita.
Quadro 3.2. Descrição dos Locais de avaliação do Ruído Residual
Receptor

Localização

Coordenadas GPS

Distância à
fonte sonora
(m)

1/2

Rua do Alto da Paixão, junto a um
conjunto de habitações.

41°21'21.02"N ; 8°
9'2.33"W

400

As fontes sonoras que mais contribuem para o Ruído Residual determinado nos pontos em avaliação foram: insectos,
pássaros, movimentação de pessoas nas habitações e movimentação de veículos na rua onde foram feitas as amostragens.
Foram desprezadas as medições dos níveis de pressão sonora de eventos pontuais, nomeadamente a passagem de pessoas,
animais e insectos.
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5. Descrição do Trabalho
5.1 Descrição da Amostragem
Quadro 4.1. Características da Amostragem
Nº Medições
Ponto
Ambiente
Residual
1

18

2
18
Técnicos Envolvidos na Amostragem:

Ambiente

Residual

Exposição Máxima

18

15

15

3

3

Altura Medição
Condições
Metereológicas (m)
3,5

18

15

15

3

3

3,5

Tempos Médios de Medição

Altura Medições Ruído (m)
Incomodidade

Pedro Guerra

Responsável Técnico/Laboratório:

Ana Carvalho

Quadro 4.2. Descrição dos equipamentos usados na amostragem
Tipo

Marca/Modelo

Nº Série /Nº
Interno

Funções
Sonómetro para as medições de ruído e com
medição simultânea em:
• Slow, fast e impulse;
• em dB e dB(A);
• análise de frequência (1/1 oitava e 1/3 oitava);
• análise estatística.

Sonómetro modular de precisão

Brüel & Kjaer, modelo
2260

Nº de série:
2115049

Calibrador Acústico

Brüel & Kjaer, modelo
4231

Termohigrómetro

Testo, modelo 625

Nº de série:
2115406
Código interno:
181320400,
Nº de série:
01881539

Estação Meteorológica

Vaisala WTX520

Nº de série:
F2410001, Código
interno: 541321300

Padrão de Ruído para aferir o Sonómetro

Mede em simultâneo a Humidade e a temperatura

Mede em simultâneo a velocidade do vento e a
temperatura
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5.2 Condições Metereológicas Durante a Amostragem
Quadro 5.1. Condições Metereológicas Durante a Amostragem Ruído Ambiente - Ponto 1
Humidade
Direcção
Velocidade Média
Temperatura
Dia
Hora
Relativa
Média do Nebulosidade
do Vento (m/s)
(ºC)
(%)
Vento
1,61
Céu nublado
28-01-2013
14:23 - 14:38
12,2
58
SSO
28-01-2013

15:05 - 15:20

13,4

48

2,11

Situação

Cmet

Situação Homogénea

OSO

Céu nublado

Situação Homogénea

SO

Céu nublado

Situação Homogénea

28-01-2013

15:21 - 15:36

11,9

53

1,69

29-01-2013

11:06 - 11:21

12,3

75

1,11

ESE

Céu nublado

Situação pouco favorável

29-01-2013

11:31 - 11:46

13,4

69

1,11

SE

Céu nublado

Situação pouco favorável

29-01-2013

11:51 - 12:06

14,6

64

1,11

SE

Céu nublado

Situação pouco favorável

29-01-2013

16:33 - 16:48

15,7

58

0,58

SSO

Céu nublado

Situação pouco favorável

29-01-2013

17:14 - 17:29

14,4

65

0,12

SSO

Céu nublado

Situação pouco favorável

29-01-2013

18:21 - 18:36

12,2

76

0,89

SO

Céu nublado

Situação pouco favorável

28-01-2013

20:00 - 20:15

9,1

74

1,4

S

Céu nublado

Situação Favorável

28-01-2013

20:35 - 20:50

9,1

75

1,57

S

Céu nublado

Situação Favorável

29-01-2013

20:06 - 20:21

9,9

96

0,89

ONO

Céu Limpo

Situação Homogénea

29-01-2013

20:34 - 20:49

9,4

95

0,1

ONO

Céu Limpo

Situação Homogénea

28-01-2013

23:01 - 23:16

8,7

71

1,5

S

Céu nublado

Situação Favorável

28-01-2013

23:20 - 23:35

8,9

70

1,49

SSE

Céu nublado

Situação Homogénea

28-01-2013

23:35 - 23:50

8,7

71

1,69

SSE

Céu nublado

Situação Homogénea

29-01-2013

02:45 - 03:00

9,8

99

0,58

OSO

Céu Limpo

Situação Favorável

29-01-2013

03:03 - 03:18

9,8

99

0,1

OSO

Céu Limpo

Situação Favorável

0,0

0,0

0,0

Quadro 5.1. Condições Metereológicas Durante a Amostragem Ruído Ambiente - Ponto 2
Dia

Hora

Temperatura
(ºC)

28-01-2013

15:49 - 16:04

12,9

Humidade
Direcção
Velocidade Média
Relativa
Média do Nebulosidade
do Vento (m/s)
(%)
Vento
51

1,61

Situação

S

Céu nublado

Situação Homogénea

28-01-2013

16:08 - 16:23

11,5

52

2,42

O

Céu nublado

Situação pouco favorável

28-01-2013

16:35 - 16:50

11,1

56

0,58

O

Céu nublado

Situação pouco favorável

29-01-2013

08:53 - 09:08

8,7

86

0,72

ENE

Céu nublado

Situação pouco favorável

29-01-2013

09:17 - 09:32

9

88

1,69

ESE

Céu nublado

Situação pouco favorável

29-01-2013

09:38 - 09:53

9,1

89

1,92

ESE

Céu nublado

Situação pouco favorável

29-01-2013

14:51 - 15:06

16,5

55

0,36

SSE

Céu nublado

Situação pouco favorável

29-01-2013

15:15 - 15:30

16,8

55

1,69

ESE

Céu nublado

Situação pouco favorável

29-01-2013

15:59 - 16:14

16,2

55

1,31

ESE

Céu nublado

Situação pouco favorável

28-01-2013

21:01 - 21:16

9,1

73

1,08

S

Céu nublado

Situação Favorável

28-01-2013

21:17 - 21:32

8,9

74

0,72

S

Céu nublado

Situação Homogénea

29-01-2013

20:56 - 21:11

9,5

97

0,58

O

Céu Limpo

Situação Homogénea

29-01-2013

21:16 - 21:31

9,3

97

0,1

O

Céu Limpo

Situação Homogénea

28-01-2013

23:52 - 00:07

8,3

72

1,53

SSE

Céu nublado

Situação Homogénea

28-01-2013

00:10 - 00:25

8,5

71

1,61

SSE

Céu nublado

Situação Homogénea

28-01-2013

00:58 - 01:13

8,2

76

0,12

SSE

Céu nublado

Situação Favorável

29-01-2013

01:58 - 02:16

9,6

99

1,1

O

Céu Limpo

Situação Favorável

29-01-2013

02:22 - 02:37

9,7

98

1,11

O

Céu Limpo

Situação Favorável

Cmet

0,0

0,5

0,0
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Quadro 5.6. Condições Metereológicas Durante a Amostragem Ruído Residual - Ponto 1
Humidade
Direcção
Velocidade Média
Relativa
Média do Nebulosidade
do Vento (m/s)
(%)
Vento

