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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
Agrogoito – Sociedade Agropecuária do Magoito, Lda., e onde se descrevem os seguintes pontos:
descrição do projecto; situação actual da área (situação de referência); efeitos previstos
(impactes) durante a fase de exploração; e medidas propostas.
O conteúdo e os métodos adoptados no EIA estão de acordo com a legislação de Avaliação de
Impacte Ambiental, 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 respectiva 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 informação contida neste Resumo Não Técnico (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 do projecto é a empresa Agrogoito – Agropecuária do Magoito, Lda. tendo
adjudicado à IPA - Inovação e Projectos em Ambiente, Lda. a elaboração do respectivo EIA.
A autoridade licenciadora é a Direcção 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).
O presente relatório foi elaborado entre Março e Junho de 2013, com atualizações em Dezembro de
2013.
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2.

O QUE É O PROJETO

O aviário Agrogoito e respectivas instalações (principais e de apoio – figura 1) localizam-se no
lugar de Casal dos Pianos, freguesia de São João das Lampas e concelho de Sintra, distrito de
Lisboa (Figura 2). As instalações encontram-se a Noroeste da vila de Sintra, a cerca de 10 km.
O aviário Agrogoito desenvolve a actividade de engorda avícola, tendo como objectivo a actividade
de engorda de frango em regime intensivo, para uma capacidade instalada total, incluindo todos os
pavilhões (oito), de 351.648 aves, estando, assim, abrangida na rubrica PCIP 6.6a - Instalações
para a criação intensiva de aves com espaço para mais de 40.000 aves, do Decreto-lei n.º
194/2000, de 21 de Agosto.

Figura 1 – Aspecto geral da instalação avícola (montagem com efeito olho de peixe)

O projeto apresenta-se em fase de exploração, laborando desde 1980, e pretende desenvolver a
actividade de criação de frangos de carne, desde a chegada dos pintos do dia, até à idade de abate
(30 - 35 dias de vida), laborando na exploração cerca de cinco trabalhadores.
A exploração tem uma área coberta de 13.996,0 m2 e uma área total de 53.200,0 m2. O aviário
assenta na base física de oito pavilhões com uma área bruta total de 13.776,0 m2. Sendo a área
total útil dos pavilhões de 13.525,12 m2, a capacidade máxima do aviário é de 351.648 frangos, ou
seja, 43.956 aves por pavilhão, a que corresponde uma densidade de 26 aves por m2.
Sabendo que os pavilhões são ocupados aproximadamente até 6 vezes por ano e que um bando é
em geral constituído por 351.648 aves, prevê-se uma produção anual de dois milhões de frangos
de carne (351.648 frangos x 6 bandos, com uma taxa de 3% de mortalidade).
Para além dos pavilhões a instalação avícola detém as seguintes infraestruturas (Figura 3): zona
de desinfeção de veículos, filtro sanitário, casa de habitação, armazém de substractos para camas
de aves, armazém de casca de pinha, fossa doméstica (três), vala absorvente (três), posto de
transformação, silo de rações (oito), armazém de detergentes, desinfectantes e medicamentos,
furo artesiano, depósito de água, contentor de cadáveres, contentor com gerador de emergência e
depósito gasóleo (1.000 litros), queimador (oito), depósito de hipoclorito para tratamento de água
(1.000 litros), arrumos, escritório, armazém de manutenção e materiais de utilização.
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Apresenta-se na seguinte figura 4 a localização do aviário Agrogoito em fotografia aérea.

Figura 4 – Localização do projeto em Fotografia aérea (altitude 721 metros)
(Fonte: Google Earth, 2012)

Após vazio sanitários os pintos dão entrada nos pavilhões com um dia de vida, onde permanecem
por um período de 4 a 5 semanas aproximadamente, ao fim do qual, os frangos de carne seguem
para o abate, com um peso vivo de aproximadamente 1,5 kg.
O processo produtivo é esquematizado de acordo com o diagrama da figura 5. Este processo
compreende sete fases consecutivas, respectivamente:
•

Preparação do Pavilhão

Na fase de preparação dos pavilhões, são desenvolvidas actividades que têm por objectivo adequar
as condições físicas e higio-sanitárias existentes, à recepção dos pintos do dia.
Após o período de vazio sanitário (3 a 4 semanas), de fundamental importância, para manter as
condições higio-sanitárias ideais para recepção dos pintos do dia, procede-se à verificação de todo
o material, pipetas, linhas de distribuição de ração, silos de armazenamento de ração, depósitos de
armazenamento de água, circuito de adição de cloro à água, gerador de emergência, etc., e
executam-se eventuais reparações.
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Nas camas das aves, é utilizado um material absorvente (ex: casca de arroz ou palha, tendo em
conta as actuais restrições à utilização de aparas, devido a eventual presença de dioxinas), que é
descarregado para o interior dos pavilhões e espalhado sobre o pavimento até atingir uma
espessura

de

7

cm

aproximadamente.

