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1. O QUE É UM RESUMO NÃO TÉCNICO
O Resumo Não Técnico (RNT) que aqui se apresenta é um documento em linguagem não técnica
no qual se resumem os principais resultados do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Aviário da
Sociedade Agropecuária Quinta da Tesoureira, Lda., e onde se descrevem os seguintes pontos:
descrição do projeto; situação atual da área (situação de referência); efeitos previstos (impactes)
durante a fase de exploração; e medidas propostas.
O conteúdo e os métodos adotados no EIA estão de acordo com a legislação de Avaliação de
Impacte Ambiental (AIA), designadamente o Decreto-lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, alterado pelo
Decreto-lei nº 197/2005, de 8 de Novembro, a Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, e as Normas
Técnicas de Elaboração de Resumos Não Técnicos, publicadas pela Agência Portuguesa do
Ambiente (APA).
O estudo em referência corresponde a uma exigência no quadro da obtenção da respetiva Licença
Ambiental, tratando-se pois de uma instalação existente e em laboração. A Agência Portuguesa do
Ambiente (APA), entidade responsável pelo procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental
(AIA), pronunciou-se no sentido de serem realizados EIA no caso de instalações existentes que se
encontram em processo de licenciamento ambiental.
A obrigatoriedade da elaboração do respetivo estudo deriva da inclusão deste tipo de instalação na
listagem apresentada no Anexo II (projetos abrangidos pelo n.º 2 do artigo 1.º), Alínea e) ≥ 40
000 frangos, galinhas, patos ou perus, caso geral, do Decreto-lei mencionado.
A informação contida neste RNT não dispensa a consulta do relatório do EIA pelo que, caso o
público em geral pretenda uma informação mais detalhada e técnica, é recomendada a consulta do
referido relatório.
O presente EIA não apresenta quaisquer antecedentes, nomeadamente Proposta de Definição de
Âmbito.
O proponente deste projeto é Francisco Brás Gregório Francisco, tendo adjudicado à IPA - Inovação
e Projetos em Ambiente, Lda. a elaboração do respetivo EIA.
A autoridade licenciadora é a Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo
(DRAP-LVT). A autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) é a Comissão de Coordenação
e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT).
A elaboração do EIA e dos trabalhos a ele associados decorreu entre os meses de Julho e
Dezembro de 2011, tendo sido o EIA objeto de uma atualização de dados em Março de 2013.
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2. O QUE É O PROJECTO
O aviário da Sociedade Agropecuária da Tesoureira, Lda. e respectivas instalações (principais e de
apoio), localizam-se no lugar Tesoureira, freguesia de Arranhó e concelho de Arruda dos Vinhos,
distrito de Lisboa, região Centro. As instalações encontram-se a cerca de 8,12 km de Arruda dos
Vinhos.
O

aviário

da

Agropecuária

da

Tesoureira

desenvolve a actividade de engorda avícola, tendo
como objectivo a actividade de engorda de frango
em regime intensivo, para um efectivo por bando
de cerca de 93.000 aves.
A

infraestrutura

proposta

encontra-se

em

Exploração. O aviário não dispõe de trabalhadores a cargo, com exceção feita para os três sócios
gerentes, que assumem simultaneamente a gerência, a coordenação e a execução da grande
maioria das atividades da empresa.
O aviário da agropecuária da Tesoureira é constituído por 4 pavilhões avícolas, 1 instalação
sanitária, 1 depósito de água de 16.000 L, 1 arrecadação, que funciona igualmente como
escritório, 1 fossa séptica estanque, 1 furo de captação de água e 1 armazém, tal como
representado na Figura 2.
O aviário em análise foi edificado em diferentes estágios temporais, correspondendo a cada
pavilhão um respectivo ano de construção (1987; 1988; 1989; 1999). Na exploração, as aves são
alojadas em 4 pavilhões, sendo por ordem de construção a área bruta dos primeiros três pavilhões,
de aproximadamente 1.200 m2 cada um e o ultimo (quarto pavilhão) de aproximadamente 1056
m2. Os pavilhões 1, 2 e 3 encontram-se devidamente licenciados, o mesmo não se verificando para
o pavilhão n.º 4, o mais recente.
O acesso à exploração avícola é efetuado a partir da EN116, que liga Ericeira a Alverca, e segue
por estradas e caminhos municipais. Na figura 3 apresenta-se a planta com os acessos no interior
do aviário.
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Figura 1 - Enquadramento do projecto a nível nacional, regional e concelhio
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Figura 2 – Planta de implantação
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Figura 3 – acessos do aviário
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O processo produtivo compreende as seguintes fases consecutivas:

