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NOTA DE INTRODUÇÃO
O presente documento constitui o Resumo Não Técnico (RNT) do Estudo de Impacte
Ambiental (EIA) referente a uma unidade de produção de aves para consumo (frangos
de carne) pertencente à Aviarestal, Produção Avícola, SA.

O projecto tem localização no lugar de Presa Nova, Freguesia de Dornelas, Concelho
de Sever do Vouga.

A entidade responsável pelo licenciamento deste tipo de projecto é a Direcção
Regional de Agricultura e Pescas do Centro, a autoridade de AIA é a Comissão de
Coordenação da Região Centro.

O estabelecimento, por ter mais de 40.000 aves, enquadra-se no Anexo II do Decretolei nº 69/2000, de 3 de Maio, alterado e republicado através do Decreto-lei nº197/2005,
de 8 de Novembro, e ainda no Anexo I do Decreto-Lei nº 194/2000, de 21 de Agosto,
estando como tal abrangido por Avaliação de Impacte Ambiental e ainda por Licença
Ambiental, relativa à prevenção e controlo integrados da poluição (PCIP).

O EIA, elaborado de acordo com a legislação em vigor, tem por objectivo analisar as
implicações ambientais de todo o projecto em fase de exploração, no sentido de
identificar os potenciais impactes ambientais significativos em diferentes descritores,
indicando, sempre que aplicável, medidas de minimização e/ou compensação dos
potenciais impactes negativos gerados pela exploração da instalação avícola, os
trabalhos de campo decorreram entre Setembro 2010, tendo-se concluído a
elaboração do ElA em Janeiro do mesmo ano.
O presente documento constitui o principal suporte à participação pública e visa
apresentar de forma sumária e em linguagem acessível as informações mais
relevantes contidas no EIA no que respeita ao projecto, a situação ambiental actual da
sua área de localização e envolvente próxima e aos potenciais efeitos negativos sobre
o ambiente natural e social identificados e, ainda, às respectivas medidas de mitigação
propostas.
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1. A EMPRESA
O presente documento constitui o Relatório Técnico de Avaliação de Impacte
Ambiental do estabelecimento avícola pertencente à empresa AVIARESTALProdução Avícola, S A., exploração de frangos de carne destinados ao consumo, sito
no local denominado Presa Nova, Lugar de Lameirinhos, Freguesia de Dornelas,
Concelho de Sever do Vouga, Distrito de Aveiro, dando cumprimento ao regime
jurídico da avaliação do impacte ambiental.

A empresa Aviarestal-Produção Avícola S.A. foi constituída a 15 de Dezembro de
2008, tendo por objecto criação, abate e comercialização de aves, horticultura,
floricultura e pecuária, compra e venda de rações, construção civil e obras públicas,
compra e venda de imóveis.

Foi nomeado administrador da mesma o Sr. José Martins da Fonseca e a sociedade
adoptou o NIPC 505738210, tendo sede lugar de Folhense, Freguesia de Junqueira,
concelho de Vale de Cambra.

Em Abril de 2003 tinha sido dado início ao processo de obtenção das respectivas
licenças para a construção de dois pavilhões avícolas na propriedade rústica
denominada Presa Nova, Freguesia de Dornelas, Concelho de Sever do Vouga. Isto
no seguimento de uma actividade avícola em nome do Sr. José Martins da Fonseca,
com a exploração de um pavilhão avícola com 400 m2, que estava situado junto ao
aglomerado

populacional

de

Folhense

núcleo

de

habitações

já

situadas

geograficamente no vizinho Concelho de Vale de Cambra. A referida localização não
permitia qualquer ampliação e desenvolvimento da actividade e respectiva
rentabilização.

Os projectos apresentados foram aprovados em reunião da Câmara Municipal de
Sever do Vouga em 10 de Abril de 2003 (Processo nº 13/2003). Foi obtida a licença de
construção, foram edificados os pavilhões Pavilhão 1 com 1070 m2 e Pavilhão 2 com
1105 m2, áreas destinadas á produção de aves, que neste local se deu a partir de
2004.
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Essas licenças foram obtidas ao longo do Ano de 2010 e em 3 de Setembro de 2010
foi solicitado à C.M. de Sever emissão da Autorização de Utilização, que foi emitido
em 12 de Janeiro de 2011.

