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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente documento constitui o Aditamento ao Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Projeto de 

Ampliação da Instalação de Suinicultura da Gravulha da Agropefe, S.A..  

O referido estudo foi submetido a processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) à Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT), tendo-lhe sido atribuído 

o n.º EIA-1147/2014. No âmbito deste processo, a CCDR-LVT efetuou um pedido de elementos adicionais 

e esclarecimentos que são apresentados seguidamente. 

Para tal, serão transcritos, ao longo do presente documento, todos os aspetos solicitados pela CCDR-LVT, 

apresentando-se de seguida as justificações ou esclarecimentos/elementos adicionais. 

2 ELEMENTOS SOLICITADOS PELA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 

 

2.1 DESCRIÇÃO DO PROJETO 

1 – Esclarecer quando estará efetuada a ligação à rede de abastecimento, conforme informação do 

EIA, e apresentar uma declaração da entidade gestora da rede pública de abastecimento referindo 

a possibilidade de abastecimento e ligação da instalação a partir da rede pública. 

Alerta-se que de acordo com o n.º 3 do art. 42º do Decreto-Lei n.º 226ª/2007, de 31 de Maio, “um 

sistema de abastecimento particular produz água para consumo humano sob impossibilidade de 

acesso ao abastecimento público, ficando sujeito aos requisitos legais para este tipo de 

utilização”. Assim, a alteração de uso da licença de captação de águas subterrâneas para consumo 

humano não poderá ser aceite, caso seja viável a ligação pública. 
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Foi referido no EIA que a empresa proponente encontrava-se a efetuar diligências no sentido de obter 

ligação à rede pública de abastecimento de água, destinada ao uso nas instalações sanitárias. 

Atualmente, a ligação já se encontra efetuada e o abastecimento de água para consumo humano é 

efetuado a partir da rede pública. No Anexo A ao presente documento apresenta-se a evidência da 

realização do contrato para fornecimento de água entre a Agropefe e a Câmara Municipal de Ferreira do 

Zêzere. Seguidamente, apresenta-se o registo fotográfico da ligação efetuada para o abastecimento de 

água da rede pública à instalação. 

  
Figura 2.1 – Local de ligação à rede pública de 

abastecimento de água 
Figura 2.2 – Ligação à rede pública de 

abastecimento de água 

 

2 – Apresentar e justificar o dimensionamento da fossa sética seguida de poço absorvente. Deverá 

ainda ser apresentada uma declaração da entidade gestora da rede pública de saneamento, 

referindo a impossibilidade de integração na rede pública de águas residuais domésticas geradas 

(salienta-se que a descarga de águas residuais carece de licenciamento ao abrigo do Decreto-Lei 

n.º 226/A-2007, de 31 de Maio, a emitir pela ARHTO). 

 

Por lapso, foi referido no EIA a existência de uma fossa sética com poço absorvente. No entanto, a fossa 

existente na instalação é estanque, corrigindo-se assim a informação incorreta constante do EIA sobre 

esta matéria. Tratando-se de uma fossa sética estanque, a mesma não carece de licenciamento. 

A fossa estanque é composta por 8 aninhas de betão circulares (de 500 mm) perfazendo uma altura útil de 

3.5 m e uma largura interior de 2.3 m. A capacidade da mesma é de 14.5 m
3
. 

 Estima-se que a produção de águas residuais nas instalações sanitárias seja da ordem de 20.8 m3/ano 

tendo em conta que apenas se contabiliza um utilizador (1 trabalhador x 80 L/trabalhador/dia x 260 dias 

úteis/ano). Admitindo um coeficiente de retorno à rede de 0.8, obtém-se um volume de águas residuais da 
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ordem dos 16.64 m3 / ano, aproximadamente. A capacidade da fossa sética é assim para cerca de 320 

dias, efetuando-se a limpeza da mesma com a regularidade adequada.  

No Anexo A apresenta-se uma declaração da Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere referindo a 

impossibilidade de ligação da instalação à rede pública de drenagem de águas residuais por inexistência 

de coletor na área, justificando-se assim a existência da fossa para a drenagem das águas residuais 

geradas nas instalações sanitárias da instalação.  