Este processo compreende 9 fases consecutivas, respectivamente:
1. Preparação do pavilhão;
2. Recepção dos pintos;
3. Fase de cria;
4. Fase de recria;
5. Fase de acabamento;
6. Apanha e transporte;
7. Remoção das camas;
8. Limpeza das instalações e equipamentos;
9. Vazio sanitário.
1. Preparação do pavilhão
Na fase de preparação do pavilhão, são desenvolvidas actividades que visam a criação das
melhores condições para a recepção dos pintos, tendo em conta que as aves vêm apenas com
algumas horas.
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Assim sendo, são preparados os ninhos (espaço equivalente a cerca de 1/3 do pavilhão) com
aparas e/ou serradura, disposta sobre o pavimento dos pavilhões e accionam-se os controladores
de temperatura com vista à manutenção das condições ambientais adequadas à recepção das
aves.
As camas são preparadas, manualmente, espalhando directamente no local, as aparas e/ou a
serradura no pavimento até atingir uma espessura de cerca de 5 cm para garantir uma cama fofa.
Como fonte de energia são utilizadas caldeiras de biomassa sendo o carburante a casca de pinho.
Esta fase tem a duração de 1 semana.
2. Recepção dos pintos
A recepção consiste basicamente no transporte e distribuição dos pintos desde o veículo de
transporte vindo do centro de incubação até aos ninhos no interior do pavilhão. Os pintos vêm
acondicionados em caixas de 100 pintos cada.
Nesta fase, é também efectuado o controlo das condições de recepção dos pintos e a verificação do
estado sanitário das aves recebidas.
Os procedimentos adotados são: verificação e registo das condições do pavilhão; e, selecção e
análise de uma amostra aleatória de cerca de 10% das aves e preenchimento da "Ficha de
Reclamação a Fornecedores".
A fase de receção dos pintos tem um tempo de duração de 1 semana.
3. Fase de cria
Nesta fase os pintos já quase duplicaram o seu
tamanho. O ninho é alargado a cerca de 2/3 do
espaço de cada pavilhão.
A ração apresenta-se em farinha, sendo consumida
neste período. O consumo de ração em farinha
atinge cerca de 850g de ração/frango. Procede-se à
vacinação.
Esta fase tem duração de 18 a 20 dias.
4. Fase de Recria
Uma semana antes da saída do bando, processa-se a transição de ração em migalha para
granulado, o consumo começa a reduzir para as 500 g. É atingida a capacidade máxima do
pavilhão (3/3 do pavilhão ocupado).
Esta fase dura cerca de 15 dias.
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5. Fase de acabamento
Os frangos completam o seu crescimento devendo pesar no final desta fase cerca de 1,800 kg de
peso vivo. De referir que cerca de 30% dos frangos, abandonam as instalações apenas com 33 dias
de vida (apenas com 1,4 kg), pois serão comercializados como frango de churrasco.
A fase de acabamento tem um tempo de duração de 5 a 8 dias.
6. Apanha e transporte
Nesta fase, procede-se à apanha manual carregamento dos frangos com destino ao centro de
abate. Esta actividade é desenvolvida pelo criador com o apoio de mão-de-obra especializada
disponibilizada pelo integrador.
O material de transporte dos frangos propriedade do integrador (jaulas) são posteriormente
sujeitas a um processo de lavagem e desinfecção (efectuado nas instalações do integrador
Lusiaves, SA) para reutilização.
Esta fase tem a duração de 8 horas.
7. Remoção das camas
Esta fase envolve a remoção do estrume do interior do pavilhão com o tractor equipado de pá
frontal com destino à venda.
A remoção das camas tem a duração de 1 semana
8. Limpeza das instalações e equipamentos
- Interior do pavilhão
Em primeiro lugar retira-se todo o equipamento móvel para o exterior e o equipamento fixo é
elevado e suspenso a uma altura que permita a livre circulação das máquinas.
A limpeza inicia-se começando por varrer todo o interior dos pavilhões com o apoio de uma
vassoura mecânica existente para este fim. De seguida procede-se à desinfecção, começando pelos
tectos, paredes, equipamentos suspensos (linhas de alimentação, comedouros, bebedouros, para
terminar no piso.
- Silos e Pratos
A limpeza dos silos inicia-se pelo seu esvaziamento total, abrindo-se as tampas de carga e
descarga de forma arejar. De seguida, limpam-se as paredes internas, batendo nas paredes
exteriores do silo a fim de retirar todas os resíduos de ração.
Os pratos das linhas de comedouros, são limpos a seco e desinfectados no interior do pavilhão.
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- Tanque/ Linhas de Água e Bebedouros
Os restantes equipamentos, também o tanque, as linhas de água e os bebedouros são limpos e
desinfectados, de forma a prevenir contaminações, muito usuais neste tipo de processo.
Procedimentos adoptados: Verificação e registo da limpeza efectuada.
9. Vazio sanitário
Após a concretização das fases anteriores, segue um período de isolamento sanitário essencial ao
descanso das próprias instalações.
A fase de vazio sanitário tem uma duração de pelo menos 2 semanas.
Condições de Produção/Bem-Estar Animal
Conforme figura no manual de boas práticas de produção aves, de entre os factores essenciais ao
bem-estar das aves produzidas que contribuem definitivamente para a qualidade do produto final,
destacam-se os seguintes:
a) Administração de Ração e Água
A administração da ração e da água constituem
um aspecto de extrema importância, na qualidade
dos