Dia

Hora

Temperatura
(ºC)

28-01-2013

17:24 - 17:39

9,7

68

0,81

SO

Céu nublado

28-01-2013

17:41 - 17:56

9,4

70

0,15

SO

Céu nublado

28-01-2013

18:48 - 19:03

9,3

72

1,11

S

Céu nublado

29-01-2013

09:59 - 10:14

9,8

84

1,78

ESE

Céu nublado

29-01-2013

10:18 - 10:33

10,3

82

1,69

SE

Céu nublado

29-01-2013

10:37 - 10:52

11,2

80,5

0,29

ESE

Céu nublado

29-01-2013

12:26 - 12:45

15,9

58

0,65

SSE

Céu nublado

29-01-2013

12:45 - 13:00

985,0

54

SSE

SSE

Céu nublado

29-01-2013

13:04 - 13:19

984,0

53

SSE

SSE

Céu nublado

28-01-2013

21:35 - 21:50

8,9

73

1,36

SSE

Céu nublado

28-01-2013

22:17 - 22:32

8,8

71

0,5

S

Céu nublado

29-01-2013

21:35 - 21:50

9,0

96

0,12

O

Céu Limpo

29-01-2013

21:58 - 22:13

9,0

97

0,13

O

Céu Limpo

28/29-01-2013

01:15 - 01:30

8,3

75

0,89

ESE

Céu nublado

28/29-01-2013

01:33 - 01:48

8,1

75

0,13

ESE

Céu nublado

28/29-01-2013

01:50 - 02:05

7,9

77

0,89

ESE

Céu nublado

29/30-01-2013

01:17 - 01:32

9,5

98

1,39

ONO

Céu Limpo

29/30-01-2013

01:39 - 01:56

9,5

98

1,06

ONO

Céu Limpo
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Quadro 5.3. Condições Metereológicas Durante a Amostragem Ruído Residual - Ponto 2
Dia

Hora

Temperatura
(ºC)

Humidade
Direcção
Velocidade Média
Relativa
Média do Nebulosidade
do Vento (m/s)
(%)
Vento

28-01-2013

17:24 - 17:39

9,7

68

0,81

SO

Céu nublado

28-01-2013

17:41 - 17:56

9,4

70

0,15

SO

Céu nublado

28-01-2013

18:48 - 19:03

9,3

72

1,11

S

Céu nublado

29-01-2013

09:59 - 10:14

9,8

84

1,78

ESE

Céu nublado

29-01-2013

10:18 - 10:33

10,3

82

1,69

SE

Céu nublado

29-01-2013

10:37 - 10:52

11,2

81

0,29

ESE

Céu nublado

29-01-2013

12:26 - 12:45

15,9

58

0,65

SSE

Céu nublado

29-01-2013

12:45 - 13:00

15,7

54

0,89

SSE

Céu nublado

29-01-2013

13:04 - 13:19

16,2

53

1,53

SSE

Céu nublado

28-01-2013

21:35 - 21:50

8,9

73

1,36

SSE

Céu nublado

28-01-2013

22:17 - 22:32

8,8

71

0,5

S

Céu nublado

29-01-2013

21:35 - 21:50

9,0

96

0,12

O

Céu Limpo

29-01-2013

21:58 - 22:13

9,0

97

0,13

O

Céu Limpo

28/29-01-2013

01:15 - 01:30

8,3

75

0,89

ESE

Céu nublado

28/29-01-2013

01:33 - 01:48

8,1

75

0,13

ESE

Céu nublado

28/29-01-2013

01:50 - 02:05

7,9

77

0,89

ESE

Céu nublado

29/30-01-2013

01:17 - 01:32

9,5

98,3

1,39

ONO

Céu Limpo

29/30-01-2013

01:39 - 01:56

9,5

98,2

1,06

ONO

Céu Limpo

Página 10 de 19
REL 313 050_01

Relatório nº
Processo nº

DRAFT

0

Revisão:

313.26270/12

31 de Janeiro de 2013

Data:

Queirós David & C. Lda

Cliente:

6. Resultados Obtidos
6.1 Ruído Ambiente: Ld, Le, Ln
Apresentam-se nos quadros seguintes os resultados obtidos de Ruído Ambiente medidos nos receptores sensíveis nos
períodos de referência diurno, entardecer e nocturno, bem como a média logarítmica das diversas amostras (nível sonoro
médio de longa duração) e a duração dos intervalos de tempo de medição.
Nos mesmos Quadros é também referido em cada amostra de ruído, se esta apresentou características de tonalidade e/ou
de impulsividade, de acordo com o definido no Ponto 1 do Anexo I do Decreto-Lei 9/2007, de 17 de Janeiro. No caso da
tonalidade apenas é indicado se tem ou não tonalidade. No caso da impulsividade é indicado o valor máximo de LAim-LAeq.
Quadro 6.1. - Nível sonoro contínuo equivalente do ruido ambiente (LAeqAmbiente) e respectivas médias logarítmicas em cada ponto; Período de
referência: diurno (das 7 às 20 horas)
LAeq
Impulsividade
Média
Tonalidade (S/N) Nº Amostras
Ponto
Data
Horário
Duração
LAim-LAeq (dB(A))
dB(A)
dB(A)

