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1. Introdução
O Estudo de Impacte Ambiental em análise foi elaborado pela empresa
Ambiteste – Tecnologias Ambientais lda., em parceria com a empresa
Engisaúde – Ambiente, Saúde e Formação, Lda.,

O EIA foi realizado tendo em conta o disposto no Decreto-Lei n.º 151-B/2013
de 31 de outubro e de acordo com a Portaria n.º 330/2001 de 2 de Abril.

Tem por objectivo analisar as implicações ambientais de todo o projecto, em
fase de execução, no sentido de identificar os potenciais impactes ambientais
significativos, indicando, sempre que aplicável, medidas de minimização e/ou
compensação dos potenciais impactes negativos gerados pela exploração do
projecto.

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico (RNT) do Estudo de
Impacte Ambiental (EIA) do projecto de execução da Exploração Avícola Bruno
Carneiro Unipessoal, Lda, situado na freguesia de Castro Daire, concelho de
Castro Daire, dando cumprimento ao regime jurídico da avaliação do impacte
ambiental.

Este 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, à situação ambiental
actual da sua área de localização e envolvente próxima, aos potenciais efeitos
negativos sobre o ambiente natural e social identificados e, ainda, às
respectivas medidas de mitigação propostas.

A elaboração do EIA decorreu de julho de 2013 a novembro de 2013 e foi
realizado por uma equipa pluridisciplinar.
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2. Identificação do
Licenciadoras

Proponente

e

das

Entidades

O proponente do projecto é a empresa com a denominação social: Bruno
Carneiro Unipessoal, Lda, com sede social na Rua do Travasso, N.º 2, Santa
Margarida, 3600-284 Castro Daire.

A instalação avícola por sua vez localiza-se em Chão do Cabeço, 3600 Castro
Daire.

A Entidade responsável pelo licenciamento deste tipo de projecto é a Direcção
Regional de Agricultura e Pescas do Centro.

3. Objectivos e Justificação do Projecto
A Exploração Avícola Bruno Carneiro Unipessoal, Lda. tem como objectivo a
viabilização a realização de um projecto de investimento que possa vir a dar
rendimento de modo a apresentar-se num futuro imediato como fonte de
receitas e projecto de vida pessoal.

Este projecto após a obtenção das autorizações de construção, e dos restantes
pareceres, justifica-se no terreno por si só na dimensão e no volume de
negócios, representando localmente uma mais-valia indiscutível em termos de
dinâmica social e económica.

Com esta intervenção o proponente pretende desenvolver a actividade avícola
promovendo o desenvolvimento da região, criação de postos de trabalho
directos e indirectos, o que nesta altura será uma mais-valia para os munícipes
de Castro Daire.

Em setembro de 2009, a Exploração Avícola Bruno Carneiro Unipessoal, Lda,
obteve da Camara Municipal de Castro Daire autorização para a construção de
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um aviário com uma área de 1 080m2. Este pavilhão terá sido inicialmente
licenciado para a capacidade de 109,08CN (18 180 frangos/ciclo).

Atendendo a diversas parcerias desenvolvidas entre o proponente e empresas
que asseguram o escoamento do produto, tornou-se necessário proceder ao
aumento da exploração avícola.

Foi submetido à DRAP Centro, declaração prévia de alterações, construção de
um novo pavilhão para ampliação da exploração avícola, a qual condicionou a
resposta a emissão de parecer favorável por parte do ICNF, que em sequência,
informa que a ampliação pretendida está sujeita a Avaliação de Impacto
Ambiental (AIA).

Assim, ao dar cumprimento ao regime jurídico da avaliação de impacte
ambiental, o proprietário prevê a alteração da capacidade licenciada na
exploração existente, face ao tipo de produção (peso médio de 1,50kg/frango)
e construção de dois novos pavilhões de acordo com a legislação que tutela a
actividade.

4. Descrição do Projecto
4.1

Localização

A área de implantação da Exploração Avícola localiza-se na freguesia da
Castro Daire, concelho de Castro Daire, distrito de Viseu (vd. carta n.º 01).

A propriedade onde se situa o estabelecimento encontra-se a cerca de 700m
da povoação de Vilar, a 1 800m de Codeçais e a 1 500m da Moura Morta (vd.
Carta n.º 3). O acesso pode ser feito por duas vias no sentido Castro Daire –
Lamego, tanto pela N2 como pela A24.
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Pela opção de circular pela N2, em Castro Daire, segue-se para norte na Av.
Da Misericórdia em direcção à Av. António Serrado. A sensivelmente 230m
aproximamo-nos de uma rotunda. Aí segue-se pela segunda saída para a Av.
Maria Alcina Fadista. Segue-se nesta avenida cerca de 1,2Km, após o qual
encontramos mais uma rotunda. Nesta rotunda segue-se pela 1.ª saída para a
N2. Após 4 km a circular na N2 aproximamo-nos de uma pequena cortada à
esquerda que da acesso à propriedade da Exploração Avícola Bruno Carneiro
Unipessoal Lda.

No que se refere à circulação pela A24, segue-se no sentido a Lamego, sai-se
da A 24 na saída 7 em direcção à N2/Castro Daire/Norte. A 750m mantem-nos
à

direita

no

cruzamento

e

segue-se

as

indicações

para

Moura

Morta/Lamego/Mezio e vira-se para a N2 após circular cerca de 130m nesta
estrada aproximamo-nos de uma pequena cortada à esquerda que da acesso à
propriedade da Exploração Avícola Bruno Carneiro Unipessoal Lda (vd. Carta
n.º 02).

4.2

Descrição das infra-estruturas

A exploração avícola em estudo pertence à empresa Bruno Carneiro
Unipessoal, Lda., e encontra-se incluída numa área total de 2,49ha. A área
impermeabilizada com os pavilhões, arrumos e anexos tem uma área total
aproximada de 0,4ha.

No pavilhão existente, Pavilhão n.º 1, com a área de implantação de 1
079,95m2, está licenciada a capacidade de 109,08CN (18 180 frangos), mas
atendendo à área e à técnica de exploração, pretende-se alterar para 133,2CN
(22 200 frangos) face ao tipo de produção (peso médio de 1,50Kg/frango),
garantindo o bem-estar animal.