frangos

produzidos.

Os

comedouros

e

bebedouros são regulados diariamente, de forma
a ajustar o bom acesso das aves ao alimento,
com o menor derrame de água e ração.
A administração da água é efectuada através de
bebedouros

do

tipo

"pipeta".

Este

tipo

de

bebedouros caracteriza-se por apresentar um
reduzido nível de contaminação bacteriana.
É também muito importante que a água se mantenha a uma temperatura adequada (entre os 10 e
os 12°C).
b) Aquecimento
O aquecimento é também um factor essencial ao
desenvolvimento dos frangos, devendo a temperatura ser
uniforme na área ocupada pelas aves. As temperaturas
adequadas

variam

em

função

do

crescimento

e

desenvolvimento das aves.
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Conforme evidência no quadro abaixo, as temperaturas dentro dos pavilhões vão decrescendo à
medida que as aves crescem, devendo as mesmas ser rigorosamente cumpridas para garantir as
boas condições de desenvolvimento das aves.
c) Ventilação
A ventilação é outro factor muito importante no crescimento das aves, na medida em que permite
controlar a temperatura dos pavilhões, assim como os níveis de amoníaco e de humidade existente
no interior da instalação.
Os pavilhões possuem apenas ventilação cruzada natural, de forma a assegurar as condições
adequadas ao bem-estar das aves instaladas.
d) Iluminação
No período que decorre desde a entrada dos frangos à sua saída para o matadouro, são efectuados
períodos de obscuridade, de forma a permitir o descanso dos frangos, melhorando assim as suas
capacidades de resistência.
e) Vacinações
As vacinações, e a administração de medicamentos, são consideradas medidas profiláticas, sendo
determinadas em função do estado sanitário dos bandos e de acordo com a apreciação técnica do
Médico Veterinário responsável.
Os factores referidos anteriormente, nomeadamente a humidade e a temperatura, exercem grande
influência nas diferentes fases de desenvolvimento dos frangos, podendo um único factor colocar
em risco o crescimento e a qualidade dos frangos produzidos.