Como

fonte

de

energia

são

utilizadas

caldeiras,

nomeadamente, geradores de ar quente a partir da combustão da casca de pinha/pinhão.
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Figura 5 –Esquema do modo de produção intensiva de frangos de carne no Aviário do Magoito
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•

Recepção dos pintos

Previamente à recepção dos pintos do dia, a temperatura no interior dos pavilhões, é estabilizada a
um nível de conforto adequado (28º a 30º C). Os pintos do dia são descarregados das caixas de
transporte plásticas reutilizáveis, cada uma contendo 100 pintos, que são espalhados ao longo do
pavilhão.
O fornecimento de água é feito através de 5 linhas longitudinais uniformemente distribuídas,
munidas de pipetas, constituindo um sistema optimizado, que não permite o encharcamento de
camas e por consequência não propício ao desenvolvimento de patogenicidades e minimizador da
eventual volatilização de amoníaco (NH3).

A ração é distribuída através de 4 linhas (sem-fim),

uniformemente distribuídas, no sentido longitudinal dos pavilhões, processando-se a distribuição da
ração de modo automático.
•

Iniciação/Engorda/acabamento

Os pintos do dia são alimentados com ração e água ad libitum. Nos primeiros dias, a ração é
apresentada sob a forma de migalha e posteriormente, sob a forma granulada. A fase de
acabamento tem uma duração de 5 dias aproximadamente, e compreende a administração de uma
dieta adequada às necessidades nutritivas das aves, tendo em vista igualmente a segurança
sanitária da carne (ração de retirada).
•

Remoção dos cadáveres

Os cadáveres das aves (subprodutos da categoria 2.), são retirados diariamente dos pavilhões e
colocados em recipientes impermeáveis, vedados e isolados termicamente, colocados junto à saída
da exploração, protegidos por um pequeno telheiro, sendo posteriormente transportados para uma
unidade de subprodutos devidamente legalizada para o efeito como é o caso da unidade de
tratamento de subprodutos de cat. 2. da Interaves, S. A..
•

Apanha, transporte e descarga no matadouro

Nesta fase, os frangos são apanhados e colocados em jaulas, que seguem num veículo
devidamente licenciado para o transporte de aves vivas, até ao centro de abate de aves da Avibom
Avícola, S.A., ou outro devidamente licenciado.
•

Remoção dos estrumes

Após a saída de cada bando para abate, os estrumes são removidos tão rapidamente quanto
possível (cerca de uma semana), e encaminhados de acordo com o Plano de Gestão de Efluentes
que faz parte integrante do pedido de Licenciamento REAP e PCIP.
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Lavagem e desinfecção das instalações e equipamentos, e vazio sanitário

•

Retirado o bando, procede-se à lavagem e desinfecção dos comedouros, sendo as águas de
lavagem (em quantidades reduzidas), directamente despejadas sobre o estrume, reduzindo assim
a possibilidade de se levantarem muitas poeiras, aquando da remoção do referido estrume.
A limpeza dos pavilhões é feita a seco, de modo a não afectar a conservação do material de
natureza metálica, nem a funcionalidade do equipamento eléctrico existente nas instalações. É
realizado

um

varrimento

e,

subsequentemente

procede-se

à

desinfecção

por

fumigação.

Ulteriormente, o pavilhão é submetido a um período de vazio sanitário, com uma duração entre 3 e
4 semanas.

3.

QUAL É A SITUAÇÃO ATUAL
•

Clima e microclima

O clima na área em estudo insere-se num clima temperado húmido, com temperatura média do
mês mais frio superior a -3ºC e inferior a 18ºC, em que mês mais seco apresenta uma precipitação
inferior a 30 mm e no mês mais chuvoso do Inverno precipita mais de três vezes. A temperatura
média do mês mais quente é inferior a 22ºC.
O vento nesta área faz-se sentir durante todo o ano, durante o Verão a sua incidência é
predominantemente de Norte (25% dos registos a uma velocidade média de 18,3 km/h) e de
Noroeste (23% dos registos a uma velocidade média de 18,3 km/h), verificando-se um maior
equilíbrio nos rumos nos meses de Inverno.
•

Geologia, geomorfologia e hidrogeologia (recursos hídricos subterrâneos)

As formações geológicas com maior representação na área do projecto são Dunas e Areias e de
Basalto e Dolerito, sendo a sua vulnerabilidade classificadas como muito elevada a baixa,
respectivamente. Ao nível geomorfológico, a exploração avícola encontra-se a uma altura (cota
altimétrica) que varia entre os 90 e os 100 metros, sendo uma área de relevo pouco acentuado (0º
e 4º). A área do projecto insere-se numa zona de intensidade sísmica nove (da Escala de Mercalli).
As águas subterrâneas inserem-se nas Bacias das Ribeiras do Oeste. A água encontra-se em bom
estado químico, no entanto a análise estatística efectuada permitiu identificar uma tendência
significativa de subida de metais (nomeadamente parâmetro cádmio).
Por um lado, as pressões quantitativas exercidas sobre a massa em análise mais significativas são
a agricultura e outras (não identificadas) com a cerca de 36,4% e 33,5%, respectivamente. Por
outro lado nas as pressões qualitativas, a agricultura surge como fonte de origem difusa com uma
expressividade de 65%.
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No que diz respeito às captações de água subterrânea, na proximidade do aviário Agrogoito
existem duas captações privadas. Ambas são furos de captação, com finalidade de rega para
actividade agropecuária e actividade industrial, devidamente licenciados.
Refira-se, ainda, que, a exploração existente não tem ligação com a rede pública de água.
Relativamente ao consumo, para abeberamento de aves, restantes actividades, e uso doméstico,
este é efectuado através de um furo licenciado, com consumo anual avaliado abaixo dos 15.000
m3/ano.
•