Os pavilhões a construir (Pavilhão n.º 2 e Pavilhão n.º 3), serão implantados de
forma a garantir as distâncias regulamentares tanto às vias de acesso como
aos confinantes, serão executados com os materiais previstos nas peças
6
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desenhadas, obedecendo às disposições legais aplicáveis, organizados pelos
seguintes espaços, conforme indicado nas peças desenhadas:


Pavilhão 2 será constituído por dois pisos, a cave e o rés-do-chão. A
cave terá uma área de implantação de 22,96m2 destinada a armazém de
material para as camas. O rés-do-chão terá uma área de implantação de
total de 1281,14m2. Será constituído por uma área de gestão/controlo,
instalação sanitária/ vestiário e zona de produção, esta com a área útil
de 1247,53m2, com capacidade para 164,4CN (27400 frangos).



Junto ao rés-do-chão do Pavilhão 2, irão ser construídos dois anexos,
um destinado a armazém de biomassa (para alimentar o sistema de
aquecimento), e o outro anexo, onde será instalado o sistema de
aquecimento, que servirá o pavilhão 1 e 2, ambos os anexos terão a
área total de 167,33m2.



Pavilhão 3, a edificar quando o promotor tiver condições financeiras para
o efeito, terá uma área de implantação de 1211,39m2. Tal como o
Pavilhão 2 será dividido em dois pisos, cave e rés-do-chão. A cave
destina-se à instalação do sistema de aquecimento a resíduos lenhosos
e respectivo combustível e terá uma área de implantação de 22,96m2. O
rés-do-chão será constituído pela área de gestão/controlo, instalação
sanitária/ vestiário e zona de produção com a área útil de 1178,38m2,
com capacidade para 155,4CN (25900 frangos).

Prevê-se que os pavilhões funcionem autonomamente, designadamente
quanto ao sistema de alimentação e controlo ambiental.

Na área de gestão/controlo serão devidamente armazenados os medicamentos
e outros produtos necessários ao bem-estar das aves e todos os registos
relativos à produção. O acesso à área de produção está dotado de antecâmara
com tapete sanitário de passagem obrigatória para desinfeção do calçado. As
restantes portas, destinam-se exclusivamente a facilitar o ciclo de produção
(saída das aves e lavagem/desinfeção do pavilhão). As instalações
sanitárias/vestiários de apoio a cada pavilhão serão dotadas de cabine de
sanita, urinol, duche, lavatório, equipada dos respetivos utensílios necessários
7
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à sua utilização, provida de meios apropriados para a mudança de
vestuário/calçado e estojo de primeiros socorros.

As fundações serão executadas em betão ciclópico à profundidade julgada
conveniente, conforme projecto de estabilidade. O pavilhão será executado
com pilares e asnas metálicas na estrutura.

As paredes e cobertura serão executadas em painel tipo “sandwich” com a cor
indicada nas peças desenhadas, com isolamento térmico em poliuretano de
50mm na densidade de 40Kg/m3, materiais que facilitam a lavagem e
desinfeção.

O pavimento será drenado e acabado com betonilha, assente sobre um
massame de betão, aplicado sobre enrocamento de rachão com 0,15m de
espessura no mínimo após o recalque, com pendente suficiente a sumidouro
para permitir a condução da água de lavagem. Será mantido íntegro e liso de
modo a garantir a impermeabilidade.

As janelas são guarnecidas com rede de malha estreita; dotadas de um
sistema basculante que controla a ventilação natural. As portas serão
executadas em material idêntico ao das paredes.

Cada pavilhão será dotado de um silo para ração com capacidade de 14t, com
janela de visualização da ração, a partir do qual se fará o abastecimento
mecânico aos comedouros.

O abastecimento de água será realizado a partir de um sistema autónomo
(poço) existente na propriedade equipado com meios de extracção inferior a
5Cv, localizado a distância regulamentar de qualquer carga poluente ou
captação, de onde se canalizará a água para os respetivos reservatórios
equipados com os necessários sistemas que permitam o controlo e proteção
antes da utilização no aviário.
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A drenagem de águas residuais provenientes da lavagem e desinfeção de cada
pavilhão será conduzida para três fossas estanques a construir no logradouro,
cada uma com capacidade suficiente para receber o produto de uma lavagem,
visto o ciclo de produção ter um tempo inferior ao período de retenção das
águas de lavagem (90 dias). Após a saída de cada bando e depois de retirada
a respectiva cama, o pavilhão será lavado com água sob pressão e
desinfetado.

As fossas estanques serão bicompartimentadas e cada fossa terá uma
capacidade para 6m3.

O pavilhão n.º 1 está ligado a uma fossa estanque bicompartimentada,
enquanto os pavilhões a serem construídos (Pavilhão 2 e 3) vão estar ligados a
três fossas estanques cada.

Os esgotos provenientes das instalações sanitárias serão conduzidos
separadamente para três fossas sépticas seguidas de poço absorvente com
dimensão de 1,30m*1,30m*0,60m (1,014m3), a construir no logradouro e a
distância regulamentar de qualquer linha de água.

O abastecimento de energia eléctrica será efectuado a partir da rede pública de
distribuição com a potência de 20,7Kva, de acordo com as normas e
regulamentos em vigor, com circuitos independentes para tomadas e
iluminação. Prevê-se a instalação de um gerador que entra em funcionamento
em caso de falha da rede de distribuição pública.

Em cada pavilhão será instalado um sistema de controlo ambiental
(temperatura, humidade e pressão atmosférica) de modo a garantir o conforto
dos animais, de acordo com as normas de bem-estar animal, bem como um
sistema de alarme que entra em contacto com o tratador, caso se verifique
qualquer anomalia no normal funcionamento da exploração.
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Será efectuado um arruamento no perímetro de cada pavilhão com 4m de
largura em “tout-venant”, que estabelece ligação ao caminho público existente
em terra batida. Na envolvente dos pavilhões, serão plantadas árvores de
forma a contribuir para uma diminuição do impacto visual. A restante área
manterá o uso, será tratada de modo a prevenir a propagação de incêndios
florestais.