No Anexo B ao presente documento, apresenta-se a planta e corte da fossa sética estanque existente na 

instalação. 

 

3 – Apresentar desenhos e características construtivas do sistema de armazenamento dos 

efluentes pecuários, nomeadamente no que se refere à impermeabilização das lagoas. 

 

No Anexo C ao presente documento, apresenta-se o projeto original do sistema de armazenamento dos 

efluentes pecuários (dimensionado como um sistema de tratamento), que inclui: a caracterização das 

águas residuais da exploração, dimensionamento, características da construção, manutenção das lagoas 

e desenhos. 

As lagoas existentes na Instalação de Suinicultura da Gravulha possuem, no fundo, uma camada de argila 

(conforme se encontrava previsto no projeto de construção do sistema) com o objetivo de assegurar 

alguma impermeabilização, evitando assim a contaminação das águas subterrâneas. 

A exploração deste sistema de armazenamento de efluentes pecuários data do ano de 1997, tendo o 

projeto do mesmo sido aprovado com a emissão da licença n.º 246/P/DSGA/07 da CCDR-LVT (que se 

apresenta no Anexo A ao presente documento). 

 

No projeto original das lagoas (constante do Anexo C), inicialmente concebido como sistema de 

tratamento das águas residuais / efluentes pecuários produzidos na instalação (e atualmente utilizadas 

unicamente para o armazenamento temporário do efluente pecuário), podem-se visualizar as plantas e 

cortes das 4 lagoas implantadas. 

 

4 – Apresentar o comprovativo da aprovação do Plano de Gestão de Efluentes Pecuários pela 

Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo – DRAP-LVT, conforme referido 

no EIA. 

Por lapso, foi referido no EIA que o PGEP submetido (1ª versão – contemplando a capacidade de 1944 

animais) tinha sido aprovado pela DRAP-LVT. Essa informação encontra-se incorreta uma vez que não 
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houve sobre esse documento qualquer parecer da entidade mencionada. Corrige-se agora a informação 

incorreta constante do EIA sobre esta matéria, referindo-se que a instalação ainda não detém aprovação 

do respetivo Plano de Gestão de Efluentes Pecuários. 

A 1ª versão do PGEP foi submetida em Dezembro de 2013 à DRAP-LVT e contemplava a capacidade 

existente (sem ampliação), ou seja, a capacidade de 1944 animais (291.6 CN – porco acabamento de 20 a 

110 kg peso vivo). Conforme referido, sobre este PGEP, a DRAP-LVT não emitiu qualquer parecer. 

Para a realização da ampliação evidenciava-se necessário submeter à aprovação da entidade 

competente, uma nova versão do PGEP, correspondente à capacidade pretendida (após ampliação) - de 

5436 lugares para suínos de 105 kg de peso vivo máximo, a que correspondem a 815,4 CN. Foi assim, 

submetida uma nova versão do PGEP (2ª versão), contemplando esta capacidade em termos de efetivo 

animal, em Setembro de 2014. Sobre este PGEP, a DRAP-LVT não emitiu qualquer parecer. 

No âmbito do pedido de elementos adicionais da Comissão de Avaliação do EIA e prevendo-se a 

dificuldade na definição de novas áreas para o espalhamento do efluente (para valorização agrícola), o 

proponente optou por passar a encaminhar a totalidade do efluente produzido (através de veículo 

autorizado) para a unidade de compostagem da Biocompost, Lda, localizada em Ferreira do Zêzere. 

Assim, foi submetido à aprovação da DRAP-LVT uma nova versão do PGEP (3ª versão), no passado dia 

23 de Março de 2015. Esta versão já contempla então a capacidade que se pretende atingir após a 

ampliação (5436 lugares para suínos de 105 kg de peso vivo, a que correspondem 815,4 CN) e o envio da 

totalidade de chorume e estrume para uma unidade de compostagem (Biocompost, Lda).  