Solos e usos do solo

A exploração avícola, quanto ao tipo de solo, localiza-se em grande parte (55%) em áreas sociais,
cerca de 45% da área total do terreno encontra-se na associação de solos. Relativamente à
capacidade de uso do solo, surge a associação de classes de menor interesse agrícola (De+Ce, em
cerca de 30% da área total do terreno, as áreas Sociais em cerca de 55%, e De+Ds nos restantes
15%).
Relativamente à ocupação do solo, a área da exploração avícola insere-se na sua totalidade em
classe de áreas agrícolas e agroflorestais – sistemas culturais e parcelares complexos. No geral a
área em estudo situa-se numa zona rural com uma paisagem assente em áreas agrícolas e
agroflorestais associadas a culturas temporárias (estufas), permanentes e matos, com habitações
dispersas.
•

Recursos hídricos superficiais e qualidade da água

A área abrangida pela exploração avícola enquadra-se no Plano das Bacias Hidrográficas das
Ribeiras do Oeste, nomeadamente na bacia hidrográfica das Ribeiras Costeiras do Oeste. Segundo
a carta militar (nº401-A), no local da exploração avícola não existe passagem de qualquer tipo de
linha de água. Na sua envolvente directa, a Nordeste (a 50 metros) e a Sul (a 100 metros) refirase a existência de uma linha de água em ambas as orientações, sendo esta última identificada
como a ribeira do Açougue. Não existe nenhuma estação de qualidade da água (SNIRH) na ribeira
do Açougue (linha de água mais próxima do projecto em estudo).
Não é efetuada qualquer descarga para linha de água, resultante da actividade da exploração
avícola. As únicas águas residuais produzidas na exploração avícolas são os efluentes domésticos
resultantes das instalações sanitárias, existindo três fossas com vala absorvente dimensionadas
para os cinco trabalhadores existentes. A fracção sólida das três fossas com vala absorvente é
retirada anualmente pelos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Câmara Municipal
de Sintra.
Quanto às pressões exercidas na bacia das ribeiras costeiras do Oeste, por tipo e sector. As mais
significativas pontuais são no sector urbano e actividade pecuária. A carga da poluição difusa é
mais significativa na agricultura e floresta.
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•

Factores biológicos e ecológicos

A área em estudo insere-se em área de Parque Natural Sintra-Cascais (PNSC) e na unidade Litoral
Rocense, que inclui a área de ocupação agrícola do Planalto de São João das Lampas, embora esta
seja referida como uma área de grande diversidade paisagística e de habitats - apresentando em
algumas zonas um elevado valor natural aos níveis geológico e geomorfológico, florístico e
faunístico - quando se considera a Carta de Valoração Ecológica dos Habitats Naturais do PNSC,
que figura os principais locais com interesse de conservação, a área da exploração avícola não se
insere em habitats de valor ecológico.
Quanto ao elenco de espécies, quanto à flora e comunidades vegetais, efectuado no Plano de
Ordenamento do PNSC e cartografia de apoio, a área da exploração avícola não se confronta com
as espécies de conservação prioritária identificadas. Porém, a área da exploração avícola encontrase em classe de valor florístico elevado e muito elevado, segundo a Carta de Valores Florísticos do
Parque Natural de Sintra-Cascais.
No que respeita a Fauna – mamíferos, e considerando o elenco de espécies de conservação
prioritária efectuado no Plano de Ordenamento do PNSC, e cartografia de apoio, a área da
exploração avícola não se confronta com as espécies identificadas, nem mesmo na envolvente mais
directa. Quanto à avifauna, e de entre as espécies identificadas e considerando a cartografia de
apoio do Parque Natural Sintra-Cascais, a área da exploração avícola não se confronta área de
nidificação e distribuição das mesmas, nem mesmo na envolvente mais directa. Segundo a Carta
de Valores Faunísticos do Parque Natural de Sintra-Cascais a área da exploração avícola não se
encontra em área com valor faunístico.
•

Qualidade do ar

As principais fontes poluentes, dada a inexistência de zonas industriais na área em estudo, são as
fontes de emissão móveis provenientes do tráfego rodoviário nas vias de circulação existentes,
fontes de poluição difusas, tais como campos agrícolas, explorações pecuárias/suiniculturas,
transportes e florestas. Na envolvente directa, encontram-se diversas explorações agrícolas,
estufas e outras actividades associadas, e uma suinicultura em exploração. Considera-se, segundo
a análise efectuada a área de exploração avícola poderá apresentar sinais de degradação.
Destaca-se

a

presença

de

fontes

fixas

de

emissão

atmosférica,

no

aviário

Agrogoito,

correspondentes às emissões produzidas pela combustão de biomassa ou GPL que se destinam ao
aquecimento dos pavilhões avícolas.
O receptor sensível identificado corresponde ao espaço destinado ao caseiro / funcionários da
exploração dentro do limite das instalações. Sendo esta considerada o ponto sensível mais próximo
da actividade da exploração, a cerca de 15 metros do pavilhão.
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•