1

2

28-01-2013

14:23 - 14:38

15

44,5

4,8

N

28-01-2013

15:05 - 15:20

15

42,6

3,0

N

28-01-2013

15:21 - 15:36

15

45

2,9

N

29-01-2013

11:06 - 11:21

15

44,7

4,2

N

3,8

N

29-01-2013

11:31 - 11:46

15

43,7

29-01-2013

11:51 - 12:06

15

45,6

3,5

N

29-01-2013

16:33 - 16:48

15

43,8

1,9

N

29-01-2013

17:14 - 17:29

15

45,9

3,9

N

29-01-2013

18:21 - 18:36

15

44,2

2,7

N

28-01-2013

14:23 - 14:38

15

45,3

5,7

N

28-01-2013

15:05 - 15:20

15

44,2

5,6

N

28-01-2013

15:21 - 15:36

15

44,0

5,1

N

29-01-2013

11:06 - 11:21

15

47,2

4,2

N

29-01-2013

11:31 - 11:46

15

46,8

4,0

N

29-01-2013

11:51 - 12:06

15

46,2

4,9

N

29-01-2013

16:33 - 16:48

15

44,8

4,5

N

29-01-2013

17:14 - 17:29

15

46,2

4,8

N

29-01-2013

18:21 - 18:36

15

43,8

3,0

N

9

44,5

9

45,6

Quadro 6.2 - Nível sonoro contínuo equivalente do ruido ambiente (LAeqAmbiente) e respectivas médias logarítmicas em cada ponto; Período de
referência: entardecer (das 20 às 23 horas)
Impulsividade
LAeq
Média
Tonalidade (S/N) Nº Amostras
Ponto
Data
Horário
Duração
LAim-LAeq (dB(A))
dB(A)
dB(A)

1

2

28-01-2013

20:00 - 20:15

15

40,9

4,0

N

28-01-2013

20:35 - 20:50

15

40,7

3,9

N

29-01-2013

20:06 - 20:21

15

42,0

4,3

N

29-01-2013

20:34 - 20:49

15

42,6

3,0

N

28-01-2013

21:01 - 21:16

15

39,5

3,0

N

28-01-2013

21:17 - 21:32

15

38,7

2,6

N

29-01-2013

20:56 - 21:11

15

38,9

5,3

N

29-01-2013

21:16 - 21:31

15

38,5

2,0

N

4

41,6

4

38,9
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Quadro 6.3. - Nível sonoro contínuo equivalente do ruido ambiente (LAeqAmbiente) e respectivas médias logarítmicas em cada ponto; Período de
referência: nocturno (das 23 às 7 horas) - Ln
LAeq
Impulsividade
Média
Tonalidade (S/N) Nº Amostras
Ponto
Data
Horário
Duração
LAim-LAeq (dB(A))
dB(A)
dB(A)

1

2

28-01-2013

23:01 - 23:16

15

39,1

2,7

N

28-01-2013

23:20 - 23:35

15

36,5

3,1

N

28-01-2013

23:35 - 23:50

15

39,7

2,7

N

4,1

N

29-01-2013

02:45 - 03:00

15

38,1

29-01-2013

03:03 - 03:18

15

38,2

4,2

N

28-01-2013

23:52 - 00:07

15

36,6

2,2

N

28-01-2013

00:10 - 00:25

15

38,9

2,8

N

28-01-2013

00:58 - 01:13

15

37,9

9,0

S

29-01-2013

01:58 - 02:16

15

38,0

4,7

N

29-01-2013

02:22 - 02:37

15

39,0

4,1

N

5

38,5

5

38,2

6.2 Critério Exposição Máxima - Indicador de Ruído Diurno-Entardecer-Nocturno (L den )
O indicador de ruído diurno-entardecer-nocturno (Lden) expresso em dB(A), está associado ao incómodo global e é dado
pela expressão:
=݊݁݀ܮ10×݈ ݃1/24 [13×〖10〗^(݀ܮ/10)+3×〖10〗^((݁ܮ+5)/10)+8×〖10〗^((݊ܮ+10)/10) ]
Ld = LAeqAmbiente diurno - Cmet

em que:

Le = LAeqAmbiente entardecer - Cmet
Ln = LAeqAmbiente nocturno
De acordo com o ponto 2 do artigo 6º do Decreto-Lei 9/2007 “compete aos municípios estabelecer nos planos municipais
de ordenamento do território a classificação, a delimitação e a disciplina das zonas sensíveis e das zonas mistas”.
Conforme estipulado no ponto 1 do artigo 11º do Decreto-Lei 9/2007 “as zonas mistas não devem ficar expostas a som total
exterior superior a 65 dB(A), expresso pelo indicador Lden, e superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador Ln”; “as zonas
sensíveis não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador Lden, e superior
a 45 dB(A), expresso pelo indicador Ln”.
No entanto, no ponto 3 do artigo 11º do Decreto-Lei 9/2007 é referido: “Até à classificação das zonas sensíveis e mistas
(…), para efeitos de verificação do valor limite de exposição, aplicam-se aos receptores sensíveis os valores limite de Lden
igual ou inferior a 63 dB(A) e Ln igual ou inferior a 53 dB(A).”
No Quadro seguinte são apresentados os valores limite de exposição aplicáveis à situação da instalação em análise bem
como os resultados de Ld, Le, Ln e Lden e a avaliação da sua conformidade. De salientar que os resultados de Le e Ln usados
para o cálculo do Lden são os do ruído residual, uma vez que a instalação se encontrava parada nos períodos do entardecer e
nocturno.
Quadro 7.1. - Indicadores de Ruído Ambiente e Valores Máximos de Exposição.

Ponto

Ld dB(A)

Le dB(A)

Ln dB(A)

1

45

42

38

Valor
Limite
para Ln
dB(A)
53

2

46

39

38

53

Conforme (S/N)

Lden
dB(A)

Valor Limite para
Lden dB(A)

Conforme (S/N)

Conforme

46

63

Conforme

Conforme

46

63

Conforme
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6.3 Ruído Residual
Apresentam-se nos quadros seguintes os resultados obtidos de Ruído Residual medidos nos mesmos receptores sensíveis
nos períodos de referência diurno, entardecer e nocturno, bem como a média logarítmica das diversas amostras (nível
sonoro médio de longa duração) e a duração dos intervalos de tempo de medição.
Nos mesmos Quadros é também referido em cada amostra de ruído, se esta apresentou características de tonalidade e/ou
de impulsividade, de acordo com o definido no Ponto 1 do Anexo I do Decreto-Lei 9/2007, de 17 de Janeiro. No caso da
tonalidade apenas é indicado se tem ou não tonalidade. No caso da impulsividade é indicado o valor máximo de LAim-LAeq.
Quadro 8.1. - Nível sonoro contínuo equivalente do ruido residual (LAeqResidual) e respectivas médias logarítmicas em cada ponto; Período de
referência: diurno (das 7 às 20 horas)
Ponto

1/2

Data

Horário

Duração

LAeq
dB(A)

Impulsividade
LAim-LAeq (dB(A))