A partir da conclusão das obras (2004) foram implementadas na instalação as
melhores técnicas de exploração (alimentação/aquecimento e ventilação) que
permitem actualmente a exploração de 54 500 aves por cada bando em engorda.
A empresa detém neste momento uma propriedade rústica com 38300 m2 com uma
área edificada legalmente de 2497 m2, pretendendo legalizar a exploração avícola nos
termos do D. Lei 214/2008.

2. JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO E DO EIA
Este projecto, tal como existe actualmente no terreno, justifica-se por si só na
dimensão e no volume de negócios, representando localmente uma mais-valia
indiscutível em termos de dinâmica social e económica.

A Aviarestal S A sempre produziu em regime de integração para abate em matadouro.
Produziu inicialmente para a Beliape – Avicultura e Pecuária, S A situada em Vila de
Cucujães, Concelho de Oliveira de Azemeís e mais tarde para a Avibur, Empresa
Avícola do Caima, Lda situada em Burgâes, Concelho de Vale de Cambra.

A inovação das instalações e a tecnologia utilizada foi a mais moderna e eficiente do
ponto de vista da racionalização de consumos, pelo que se foram criando condições
de aumento de capacidade, visto que instalações avícolas mais pequenas e menos
eficientes foram sendo abandonadas pelos proprietários.

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

complementado

com

uma

melhoria

muito

significativa

acessibilidades rodoviárias.
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nas

No âmbito da avaliação de impactes ambientais e neste caso particular, será bem
mais razoável justificar a manutenção da unidade em funcionamento enquanto suporte
da actividade principal da empresa (produção de frangos para consumo humano), do
que colocar a alternativa zero para este projecto já em fase de exploração.

3. O PROJECTO
3.1. A LOCALIZAÇÃO
O concelho de Sever do Vouga constitui uma espécie de fronteira, separando o litoral
do planalto beirão. É constituído pelas freguesias de Cedrim do Vouga, Couto de
Esteves, Dornelas, Paradela do Vouga, Pessegueiro do Vouga, Rocas do Vouga,
Sever do Vouga, freguesia sede da Vila homónima e freguesia de Silva Escura.

Figura 1- Freguesias do concelho de Sever do Vouga
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Figura 2-Enquadramento Nacional/Regional

AVIARESTAL- Produção Avícola, S A., Com sede em Lugar de Folhense, 3730-168
Junqueira Vale de Cambra Tel: 910 467 733 / 256 402 904, Freguesia de Dornelas,
Concelho de Sever do Vouga, Distrito de Aveiro, ocupa actualmente uma área total de
38300 m2, onde estão implantadas: a exploração avícola, os edifícios de apoio, as
áreas de circulação de veículos e uma área florestal exterior à vedação sanitária da
avicultura.

A sua área de implantação situa-se na Freguesia de Dornelas, Concelho de Sever do
Vouga e Distrito de Aveiro, confrontando a Norte com a extrema do Concelho de Vale
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de Cambra (estrada municipal) a Sul com caminho vicinal e outros, a Nascente com
terrenos agrícolas e a Poente com áreas de floresta.

Figura 3-Planta de Localização 1:25000

3.2. INFRA-ESTRUTURAS CONSTRUÍDAS
A exploração é constituída por dois pavilhões de um só piso.
O pavilhão Nº1 possui 95 metros de comprimento por 11,25 m de largura (1070 m2) e
terá capacidade para 26800 aves por engorda.
O pavilhão Nº2 possui 100 m de comprimento por 11,05 m de largura (1105 m2) e terá
capacidade para 27700 aves por engorda.
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Figura 4- Implantação do Projecto no local

3.3. O FUNCIONAMENTO
As aves (pintos do dia) dão entrada nos pavilhões com cerca de 1 a 2 dias de vida, já
com o programa de vacinação completo. Nessa altura possuem um peso médio de 80100 gr, tendo como objectivo um peso médio vivo de cerca de 1500-2000 gr.

Durante o período de engorda, cerca de 35 dias, as aves permanecem com iluminação
artificial programada de acordo com os objectivos de produção.

Às 5-6 semanas de vida as aves são retiradas dos pavilhões para serem enviadas
para abate.

As matérias-primas são fornecidas por empresas devidamente legalizadas, as quais
emitiram declarações de conformidade do alimento relativamente à legislação em
vigor, uma vez que a própria firma não é possuidora de fábrica de rações.
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A água fornecida provém de um furo, com licenciamento pela entidade competente,
ARH Centro.