A instalação avícola será totalmente vedada do exterior, de forma a impedir a
entrada de elementos estranhos à instalação. A entrada na instalação será
efectuada através da entrada localizada junto ao filtro sanitário, apresentando
este um rodilúvio, para desinfecção das viaturas. Os efluentes produzidos
neste sistema serão encaminhados para a fossa estanque.

4.3

Funcionamento

A produção resume-se ao seguinte: Os pintos entram no pavilhão com dias de
vida e com peso nunca inferior a 38g, crescem até aos 37 a 42 dias, podendo
atingir o peso médio de 1,5kg. Nesta altura, decorre a apanha dos frangos e
estes são encaminhados para o matadouro.

No fim de cada ciclo, há um período de vazio sanitário dos pavilhões com um
prazo temporal mínimo de 15 dias.

Prevê-se que por ano sejam efectuadas 6 ciclos por pavilhão, no máximo, do
tipo “tudo dentro tudo fora”.

Após a saída da totalidade dos frangos para abate, a “cama” é retirada numa
primeira fase por uma pá acoplada a uma máquina tipo “bobcat” e em seguida
é utilizada uma varredora mecânica e os pavilhões serão lavados com água a
elevada pressão e desinfectados. As “camas” são encaminhadas para a
empresa “Euroguano”.
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As águas das lavagens são encaminhadas para as fossas estanques.
Actualmente existe uma fossa estanque, que se encontra ligada ao pavilhão n.º
1 (existente). Serão construídas mais seis para os pavilhões 2 e 3 (a construir),
três para cada pavilhão, cada uma destas terá a capacidade de 6m3.

O vazamento das fossas será processado depois de 90 dias a contar da
primeira entrada dos efluentes nas fossas. Os efluentes depurados serão
retirados da fossa por bombagem e transportadas para a rega de terrenos
agrícolas de terceiros.

As águas dos sanitários serão conduzidas para fossas sépticas acopladas a
um poço absorvente. Actualmente existe uma fossa séptica com poço
absorvente que recolhe as águas sanitárias provenientes do pavilhão 1
(existente). Serão construídas mais duas fossas sépticas para recolher as
águas sanitárias provenientes dos pavilhões 2 e 3 (a construir). Estas fossas
terão a seguinte dimensão: 1.30m*1.3m*0.6m (1,014m3 ).

4.4

Consumos

As principais matérias-primas são o alimento para as aves, que é armazenado
em silos de fibra de grande capacidade (cerca 14 toneladas) no exterior do
pavilhão. Os silos são enchidos directamente através da descarga dos camiões
e alimentam umas tremonhas que estão directamente ligadas aos comedouros.

A água para os frangos beberem provém de um furo pertencente ao
proponente, não havendo utilização de água da rede. Os bebedouros utilizados
são de pipeta.

Dentro dos pavilhões existe uma “cama” constituída por uma camada de
material absorvente, composto essencialmente por aparas de madeira de
pinho.
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O aquecimento dos pavilhões é efectuado a partir de uma caldeira de
biomassa.

O abastecimento de energia eléctrica será efectuado a partir da rede pública de
distribuição com a potência de 20,7Kva, de acordo com as normas e
regulamentos em vigor, com circuitos independentes para tomadas e
iluminação.

Prevê-se a instalação de um gerador que entra em funcionamento em caso de
falha da rede de distribuição pública.

4.5

Acções de Projecto consideradas

O aviário em estudo apresenta duas fases, a primeira consiste no aumento da
capacidade do pavilhão já existente (logo já foi ultrapassada a fase de
construção) e a segunda fase consiste na construção de dois novos pavilhões.
Assim sendo, as principais acções referentes ao funcionamento e construção
da exploração avícola em análise passíveis de induzir alterações no ambiente
são:


No que se refere ao funcionamento do estabelecimento já existente:
o Circulação de veículos ligeiros e pesados – entrada e saída de
pessoas, matérias-primas e produtos;
o Sistemas de ventilação e aquecimento dos pavilhões;
o Limpeza e manutenção dos pavilhões;
o Abastecimento dos silos.



No que se refere à construção dos dois novos pavilhões:
o Desmatação da vegetação existentes;
o Escavação do solo para a introdução das estruturas fixas;
o Deposição no local de material para a construção dos pavilhões
o Circulação de veículos ligeiros e pesados – entrada e saída de
pessoas, materiais de construção e equipamentos.
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5 Caracterização Ambiental da zona, Avaliação dos
Impactes e Medidas de Minimização.
Nos tópicos que se seguem, apresenta-se a caracterização do estado actual
para os vários descritores ambientais passíveis de impacte e avaliam-se os
principais impactes ambientais que a Exploração Avícola Bruno Carneiro
Unipessoal, Lda poderá causar na região em que se insere.

Após a identificação e avaliação dos impactes, são propostas medidas para
diminuir os impactes negativos mais significativos e considerar os impactes
positivos significativos.

5.1 Clima
Dado a localização da instalação avícola, tivemos por base a Estação
Climatológica de Viseu localizada no Planalto da Beira Alta e a estação
Udométrica de Castro Daire.

A região em estudo apresenta um clima chuvoso e moderadamente quente,
com chuvas predominantes no Inverno. A precipitação média anual é de
1229mm e as temperaturas médias mensais variam entre os 6,6 ºC em Janeiro
e 20,5ºC em julho, sendo que a temperatura média anual é da ordem dos 13ºC.

Atendendo às características da instalação avícola, com o projecto em análise,
não se perspectiva que ocorra quaisquer efeitos negativos na livre circulação
do ar e portanto no regime de ventos locais.

Considera-se que a exploração avícola não provoca impactes no clima regional
ou local.

A empresa de exploração avícola não prevê a desactivação da instalação. No
entanto, em caso de desactivação, a revegetação do espaço construído poderá
contribuir para uma redução da Evapotranspiração e um aumento da retenção
13
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da humidade no solo. Considera-se que poderá ser um impacte positivo,
directo, permanente, de magnitude reduzida e pouco significativo.

Não são consideradas medidas de minimização para o descritor do clima.