A 3ª versão do PGEP foi já aprovada por parte da DRAP-LVT, conforme parecer que se apresenta no 

Anexo D ao presente documento. Juntamente com o parecer favorável, apresenta-se a 3ª versão do 

PGEP (versão final). 

5 – Apresentar os comprovativos do encaminhamento dos efluentes pecuários (tamisados) à 

empresa Biocompost, relativos aos últimos 2 anos. 

 

No Anexo D ao presente documento, apresentam-se as Guias de Acompanhamento de Subprodutos de 

Origem Animal, relativas ao transporte de estrume efetuado em 2014, com destino à empresa Biocompost, 

Lda (para compostagem). Em 2013, não foram enviados efluentes pecuários para a empresa Biocompost, 

Lda (para compostagem), apresentando-se, no mesmo anexo, as Guias de Acompanhamento do estrume 

com destino a valorização agrícola por terceiros. 

 

6 – Atendendo a que se trata de uma ampliação da exploração (com aumento para mais do dobro 

do efetivo atualmente existente), deverá ser apresentado o PGEP compatível com o novo efetivo 
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(5436 suínos), devidamente validado pela DRAP-LVT. Salienta-se que deverá ser previsto no PGEP, 

o encaminhamento da totalidade dos efluentes e ter em consideração a capacidade mínima de 

armazenamento dos efluentes pecuários equivalente à produção média de 3 meses. 

Conforme referido na resposta à questão 4, foi submetido à aprovação da DRAP-LVT uma 3ª versão do 

PGEP, no passado mês de Março, a qual mereceu parecer favorável daquela entidade no dia 25 de Março 

passado. Esta versão já contempla a capacidade que se pretende atingir após a ampliação (5436 lugares 

para suínos de 105 kg de peso vivo, a que correspondem 815,4 CN) e apresenta uma nova solução de 

destino da totalidade do efluente pecuário (passa a ser destinado à unidade de compostagem da 

Biocompost, Lda, localizada em Ferreira do Zêzere). 

Esta nova versão do PGEP, já aprovada (do qual se apresenta cópia no Anexo D ao presente documento) 

teve em conta a impossibilidade de integração do efluente pecuário (nomeadamente da fração líquida do 

mesmo) por espalhamento / irrigação no solo, com vista à valorização agrícola do mesmo. Assim, o 

proponente, pretende encaminhar todo o efluente produzido (frações sólida e líquida) para a unidade de 

compostagem orgânica para a empresa Biocompost, Lda (devidamente autorizada para o efeito, com o N.º 

de Controlo Veterinário V8045 e o N.º de Identificação PT V 8045 CE). 

A fração sólida do efluente produzido será armazenado temporariamente no armazém de estrume 

existente na instalação, que apresenta uma capacidade para 160 toneladas, devidamente 

impermeabilizado e vedado. Este estrume será, com a periodicidade adequada, enviado (na totalidade) 

para a Biocompost, Lda, em veículo autorizado para o transporte de subprodutos de origem animal e 

sempre acompanhado de Guia de Acompanhamento de Subprodutos. A capacidade de armazenamento 

de estrume da Biocompost, Lda é da ordem dos 1740 m
3
.  

A fração líquida do chorume continuará a ser armazenada nas lagoas existentes na instalação, sendo 

encaminhada para a mesma unidade de compostagem, com a periodicidade adequada, por meio de 

cisterna (devidamente autorizada para o efeito) e com a correspondente Guia de Acompanhamento de 

Subprodutos. Esta fração líquida será aplicada por aspersão ao composto orgânico em processo de 

maturação aeróbio, com vista à beneficiação da relação de C/N do processo, aumento da temperatura e 

humidade, favorecendo o processo de compostagem. A capacidade de armazenamento de chorume da 

Biocompost, Lda é da ordem dos 17830 m
3
. 

Nesta solução, encontra-se salvaguardada a capacidade de retenção de estrume e chorume para 3 meses 

de produção, pela capacidade apresentada pelas instalações da Biocompost, Lda (anteriormente 

apresentadas). 