As desinfecções são feitas apenas quando as aves são vendidas, altura em que além
da remoção das camas é feito também o vazio sanitário, ou seja, são aplicados
desinfectantes não sendo o pavilhão em causa ocupado durante um período mínimo
de tempo.

3.4. ACÇÕES DE PROJECTO CONSIDERADAS
A avaliação de impactes irá incidir essencialmente na fase de exploração, também se
considerará a fase de desactivação, de acordo com a enumeração das principais
acções consideradas que se faz em seguida:

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

Fase de Desactivação (eventual)
Movimentações de terras
Produção de resíduos da demolição e da actividade humana
Circulação de veículos ligeiros e pesados

Estas acções decorrem no interior e no exterior da instalação com acesso pela
Estrada Municipal que serve de limite ao concelho de Sever do Vouga, na zona da
Serra do Arestal e em direcção noroeste a partir da Capela de S.Tiago.
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4. AMBIENTE ACTUAL
Como já foi anteriormente afirmado, a caracterização da situação de referência/actual,
a nível dos vários descritores ambientais, reportar-se-á à fase actual de exploração do
projecto para a capacidade instalada de 54 500 aves por bando de engorda, pelo facto
deste estabelecimento se encontrar em laboração desde 2004, há mais de cinco anos.

Numa análise específica será tratado o conjunto de descritores correspondentes aos
elementos ambientais mais relevantes, considerando o local de inserção do projecto e
a sua tipologia e tendo em vista uma abordagem multidisciplinar e integrada das
matérias de ambiente e ordenamento do território.

GEOMORFOLOGIA // GEOLOGIA // SOLOS // PAISAGEM
O Concelho de Sever do Vouga encontra-se na parte ocidental da zona Centro Ibérica
do Soco Antigo ou Maciço Ibérico (Pré-câmbrico e Paleozóico). Nesta zona do Maciço
Ibérico encontram-se formações de natureza xistosa e grauvacóide que formam o
complexo Xisto-Grauvaquico, bem como granitos sin-, tardi- e pós-tectónicos.
Geomorfologicamente, a área do Arestal corresponde a uma extensão da Serra da
Gralheira para Oeste. A paisagem envolvente é acidentada, com colinas e vales. O
projecto está situado num planalto com ligeiro declive para oeste-sudoeste. As cotas
na vizinhança variam entre 815 e 830 m de altitude. A elevação mais alta na
proximidade do projecto é o ponto mais elevado do planalto do Arestal a 832 m.
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Figura 5- Envolvente da exploração

GEOLOGIA
O local do projecto, o planalto do Arestal, está situado em terrenos formados pelo
Complexo Xisto-Grauváquico. O mapa 1:50 000, folha 13-D, identifica as formações
rochosas no local como “Xistos argilosos, xistos grauvacóides e quartzitos cinzentos”.
As

rochas

são

constituídas,

essencialmente,

por

rochas

metamórficas

predominantemente argilosas-siltosas, fortemente alteradas e afectadas por diáclases.
Localmente aparecem rochas com menor grau de alteração. Filões de quartzo ou com
material granitóide são frequentes. Devido à alteração, o material rochoso apresentase bastante mole nalguns locais, dando origem ao solo. Não existem afloramentos
geológicos de importância na vizinhança do projecto, de modo que não haverá
impactes neste âmbito.

SOLOS E PAISAGEM
A área do projecto encontra-se numa mancha de solos com qualidades modestas.
Segundo a Carta da Aptidão da Terra 1:100 000 da Região entre Douro e Minho, a
designação da capacidade de uso do solo corresponde à classe A0F3. Isso
corresponde a solos sem aptidão para agricultura, com aptidão para floresta de
exploração e/ou silvo-pastorícia. A maior parte do terreno é coberta por florestas de
pinheiros e eucaliptos.
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O sítio do projecto encontra-se a cerca de 2 km a leste de Dornelas e cerca de 300 m
a Noroeste da Ermida de S. Tiago (Lameirinhas), dentro de uma zona florestada.
A área corresponde a um planalto ligeiramente inclinado.
O local de implantação do estabelecimento encontra-se inserido em espaço agrícola
não classificado como RAN.