5.2 Geologia
A região é caracterizada, sob o ponto de vista geológico, pela dominância dos
afloramentos graníticos.

Os principais efeitos estão relacionados, na fase de construção, com a
movimentação extensiva de terras e a execução de escavações e aterros. No
entanto, são esperados impactes negativos, temporários e embora pouco
significativos.

Na fase de exploração não são esperados impactes na geologia.

As medidas de minimização a adoptar são as seguintes:


as operações de manutenção de toda a maquinaria serão efectuadas em
local apropriado dentro de uma área impermeabilizada e definida para o
efeito, para evitar derrames acidentais;



Será limitada ao mínimo e indispensável a área necessária à movimentação
e acesso de maquinaria, de forma a reduzir a área de solos exposta aos
processos erosivos;



Estabilização do terreno com espécies de crescimento rápido e mistura de
herbáceas e arbustivas;



Sistema de drenagem eficaz, com colocação de tubos de meia cana em
cimento pré-fabricado, nas zonas marginais das acessibilidades internas.
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5.3 Solos e Capacidade de Uso dos Solos
A Instalação avícola localiza-se essencialmente numa zona de cambissolos
humicos (solos litólicos húmicos). Na sua larga maioria, os Solos Litólicos são
os solos mais extensamente representados no país.

Os solos dominantes na zona em estudo são solos predominantemente ácidos,
relativamente delgados, e no que se refere à sua fertilidade, esta é deficiente,
tal como os teores de água no solo.

A Ocupação do Solo, na área da instalação avícola, caracteriza-se
essencialmente por matos e zonas de pastagens.

Na fase de construção, os principais efeitos negativos nos solos provêm da
sua compactação devido as terraplanagens efectuadas para a construção dos
pavilhões, estaleiros de obra e novos acessos.

A circulação dos veículos tem como consequência principal o aumento da
impermeabilização do solo, diminuindo a sua capacidade de armazenamento
de água e aumento dos fenómenos de erosão. Estes impactes, apesar de
negativos, são pouco significativos e podem ser minimizados através do
condicionamento da circulação dos veículos aos acessos já existentes.

Na fase de exploração pode haver a contaminação dos solos devido à
deposição directa de resíduos sólidos urbanos e derrames de óleos
acidentais. Estes impactes, por sua vez, não são considerados importantes
uma vez que os resíduos sólidos urbanos já têm um destino adequado e as
mudanças de óleos são efectuadas num local pré-destinado.
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5.4 Recursos Hídricos e Qualidade da água
A Exploração avícola Bruno Carneiro Unipessoal, Lda está situada na bacia
hidrográfica do rio Douro, na sub-bacia do rio Paiva, mais concretamente na
sub-bacia do rio Pombeiro, afluente da margem direita do rio Paiva.

Na área de estudo, as linhas de água de drenagem superficial apresentam-se
desenvolvidas por linhas de escorrência preferencial pouco definidas. Por outro
lado, são de cariz predominantemente temporário a torrencial.

Na instalação avícola, a água irá ser utilizada nas lavagens dos pavilhões, para
as aves beberem e nas instalações sanitárias. Esta água é proveniente de um
furo existente na propriedade.

Os efluentes domésticos provenientes das lavagens dos pavilhões serão
conduzidos para as fossas estanques. Actualmente existe uma fossa estanque,
que se encontra ligada ao pavilhão n.º 1 (existente). Serão construídas mais
seis para os pavilhões 2 e 3 (a construir), três para cada pavilhão, cada uma
destas terá a capacidade de 6m3. 90 dias após a entrada das águas nas
fossas, estas serão retiradas por bombagem e transportadas para a
valorização agrícola de terceiros.

Relativamente aos impactes nos recursos hídricos superficiais devidos à
instalação avícola, são pouco significativos.

No que se refere a aspectos hidrogeológicos, a área em estudo, insere-se na
zona indiferenciada do Sistema Aquífero Maciço Antigo. Esta unidade
hidrogeológica encontra-se pouco estudada, ainda que constitua a unidade
geológica que ocupa a maior extensão em Portugal.

Em relação aos recursos hídricos subterrâneos, também não são esperadas
alterações na rede de drenagem subterrânea, pelo que os impactes não têm
significado na área em estudo.
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Relativamente à alteração da qualidade das águas superficiais e subterrâneas,
não se esperam impactes que alterem significativamente a qualidade da água e
potenciais usos associados.

Como medidas de minimização para os recursos hídricos, propõem-se o
seguinte:
 Será executado um sistema de drenagem eficaz nas zonas marginais
das acessibilidades automóveis dentro da propriedade, com colocação
de tubos de meia cana em cimento pré-fabricado, no topo e na base dos
muros de suporte de terras em pedra aparelhada, de forma a evitar os
efeitos da erosão.
 De forma a evitar a escorrência de derrames acidentais de óleos ou
combustíveis, as operações de manutenção de toda a maquinaria serão
efectuadas em local apropriado;
 Colocação de toutvenant entre o caminho interno de circulação
rodoviária de exploração e o alçado lateral nascente de cada pavilhão
com o objectivo de evitar fenómenos erosivos.
 O sistema de drenagem pluvial deverá ter uma limpeza e manutenção
periódica, de modo a evitar qualquer obstrução no sistema;
 Irá ser efectuada uma manutenção às fossas (séptica e estanque) para
assegurar o seu bom funcionamento;
 Garantir a manutenção e inspeção periódica de toda a rede de
abastecimento de água às instalações de forma a detetar e corrigir
eventuais fugas;
 Deve assegurar-se que todas as águas residuais produzidas nas
instalações sejam encaminhadas para a fossa séptica (existente no
recinto da instalação);
 Garantir as boas condições físicas da fossa séptica no sentido de evitar
situações acidentais de derrame de águas residuais;
 Garantir a periodicidade adequada de trasfega das águas residuais da
fossa, destinadas à ETAR municipal;
 Na eventualidade de ser necessária a realização de captações de água
adicionais, deverá proceder-se ao seu licenciamento, junto da ARH;
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 Manter em funcionamento um adequado sistema de gestão de resíduos
que permita o seu correto armazenamento e encaminhamento para
destino final adequado, evitando a contaminação, não só dos recursos
hídricos, mas também dos solos.