3. QUAL É A SITUAÇÃO ACTUAL
Topografia
A exploração avícola em causa distribui-se por uma área de relevo pouco acentuado. Na
envolvente os declives atingem valores entre os 0 e superiores a 25 graus. Na área da exploração
avícola os declives variam entre os 3 e os 11 graus.
Na envolvente próxima da instalação, os valores de altitude são mais elevados a Norte e a Este,
atingindo valores superiores a 320 metros, e os valores de altitude menos elevados a Sudoeste,
atingindo os 150 metros (rio Trancão), e a Este.
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Clima e Microclima
De acordo com a classificação climática de Köppen, a área em estudo encontra-se numa zona de
clima temperado húmido. Com Verão seco, pois o mês mais seco apresenta uma precipitação
inferior a 30 mm e no mês mais chuvoso do Inverno precipita mais de três vezes do que precipita
no mês mais seco de verão. A temperatura média do mês mais quente é superior a 22ºC.
Geologia,

Geomorfologia,

Geotecnia

e

Hidrogeologia

(Recursos

Hídricos

Subterrâneos)
Em termos de geologia, e tendo como base a Carta Geológica de Portugal e respectiva notícia

explicativa, a área em estudo corresponde ao J4 – Complexo pteroceriano, incluindo as camadas
com «Lima pseudo-alternicosta».
O local em estudo enquadra-se na Bacia hidrográfica do Rio Tejo, na Unidade Hidrogeológica Orla
Ocidental e no Sistema Aquífero O0 - Orla Ocidental Indiferenciado.
Solos e Uso do Solo
Na área em estudo identificam-se apenas um tipo de solo: Solos Argiluviados Pouco Insaturados;
Afloramento Rochoso de calcários ou dolomias; Solos Incipientes; e, Solos Calcários.
Relativamente à capacidade de uso do solo, é a associação das classes Es+Ds (com capacidade de
uso baixa e limitações na zona radicular) que assume maior expressão com cerca de 47,2% de
ocupação na propriedade, e com 1,3% a classe de solo Ce+De (Erosão e Escorrimento Superficial).
Relativamente à ocupação do solo, verifica-se que a área da exploração avícola se distribui em área

Florestas e meios naturais e semi-naturais – Matos. No geral a área em estudo situa-se numa zona
rural com uma paisagem assente em áreas agrícolas e agro-florestais.
Recursos Hídricos Superficiais e Qualidade da Água
A área abrangida pela exploração avícola encontra-se inserida no Plano de Bacia Hidrográfica do
Rio Tejo.
Na exploração avícola existem duas linhas de água, uma das linhas localizada a Oeste da
exploração e outra a Sudeste da exploração, ambas pertencentes à Ribeira de Tesoureira,
constituindo os afluentes mais próximos do local em estudo e das infra-estruturas presentes na
exploração avícola. Note-se que não existe nenhuma infra-estrutura da exploração avícola
implantada sobre qualquer linha de água. Existe uma rede de descarga pluvial nos limites da
propriedade, com aproximadamente 189 m de comprimento.
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Factores biológicos e ecológicos
No que se refere aos factores ecológicos e biológicos, a área de estudo insere-se numa zona
significativamente antropomorfizada, sendo a maioria do território ocupado por campos agrícolas e
áreas de matos.
Qualidade do ar
Quanto à qualidade do ar, e tendo em conta que os valores disponíveis nas campanhas de
monitorização e tendo igualmente em conta que o local de inserção do projecto se situa numa zona
em que as emissões atmosféricas, por unidade de área, são relativamente baixas, é de esperar que
os níveis de concentração dos principais poluentes sejam igualmente reduzidos, concluindo-se pois
que se referem a uma situação típica de zonas naturais e/ou rurais, não apresentando sinais de
degradação que mereçam referência.
Resíduos
Decorrente da sua actividade a instalação produz os seguintes tipos de resíduos: Lâmpadas
fluorescentes usadas; embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias
perigosas; Estrume de Animais; Animais mortos; Resíduos urbanos e equiparados (resíduos
domésticos); Lamas de fossas sépticas.
Nesta exploração avícola não há manutenção da maquinaria existente (tractores agrícolas, etc.),
não existindo local de acondicionamento de óleos e outros produtos do género na exploração. O
Aviário da Tesoureira dispõe de área agrícola suficiente para valorização do estrume nos seus
terrenos e imediações.
Paisagem
O local do projecto insere-se na Unidade de Paisagem “Oeste Interior: Bucelas – Alenquer”, uma
paisagem com traços comuns às da unidade do Oeste, mas com menor influência atlântica, o que
lhe altera a feição e consequentemente o carácter. O relevo apresenta-se bastante movimentado,
com domínio de formas relativamente arredondadas, por vezes com encostas de declive muito
acentuado. Este relevo, combinado com um mosaico cultural diversificado, é o que mais determina
a identidade desta paisagem. Localmente, verificamos que nos encontramos perante um território
com uma população assente em pequenas povoações, distribuindo-se assim a população residente
por pequenos aglomerados dispersos, de cariz vincadamente rural.
População, Emprego e Actividades Económicas
O concelho de Arruda dos Vinhos situa-se no centro Oeste do país, a 30 km de Lisboa. Pertence à
sub-região do Oeste, região Centro e, administrativamente, é um dos concelhos do distrito de
Lisboa. Registava à data do último Anuário Estatístico, em 2008, uma densidade populacional de
cerca 158,0 hab./km2, valor este semelhante à média nacional e inferiores à média da sub-região
do Oeste. Este valor esconde, todavia, as inúmeras disparidades e assimetrias registadas na
Inovação e Projectos em Ambiente, Lda.
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ocupação