Ruído

O ambiente sonoro na generalidade é influenciado

pela circulação rodoviária existente - que é

muito reduzida - e a laboração da exploração avícola que não perspectiva serem um factor de ruído
elevado para o local e envolvente.
•

Resíduos

Decorrente do processo de engorda de frangos, a instalação avícola Agrogoito em termos de
resíduos produz sobretudo estrume de animais (encaminhado para destino adequado). Tendo
depois a produção de outros tipos de resíduos associados a esta unidades em quantidades mais
reduzidos estando também assegurado o encaminhamento adequado.
•

Paisagem

Considerando a Carta de Unidade de Paisagem do Parque Natural Sintra-Cascais, a área da
exploração avícola insere-se na Unidade de Paisagem I – Terra Saloia (ou Zona agrícola) e na
Subunidade a) Planalto de São João das Lampas. Esta unidade de paisagem caracteriza-se por uma
elevada compartimentação que é resultado das sucessivas partilhas da propriedade, que têm maior
incidência no Planalto de S. João da Lampas, zona de grande tradição agrícola e de solos pouco
espessos e pedregosos.
A subunidade do Planalto de São João das Lampas apresenta uma paisagem que se caracteriza por
um relevo ondulado expressivo, rasgado pelos vales encaixados. Os matos rasteiros ocupam a
faixa costeira, articulados por vezes, com alguma agricultura, surgindo em pomares regulares
estremes.
Em termos paisagísticos, o local do projecto apresenta uma qualidade visual média a elevada,
vulnerabilidade e capacidade de absorção visual média a elevada. E quanto ao valor, Carta da
Paisagem Cultural, integrada no Parque Natural Sintra-Cascais, a área da exploração avícola
insere-se na classe de Zona de Transição, classe esta que sucede à classe de Zona Tampão e à
classe de Paisagem Cultural de Sintra que coincide com a unidade de paisagem da Serra de Sintra.
A unidade em estudo regista alguma presença de elementos humanizados, nomeadamente das
infraestruturas da unidade de produção intensiva avícola e respectivas instalações de apoio, sendo
visualizada de algumas zonas como a Rua de Casal de Pianos.
•

Arqueologia e património cultural

No factor ambiental Património Cultural identificaram-se nove ocorrências, sendo uma de natureza
arquitectónica e oito arqueológicas, todas localizadas na ZE (Zona Envolvente). No âmbito do
trabalho de campo não se identificaram vestígios arqueológicos na área do Projeto. Na área de
Estudo não se encontram referenciados imóveis classificados ou em vias de classificação.
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•

População, emprego e actividades económicas

Em termos populacionais, e ao nível da freguesia, São João das Lampas, no período decorrente
entre 1991 e 2011, o valor da população residente teve uma variação positiva de cerca de 25%, de
1991 a 2001, e de 18% entre 2001 e 2011. O concelho de Sintra, entre os anos de 1991 e 2001,
registou uma variação total da população positiva de cerca de 40% e entre os anos de 2001 e
2011, uma variação 4%.
O concelho de Sintra e a freguesia de São João das Lampas assistem, nos últimos anos, ao reforço
do sector terciário, o qual se tem vindo a constituir como o mais importante sector de
desenvolvimento económico local, reflectindo um padrão que visa aproveitar as principais
vantagens oferecidas pelo território concelhio e pela sua integração na AML.
Quanto às actividades económicas, no concelho de Sintra, e no sector terciário, são os ramos de
actividade do comércio por grosso e a retalho/reparação de veículos automóveis e motociclos e
outras actividades de serviços (como organizações associativas e serviços pessoais) que ganham
destaque, com um peso de 21% e 22%, respectivamente, ao nível do concelho.
A freguesia de São das Lampas, surge como grande área agrícola, sendo esta a área com maior
ocupação agrícola do Parque Nacional Sintra-Cascais, onde se encontrar áreas de hortícolas tanto
protegidas (estufas) como ao ar livre. A maior área é ocupada pela horticultura ao ar livre,
localizando-se os maiores núcleos, entre outros, no lugar de Casal de Pianos.
•