28-01-2013

17:24 - 17:39

15

42,2

3,5

28-01-2013

17:41 - 17:56

15

42,6

6,1

S

28-01-2013

18:48 - 19:03

15

40,7

5,3

N

29-01-2013

09:59 - 10:14

15

45,2

4,2

N

29-01-2013

10:18 - 10:33

15

44,0

3,8

N

29-01-2013

10:37 - 10:52

15

43,8

4,6

N

29-01-2013

12:26 - 12:45

15

42,1

5,1

N

29-01-2013

12:45 - 13:00

15

43,6

5,3

N

29-01-2013

13:04 - 13:19

15

44,3

5

N

Tonalidade (S/N) Nº Amostras

Média
dB(A)

N

9

43,4

Quadro 8.2 - Nível sonoro contínuo equivalente do ruido residual (LAeqResidual) e respectivas médias logarítmicas em cada ponto; Período de
referência: entardecer (das 20 às 23 horas)
LAeq
Impulsividade
Média
Tonalidade (S/N) Nº Amostras
Ponto
Data
Horário
Duração
LAim-LAeq (dB(A))
dB(A)
dB(A)

1/2

28-01-2013

21:35 - 21:50

15

37,6

1,8

N

28-01-2013

22:17 - 22:32

15

38,4

1,6

N

29-01-2013

21:35 - 21:50

15

38,3

2,1

N

29-01-2013

21:58 - 22:13

15

39,1

2,4

N

4

38,4

Quadro 8.3. - Nível sonoro contínuo equivalente do ruido residual (LAeqResidual) e respectivas médias logarítmicas em cada ponto; Período de
referência: nocturno (das 23 às 7 horas) - Ln
LAeq
Impulsividade
Média
Tonalidade (S/N) Nº Amostras
Ponto
Data
Horário
Duração
LAim-LAeq (dB(A))
dB(A)
dB(A)

1/2

28/29-01-2013

01:15 - 01:30

15

33,7

2

28/29-01-2013

01:33 - 01:48

15

34,6

5,5

N
N

28/29-01-2013

01:50 - 02:05

15

35,3

1,6

N

29/30-01-2013

01:17 - 01:32

15

34,9

5,3

N

29/30-01-2013

01:39 - 01:56

15

36,2

5,8

N

5

35,0

Em carácter indicativo e comparativo apresentam-se no quadro seguinte, os indicadores de ruído residual para todos os
períodos de referência (Lden residual).
Quadro 8.4. - Indicadores de Ruído Residual
Ld
Ponto
dB(A)
43
1/2

Le
dB(A)
38

Ln
dB(A)
35

Lden
dB(A)
44
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6.4 Critério Incomodidade
De seguida são apresentados os diferenciais entre o nível sonoro contínuo equivalente, do ruído ambiente (medido com a
unidade em laboração - FONTE ON), e o nível sonoro contínuo equivalente do ruído residual medido com a unidade parada FONTE OFF), para o período de referência diurno, entardecer e nocturno, de acordo com o definido no ponto 1 do artigo
13º do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro.
Para avaliar o critério incomodidade utiliza-se o nível de avaliação LAr, nível de avaliação ou nível sonoro contínuo
equivalente corrigido de acordo com as características tonais ou impulsivas do ruído particular (indicadas nos Quadros do
ponto 6.1), dado pela expressão:
LAr = LAeq,T + K1 + K2
onde,
K1 = 3dB, se o ruído for tonal;
K2 = 3dB, se o ruído for impulsivo
No Quadro 9.2 são apresentados os resultados de LAr e de LAeqResidual e finalmente de incomodidade, comparando com os
valores limites legais estipulados para este critério.
De acordo com o definido no ponto 1 do artigo 13º do Decreto-Lei n.º 9/2007, o limite admissível de incomodidade é de 5
dB para o período diurno (7H às 20H), de 4 dB para o período do entardecer (20H às 23H) e de 3 dB para o período nocturno
(23H às 7H). A este valor deverá ser adicionado o valor D (indicado no Quadro 9.1 seguinte), conforme referido no Anexo I
do mesmo diploma.
O valor D é determinado em função da relação percentual entre a duração acumulada de ocorrência do ruído particular e a
duração total do período de referência.
Quadro 9.1 -

Valor D a adicionar ao Limite legal de incomodidade para cada período.

Valor da relação percentual (q) entre a duração acumulada de
ocorrência do ruído particular e a duração total do período de

Valor D
(dB(A))

referência
q ≤ 12,5%

4

12,5% < q ≤ 25%

3

25% < q ≤ 50%

2

50% < q ≤ 75%

1

q > 75%

0

Período Diurno
D
q
aplicável
(dB(A))

100,0

0

Periodo Entardecer

Período Nocturno

q

D aplicável
(dB(A))

q

D aplicável
(dB(A))

100,0

0

100,0

0

Quadro 9.2 - Diferencial entre os níveis médios de avaliação com a fonte de ruído em funcionamento (LAr) e do ruído residual (LAeqResidual).
Período

Ponto

LAr
(dB(A))

LAeq Residual
(dB(A))

Incomodidade
(dB(A))

Diurno
(7h - 20h)

1

44,5

43,4

1

2

45,6

43,4

2

Entardecer
(20h - 23h)

1

41,6

38,4

3

2

38,9

38,4

1

Nocturno
(23h - 7h)

1

38,5

35,0

3

40,1

35,0

5

2

Valor Limite
Aplicável (dB(A))
5
4
3

Conforme
(S/N)

n.a.(*)
Conforme
n.a.(*)
n.a.(*)
n.a.(*)
n.a.(*)

(*)NOTA: O disposto na alínea b) do Nº1 do Artigo 13º do Decreto-Lei 9/2007, relativo aos limites para a incomodidade,
não se aplica, em qualquer dos períodos de referência, para um valor do indicador LAr do ruído ambiente no exterior igual
ou inferior a 45 dB(A).
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7. Discussão dos Resultados
De acordo com o ponto 1 do artigo 13º do Decreto-Lei 9/2007, de 17 de Janeiro, para cada ponto de avaliação, a
conformidade legal é verificada quando em simultâneo e, caso aplicável, para os três períodos de referência, ambos os
critérios estabelecidos (“critério de incomodidade” e “critério de exposição máxima”) sejam cumpridos.”
Desta forma, no Quadro 10, apresenta-se um resumo do resultado em termos de conformidade legal em cada receptor
sensível analisado e em cada período do dia.
Quadro 10 - Resumo das conlusões obtidas ao nível da conformidade legal

Período

Ponto

Diurno
Entardecer
Nocturno
Diurno
Entardecer
Nocturno

1

2

Ln

Lden

Incomodidade

Conforme
Conforme
Conforme
Conforme

n.a.(*)
n.a.(*)
n.a.(*)
Conforme
n.a.(*)
n.a.(*)

Conformidade Legal
Conforme

Conforme

(*)NOTA: O disposto na alínea b) do Nº1 do Artigo 13º do Decreto-Lei 9/2007, relativo aos limites para a incomodidade,
não se aplica, em qualquer dos períodos de referência, para um valor do indicador LAr do ruído ambiente no exterior igual
ou inferior a 45 dB(A).