dos

diversos

espaços

geográficos

do

concelho.

Nos

últimos

anos

alterou-se

profundamente a estrutura do emprego nacional, regional e local. Efectivamente, acelerou-se o
processo de terciarização, tendo o concelho de Arruda dos Vinhos acentuado a sua vocação como
concelho de serviços. No quadro das acessibilidades regionais, o concelho de Arruda dos Vinhos
tem assistido a melhorias significativas, conferindo-lhe um maior grau de centralidade e de
acessibilidade aos principais centros urbanos do País.
Arqueologia e Património cultural
Não se detectaram elementos arqueológicos e patrimoniais com relevância.
Instrumentos de Ordenamento do Território
Os instrumentos de ordenamento do território identificados e que possuem potenciais implicações
com a área de projecto são os correspondentes aos aqui referenciados e prendem-se com o Plano
Regional de Ordenamento do Território do Oeste e Vale do Tejo (PROT-OVT) e o Plano Director
Municipal (PDM) de Arruda dos Vinhos. No que diz respeito ao Modelo Territorial a exploração

avícola insere-se em Áreas de Desenvolvimento Agrícola e Florestal – Viticultura e Olivicultura e em

Estrutura Regional de Protecção e Valorização Ambiental – Corredor ecológico estruturante.

Tendo como base a Planta de Ordenamento do PDM de Arruda dos Vinhos, área de estudo inserese, em: Espaços Agrícola – Área Agrícola não incluída na RAN. De acordo com a Carta de
Condicionantes do PDM de Arruda dos Vinhos em vigor e a Carta da Reserva Ecológica Nacional
(REN) do concelho, aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros nº 190/97, de 29 de
Outubro, a exploração avícola encontra-se parcialmente abrangida pela REN. Refira-se, porém, que
os pavilhões avícolas não se encontram em classe da REN. Mencione-se, também, que o projecto
em estudo não se encontra inserido em áreas classificadas como Zona de Protecção Especial, Sítio
Natura 2000 ou Parque Natural.
Ambiente sonoro
Relativamente à caracterização acústica da situação de referência esta foi efetuada através de
ensaios acústicos no local mais exposto, uma habitação a cerca de 550 metros a Sudoeste da
exploração avícola. De acordo com os resultados constantes no relatório acústico verifica-se que
junto à habitação o indicador de ruído ambiente no período diurno foi de 43,21 dB(A), no período
entardecer foi de 38,65 dB(A) e no período noturno de 34,76 dB(A).
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4. QUE EFEITOS PODE ORIGINAR
São apresentados os efeitos considerados mais importantes, organizados por factores ambientais.
A análise de impactes neste caso, uma vez que o aviário já está em exploração incidirá sobre a
fase de exploração.
Topografia
Durante esta fase não se prevê a ocorrência de impactes, visto que a superfície do local do
projecto se encontrar estabilizada.
Clima e Microclima
A exploração da instalação não é susceptível de causar impactes significativos no microclima da
região atravessada.
Geologia,