ORDENAMENTO /// CONDICIONANTES //ACTIVIDADE AGRÍCOLA
Pela análise da localização do projecto e de acordo com as plantas apresentadas
(PDM, RAN e REN) toda a área da instalação está em espaço florestal.
Existem a menos de 1 Km zonas classificadas com estatuto especial (ENT) Plano de
Pormenor do Arestal, zonas de espaço agrícola protegido e ainda zonas REN
cabeceiras de linhas de água.
Consultado o quadro regulamentar das condições de construção que faz parte
integrante do PDM verificámos que a construção de instalações pecuárias são
permitidos em Espaço Florestal (EF) e em Espaço Agrícola Complementar (EA c)
neste caso desde que não incluídos em Espaços de REN.
O Concelho de Sever do Vouga é detentor de 713 explorações agrícolas e florestais
que se distribuem por um total de 2654 hectares. Salienta-se que as florestas e matas
ocupam cerca de 1974 ha do território concelhio e que nos terrenos agrícolas se
pratica sobretudo agricultura de subsistência.

Dado que a instalação está rodeada de Espaços Florestais de produção não existem
na zona aglomerados populacionais com significado.
O local denominado Arestal é composto por habitações unifamiliares dispersas,
geralmente ocupando parcelas de terreno dos próprios.

RECURSOS HÍDRICOS
Todo o território concelhio é recortado por um a rede hidrográfica relativamente densa.
As linhas de água do Concelho são de água doce. A rede hidrográfica do Concelho
converge fundamentalmente para o Rio Vouga, ao longo do qual se desenvolve o
característico Vale do Vouga, que intercepta a área do concelho.
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As características geomorfológicas e a elevada pluviosidade da região conferem ao
concelho de Sever do Vouga condições hidrológicas vantajosas, em que os valores de
infiltração não são desprezíveis, sendo por isso frequente as nascentes e os cursos de
água permanentes.

De um modo geral, verifica -se uma rede hidrográfica cuja disposição demonstra bem
a presença de um relevo acidentado. O estilo de drenagem identifica-se mais com a
detrítica, devido aos cursos insequentes, geralmente irregulares.

A natureza litológica das formações em presença determina que os recursos hídricos
subterrâneos sejam limitados uma vez que estes estão relacionados com as zonas de
alteração e fracturaçao. Verifica-se grande instabilidade nos escoamentos de águas e
nas captações existentes uma vez que são bastante influenciadas pela variabilidade
sazonal e interanual das precipitações. As captações são do tipo furos, poços, galerias
e poços com galerias, sendo as produtividades baixas, dificilmente ultrapassando os
0,5 l/s.

QUALIDADE DO AR / AMBIENTE SONORO
De modo a proceder a uma avaliação correcta de qualidade do ar, teremos de ter em
conta as actividades económicas praticadas na zona bem como a ocupação do solo,
uma vez que existe grande dependência entre estes parâmetros e a qualidade do ar.
Visto que o projecto se localiza em plena Serra do Arestal com todas as características
que lhe serão próprias; Área de floresta – Espaço florestal no PDM rodeada por
habitação dispersa e nas proximidades de área de lazer e descanso, as principais
fontes de poluição atmosféricas exteriores são essencialmente fontes de poluição
móveis, (tráfego rodoviário nas vias de circulação existentes).

Não havendo fontes fixas de grande dimensão com emissões atmosféricas poluentes
na envolvente da área em estudo, a qualidade do ar no local não será motivo de
preocupação.

De acordo com as visitas ao local e tendo por base informação adicional recolhida, o
local em estudo pode ser considerado como "pouco ruidoso". A ausência de
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habitações em aglomerado também é normalmente indício de locais de baixo nível de
ruído.

ECOLOGIA
Factores abióticos como a diversidade da rede hidrológica, o clima, o tipo de solo e o
relevo do Concelho de Sever do Vouga, bem como factores artificiais resultado da
intervenção humana, condicionam a existência de um mosaico de habitats e,
consequentemente, a diversidade e distribuição da flora e da fauna.

Para a maioria das espécies, os estudos e informação de base é escassa, o que cria
problemas de avaliação e selecção de espécies e de áreas com interesse de
conservação.

Contudo alguns dos ecossistemas presentes no concelho de Sever do Vouga,
encontram-se já protegidos por diversos estatutos de conservação descritos no Plano
Sectorial da Rede Natura, [Sítio do Rio Vouga – Resolução do Concelho de Ministros
nº142/97 de 28 de Agosto].

O coberto vegetal do Concelho de Sever do Vouga apresenta-se numa estrutura
geográfica em mosaico muito complexo e de difícil caracterização em análises de
reduzido detalhe, reflectindo todas as alterações, tanto naturais, como antrópicas,
ocorridas ao longo dos anos e referidas no PBH do Vouga (2001).