Coimbra, 8 de Fevereiro de 2013
Técnico Especialista

Responsável do Laboratório de Monitorização Ambiental

Pedro Guerra

Ana Carvalho (Engª Química)
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Relatório Final – Vertente Patrimonial
Queirós David & CA, Lda – Centro de Produção e Classificação de Ovos
Janeiro 2013

1. SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
1.1 Descrição do Projecto e Objectivos
O presente relatório constitui uma análise do projecto do estabelecimento
industrial do centro de produção e classificação de ovos, nas pessoas da Arqueóloga
Andrea Pereira, sob a coordenação do Eng.º Artur Faria.
O estudo encontra-se inserido num EIA, em que o descritor do património é
parte integrante. No entanto, o EIA incidirá sobre a modernização/remodelação de
instalações, infra-estruturas e dos vários edifícios já existentes dentro do perímetro do
aviário. Verifica-se ainda um aumento da produção de ovos. Deste modo, não se
verificam quaisquer alargamentos de áreas ou novas construções que impliquem
movimentação de terras.
Os objectivos definidos à partida para o descritor do património não se aplicam
nesta situação, pois a ausência de trabalhos de escavação ou alargamento de áreas
de ocupação não implicam afectação do património. No entanto, será feito um
levantamento do património existente na envolvente do perímetro da área do aviário
de produção e classificação de ovos, e na freguesia de Macieira da Lixa. Ainda assim,
e consoante os resultados obtidos, serão tidos em conta procedimentos que impliquem
a salvaguarda de património e se necessário serão aplicadas medidas de
minimização.
O aviário de produção e classificação de ovos enquadra-se num espaço
florestal, inserido num pequeno núcleo habitacional e com espaços agrícolas. A
Nordeste localiza-se o lugar de Maçorra e a Sul o aglomerado habitacional
denominado de Cruzes. O aviário possui vários edifícios que se encontram orientados
de Este/Oeste.
1.2 – Definição da Área em Estudo
O projecto em estudo refere-se à modernização/remodelação de instalações,
infra-estruturas industriais e dos vários edifícios de apoio á actividade, já existentes
dentro do perímetro do aviário. Serão ainda contempladas áreas ajardinadas criando
espaços verdes na envolvente dos vários edifícios. A área do aviário tem cerca de 3
807,95 m2. O projecto localiza-se na freguesia de Macieira da Lixa, no concelho de
Felgueiras e distrito de Porto.
Para a elaboração do presente estudo foi definida a totalidade da área em
análise, onde foi efectuada a prospecção sistemática nas áreas envolventes aos
edifícios do aviário. De salientar que não foram encontrados quaisquer registos de
elementos patrimoniais na área em estudo, durante a fase de pesquisa documental
nem em fase de prospecção sistemática.
1.3 - Metodologia
Os dados ora apresentados baseiam-se numa pesquisa bibliográfica tão
completa e exaustiva quanto possível, realizada em obras e artigos da especialidade,
incluindo o Plano Director Municipal do Concelho de Barcelos. Foi realizada análise
cartográfica e toponímica com base na carta militar. Contactaram-se ainda diversas
entidades:
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IGESPAR – Portal do Arqueólogo – Consulta da Base de dados do
Património



P.D.M de Felgueiras



Direcção Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais – pesquisa de
informações relativas ao património.