5.5 Qualidade do Ar
Na zona da instalação avícola e na sua envolvente mais próxima, as principais
fontes de emissões de poluente atmosféricos estão relacionados com a
actividade agrícola e pelo trafego rodoviário da auto-estrada A24 e da N2.

O receptor sensível às emissões atmosféricas vindas da exploração avícola é
uma habitação que se localiza aproximadamente à 306m de distância (a este),
considera-se que este recetor sensível para além de se encontrar implantado a
uma distância considerável da instalação avícola, é separado por um acesso à
A24.

Não havendo fontes fixas de emissões atmosféricas poluentes na envolvente
da área em estudo, a qualidade do ar local não será motivo de preocupação.

De forma a minorar os efeitos na qualidade do ar , deve-se limitar a velocidade
de circulação dos veículos, pois as emissões de partículas aumentam com a
velocidade praticada, de igual modo deve ser aconselhada uma condução
suave sem acelerações bruscas. Os caminhos em “tout-venant” devem ser
regados, nomeadamente em dias secos e ventosos.

Estes impactes não são considerados significativos.
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5.6 Ambiente Sonoro
Com o objectivo de caracterizar o campo sonoro na zona envolvente à
exploração em análise foram realizadas medições dos níveis sonoros junto ao
pavilhão existente da exploração avícola.

Verificou-se que o ruído emitido pela actual exploração não é uma fonte
emissora capaz de influenciar os níveis sonoros da área envolvente.

Os principais impactes ambientais no ambiente sonoro estão relacionados com
o ruído emitido por alimentadores mecânicos, e a entrada e saída de camiões
associados à exploração avícola, que no entanto não se afiguram significativos.

Não são consideradas medidas de minimização. No entanto, todas as
máquinas e equipamentos devem ser sujeitos à manutenção adequada.

5.7 Sistemas Ecológicos
Da análise efectuada na região, verifica-se que ao nível da ecologia, a zona em
estudo caracteriza-se por matos e pastagens.

A envolvente próxima da área onde se prevê a implantação do projecto
consiste essencialmente em matos, tendo-se verificado alguns exemplares das
seguintes espécies:













Carqueija (Pterospartum tridentatum)
Tojo (Ulex minor)
Silvas (Rubus spp.)
Tojo-gatunho (Ulex micranthus)
Torga-vermelha (Erica australis)
Queiró (Erica cinérea),
Giesta-amarela (Cytisus striatus)
Giesta-branca (Cytisus multiflorus)
Tojo-molar (Ulex minor)
Urze (Calluna vulgaris)
Saragaço (Halimnium alyssoides)
Crocus carpetanus
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Relativamente à fauna, mais concretamente às aves, foram observados alguns
exemplares de:







Alvéola branca (Motacilla alba);
Corvo (Corvus corax);
Chapim-preto (Parus ater);
Chapim-real (Parus major);
Pardal comum (Passer domesticus);
Pardal Montez (Passer montanus).

Não foi possível observar nenhuma espécie de répteis, anfíbios ou mamíferos.

No geral, os efeitos originados aquando da implantação do projecto serão
localizados e vão-se restringir à área onde serão construídos os novos
pavilhões. Estes impactes estão relacionados com as actividades de
desmatação, construção de novos acessos e circulação de veículos.

No que se refere aos impactes na fauna identificada, é previsível que ocorra o
aumento da mortalidade por atropelamento e o afastamento de certas espécies
devido à presença de pessoas no local.

Na fase de exploração verifica-se a existência de impactes negativos mas
pouco significativos devido as mudanças no habitat que poderão conduzir à
substituição de algumas espécies por outras mais adaptadas às novas
condições. De igual modo, no que se refere à fauna, prevê-se que o número de
indivíduos vítimas de atropelamento venha a reduzir-se, sendo estas também
substituídas por espécies mais adaptadas à presença humana.

As principais medidas de minimização dos impactes sobre a fauna e habitats
passam fundamentalmente pela definição de regras a observar durante a fase
de exploração, com vista a limitar a perturbação, não só aos locais
indispensáveis, como ao menor período de tempo possível. Estas regras
consistem essencialmente em:
 Limitar a perturbação aos locais estritamente necessários;
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 Efectuar a limpeza de vegetação fora do período de reprodução dos

vertebrados, ou seja, entre Setembro e Fevereiro.
 Os acessos e outras construções deverão ser as localizadas, de forma a
preservar as áreas de matos das zonas de defesa;
 Os trajectos a utilizar pelos equipamentos móveis deverão ser
previamente definidos e sinalizados, evitando que a circulação e o
estacionamento dos equipamentos se efectue fora dos acessos e dos
locais para tal definidos;
 Na eventual necessidade de novos locais de deposição (terras, e/ou
produtos) utilizar como um dos principais critérios de selecção as zonas
actualmente desprovidas de vegetação e em locais próprios.
 O uso de regas nos acessos destinados a viaturas afectas à obra
minimizará o efeito gerado pelas poeiras;
 Minimizar

o

acesso

de

pessoas

às

zonas

que

não

sejam

intervencionadas;
 Utilizar caminhos ou estradas já existentes para o acesso à obra;
 No sentido de compensar as zonas desarborizadas, a vegetação a
instalar deverá estar adaptada ao carácter da paisagem;
 Manter uma densidade vegetal, a qual deverá preencher o estrato
arbóreo, arbustivo e herbáceo, sendo a escolha das espécies a aplicar
feita de acordo com a fitossociologia da região.
 Remoção de todos os desperdícios e materiais não utilizados durante a
fase de construção;
 Limpeza/manutenção do coberto vegetal a montante dos pavilhões de
forma a evitar riscos de incêndio e promover o habitat de espécies
autóctones.

5.8 Paisagem
A área da instalação avícola insere-se numa paisagem de montanha com um
caracter muito forte e expressivo.
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A instalação avícola situa-se em relevos ondulados, entre 750 a 850m, numa
zona de cumeada. Vilar localiza-se a 700m a Noroeste da propriedade, Moura
Morta encontra-se a uma distância de 1 500m a Norte da exploração avícola, e
Codeçais sita cerca de 1 800m a Oeste da exploração avícola.