Instrumentos de ordenamento do território

Os instrumentos de ordenamento do território identificados e que possuem potenciais implicações
com a área de projecto são: Plano de Ordenamento do Parque Natural Sintra-Cascais (POPNSC),
Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) Sintra-Sado, Plano Regional de Ordenamento do
Território da Área Metropolitana de Lisboa (PROT-AML) e o Plano Director Municipal (PDM) de
Sintra.
Considerando os Instrumentos de Ordenamento do Território identificados anteriormente, e
relativamente às servidões e restrições de utilidade pública que abrangem a instalação avícola,
são: Rede Natura 2000, como Sítio de Importância Comunitária (SIC) Sintra/Cascais (PTCON0008,
nº 42) (Resolução do Conselho de Ministros nº 142/97, de 28 Agosto) e Área Protegida - Parque
Natural Sintra/Cascais (Nacional: Decreto-lei nº 292/81, de 15 de Outubro: cria a Área de
Paisagem Protegida de Sintra - Cascais; Decreto-lei nº 8/94, de 11 de Março: cria o Parque Natural
de Sintra - Cascais; Resolução do Conselho de Ministros nº 142/97, de 28 de Agosto: cria o Sítio
“Sintra-Cascais” (proposto para Sítio de Interesse Comunitário - SIC - rede Natura 2000); Portaria
nº 53/2008 de 18 de Janeiro aprova a Carta de Desporto de Natureza); Reserva Ecológica Nacional
(REN) (Decreto-lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto e a Declaração de Rectificação n.º 63- B/2008,
de 21 de Outubro, sendo complementada pela Portaria n.º 1247/2008, de 4 de Novembro e pela
Portaria n.º 1356/2008, de 28 de Novembro).
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Os condicionamentos decorrentes do Parque Natural de Sintra-Cascais são os fixados pelo
regulamento e respectivo Plano de Ordenamento, publicados no Decreto Regulamentar nº 9/94, de
11 de Março, bem como as áreas que, embora integradas na REN, se inscrevam dentro dos limites
do Parque Natural de Sintra-Cascais ficam sujeitas ao regime específico e constante dos
respectivos Plano de ordenamento e regulamento. A unidade já existia antes da legislação ser
publicada e dispõe de importantes condicionantes que importa compatibilizar nomeadamente a
proteção das arribas e zona de recarga dos aquíferos para as quais são propostas medidas no
ponto 5.

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 construído - e em condições de
operação - pelo que incidirá sobre a fase de exploração.
•

Clima e microclima

No que se refere aos principais impactes detectados ao nível do microclima não são expectáveis
impactes significativos sobre este factor ambiental dadas as características e natureza deste tipo
de projecto.
•

Geologia, geomorfologia e Hidrogeologia (recursos hídricos subterrâneos)

Quanto aos impactes esperados estes decorrem da presença física da exploração avícola, consumo
de água subterrânea e da produção de águas residuais domésticas dos cinco trabalhadores.

As

áreas impermeabilizadas (Pavilhões e acessos) alteram a drenagem superficial, diminuem a taxa
de infiltração, contudo, as áreas impermeabilizadas existentes na exploração avícola são pouco
significativas (17.994 m2) o que corresponde a cerca de 34% da área total, pelo que não se
esperam que ocorram modificações no regime hidrológico e hidrogeológico, resultando um impacte
negativo mas pouco significativo.
Quanto ao consumo de água subterrânea proveniente do furo de captação, desde que seja
cumprido o volume mensal máximo do alvará de licença de captação (2 000 m3), o impacte
resultante da exploração do furo é reduzido. No que diz respeito às captações de água
subterrânea, na proximidade do aviário Agrogoito existem duas captações privadas, sendo que as
mesmas são do tipo furos, com finalidade de rega e actividade agropecuária e actividade industrial,
devidamente licenciados.
Solos e usos do solo
Na fase de exploração da instalação avícola os principais impactes previstos são decorrentes da
presença física do aviário (ocupação do solo), destino adequado dos resíduos produzidos e
potencial circulação de veículos.
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Em termos de ocupação o impacte mesmo que negativo é pouco significativo, pois a exploração
avícola insere-se em solo pouco fértil e com poucas capacidades e severas limitações, ocupando
cerca 0,02 % do total do Parque Natural Sintra-Cascais, onde se localiza.
Como resultado da actividade desenvolvida na exploração em estudo, verifica-se o aumento de
transporte de cargas e descargas de/e para a exploração, que poderá originar alguns impactes
negativos indirectos e pouco significativos sobre o solo. Porém, face ao número reduzido e à
diminuta frequência, o impacte das emissões de poeiras e/ou derrames dos resíduos transportados
para a envolvente é sem significado.
•

Recursos hídricos superficiais e qualidade da água

Durante a fase de exploração da instalação avícola os impactes previstos para os recursos hídricos
superficiais e qualidade da água estão relacionados com as actividades e funcionamento da
instalação e consequente alteração da qualidade das águas de superfície, dos seus usos definidos e
das águas subterrâneas associadas.
As actividades desenvolvidas na exploração avícola susceptíveis de impactes são: limpeza e
desinfecção das instalações e equipamentos; gestão dos resíduos produzidos na exploração;
consumo de água na exploração avícola; descargas/emissões águas residuais domésticas.
Considerando que a linha de água mais próxima se localiza a cerca de 50 metros, a actividade da
exploração avícola não terá influência sobre a qualidade da água.
No que se refere à descarga de águas residuais domésticas, e face aos valores em causa,
considerando que o efluente é tratado numa fossa compartimentada com ligação a trincheira
absorvente devidamente dimensionada (2.160 litros cada fossa) para o número de trabalhadores
existentes (cinco), e assegurando a remoção regular das lamas produzidas, o impacte daqui
resultante é pouco significativo. No entanto são sugeridas medidas a adoptar para reduzir esse
impacte (adopção de uma fossa estanque).
•