Geomorfologia,

Geotecnia

e

Hidrogeologia

(Recursos

Hídricos

Subterrâneos)
Ao nível da geologia, as áreas impermeabilizadas existentes são pouco significativas, pelo que não
se esperam que ocorram modificações no regime hidrológico e hidrogeológico, resultando um
impacte negativo mas muito pouco significativo, incerto, indirecto, médio prazo e permanente.
Quanto ao consumo de água da captação subterrânea, estão adoptadas medidas de racionalização
de consumo, resultando um impacte negativo mas muito pouco significativo, incerto, indirecto,
médio prazo e permanente.
Solos e Uso do Solo
No que concerne ao solo, a presente actividade não tem qualquer ligação directa ao mesmo e, a
não afectação da componente ecológica, conduz a que também os solos não sofram qualquer
impacte associado às emissões atmosféricas. Os impactes resultantes do uso actual do solo são
considerados nulos. Como resultado da actividade aqui desenvolvida, verifica-se o transporte de
cargas e descargas de/e para a exploração, que poderá originar alguns impactes negativos
indirectos e pouco significativos sobre o solo, resultantes da emissão de poeiras e/ou derrames dos
resíduos transportados para a envolvente. Visto que na instalação já existem medidas
implementadas, nomeadamente: impermeabilização da superfície de armazenamento de resíduos,
localizada numa determinada área/infra-estrutura e com respectivo acondicionamento adequado,
os impactes resultantes do uso actual do solo são considerados nulos.
A valorização agrícola dos terrenos pela aplicação de estrume, não é efectuada na exploração
avícola. O referido aviário não é considerado um valorizador agrícola, de acordo com o Regime de
Exercício da Actividade Pecuária (REAP).
Por razões Higio sanitárias o referido aviário não procede ao armazenamento de estrumes nas suas
imediações.
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Recursos Hídricos Superficiais e Qualidade da Água
Ao nível dos recursos hídricos, a exploração encontra-se já em funcionamento, não estando
prevista a alteração da modelação natural do terreno.
Não se prevê o aumento da área impermeabilizada, pelo que não se verificará um aumento dos
caudais associados a uma eventual impermeabilização adicional do solo.
Não é efectuada qualquer descarga para linha de água, resultante da actividade da exploração
avícola. Os únicos efluentes produzidos resultam das instalações sanitárias. Estes efluentes são
directamente encaminhados para duas fossas sépticas estanques.
A manutenção da maquinaria existente não é efectuada na exploração avícola, não existindo
produção e manuseamento de combustíveis e óleos.
Note-se que não existe nenhuma infra-estrutura da exploração avícola implantada sobre qualquer
linha de água.
Pelas razões acima descritas não se consideram existir impactes ao nível dos recursos hídricos
superficiais e qualidade da água.
Factores biológicos e ecológicos
Ao nível dos factores biológicos e ecológicos, a circulação automóvel e pedonal resulta num
impacte negativo, certo, directo, permanente, de curto prazo, pouco significativo, relativamente à
flora, e quanto à fauna resulta num impacte negativo, incerto, indirecto, temporário, de curto
prazo, e muito pouco significativo.
Qualidade do ar
Quanto à qualidade do ar, o aumento do tráfego afluente à instalação implica um aumento nas
concentrações de alguns poluentes atmosféricos (CO, NOx, partículas, fumos negros, etc.). No
entanto, este tráfego possui um significado bastante reduzido, o que aliado à dispersão dos
poluentes se considera resultar num impacte negativo mas muito pouco significativo, certo,
directo, curto prazo e temporário.
Resíduos
Ao nível dos resíduos, estão a ser tomadas todas as medidas de preservação ambiental e
cumprimento da legislação em vigor, uma vez que são adoptados os procedimentos adequados
(acondicionamento, armazenagem e envio para operadores licenciados para o seu tratamento e
valorização) da maioria dos resíduos resultantes da exploração da instalação avícola, resultando
num impacte positivo.
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Paisagem
No que diz respeito aos impactes na funcionalidade da paisagem, a utilização desta infra-estrutura
irá causar restrições na dinâmica actual do território. No entanto estas consideram-se com pouco
significado.
População, Emprego e Actividades Económicas
Do ponto de vista socioeconómico (e também paisagístico) o projeto assume importância positiva
ao nível da sua contribuição para o desenvolvimento rural e para a manutenção das condições de
vida e da paisagem rural na região onde se insere. Relativamente ao tráfego gerado e aos
percursos adotados, decorrentes das atividades do aviário, estes são maioritariamente realizados
em vias principais, como Caminhos e Estradas Municipais, Estradas Nacionais e Autoestradas,
tendo sempre a preocupação de atravessar o menos possível povoações existentes, não se
esperando impacte significativo.
Arqueologia e Património cultural
Relativamente aos factores ambientais arqueologia e património cultural e ordenamento do
território, não estão previstos impactes assinaláveis.
Instrumentos de Ordenamento do Território
No que se refere aos Instrumento de Ordenamento do Território e, de acordo com a Carta de
Condicionantes do PDM de Arruda dos Vinhos em vigor e a Carta da Reserva Ecológica Nacional
(REN) do concelho, aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros nº 190/97, de 29 de
Outubro, a exploração avícola encontra-se parcialmente abrangida pela REN. Refira-se, porém, que
os pavilhões avícolas não se encontram em classe da REN.
Relativamente aos pavilhões n.º 1, 2, 3 refira-se que foram construídos e devidamente licenciados,
respectivamente, em 1987, 1988 e 1989. Porém, o pavilhão n.º 4 foi construído em 1999, sendo
que para o mesmo não foram identificadas licenças ou autorizações pertinentes. Mencione-se,
ainda, que o proponente contactou a Câmara Municipal (CM) de Arruda dos Vinho (PDM-SGD nº
3649 de 03-05-2011) na tentativa de licenciar o pavilhão n.º 4, em falta, sendo que a autarquia
respondeu que tal irá ser remetido à Equipa Projectista que está a elaborar a revisão do PDM de
Arruda dos Vinhos.
Ambiente sonoro
Face ao exposto, considera-se que a atividade da exploração avícola induz a impactes negativos
mas muito pouco significativos e minimizáveis, acresce ainda referir que os valores limite
correspondentes aos critérios de exposição e incomodidade são respeitados.
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5.