As espécies florestais que existiam nesta região antes do aparecimento do eucalipto,
ainda existem, mas em muito menor representação, ocupando pequenos bosques de
difícil acesso, são exemplo, o Carvalho alvarinho (Quercus robur), Sobreiro (Quercus
suber), Cerejeira brava (Prunus avium), Castanheiro (Castanea sativa), Salgueiro
(Salix sp), Freixo (Fraxinus angustifolia), Nogueira (Juglans regia), Pinheiro bravo
(Pinus pinaster), etc.

Relativamente ao Concelho vizinho de Vale de Cambra, que se encontra muito
próximo da exploração as principais espécies florestais são o Pinheiro bravo, o
Eucalipto e o Carvalho roble. No lugar de Folhense, na zona mais a sul do concelho, é
possível identificar Azevinho espontâneo. Nas bermas das estradas nacionais há, com
frequência, castanheiros e sobreiros.
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SOCIOECONOMIA // REDE VIÁRIA // PATRIMÓNIO
Dornelas é a mais jovem Freguesia do Concelho de Sever do Vouga, dista cerca de
oito quilómetros da sede concelhia.
Geograficamente, situa-se a Norte do Concelho, coincidindo os seus limites a
Nascente e Norte com a delimitação da Freguesia de Silva Escura à data da sua
criação, isto é, com as freguesias de Rocas, de Sever do Vouga, Junqueira e S. Pedro
de Castelões, do concelho de Vale de Cambra, e Palmaz do Concelho de Oliveira de
Azeméis. A Sul, a delimitação começa no sítio dos Salgueiros, onde existe o marco
geodésico, e daí em linha recta passando por Pedras Aveias, Ramalhal, Minas do
Narciso até ao ponto sobre a corga de Portas Vermelhas (km 12,5 da E.N.328); daí
nova linha, passando pelo Silvedo, Tomadas, Alto de S. Domingos (marco geodésico),
Monte da Serra, Fontanheiras, e Pena Fundeira. A Freguesia engloba na sua área os
lugares de Boialvo. Dornelas (sede), Reguengo, Rio Bom e Zibreiros.
Segundo os Censos 2011 do Instituto Nacional de Estatística o Concelho possuía
nesse ano uma população residente de 12 356 habitantes, tendo-se verificado um
decréscimo populacional de cerca de 6,29% entre 2001 e 2011, essencialmente à
custa de uma diminuição de população nas faixas etárias dos 0 aos 14 Anos (cerca de
20%) e dos 14 aos 25 Anos (cerca de 31%).
A população residente por freguesia apresenta uma forte tendência para decréscimo,
todas as freguesias apresentam menor população, com excepção da sede do
concelho e da freguesia em estudo, Dornelas.
Relativamente à distribuição da população pelos sectores de actividade, refira-se que
na Sub-Região só cerca de 2,6% se concentra no sector primário (agricultura), 37,7%
no sector secundário (indústria) e 59,7% no sector terciário (comércio e serviços).
Relativamente aos números do concelho de Sever do Vouga, o sector primário passou
de 27% para 7% da população activa entre 1991 e 2001, voltando a baixar para 4,2%
em 2011. A agricultura existente caracteriza-se pela exploração de minifundio, sujeita
as vicissitudes do relevo (socalcos) e associada a utilização de técnicas agrícolas
tradicionais executadas predominantemente por mulheres, o que lhe confere um
estatuto de agricultura de subsistência.

O sector secundário, apresentava em 2001 cerca de 53% da população activa, é
aquele que tem tido maior influência no desenvolvimento económico e social de Sever
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do Vouga. No enanto a década de 2001 a 2011 representou um retrocesso neste
crescimento, em 2011 só cerca de 46,6 % da população trabalhava no sector
secundário, reflectindo um abaixamento da Economia no geral.

O sector terciário registou uma evolução significativa, ao ponto de ter já atingido os
40% da população activa em 2001,voltando a crescer na década seguinte, atingindo
um número de 49,2%.
As actividades económicas na freguesia de Dornelas centram-se essencialmente na
agricultura, sendo esta, o principal meio de subsistência dos seus habitantes; a
proximidade da Serra do Arestal, proporciona as condições ideais para a coexistência
de uma outra actividade económica, a transformação de madeiras, que desempenha,
assim como a agricultura, um importante papel na economia local. Embora seja uma
freguesia muito recente, regista já um notável desenvolvimento em diversos sectores.