Após a recolha de dados e informações relativamente ao local procedeu-se o
trabalho de campo com análise da área em estudo e envolvente, com prospecção dos
locais passíveis de tal.
1.4 – Prazo de Execução
O estudo foi realizado nos meses de Novembro de 2012 a Janeiro de 2013.
1.5 - Pequena Introdução ao Património Cultural da Área em Estudo
O concelho de Felgueiras, tal como todo o norte de Portugal é um
concelho rico em património dos mais diversos períodos. Apesar de existirem mamoas
que atestam a ocupação do concelho durante o Neolítico, será na Idade do Ferro que
o concelho ganha mais expressão. Espalhados por este encontram-se inúmeros
castros, localizados em locais com condições naturais de defesa, relacionados com o
controle da produção e distribuição deste metal. Na freguesia de Macieira da Lixa
localizam-se um povoado e duas necrópoles que atestam a presença pré-romana na
zona. No sítio arqueológico de Cristelo de Maceira, em Monte do Castelo, a ocupação
iniciada antes ainda dos romanos, ter-se-á prolongado pelos primeiros séculos da Era
cristã. A exploração de estanho foi sempre fundamental para a economia desses
povos. Este elemento arqueológico não será contemplado no presente relatório como
passível de afectação pois localiza-se a mais de 1000 metros a Este do local de
estudo.
A necrópole de Maçorra, no lugar do mesmo nome, data do período romano.
Em escavações no local, foram detectadas três sepulturas abertas na terra, para além
de alguns ossos e cerâmica em louça comum. Estas sepulturas, pela proximidade,
estariam relacionadas com o povoado anteriormente referido. Outra necrópole, a de
Veigas, encontrava-se numa zona plana, junto à Estrada Municipal 1182. Aí
apareceram várias sepulturas e algum espólio cerâmico. O povo conhecia o local
como o «Forno dos Mouros». Devia datar também do período romano, a julgar pelas
características apresentadas. A chegada dos Romanos a esta região promove um
processo de aculturação dos povos indígenas bem patente nos vestígios identificados
nos castros do concelho. Gradualmente os povoados de altura vão sendo
abandonados, adoptando-se um sistema de ocupação de território em locais mais
próximos das linhas de água em vales e campos que favoreceram o desenvolvimento
de povoados abertos. Actualmente ainda restam troços de via romana em Pombeiro e
Vila Fria.
O primeiro documento escrito referente à freguesia data de 1059. Macieira da
Lixa era então designada por Villa Manzanaria. Nesse documento, D. Senhorinha
doava as suas terras no local a D. Mumadona. Anos mais tarde, em 1171, o Mosteiro
de Caramos recebeu a vila das mãos de D. Gonçalo Moniz, que concedeu
expressamente a Mendo Pires e a Pelágio de Fromarigues, priores do Mosteiro, a
jurisdição que tinha sobre a Igreja Paroquial.
Em termos administrativos, Macieira da Lixa beneficiou do foral de Celorico de
Basto, concedido por D. Manuel I, em Évora, em 1510. Esteve integrada no concelho
de Amarante até 31 de Dezembro de 1853, passando então para o de Felgueiras.
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O elemento patrimonial mais importante da freguesia é a Casa de Seixoso.
Trata-se de um edifício construído no século XIX para servir de sanatório. Passou a
estância de repouso, em 1904, depois de um grande incêndio o ter destruído
parcialmente. Por ali passaram Condes, Marqueses, Generais e outras pessoas de
grande envergadura nos últimos tempos da Monarquia. De dimensões imponentes, é
constituído por três pisos, sendo que o primeiro deles tem um anexo avançado e o
terceiro uma torre no seu extremo. Em redor, enormes pinheiros e eucaliptos. A Igreja
Matriz de Santa Leocádia, o Cruzeiro comemorativo dos Centenários da
Independência (1140) e da Restauração (1640), datado de 1940, e a Capela da
Senhora da Aparecida, edificada em 1719, são outros dos motivos de interesse de
Macieira da Lixa. Os elementos supramencionados localizam-se a fora da área de
estudo pelo que não foram mencionados como passíveis de afectação no presente
relatório.
1.6. Restrições Legais
Os imóveis classificados como Monumento Nacional e de Interesse Público,
são imóveis cuja valorização e conservação estão sob tutela do IGESPAR. Os imóveis
classificados com Valor Concelhio são promovidos pelas autarquias locais ou pelo
IGESPAR por serem imóveis com interesse regional ou local. Como tal, qualquer obra
de alteração ou conservação nos imóveis acima referidos necessitam de autorização
expressa do IGESPAR. O mesmo sucede se forem obras que interfiram nas Zonas
Especiais de Protecção (ZEP). Salienta-se ainda, que as obras de conservação ou
alteração em imóveis classificados de Valor Concelhio, necessitam de autorização das
Câmaras Municipais correspondentes.
No caso do presente estudo, não existe património classificado ou em vias de
classificação na envolvente do projecto passível de afectação.
1.7 - Elementos Patrimoniais Identificados
O aviário localiza-se no lugar de Maçorra, em Macieira da Lixa, numa zona de
pinhal, eucaliptal e zonas agrícolas. Da análise cartográfica efectuada e do
levantamento da toponímia existente na área do projecto e sua envolvente não foi
possível identificar denominações que pudessem indiciar a ocupação humana remota
no local. A toponímia apenas nos remete para o facto de em Macieira da Lixa se
produzirem maçãs e para o lugar de Cristelo onde existiu por certo uma povoação
Castreja. O topónimo Veigas sugere a prática agrícola, terras de cultura de centeio ou
de milho em zonas férteis.
A área de ocupação do aviário conjuga zonas de infra-estruturas construídas
para o desenvolvimento da actividade de produção e classificação de ovos, zonas com
depósitos diversos e área florestal.
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Foto 1 – Área de depósitos diversos

Foto 2 – Caminhos de acesso no interior
da área do projecto

Foram realizadas prospecções nas áreas florestais, caminhos de
acesso e nas envolventes dos vários edifícios assim como foram ainda identificadas
zonas com depósitos de materiais diversos. Nas áreas florestais a prospecção foi
condicionada pela existência de vegetação que não permitiu a visualização do solo.
Foram ainda percorridos os caminhos de acesso existentes e as envolventes dos
edifícios com boa visibilidade do solo, mas onde não se identificaram elementos que
comprovassem a ocupação remota do local. No entanto, nestas áreas não estão
previstos quaisquer trabalhos de construção e/ou movimentações de terra.

Foto 3 – Zonas entre edifícios

Foto 4 – Edifícios de apoio à actividade
(oficinas, armazenamento de materiais,
etc)

A realização da prospecção não permitiu a identificação de elementos
patrimoniais que pudessem comprovar a ocupação antrópica do local.
A pesquisa realizada com base em bibliografia, bases de dados de
património, análise cartográfica e prospecção sistemática resultou na relocalização de
sítios com interesse e arqueológico que se encontram nas imediações do projecto, tais
como Veigas (580 metros a Sul) e Maçorra (300 metros Norte) constantes no Anexo 9.
Os restantes elementos arqueológicos e patrimoniais descritos no capítulo 1.5,
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localizam-se a mais de 1000 metros da área de projecto, pelo que não serão
afectados.
Serão apresentadas as fichas de sítios dos locais com interesse patrimonial
relocalizados e a ficha de sítio geral para a área de implantação do projecto.

2. ANÁLISE DE IMPACTES
A análise efectuada no presente capítulo tem por base os dados expostos da
Situação de Referência.
Considerando que no âmbito do presente estudo não foram identificados
quaisquer elementos de património arqueológico ou edificado, sugerem-se apenas
medidas de minimização de carácter geral.

3. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
Tendo em consideração os dados constantes
preconizamos as seguintes medidas minimizadoras:

no

capítulo

anterior,

3.1 - Património Edificado
Na área em estudo existem alguns elementos de patrimoniais que no entanto
não foram considerados como relevantes para que fosse elaborada uma ficha de sítio,
pois localizam-se a mais de 1000 metros da área em estudo.
3.2 - Património Arqueológico
Face ao estado do terreno e às características do mesmo, não foi identificado
qualquer tipo de vestígio arqueológico no decurso do trabalho de campo realizado.
O facto de não terem sido identificados quaisquer elementos poderá estar
relacionado, não com uma ausência real de vestígios ou contextos arqueológicos - não
podendo esquecer-se a riqueza de património arqueológico conhecida no concelho mas sim com a incapacidade de visualizar correctamente a superfície do terreno. Por
outro lado, estamos perante um local alvo de várias intervenções necessárias no
terreno para a construção dos aviários e vários edifícios.
Pelas características do projecto, ou seja, com a remodelação/modernização
de instalações e aumento da produção não serão realizados trabalhos que impliquem
movimentações de terras. No entanto, caso se verifique preconiza-se como medida de
minimização o acompanhamento arqueológico integral das obras de implementação
do projecto, por uma equipa de arqueologia, nas fases que impliquem movimentos de
terra, tais como desmatações, escavações, terraplanagens e de caminhos de acesso
às frentes de obra.
Do mesmo modo, deverá ser realizada prospecção sistemática nas áreas de
estaleiro, áreas de empréstimo e depósito de terras ou noutras acções relacionadas
com infra-estruturas da obra, uma vez que nesta fase de estudo as mesmas não são
definidas.
O acompanhamento da obra deverá ser efectuado com especial cuidado
durante a desmatação, pois esta fase da empreitada permite melhores condições de
visibilidade da superfície dos terrenos, facilitando a identificação de vestígios
arqueológicos.
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4. ADVERSIDADES DO CONHECIMENTO
As condicionantes verificadas durante a execução deste estudo, prenderam-se
essencialmente com a visibilidade dos solos nas zonas florestais pois encontra-se
bastante camuflada com áreas de vegetação rasteira. Por outro lado estamos perante
um local já intervencionado a nível do solo para construção dos edifícios já existentes.