A nível da paisagem, o empreendimento avícola pelas necessidades de
espaço, volumetria do edificado e desenho/materiais de arquitectura dos
pavilhões apresenta-se como um elemento com impacte. No entanto, toda a
instalação

avícola

insere-se

numa

paisagem

de

baixa

sensibilidade

paisagística, uma vez que a presença humana no local e sua envolvente
próxima, associa uma baixa qualidade visual da paisagem com uma média
capacidade de absorção dos impactes.

5.9 Património
Na área da exploração avícola não foram identificados quaisquer vestígios
arqueológicos ou estruturas com interesse patrimonial.

Contudo, nas imediações da área objecto de estudo, encontram-se, na
freguesia de Castro Daire, o sítio da Fraga (sepultura); na freguesia de Moura
Morta, os sítios de Baixinho 1 e 2 (mamoas) e da Fonte da Pedra (arte
rupestre); na freguesia de Ermida, os sítios de Montaio 1 e 2 (mamoas); na
freguesia de Picão, os sítios da Fraga do Meio Alqueire 1 e 2 (mamoas); e na
freguesia de Monteiros, o sítio do Colo do Pito (mamoa). Pela sua importância
e proximidade com a área prospectada, destaca-se o conjunto de monumentos
funerários da Senhora da Ouvida (Moura Morta/Monteiros).

Tendo em conta a análise patrimonial realizada, considera-se que, para além
de nada haver a opor, em termos patrimoniais, à concretização do
empreendimento, como forma de mitigar os impactes da sua execução física
sobre os eventuais vestígios arqueológicos que possam existir no local ocultos
pela vegetação – dever-se-á proceder, enquanto medida de avaliação
22

Exploração Avícola Bruno Carneiro Unipessoal Lda.
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
Volume 1 – Resumo Não Técnico

complementar, ao acompanhamento arqueológico de todos os trabalhos de
remoção e revolvimento de terras a realizar no decurso da empreitada.

5.10 Socioeconómica
A instalação avícola situa-se no distrito de Viseu, no concelho de Castro Daire,
na freguesia de Castro Daire.

O concelho de Castro Daire é constituído por 22 freguesias e abrange uma
área de 380km2. A freguesia de Castro Daire, área directamente afectada pelo
desenvolvimento do projecto em estudo, possui de acordo com os Censos de
2011, um total de 4 674 habitantes distribuídos por uma área total de 32,9 km2.

Através dos dados obtidos no Censos de 2011 verifica-se o abandono da
agricultura pela população activa. Em comparação, o sector terciário registou
um aumento significativo. Verifica-se assim que a população activa que
abandonou a agricultura foi absorvida pelo sector dos serviços (terciário).

Quanto à Taxa de Desemprego entre 2001 e 2011, no concelho de Castro
Daire e a sua freguesia, sede de concelho, o número de desempregados subiu,
embora com menos intensidade, relativamente ao País e a Sub-região Dão
Lafões. No concelho, passou de 9,3% para 10,98%., no período entre 2001 e
2011. Na freguesia, no mesmo intervalo temporal, variou de 8,3% a 9,78%.

O acesso à exploração avícola pode ser feito por duas vias no sentido Castro
Daire – Lamego, tanto pela N2 como pela A24.

Pela opção de circular pela N2, em Castro Daire segue-se para norte na Av. Da
Misericórdia em direcção à Av. António Serrado. A sensivelmente 230m
aproximamo-nos de uma rotunda. Ai segue-se pela segunda saída para a Av.
Maria Alcina Fadista. Segue-se nesta avenida cerca de 1,2Km após o qual
encontramos mais uma rotunda. Nesta rotunda segue-se pela 1.ª saída para a
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N2. Após 4 km a circular na N2 aproximamo-nos de uma pequena cortada à
esquerda que da acesso à propriedade da Exploração Avícola Bruno Carneiro
Unipessoal Lda.

No que se refere à circulação pela A24, segue-se no sentido a Lamego, sai-se
da A 24 na saída 7 em direcção à N2/Castro Daire/Norte. A 750m mantem-nos
à

direita

no

cruzamento

e

segue-se

as

indicações

para

Moura

Morta/Lamego/Mezio e vira-se para a N2 após circular cerca de 130m nesta
estrada aproximamo-nos de uma pequena cortada à esquerda que da acesso à
propriedade da Exploração Avícola Bruno Carneiro Unipessoal Lda.

Quanto ao aumento do volume de tráfego e periodicidade gerado pela unidade
avícola, estima-se que seja numa média de 2 camiões por dia. Esta média de
periodicidade inclui a entrada de rações e distribuição pelos silos, entrada de
camas e a saída de frangos.

O impacte socioeconómico do projecto da instalação avícola é positivo embora
pouco significativo, visto que permite a existência de 2 postos de trabalho
directos.

Em termos de impactes negativos mais importantes, refere-se o transporte de
matérias-primas, subprodutos gerados e produtos finais da exploração avícola
que poderão estar na origem de alguma incomodidade. Estima-se que este
aumento de trafego automóvel seja de 54 camiões por ano, ou seja 9 camiões
por ciclo.

5.11 Áreas Regulamentares
Os Planos Regionais de Ordenamento Florestal (PROF), são instrumentos de
política sectorial que incidem sobre os espaços florestais e visam enquadrar e
estabelecer normas especificas de uso, ocupação, utilização e ordenamento
florestal, por forma a promover e garantir a produção de bens e serviços e o
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desenvolvimento sustentado destes espaços. São regulados pelo Decreto-lei
n.º 16/2009 de 14 de janeiro. Os PROF têm como objectivos gerais:
•

avaliar as potencialidades dos espaços florestais, do ponto de vista dos

seus usos dominantes;
•

definir o elenco de espécies a privilegiar nas acções de expansão e

reconversão do património florestal;
•

identificar os modelos gerais de silvicultura e de gestão mais adequada

dos recursos e
•

definir áreas críticas do ponto de vista do risco de incêndio, da

sensibilidade à erosão e da importância ecológica, social e cultural, bem como
das normas específicas de silvicultura e de utilização sustentada dos recursos
a aplicar a estes espaços.