Factores biológicos e ecológicos

Durante a fase de exploração da instalação avícola os impactes previstos para fauna, vegetação e
habitat, estão relacionados com a presença física da instalação e seu funcionamento e circulação
de veículos que decorre na zona já intervencionada.
Quanto à presença das infraestruturas da instalação estas não apresentam alturas muito
significativas (até 6 metros), e pelo facto de estarem já implementadas, não são expectáveis
perturbações ou agravamento do comportamento da avifauna. Espera, assim, um impacte negativo
mas sem significado que pode ser ainda atenuado com a instalação da cortina arbórea.
Quanto à flora, a circulação automóvel e pedonal resulta num impacte negativo mas pouco
significativo, considerando o pequeno fluxo de tráfego à instalação e ao pequeno número de
trabalhadores (cinco) na instalação. Acresce que face à presença da instalação desde os anos 80
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existe já uma adaptação a sua presença. De forma a minimizar a perturbação nas espécies
identificadas deverão ser salvaguardadas as espécies arbustivas que se encontrem, quer dentro da
instalação, quer na sua envolvente directa.
•

Qualidade do ar

Os principais impactes ambientais associados à fase de exploração do aviário, ao nível da qualidade
do ar, são a emissão de gases poluentes (fontes fixas), emissão difusa de poluentes gasosos
(compostos odoríficos) e circulação de veículos.
Relativamente às emissões de gases poluentes, o combustível utilizado no sistema de aquecimento
(biomassa ou GPL), o que conduz a emissões gasosas usuais neste tipo de combustão e com
volume muito reduzido. Assim, considera-se este impacte negativo mas com pouco significado.
As emissões difusas, cheiros, a ocorrer, são provenientes dos dejectos das aves (essencialmente
amoníaco), com uma produção anual média de 1.477 toneladas. Com vista a minimizar as
emissões, o aviário tem em atenção diversas medidas principalmente para manter as camas secas.
Dada a localização da instalação, em área agrícola e agro-florestal, e com receptor sensível a 15
metros, o podendo em algumas circunstâncias criar alguma incomodidade. Refira-se, porém, que o
receptor identificado corresponde ao espaço destinado aos funcionários da exploração.
Quanto à circulação de veículos, dadas as fontes emissoras e sua frequência, prevê-se que a
quantidade e características dos poluentes emitidos não sejam suficiente para causar impactes
ambientais. Assim, o impacte mesmo que negativo será sem significado.
•

Ruído

Relativamente à avaliação de impactes na componente acústica do ambiente associada à
exploração avícola não é um aspecto problemático pela tipologia de fontes existentes. O tráfego
verificado semanalmente poderá variar no mínimo entre duas vezes por semana para transporte de
ração e no máximo um camião, cinco vezes durante uma semana para transporte de aves vivas
(saída do bando).
Tendo em conta a reduzida quantidade de veículos em causa, não se considera a ocorrência de
situações graves de congestionamento de tráfego e de degradação do pavimento das vias
utilizadas por estes veículos. Atendendo a que o volume de tráfego previsto é pouco significativo e
aliado a uma velocidade forçosamente reduzida, e da presença de habitações dispersas na área
directa ao aviário, considera-se também que os mesmos estão associados a um impacte negativo,
contudo sem significado importante sobre a qualidade de vida das populações mais próximas
decorrentes da emissão de ruído resultantes da circulação automóvel.
•

Resíduos

Durante a fase de exploração os principais impactes serão decorrentes do processo de
funcionamento da instalação avícola. Tendo em conta os resíduos produzidos, respectivas
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quantidades, e os procedimentos a que os mesmos são sujeitos após a sua produção
(encaminhamento para valorização e tratamento em unidades adequadas exterior a esta unidade),
os impactes ambientais negativos são sem significado, estando a ser tomadas todas as medidas de
preservação ambiental e cumprimento da legislação em vigor. Assim, o impacte da correcta gestão
dos resíduos valorizados é positivo com significado.
•

Paisagem

O principal impacte associado à fase de exploração prende-se pela presença física do aviário, ou
seja, a introdução de novos elementos que podem gerar uma nova percepção visual da paisagem,
dependente, pois, das características morfológicas, volumétricas e cromáticas do aviário e da
existência de potenciais observadores e sua aceitação.
Ao nível da paisagem, a exploração avícola, pelas necessidades de espaço, volumetria do edificado
e desenho/materiais de arquitectura dos pavilhões apresenta-se como um elemento com impacte
negativo elevado. No entanto, toda esta estrutura edificada necessária à exploração é beneficiada
pelo facto de se inserir numa paisagem assente em área rural, com povoamento agrícola,
associada a uma elevada qualidade visual da paisagem e com uma elevada capacidade de absorção
dos impactes, apesar de se inserir em área de Parque Natural Sintra-Cascais.
Na zona circundante da instalação existe em alguns pontos uma cortina arbórea, que constitui uma
faixa de protecção e isolamento. No interior existe alguma vegetação, nomeadamente árvores e
arbustos, próprios da região, que valorizam a paisagem. Todavia, deverá ser adoptada como
medida a conservação do bom estado do aviário e sua envolvente direta, bem como uma cortina
arbórea reduzindo o impacte visual da mesma. Prevê-se um impacte negativo mas com pouco
significado.
•