QUE MEDIDAS SERÃO ADOPTADAS

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


O operador deverá submeter a controlo analítico anual da água captada. Se se verificar
alteração dos VMR dos parâmetros analisados deverão ser tidas em consideração medidas
mais restritivas quanto ao armazenamento e espalhamento do efluente pecuário e ao
sistema de armazenamento de resíduos;



Na tampa de protecção do furo, poderá ser aberto um orifício de diâmetro não inferior a 20
mm, obturado por um bujão, destinado a permitir a introdução de aparelhagem de medida
dos níveis de água;



A fossa deve estar protegida da entrada de águas pluviais e ser de construção sólida de
modo a evitar a saída de águas residuais, com risco de contaminação do solo e das águas,
sobretudo das águas subterrâneas;



De modo a garantir o adequado funcionamento da fossa séptica, as lamas da fossa devem
ser recolhidas pelo menos uma vez por ano, evitando a deterioração da qualidade dos
recursos hídricos subterrâneos como consequência do mau desempenho da fossa, devido a
fenómenos de colmatação, entupimento, etc.

São propostas algumas medidas, quanto aos solos e usos do solo:


O

armazenamento

temporário

dos

resíduos

deve

ser

efectuado

em

áreas

impermeabilizadas, cobertas, planas e protegidas das chuvas, bem como do acesso de
pessoas e animais e da acção do vento, de forma a garantir a protecção dos solos, águas
superficiais e subterrâneas;


Aquando da retirada anual do estrume, emitir a adequada guia de acompanhamento de
subprodutos de origem animal ou, no caso de se destinar a uma unidade de compostagem,
deve o referido estrume ser assinalado no sistema integrado de registo electrónico de
resíduos, no quadro do Sistema Integrado de Registo da Agência Portuguesa do Ambiente
(SIRAPA),

designadamente

após

a

publicação

das

correspondentes

portarias

regulamentares;


A instalação deverá proceder ao cumprimento das regras definidas no Código de Boas
Práticas Agrícolas;
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Após a aprovação do Plano de Gestão de Efluentes (PGEP) pela autoridade competente o
operador é obrigado à sua manutenção atualizada nos termos do Anexo IV da Portaria
nº631/2009 de 9 de Junho;