Figura 6- Rede Viária do Concelho
Resumo Não Técnico
AVIARESTAL– Produção Avícola, S A.

16

De entre o seu património cultural edificado, destacam-se os típicos moinhos de água
dos rios Bom e Filveda.

A igrejinha da Freguesia de Dornelas, próxima do cemitério, foi iniciada em 1980 e
concluída em Agosto de 1982, com o esforço do povo. É da invocação a Nossa
Senhora de Fátima.

A cerca de 300 m a Sudeste do projecto encontra-se a capela de S. Tiago, do século
XVII (http://www.monumentos.pt/Monumentos/forms/002_B2.aspx?CoHa=2_B1), bem
como um parque de merendas e a área em que se realiza a feira de gado bovino, no
dia 25 de cada mês. Devido à florestação do planalto, não se esperam impactes para
o património descrito.

Figura 7- Capela de S. Tiago (Arestal).

Apesar de constituir uma freguesia de constituição recente, resultante da desanexação
de terrenos até então pertencentes a freguesia de Silva Escura, trabalhos de
arqueologia realizados na área demonstram que o seu elevado potencial arqueológico
remonta à pré-história, destacando-se a forte presença de monumentos megalíticos.
Trata-se de uma área de solos pobres, próprios para a exploração florestal. O
revestimento e maioritariamente constituido por floresta de eucaliptos de plantio
recente e pinheiros bravos, com a presença residual de carvalhos, castanheiros e
sobreiros e abundante vegetação rasteira de subcoberto. Nas zonas de mata, a
vegetação rasteira é constituída essencialmente por tojo, urze, carqueja e giesta
(Ramos, 1998).
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Trata-se, portanto, de uma área relativamente bem estudada em época recente,
encontrando-se ainda em curso trabalhos para a actualização da Carta Arqueológica
do Concelho de Sever do Vouga.

A capela de S. Tiago em cujo muro perimetral se integra o menir dos Lameirinhos
enquadra-se na área de pesquisa da intervenção. Trata-se de um edifício com origem
no século XVII, de arquitectura religiosa vernacula composto por um corpo unico
de planta longitudinal rectangular. Terá sofrido várias remodelações, de que se
destaca a de 1824, gravada na empena da fachada principal.
A área do projecto localiza-se nas proximidades do parque de recreio da Capela de S.
Tiago e de algumas moradias familiares, ainda que afastada dos principais
aglomerados populacionais vizinhos. Situa-se na encosta de um pequeno outeiro,
numa zona de relevo acidentado, marcada pela sucessão de elevações, por vezes
bastante expressivas, que constituem a Serra do Arestal.

Assim, concluímos que a construção do empreendimento avícola de Presa Nova não
terá representado qualquer impacte sobre o registo arqueológico local. Aliás, a própria
estratificação observada, com o substrato em posição quase superficial, não indicia
condições propícias a preservação de ocupações humanas enterradas.

Na área de afectação indirecta do projecto foram relocalizados vestígios de
tresestruturas. Os vestígios, descritos em ficha de campo (e devidamente
cartografados, correspondem a dois monumentos megaliticos e a um cercado de uma
área de pastagem.

Para além dos diversos sítios arqueológicos já referidos e localizados supra,
maioritariamente ligados a ocupações da pré-história recente, foram também
identificados diversos vestígios de cariz etnográfico.
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5. OS PRINCIPAIS EFEITOS NO AMBIENTE
GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA
Estamos perante uma área reduzida de intervenção onde os efeitos sobre a fisiografia
dos terrenos circundantes foi muito baixa. Não tendo influência sobre as drenagens
naturais para além da área de implantação, cerca de 1,0 hectare.

Relativamente aos aspectos geológicos o nosso projecto já se encontra implantado há
largos anos e não foram assinalados efeitos.

Apesar de não estar previsto que venha a acontecer, sendo contrária aos planos da
empresa, foram preconizadas medidas para a fase de desactivação das instalações,
que será executada mediante um plano de desactivação a elaborar na altura.

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

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

dos

ecossistemas

e

dos

ciclos

naturais,

pode

proporcionar

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

Mais uma vez a reduzida área de implantação não apresenta qualquer efeito nas
áreas circundantes de florestas de vários tipos de coberto vegetal arbóreo.

Durante a fase de exploração, a contaminação do solo em geral pode ocorrer devido
às seguintes actividades: deposição directa de resíduos; infiltração das redes de
drenagem; derrames acidentais; e deposição atmosférica de poluentes libertados.