Arqueologia e património cultural

Não foram identificados impactes sobre as ocorrências de cariz cultural e o terreno correspondente
à actual instalação industrial não apresenta interesse arqueológico pelo que não se prevê medidas
neste ponto.
•

População, emprego e actividades económicas

Durante a fase de exploração os principais impactes serão decorrentes da presença física da
exploração avícola, sua actividade e circulação de veículos. Refira-se no entanto o factor atenuador
do distanciamento a aglomerados populacionais.
O aviário e sua actividade contribui para o desenvolvimento e criação de valor, nomeadamente a
economia local, a fixação de residentes, a manutenção da paisagem humanizado, promovendo uma
melhoria da qualidade de vida no espaço rural. Assim, prevê-se que o impacte seja positivo mas
limitado.
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•

Instrumentos de ordenamento do território

Na fase de exploração o principal impacte é decorrente da presença física da exploração avícola e a
sua actividade. Embora a existência deste aviário desde 1980 seja anterior a algumas das
condicionantes nomeadamente as constantes do regulamento do Plano de Ordenamento do Parque
Natural Sintra-Cascais (1994) e a Reserva Ecológica Nacional do PDM (1996), coloca-se a questão
de compatibilização e sua re-localização em momento oportuno. Assim, o proponente disponibilizase para contribuir para (1) as funções ecológicas definidas e (2) em com o desenvolvimento na
unidade operativa de Casal dos Pianos/Lomba dos Pianos (UOPG 2) concertar a sua relocalização a
médio prazo.
•

Aspectos económicos

Importa referenciar que promotor fez investimentos na preparação do processo atual de
licenciamento que não estão rentabilizados e valorizados economicamente. No que diz respeito à
viabilidade e interesse destas unidades é de referir a procura deste tipo de carne e que:
1.

“O sector de produção carnes de aves em Portugal atravessa uma fase muito difícil, em
termos económico-financeiros, decorrente, por um lado, da globalização do mercado com a
importação de carne de aves congelada vindas do Brasil, e por outro lado, da pressão
exercida pelas grandes cadeias de distribuição moderna, tudo concorrendo para esmagar,
por completo, as margens de lucro das empresas avícolas.

2.

Em decorrência do que se precede, presentemente em Portugal, torna-se a inviabilização
económica de novas instalações, verificando-se uma paralisia no âmbito do sector avícola
no que toca a novas construções o que conduziu mesmo a que o grau de autossuficiência
quanto à produção de carnes de aves tenha descido de 100% para 92%, tornando assim
deficitário com implicação na balança de pagamentos.”

5.

QUE MEDIDAS SERÃO ADOTADAS

No sentido de melhorar o desempenho ambiental do projecto e impedir os poucos impactes
negativos identificados, o EIA sugere um conjunto de medidas (para além das anteriormente
referenciadas), que deverão ser aplicadas na fase de exploração, muitas delas já adoptadas pela
exploração avícola. Entre elas, destacam-se as seguintes:
Garantir as boas condições físicas do sistema de recolha/tratamento de efluentes domésticos
existente, de forma a evitar a ocorrência de eventuais situações acidentais, nomeadamente a
passagem para sistema estanque da fossa no futuro.
Para o factor biologia e ecologia, as medidas a considerar passam pela salvaguarda das espécies
arbustivas que se encontrem, quer dentro da instalação, quer na sua envolvente directa; rever
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projecto de integração paisagística associado, conforme o estabelecido no regulamento do PNSC;
promover o bom estado de conservação das infraestruturas; limitar acesso a pedonal às áreas
restritas ao efeito.
No factor qualidade do ar: 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
controlo

nutricional

dos

animais,

nomeadamente

ajustando

o

respectivo

teor

proteico,

incorporando dietas com menores teores de azoto e incorporação nas mesmas de enzimas
glucídicas e proteolíticas, capazes de melhorar a digestibilidade de diversos constituintes orgânicos
dos alimentos, desta forma diminuindo a quantidade de fezes; medidas de redução de consumo de
energia, aproveitando (sempre que possível) as eventuais condições de ventilação natural;
minimização do tempo de exposição do estrume retirado dos pavilhões, providenciando o seu
transporte com destino a compostagem no mais curto espaço de tempo possível.
Ao nível do ruído, são propostas algumas recomendações como manter em bom funcionamento os
equipamentos mecânicos, efectuando revisões e trabalhos de manutenção desses equipamentos,
de forma a evitar situações anómalas de emissão de ruído, assegurando a sua manutenção e
revisão periódica; a circulação de veículos pesados deve efectuar-se essencialmente em período
diurno. É recomendada, a redução da sua velocidade de circulação aquando do atravessamento de
zonas habitacionais.
Na gestão de resíduos o sistema de gestão de resíduos deve garantir uma correcta gestão,
separação de resíduos e posterior encaminhamento a destino final adequado. A instalação deverá
continuar a 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.
Para o factor paisagem, as medidas a considerar são: assegurar uma célebre e eficaz integração
paisagística da exploração, nomeadamente a manutenção e melhoramento da cortina arbórea
existente e conservação das infraestruturas e respectivos acessos, de modo a atenuar os impactes
visuais e aumentar a capacidade de absorção da área intervencionada; proteger a paisagem
associada ao Parque Natural Sintra-Cascais, e às actividades que dele advém e persistem; deverão
ser conservados e respeitados os princípios da sustentabilidade ambiental, assegurando a
conservação dos valores naturais, e a exploração sustentável dos recursos, incluindo água, solo,
paisagem e biodiversidade; fomentar, de forma sustentável, o desenvolvimento da actividade
económica (agropecuária); favorecer a relação estreita entre a actividade avícola (actividade
humana) e qualidade do suporte ecológico regional.
Ao nível da socioeconomia, apenas merecerá destaque o investimento efectuado na unidade e o
potencial de produção avícola presente, bem como o modesto contributo (ainda assim muito
relativo) para a especialização económica local, em torno da produção avícola (frangos de carne),
valorizando o fomento para a economia nacional.
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Recomendam-se, ainda, medidas de gestão ambiental abrangendo vários níveis, como resíduos,
águas, energia e outros, com ligação à procura de sustentabilidade.