O Plano Regional de Ordenamento Florestal do Dão e Lafões (PROF DL)
abrange os municípios de Aguiar da Beira, Carregal do Sal, Castro Daire,
Mangualde, Mortágua, Nelas, Oliveira de Frades, Penalva do Castelo, Santa
Comba Dão, São Pedro do Sul, Sátão, Tondela, Vila Nova de Paiva, Viseu e
Vouzela.

O mapa síntese do PROF DL identifica as sub-regiões homogéneas, as zonas
críticas do ponto de vista da defesa da floresta contra incêndios, as zonas
sensíveis para a conservação da natureza, a floresta modelo, os municípios, os
terrenos submetidos a regime florestal e os corredores ecológicos. A área onde
se apresenta a exploração avícola em estudo, insere-se na sub-região Terras
Altas e Paiva. Ao analisar o mapa síntese, a área em estudo não é afectada
pelas condicionantes e objectivos definidos neste plano, permitindo a
continuidade do projecto.

A Reserva Agrícola Nacional (RAN) instituída através do Decreto-Lei n.º 196/89
de 14 de Junho e revogada pelo Decreto-Lei n.º 73/2009 de 31 de Março, é
definida como sendo o conjunto das áreas que em termos agro-climáticos,
geomorfológicos e pedológicos apresentam maior aptidão para a actividade
agrícola. Segundo o Decreto-Lei n.º 73/2009 de 31 de Março, a RAN é uma
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restrição de utilidade pública, à qual se aplica um regime territorial especial,
que estabelece um conjunto de condicionantes à utilização não agrícola do
solo, identificando quais as permitidas tendo em conta os objectivos do
presente regime nos vários tipos de terras e solos.

A RAN é constituída por solos de Capacidade de Uso A ou B, bem como por
solos de baixas aluvionares e coluviais e, ainda, por outros cuja integração se
mostre conveniente para a prossecução dos fins previstos na lei.

Analisando a distribuição da RAN nos terrenos da exploração avícola e na sua
vizinhança mais próxima, pode-se constatar que a exploração avícola não
intercepta solos incluídos na RAN.

A Reserva Ecológica Nacional (REN) constitui um instrumento de ordenamento
regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de Março, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 213/92, de 12 de Outubro e pelo Decreto-Lei n.º 79/95, de 20
de Abril e republicado pelo Decreto-Lei n.º 180/2006, de 6 de Setembro e pelo
Decreto-Lei n.º 166/2008 de 22 de Agosto.

A REN “(...) constitui uma estrutura biofísica básica e diversificada que através
do condicionamento à utilização de áreas com características ecológicas
específicas, garante a protecção de ecossistemas e a permanência e
intensificação dos processos biológicos indispensáveis ao enquadramento
equilibrado das actividades humanas.” (Decreto-Lei n.º 93/90, Artº1).

A área definida pelo limite da instalação avícola não afecta áreas de REN,
como tal, pode-se concluir que não existem impactes nesta figura de
ordenamento.

Na Carta de Condicionantes correspondente à cartografia do Plano Director
Municipal (PDM), verifica-se que a área da exploração avícola não afecta
directamente as condicionantes legais existentes no local.
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Na Carta de Ordenamento do Território correspondente à cartografia do Plano
Director Municipal (PDM), verifica-se que a área da instalação avícola insere-se
em espaços definidos pela Câmara Municipal de Casto Daire, como Espaço
Agrícolas e Agro-pastoris.

Estes espaços encontram-se incluídos no artigo n.º 56 do PDM de Castro
Daire, não se registando quaisquer condicionantes ao projecto de Exploração
Avícola Bruno Carneiro Unipessoal, Lda.

No que diz respeito a outras figuras de planeamento legalmente definidas por
planos especiais e regionais de ordenamento, nomeadamente as que incidem
sobre áreas protegidas, pode-se constatar que a área da exploração avícola,
localiza-se dentro da área de Rede Natura 2000, nomeadamente no Sitio de
Interesse para a Comunidade SICPTCON0025 – Serra de Montemuro.

Na caracterização deste sítio, verifica-se a contemplação do uso agrícola,
sendo que é uma região onde as práticas agrícolas e pecuárias estão
perfeitamente adaptadas às condições adversas de orografia (declives
acentuados) e clima

Uma vez que se concluiu que não existem impactes no descritor das áreas
regulamentares, não se preconizou medidas de minimização.

5.12 Gestão de Resíduos
De acordo com o Decreto-Lei n.º 178/2006 de 5 de Setembro e com a Lista
Europeia de Resíduos apresentada na Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março, os
resíduos produzidos na instalação avícola, quantidades previsíveis e destinos
são apresentados nos quadros que se seguem:
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Tabela 1: Resíduos gerados na fase de exploração
Quantidade
Identificação
Resíduo
anual estimada
LER
(Kg/ano)

Local de produção /
atividade

Acondicionamento

Embalagens de papel e
cartão

15 01 01

1

Serviços
administrativos

Em Sacos

Embalagens de plástico

15 01 02

1

Serviços
administrativos

Em Sacos

Embalagens de
medicamentos veterinários

15 01 06

10

Maneio e bem-estar
animal

Caixote Valormed

18 02 02*

1

Pavilhão avicola

Em contentores
estanques próprios

20 01 21*

3

Iluminação

20 03 01

2

Instalação avícola em
geral e serviços
administrativos

Resíduos cuja recolha e
eliminação estão sujeitas a
requisitos específicos tendo
em vista a prevenção de
infeções – agulhas de
vacinação
Lâmpadas fluorescentes e
outros resíduos contendo
mecúrio
Mistura de resíduos
urbanos e equiparados

Tabela 2: Subprodutos gerados na fase de exploração
Subproduto
Identificação
Quantidade anual
LER
estimada (ton/ano)

Local de produção /
atividade

Cadáveres de aves
(animais mortos)

Subproduto
Categoria 2

6,795

Pavilhões Avícolas

Estrume das aves
(fezes, urina, palha)

Subproduto
Categoria 2

683,275

Pavilhões avícolas
(de postura)