Neste caso específico, e tendo em vista que não há produção de poluentes
atmosféricos nem de efluentes líquidos industriais, nem são manuseadas substâncias
poluentes e que o resultado final da actividade, em si mesmo, não é considerada
poluente, resta-nos a deposição directa de resíduos.
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Relativamente à deposição directa de resíduos no solo, actualmente não há qualquer
deposição de resíduos no solo a céu aberto, pelo que não são previsíveis quaisquer
impactes negativos.

Em situação de acidente, deverão ser accionados todos os mecanismos que permitam
evitar e/ou minimizar a contaminação dos solos, nomeadamente através da contenção
derrame e da aplicação de produtos absorventes.

RECURSOS HÍDRICOS
Os impactes que se podem verificar sobre os recursos hídricos dizem respeito a
aspectos qualitativos, relacionados com a possibilidade de contaminação das águas
superficiais e subterrâneas.

Face às características da área e ao tipo de intervenções, os impactes com maior
significado relacionam-se com degradação da qualidade da água, designadamente por
arrastamento de materiais sólidos pelas águas pluviais e eventual contaminação por
poluentes orgânicos não perigosos.
Na fase de exploração uma má gestão e manuseamento dos resíduos produzidos
pode dar origem a impactes na qualidade da água da área em estudo Dado que o
resíduo que apresenta maior potencial de contaminação dos recursos hídricos é o
decorrente da produção de dejectos pelas aves, e que é correctamente retido
movimentado e retirado das instalações da exploração avícola, consideram-se pouco
significativos os potenciais impactes associados a esta acção.

No que diz respeito às águas residuais domésticas, associadas à existência de
trabalhadores na exploração, a sua descarga é feita para um sistema de fossa séptica
estanque. Assim, e uma vez que a perigosidade destes efluentes é reduzida dadas as
suas características, o seu impacte negativo sobre os recursos hídricos é nulo.

As águas pluviais e de eventuais lavagens dos pisos exteriores pavimentados tendem
a arrastar os sólidos de atrito associados à circulação de veículos e abastecimento
(cargas e descargas) das viaturas que entram nas instalações, pela existência de uma
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área pavimentada e impermeabilizada de dimensões relativamente grande foi
implementada uma rede de drenagem de águas pluviais com colectores estanques até
um poço de infiltração natural dos terrenos.
Uma vez mais, e apesar de não estar prevista a fase de desactivação da exploração,
foram considerados os impactes que poderão ocorrer durante essa fase.

Os impactes esperados durante esta fase são muito semelhantes, aos esperados
durante a fase de construção, estando sobretudo relacionados com a produção de
resíduos e com derrames acidentais.

QUALIDADE DO AR
Durante a fase de exploração a existência de fonte fixa de emissões atmosféricas
(caldeira de biomassa) a qualidade do ar poderá ser afectada. Embora tenha sido
obtido certificado de condições de emissão desta fonte fixa (certificado Ventil) será
realizado o programa de monitorização de acordo com a Lei na perspectiva de ser
estabelecido o prazo de monitorização regular.

Acresce ainda o facto de existir na proximidade elementos habitacionais, daí justificase efectuar esta monitorização da fonte fixa e realizar uma identificação
pormenorizada das poucas fontes de emissão presentes e que se resumem a fontes
difusas de pouca relevância.
Na eventualidade de se proceder um dia à fase de desactivação da exploração,
consideraram-se os impactes que poderão ocorrer durante essa fase.

Os impactes esperados durante esta fase estão sobretudo relacionados com a
produção de resíduos e projecção de partículas. Existe ainda o impacte positivo na
qualidade do ar que ocorrerá após a fase de desactivação, uma vez que todos os
impactes mencionados na fase de exploração deixam de estar presentes no local.
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AMBIENTE SONORO
Os níveis de ruído são gerados dentro do estabelecimento, uma vez que não existem
receptores na envolvente imediata que possam ser afectados, prevê-se que o impacte
seja pouco significativo.

Apesar de não existir classificação para a zona em estudo deverão ser tomadas
algumas medidas de minimização com vista a redução do nível sonoro provocado
pelos ventiladores instalados nos pavilhões avícolas, bem como pela movimentação
de veículos que estão relacionados com a actividade regular do aviário.
Embora existam relativamente próximo da exploração 3 ou 4 casas de habitação
regular e uma vez que a circulação de veículos não utiliza o mesmo acesso admite-se
que não poderão ser afectadas pelo ruído gerado.