Note-se que a instalação

possui já implementadas medidas de minimização e de gestão ambiental e tem já adoptadas as
Melhores Técnicas Disponíveis (MTD’s) aplicáveis ao sector que correspondem a boas práticas
ambientais, nomeadamente para o consumo de água e energia, emissões difusas para a
atmosfera, técnicas nutricionais e boas práticas agrícolas na exploração intensiva de aves e de
capoeira (frangos).
No decorrer da avaliação dos impactes foi identificado um conjunto de medidas entendidas como
condições ambientais e de funcionamento que visam contribuir para uma melhor desempenho
ambiental do aviário e das suas componentes.
As recomendações ao nível local assentam num conjunto de medidas e boas práticas no sentido de
assegurar um bom enquadramento paisagístico através da manutenção e melhoramento da cortina
arbórea, na boa estruturação e enquadramento das infraestruturas existentes e desactivadas, bem
como o arranjo exterior do espaço destinado ao caseiro / funcionários da exploração. Quanto às
áreas classificadas deverão ser garantidas as condições necessárias à estabilidade da arriba
(manutenção da vegetação e monitorização) e o funcionamento hidráulico (recarga) do aquífero e
redução da sua vulnerabilidade à poluição (alteração de fossa séptica com vala absorvente para
vala estanque) indicativamente apresentadas na figura 6.

Figura 6 – Apresentação espacial indicativa de algumas das medidas propostas
(Fonte: Google Earth, 2012)
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6.

SÍNTESE

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do aviário Agrogoito (Sociedade Agropecuária do Magoito,
Lda.), analisa os impactes da unidade de criação de frangos, com oito pavilhões, em fase de
exploração desde 1980, na zona de Casal de Pianos, concelho de Sintra.
Da avaliação efectuada no quadro do presente EIA, verifica-se que existem algumas situações que
acarretam impactes positivos e negativos (embora no geral reduzidos) e certos riscos, para as
quais foram sugeridas o conjunto de medidas de prevenção e minimização.
Quanto aos impactes económicos e sociais é de destacar que a unidade insere-se num território de
cariz rural, com dinâmica social e económica. A unidade emprega cinco trabalhadores e com seus
oito pavilhões pode atingir uma produção anual potencial de dois milhões de frangos de carne.
Deve ainda ser devidamente enfatizado o facto de a exploração no âmbito do processo de
licenciamento

ter

efectuado,

recentemente,

investimentos

e

adoptado

procedimentos

que

asseguram as boas técnicas produção e minimizam fortemente a ocorrência de eventuais impactes
ambientais negativos.
Alguns dos principais impactes ambientais identificados decorrem da presença física da exploração
avícola e a sua atividade, com reflexo por exemplo na paisagem, ecologia, ordenamento do
território, nomeadamente nas condicionantes de proteção das arribas e recarga dos aquíferos.
Nesse sentido e no âmbito do EIA são propostas medidas de: integração paisagística com a criação
de uma cortina arbórea e palete de cores; manutenção das espécies naturais na envolvente das
zonas construídas; assegurar a manutenção da vegetação natural nomeadamente entre os
pavilhões e a arriba incluindo a sua monitorização; adoção de um fossa estanque, zonas de
recargas dos aquíferos, bem como manter a desativação de algumas infraestruturas (armazém e
báscula e fossa na entrada).
Dado que está previsto futuramente o desenvolvimento da unidade operativa de Casal dos
Pianos/Lomba dos Pianos (UOPG 2), que inclui a relocalização de várias unidades pecuárias, o
promotor disponibiliza-se a concertar a sua relocalização a médio prazo no âmbito desse processo.
Em síntese o EIA do Aviário Agrogoito, existe desde os anos oitenta, pelo identificado, os seus
impactes são reduzidos, sendo importante a compatibilidade formal com as propostas de
ordenamento do território. Assim, o AIA poderá ser um processo de decisão, também, para
compatibilizar essa situação de forma equilibrada e num calendário adequado, tendo em
consideração os aspectos ecológicos, sociais e económicos.
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