Caixa Plástica
Em contentores de
200 l

Acondicionamento
Em Sacos dentro de
uma arca frigorífica
Granel

Destino final
Operador de
Gestão de
Resíduos
Operador de
Gestão de
Resíduos
Operador de
Gestão de
Resíduos
Operador de
Gestão de
Resíduos
Operador de
Gestão de
Resíduos
Operador de
Gestão de
Resíduos

Destino final
Unidade
Transformação de
Subprodutos
Valorização
Agrícola

Periodicidade
(Média)
1 vez/dia

1 vez / dia

Nome Operador Gestão
Resíduos
Ecoponto local
pertencente à Camara
Municipal de Castro Daire
Ecoponto local
pertencente à Camara
Municipal de Castro Daire

2 vezes/ano

Recolhido pelo veterinário
em serviço após aplicação

2 vezes/ano

Recolhido pelo veterinário
em serviço após aplicação

1 vez/ano

1 vez / dia

entrega directa no centro
de recepção Amb3E no
distrito de Viseu
Ecoponto local
pertencente à Camara
Municipal de Castro Daire

Periodicidade
(Média)

Nome Operador
Gestão Resíduos

Após cada ciclo
produtivo

Stericycle Portugal,
Lda.,

Após cada ciclo
produtivo

Euroguano – Fabrica
de Adubos Organicos

28

Exploração Avícola Bruno Carneiro Unipessoal Lda.
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
Volume 1 – Resumo Não Técnico

6 Análise de Risco
Alguns dos riscos identificados na exploração em apreço correspondem:
 a operação de remoção de águas residuais provenientes da fossa séptica
poderá induzir a impactes negativos significativos na qualidade das águas
(quer superficiais quer subterrâneas), caso ocorra uma deposição não
controlada destes efluentes.
 o manuseamento e armazenamento de estrume recolhido das instalações
poderá provocar a emissão de odores desagradáveis provocando
incomodidade nas populações mais próximas. Também a sua aplicação
poderá provocar, em alguns casos, problemas pontuais e localizados de
poluição das águas (superficiais e subterrâneas). Ambos os riscos
consideram-se

associados

à

ocorrência

de

impactes

negativos

significativos, temporários e reversíveis, contudo, no caso da instalação em
apreço, consideram-se também de probabilidade reduzida, dadas as
medidas de minimização já implementadas e a implementar pela instalação
(e

referidas

ao

longo

deste

estudo).

Essas

medidas

incluem

nomeadamente a recolha duas vezes por semana do estrume por parte de
um operador devidamente licenciado

Com o objectivo de prevenir e minimizar a ocorrência de riscos com eventuais
consequências

sobre

os

descritores

ambientais,

a

instalação

deverá

implementar e manter, durante a exploração da instalação, as seguintes ações:
 A organização deve possuir procedimentos e planos para prevenir,
investigar e responder a situações de emergência que conduzam ou
possam conduzir a impactes ambientais negativos;
 A empresa deve garantir a formação contínua dos seus funcionários, no
sentido de conhecerem os meios e métodos de prevenção de riscos e de
atuações face a situações de emergência;
 A empresa deve garantir as boas condições físicas das fossas existentes e
respetiva rede de drenagem no sentido de evitar situações acidentais de
derrame de águas residuais;
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 A empresa deve garantir a periodicidade adequada de limpeza da fossa;
 A empresa deve certificar-se que o transporte de estrume é efetuado por
transportadores devidamente legalizados (com licença emitida para a
viatura de transporte de subprodutos de origem animal não destinados a
consumo humano);

7 Planos de Monitorização
Está preconizado um plano de monitorização para a água de bebida dos pintos,
para as águas residuais provenientes das fossas estanque e para os efluentes
gasosos resultantes da queima da biomassa.

8 Síntese Conclusiva
O Estudo de Impacte Ambiental teve como objeto de análise a Exploração
Avicola Bruno Carneiro, Unipessoal, Lda. Foram identificados os impactes
decorrentes da exploração avícola e descritas as medidas (já implementadas e
a implementar) que os permitem atenuar. Foram igualmente previstos os
impactes decorrentes da desativação da instalação (embora esta ação não se
encontre prevista pelo proponente) e preconizadas as respetivas medidas de
minimização.

A Exploração Avícola Bruno Carneiro Unipessoal, Lda iniciou a sua actividade
em 2009 com a construção de um pavilhão. Em 2013, devido ao aumento da
procura de frango procedeu ao pedido de declaração prévia de alterações, para
a construção de dois novos pavilhões para ampliação do processo produtivo.
Esta empresa, de carácter familiar, assegura um conjunto de postos de
trabalho de 2 funcionários, e potencia a economia local e regional, não só por
via da atividade que desenvolve como pelas relações comerciais estabelecidas
com várias empresas da fileira da produção de frango.
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Havendo evidências das necessidades de produção (decorrentes da procura
de mercado) e tendo em conta a sustentabilidade e a solidez da empresa
proponente, justifica-se a necessidade de existência desta instalação avícola,
que apresenta uma capacidade total atual de aproximadamente 75 500 frangos
encontrando-se abrangida pelo Decreto-Lei n.º 151-B/2013 de 31 de outubro,
que estabelece, no Anexo II, a obrigatoriedade de sujeição a Avaliação de
Impactes Ambientais (AIA), às explorações com um efetivo animal igual ou
superior a 30 000 aves em áreas sensíveis.

O Estudo de Impacte Ambiental integra o processo de regularização da
situação da instalação avícola no âmbito do REAP (Regime do Exercício da
Atividade Pecuária). Após a emissão da Declaração de Impacte Ambiental que
se pretende do presente processo de Avaliação de Impacte Ambiental, será
dada continuidade ao pedido de autorização prévia de alteração para
regularização a situação do licenciamento para o exercício da atividade
pecuária e será efetuada o pedido de licenciamento ambiental.

No âmbito do presente estudo, foi caracterizada a situação ambiental atual e
analisados os impactes decorrentes da atividade avícola da instalação (ou seja,
da designada fase de exploração). Apesar de não se encontrar prevista, foram
também analisados os impactes expectáveis de uma eventual desativação da
instalação avícola.
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