São propostas algumas medidas ao nível dos recursos hídricos:


Deve ser assegurada a manutenção regular da rede de drenagem pluvial (limpeza),
evitando entupimentos e obstruções que impeçam o escoamento das águas pluviais;



A fim de manter a eficiência do sistema de tratamento das águas residuais domésticas
(fossa séptica estanque), este deve ser mantido em boas condições de funcionamento e
manutenção, para o que é necessário que se proceda, com a devida regularidade, à
remoção das lamas. As lamas devem ser transferidas para destino final adequado
(valorização/tratamento);



O operador deve ter em conta medidas de racionalização dos consumos de água, algumas
delas já adoptadas, nomeadamente:
o

Utilizam-se bebedouros de tipo pipeta;

o

Instalação de contadores de água em todos os pavilhões da exploração avícola;

o

Inspecção periódica das linhas de água para detecção e reparação de eventuais
fugas.

Relativamente à qualidade do ar preconizam-se as seguintes medidas, muitas delas já adoptadas
pela exploração:


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



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



Os equipamentos móveis em funcionamento devem encontrar-se em boas condições de
operação, obedecendo às normas internacionais que regulam a quantidade de gases a
emitir por veículos pesados;

Recomendam-se as seguintes medidas principais, quanto aos resíduos:


Garantir uma correcta gestão, separação de resíduos e posterior encaminhamento a
destino final adequado dos resíduos resultantes da actividade avícola;



As áreas de armazenamento de resíduos deverão apresentar piso impermeabilizado bem
como, em função do mais adequado em cada caso específico, serem cobertas. Deverá ser
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também assegurada a adequada ventilação dos diferentes locais de armazenamento
temporário de resíduos, salientando-se ainda a necessidade do acondicionamento de
resíduos permitir, em qualquer altura, a detecção de derrames ou fugas;


Aquando da retirada anual do estrume, emitir a adequada guia de acompanhamento de
subprodutos de origem animal ou, no caso de se destinar a uma unidade de compostagem,
deve o referido estrume ser assinalado no sistema integrado de registo electrónico de
resíduos, no quadro do Sistema Integrado de Registo da Agência Portuguesa do Ambiente
(SIRAPA),

designadamente

após

a

publicação

das

correspondentes

portarias

regulamentares;


O operador deverá incluir informação sobre as quantidades de cadáveres de animais (em
toneladas/bando e em n.º de animais/bando) e quantidade de cadáveres de animais
enviadas para operador licenciado. Caso, e sempre que seja(m) utilizada(s) outra(s) UTS
(Unidade de Transformação de Subprodutos de categoria 1 ou 2) deverão ser indicadas as
quantidades enviadas (kg/ano) para cada uma assim como enviada cópia da(s)
respectiva(s) autorização(ões). O operador deverá ainda enviar cópia das guias de
acompanhamento destes subprodutos;



A instalação deverá proceder ao cumprimento das regras definidas no Código de Boas
Práticas Agrícolas para a protecção da água contra a poluição com nitratos de origem
agrícola.

Relativamente ao ordenamento:


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



Proceder à conclusão da regularização do Pavilhão n.º 4, através do processo de revisão do
PDM de Arruda dos Vinhos, em curso, conforme expresso pela respectiva Câmara
Municipal.
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6. SÍNTESE
Em síntese, da avaliação efectuada no quadro do presente Estudo de Impacte Ambiental, verificase que os poucos impactes negativos resultantes da exploração avícola se apresentam com
reduzida dimensão, sendo estes perfeitamente minimizáveis.
Desta forma, o projecto não possui condicionantes ambientais que coloquem em causa o seu
desenvolvimento, dada a pouca relevância dos impactes negativos ocorrentes, o que garante a
viabilidade da exploração a este nível. No geral, deve ser devidamente enfatizado o facto de a
exploração ter já implementados procedimentos que minimizam fortemente a ocorrência de
eventuais impactes ambientais negativos.
Merece especial destaque o facto de, ao nível socioeconómico e da paisagem, o projecto não deixar
de contribuir para o modo de vida agrícola e para a manutenção das estruturas produtivas e sociais
rurais.
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