Golegã, 24 de Janeiro de 2013
A Arqueóloga

Andrea Pereira, Dr.ª
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6. ANEXO I - Elementos Caracterizadores da Ficha de Sítio
ELEMENTOS CARACTERIZADORES
Tipo de Sítio
Abrigo

Acampamento

Achado Isolado

Alcaria
Anta
Atalaia
Barragem
Caís
Calçada
Capela
Chafurdão
Cista
Concheiro
Criptopórtico
Depósito
Ermida
Estela
Fonte
Fortificação
Galeria Coberta
Habitat
Hipódromo
Inscrição
Lagareta
Mamoa
Menir
Mina
Monumento Megalítico
Muralha
Nicho
Olaria
Pedreira
Poço
Povoado
Salina
Sepultura
Talude
Templo
Tholos
Vestígios Diversos
Vicus

Alinhamento
Aqueduto
Azenha
Basílica
Cemitério
Canal
Casal Rústico
Cidade
Cisterna
Convento
Cromeleque
Dolmen
Escultura
Estrutura
Forja
Forum
Gruta
Hipocausto
Igreja
Jazida
Lage Sepulcral
Mancha de Ocupação
Mesquita
Moinho
Mosaico
Muro
Núcleo de Povoamento
Palácio
Pelourinho
Recinto
Povoado Fortificado
Santuário
Silo
Tanque
Termas
Torre
Via
Villa

Anfiteatro
Arte Rupestre
Balneário
Berrão
Cetária
Canalização
Castelo
Circo
Complexo Industrial
Covas de Lobo
Curral
Edifício
Estação de Ar Livre
Ferraria
Forno
Fossa
Gruta Artificial
Hipogeu
Indeterminado
Lagar
Malaposta
Marco de Cruzamento
Miliário
Monteiro
Mosteiro
Necrópole
Oficina
Paço
Ponte
Represa
Povoado Mineiro
Sarcófago
Sinagoga
Teatro
Tesouro
Tulhas
Viaduto

Período Histórico
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Paleolítico
Paleolítico Superior
Proto-Solutrense
Mesolítico
Neolítico Médio
Calcolítico
Idade do Bronze - Médio
Idade do Ferro - 1º
Romano, República
Romano, Baixo Império
Medieval Islâmico
Contemporâneo

Paleolítico Inferior
Aurignacense
Solutrense
Neolítico
Neolítico Final
Idade do Bronze
Idade do Bronze - Final
Idade do Ferro - 2º
Romano, Império
Idade Média
Medieval Cristão
Indeterminado

Paleolítico Médio
Gravetense
Magdalenense
Neolítico Antigo
Neo-Calcolítico
Idade do Bronze - Inicial
Idade do Ferro
Romano
Romano, Alto Império
Alta Idade Média
Moderno

Tipo de Trabalho
Conservação/Valorização
Prospecção
Sondagem

Escavação
Restauro
Valorização

Levantamento
Salvamento
Visita

Estado de Conservação
Bom
Mau

Destruído
Regular

Em Perigo

Agrícola regadio
Industrial
Urbano

Baldio
Pastoreio

Agentes Climáticos
Barragem
Erosão Fluvial
Gado
Vandalismo

Agricultura
Construção civil
Erosão Marinha
Pedreira
Vegetação

Uso do Solo
Agrícola
Florestal
Turismo

Ameaças
Abandono
Areeiro
Erosão Eólica
Florestação
Rede Viária

Protecção
EV - Em Vias de Classificação
VC - Imóvel de Valor Concelhio
MN - Monumento Nacional

INV - Inventariado
IIP - Imóvel de Interesse Público
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7. ANEXO II – Cartografia de Projecto
Mapa de Localização
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8. ANEXO III - Esboço Corográfico
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9. ANEXO IV – Ficha de Sítio / Trabalho Arqueológico
Ficha de Sítio / Trabalho Arqueológico
Sítio n.º 1

Tipo de Património: Arqueológico

Designação: Maçorra

Designação do Projecto: Centro de
Produção e Classificação de ovos

Distrito: Porto

Concelho: Felgueiras

Freguesia: Macieira da Lixa

Lugar: Maçorra

C.M.P. 1/25 000 n.º: 99
Coordenadas:

41º 21’ 19.74’’ N

8º 09’ 04.61’’ W

Tipo de Sítio: Necrópole

Período Cronológico: Romano

Descrição do Sítio: O sítio arqueológico de Maçorra localiza-se a cerca de 300 metros a Norte da
área do projecto de remodelação/modernização do Aviário. O local encontra-se numa pequena
elevação e separado da zona de estudo por um pequeno aglomerado de casas habitacionais. A
pesquisa bibliográfica e documental aponta para a descoberta de três sepulturas abertas na terra e
de secção ocular juntamente com vestígios cerâmicos “em louça comum, normal em sepulturas de
incineração na época romana”, segundo a base de dados do IGESPAR. A prospecção realizada
não revelou elementos ou vestígios arqueológicos, o solo é ocupado por eucaliptal, casas de
habitação, uma sucata e local de depósito de material de construção.
Bibliografia: Ver capítulo referente à bibliografia
Estado de Conservação: Mau

Legislação:

Protecção / Vigilância: Inexistente

Uso do Solo: Florestal

Ameaças:
Acessos: Lugar da Maçorra, no lugar do Monte
Espólio - Descrição: Não foi identificado
Local de Depósito: Não foi recolhido
Trabalho Arqueológico
Arqueólogo Responsável: Andrea Pereira
Tipo de Trabalho: Levantamento / Prospecção
Datas

Início: Novembro 2012

Fim: Janeiro 2013

Duração: 90 dias
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Projecto de Investigação: Estudo de Impacte Ambiental
Objectivos: Pretendeu-se através deste estudo identificar eventuais vestígios arqueológicos e
elementos patrimoniais existentes na área afecta ao projecto, bem como precaver a sua destruição.
Resultados: Relocalização do sítio arqueológico mas sem identificação de vestígios arqueológicos
devido à visibilidade do solo e/ou pelo mau estado de preservação do local.