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

GESTÃO DE RESÍDUOS
Na fase de exploração os impactes mais significativos quanto aos resíduos estão
associados à sua produção e gestão. Uma vez que os resíduos produzidos não são
classificados como perigosos, unicamente a sua má gestão ou acondicionamento
impróprio poderão originar impactes negativos significativos.
No caso em estudo, a maior quantidade de resíduos a gerir são os dejectos das aves.

Apesar dos resíduos sólidos urbanos produzidos durante a exploração avícola serem
recolhidos pelos serviços municipalizados, são previamente triados e separados e
colocados no ecoponto respectivo. Outros tipos de resíduos, dadas as quantidades
bastante

reduzidas

produzidas

são

separados

e

recolhidos

por

empresas

especializadas.
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SISTEMAS ECOLÓGICOS
Uma vez que a área do estabelecimento não está incluída em nenhum dos
condicionantes da directiva “habitats”, não são expectáveis impactes negativos nestes
descritores durante toda a fase de exploração.

PAISAGEM/ ARQUEOLOGIA
Na fase de exploração considera-se que se está perante uma situação de introdução
de novos elementos construídos na paisagem (com a consequente alteração do relevo
e do coberto vegetal) que só por si apresentam sempre um impacte visual na
paisagem.

As diversas construções existentes na exploração apresentam uma configuração
alongada de altura baixa e não constituem uma intrusão visual.

Por outro lado, estes impactes são minimizáveis através da implementação de
algumas medidas nomeadamente a plantação de uma cortina arbórea em torno das
instalações, contribuindo para a valorização da paisagem quer em termos visuais quer
em termos ecológicos. Considera-se que estes impactes são pouco significativos, de
baixa magnitude embora permanentes.
Durante a fase de desactivação o impacte esperado é um impacte positivo e prendese com o facto da retirada das estruturas construídas e recuperação da paisagem
original.

Do relato relativo ao trabalho arqueológico concluímos que dada a falibilidade dos
trabalhos de superfície e as condições de visibilidade em que esta decorreu,
considera-se medida de minimização adequada o acompanhamento arqueológico de
quaisquer trabalhos de desmatação e escavação do solo na área de construção da
empreitada.
Neste descritor o impacte será nulo visto não estar prevista qualquer alteração ou
aumento das áreas ocupadas pelo projecto.
Dado que não se prevê impacto sobre os vestígios identificados, considera-se medida
de minimização suficiente a sua sinalização, de modo a acautelar qualquer dano sobre
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estes elementos resultante dos trabalhos de construção ou de circulação de
equipamento.
Dada

a

relevância

potencial

dos

monumentos

megalíticos

registados

nas

proximidades, a implementação de qualquer projecto no local deve prever a sua não
afectação

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

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

6. CONCLUSÕES
O presente ElA incidiu sobre a fase de exploração avícola da Aviarestal, com a
particularidade de o mesmo se encontrar construído desde 2004 e em exploração
regular para uma capacidade de 54.500 aves por cada bando.

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

A contiguidade com pequenas povoações da Freguesia de Dornelas constituiu à
partida a questão mais sensível, tendo por isso havido particular cuidado com as
vertentes Ar Ambiente, Ruído e Resíduos.

Considerando o tipo de actividade e as condições de funcionamento actual do
estabelecimento, verificou-se que existe compatibilidade desta actividade com o meio
circundante quer em termos de ordenamento do território quer em termos de
receptores envolventes próximas da exploração avícola.

Da avaliação efectuada verificou-se que na fase de exploração não foram identificados
impactes negativos significativos que ponham em causa a exploração, sendo possível
verificar uma relação de boa integração com a ocupação agrícola. Todo o perímetro da
exploração é envolvido por áreas de floresta e /ou pequenas áreas agrícolas de
exploração familiar direccionadas para auto – abastecimento.

Face ao exposto, foram identificadas um conjunto de pequenas medidas de
minimização que já são adoptadas e que visam essencialmente melhorar o
funcionamento geral da exploração e adaptar a mesma ao cumprimento da legislação
ambiental em vigor, especialmente o diploma PCIP sempre com a adopção das
MTD’s.

Por último, refira-se a importância da manutenção deste estabelecimento em
funcionamento (dois pavilhões) e da adequação ambiental face aos normativos legais
em vigor, com óbvias repercussões positivas quer no desenvolvimento económico e
social da própria empresa, quer indirectamente no meio social e económico em que
está inserida.
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