Fotos
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Mapa de Localização

Sítio arqueológico de Maçorra
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Ficha de Sítio / Trabalho Arqueológico
Sítio n.º 2

Tipo de Património: Arqueológico

Designação: Veigas

Designação do Projecto: Centro de
Produção e Classificação de ovos

Distrito: Porto

Concelho: Felgueiras

Freguesia: Macieira da Lixa

Lugar:

C.M.P. 1/25 000 n.º: 99
Coordenadas:

41º 20’ 46.68’’ N

8º 09’ 00.30’’ W

Tipo de Sítio: Necrópole

Período Cronológico: Romano

Descrição do Sítio: O sítio arqueológico de Veigas localiza-se a cerca de 580 metros a Sul da área
do projecto de remodelação/modernização do Aviário. Segundo a base de dados do IGESPAR
foram identificadas sepulturas formadas por tégulas, bastantes pedras aparelhadas com a forma de
sepultura, segundo os populares. Estes vestígios foram identificados em 1990 quando o campo
estava a ser lavrado a cerca de 1 metros de profundidade. Actualmente confirma-se que o local
continua a servir como zona agrícola. A realização de prospecção foi infrutífera devido à existência
de vegetação e restos de cultivo de milho, não permitindo uma boa visualização do solo.
Bibliografia: Ver capítulo referente à bibliografia
Estado de Conservação:

Legislação:

Protecção / Vigilância: Inexistente

Uso do Solo: Agrícola

Ameaças:
Acessos: EM 1182 num planalto
Espólio - Descrição: Não foi identificado
Local de Depósito: Não foi recolhido
Trabalho Arqueológico
Arqueólogo Responsável: Andrea Pereira
Tipo de Trabalho: Levantamento / Prospecção
Datas

Início: Novembro 2012

Fim: Janeiro 2013

Duração: 90 dias

Projecto de Investigação: Estudo de Impacte Ambiental
Objectivos: Pretendeu-se através deste estudo identificar eventuais vestígios arqueológicos e
elementos patrimoniais existentes na área afecta ao projecto, bem como precaver a sua destruição.
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Resultados: Através da realização do trabalho de campo não foram identificados elementos
patrimoniais.

Fotos
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Mapa de Localização

Sítio Arqueológico de Veigas
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Ficha de Sítio / Trabalho Arqueológico
Sítio n.º

Tipo de Património:

Designação do Projecto: Centro de
Produção e Classificação de ovos

Designação:
Distrito: Porto

Concelho: Felgueiras

Freguesia: Macieira da Lixa

Lugar: Maçorra

C.M.P. 1/25 000 n.º: 99
Coordenadas:

41º 21’ 06.77’’ N

8º 09’ 06.61’’ W

Tipo de Sítio:

Período Cronológico:

Descrição do Sítio: O aviário localiza-se no lugar de Maçorra, numa zona que combina casas de
habitação, áreas agrícolas e florestais. A área de ocupação do aviário conjuga zonas de infraestruturas construídas para o desenvolvimento da actividade e zonas com depósitos diversos e
área florestal. A prospecção foi condicionada pela existência de terras, vegetação entre outros que
não permitiram a visualização do solo com excepção dos caminhos de acesso existentes. No
entanto, nestas áreas não estão previstos quaisquer trabalhos de construção e/ou movimentações
de terra. A realização da prospecção não permitiu a identificação de elementos patrimoniais que
pudessem comprovar a ocupação antrópica do local.
Bibliografia: Ver capítulo referente à bibliografia
Estado de Conservação:

Legislação:

Protecção / Vigilância:

Uso do Solo: Industrial, Florestal

Espólio - Descrição: Não foi identificado
Local de Depósito: Não foi recolhido
Trabalho Arqueológico
Arqueólogo Responsável: Andrea Pereira
Tipo de Trabalho: Levantamento / Prospecção
Datas

Início: Novembro 2012

Fim: Janeiro 2013

Duração: 90 dias

Projecto de Investigação: Estudo de Impacte Ambiental
Objectivos: Pretendeu-se através deste estudo identificar eventuais vestígios arqueológicos e
elementos patrimoniais existentes na área afecta ao projecto, bem como precaver a sua destruição.
Resultados: Através da realização do trabalho de campo não foram identificados elementos
patrimoniais.
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Fotos
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Mapa de Localização
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GOVERNODE

PORTUGAl

Exmo(a) Sr.(a)
Andrea Patri d a Fari a Pereira
Rua Rua das Hortas 13, Carreiro da Areia
2350-61 1 TORRES OVAS, Portuga l

Su referenda

Sua cornunicacao

otido n."

5-20121298930 (C.5:832840)
17/1212012
DRP-D5/2012 /13-03 /20821 /PATA/611
(C.5:10681 4)

Data
PrOCO n.o
COd.Manual

Assunto:

Pedido de autorizacao para a realizacao de trabalhos arqueolOgicos (prospeccao) no ambito

da elaboracao do descritor patrimonial do EIA do Centro de Producao e Classifi cacao de
Requerente:

Ovos em Madeira da Lixa, FeLgueiras.
Felgueiras
Andrea Patrida Faria Pereira

Comunico a V. Ex. - que por despacho do(a) sr.ta) 5ubdlrectora Geral do Patrtmonio Cultural de
10/1212012, foi emitido parecer Favoravel sabre 0 processo adma referido , de acordo com os terrnos da
informacao em anexo.
A presente apreciacao fundamenta-se nas dispcstcces conj ugadas da legislal;ao em vigor ,
nomeadamente nos artigos 43°, 45°, 51°, 60°, 74°, 75°,
78° e 79° da Lei n.°107/2001, de 8 de
5etembro, artigos 13.°, n.o-A, 13.°-6 e 37.° do Decreto-Lel n." 555/99 de 16 de Dezembro, com a
redaccao dada pela Lei n.° 6012007 de 4 de 5etembro , Titulo IV do RGEU, alineas e) e f) do n.° 3 do
artigo 3.° do Decreto-Lei n.° 96/2007, de 29 de Marl;o, alinea e) do n,OZ do artigo 21.° do Decreto-Lei
n." 215/2006 , de 27 de Outubro, n." 4 do artigo 2.° do Decreto Regulamentar n." 34/2007, de 29 de
Marl;o, bem como no Decreto -Lei n.OZ70/99, de 15 de Junho, com as alteracoes introduzidas pelo
Decreto·Lei n.OZ8712000, de 10 de Novembro.

n o,

Com os melhores cumprimentos.

p..{' 0

Director de Servicos dos Bens Culturais
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