 

7 – Relativamente às áreas propostas para espalhamento de efluentes pecuários (carta 08 do EIA), 

alerta-se que estas se localizam na sub-bacia denominada por rio Zêzere, mais concretamente nas 



  

 

 

 

 
 
PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE SUINICULTURA DA GRAVULHA  
Estudo de Impacte Ambiental. Aditamento 

6 

Massas de Água Ribeiro da Cabrieira (PT05TEJ081) e Ribeiro do Chão das Eiras (PT05TEJ0890), as 

quais apresentam uma classificação do estado ecológico de “Mau” e “Não classificado”, 

respetivamente, de acordo com a avaliação do estado das massas de águas superficiais, de acordo 

com o Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo, aprovado pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 16-F/2013, de 22 de março. Nestas condições, considera-se que o espalhamento nas 

áreas em questão deverá ser interdito, pelo que deverão ser propostas novas áreas de 

espalhamento. 

 

Assim, deverão ser apresentadas as novas áreas de espalhamento para os efluentes pecuários, 

com os seguintes elementos: 

- localização das novas parcelas, em planta à escala 1:25000, 1:10000 ou 1:5000, conforme pareça 

mais adequado para conveniente leitura; 

- identificar as interdições e condicionantes à valorização agrícola dos efluentes, decorrentes do 

domínio hídrico, dispostas na Portaria n.º 631/2009 de 9 de Junho, bem como as tipologias de REN 

intersetadas. Deverão ser apresentadas peças desenhadas em número e escala adequada 

identificando as interdições e condicionantes; 

- identificar as massas de água e o respetivo estado ecológico e químico, em conformidade com a 

classificação do estado efetuada de acordo com o PGRH Tejo, onde estejam integradas todas as 

manchas propostas para o espelhamento. 

 

Tendo em consideração a interdição da aplicação dos efluentes pecuários nas áreas de espalhamento 

apresentadas no EIA (para valorização agrícola), o proponente pretende encaminhar todo o efluente 

pecuário produzido (frações sólida e líquida) para a unidade de compostagem orgânica para a empresa 

Biocompost, Lda (conforme PGEP apresentado e aprovado em março de 2015). Assim, anulam-se todas 

as práticas de aplicação do efluente no solo, passando o mesmo a ser direcionado (na totalidade) para 

processo de compostagem. Este procedimento anula a necessidade de efetuar qualquer espalhamento do 

efluente pecuário para valorização agrícola. 

 

 8 – Esclarecer as áreas dos edifícios de arrumos (24 m
2
 desativados, contudo existe pelo menos 

um edifício de arrumos), silos (omisso) ou necretório (omisso), quais as instalações sociais 

(sanitários, refeitório, escritório, etc) e o que se pretende com os edifícios desativados. 

 

No Anexo B ao presente Aditamento, apresenta-se a Planta Síntese da Instalação (revista no âmbito do 

presente Aditamento) com a identificação de todas edificações existentes na propriedade, bem como as 

respetivas áreas e estado atual. Na elaboração desta versão atualizada da Planta Síntese da Instalação, 

foram confirmadas todas as áreas das edificações existentes. Resultou desta confirmação que algumas 

áreas apresentadas no EIA encontram-se agora ligeiramente retificadas. Corrige-se assim os dados 
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referentes às áreas dos edifícios: 1 – Arrumo (desativado), 2 – Enfermaria (desativado), 3 – Quarentena 

(desativado) e 9 – Edifício de apoio ao tratamento de efluentes (marcados na Planta Síntese), com a 

confirmação por medição no local.  

 

As áreas impermeabilizadas existentes na instalação são as descriminadas no quadro que se segue. 

Quadro 2.1 – Edificações existentes – áreas de implantação e de construção  

Edificações existentes 
Área de implantação / 

construção (m
2
) Código na Planta 

Síntese da Instalação 
Designação 

Pav 1 Pavilhão 1 841.00 

Pav 2 Pavilhão 2 880.50 

Pav 3 Pavilhão 3 881.00 

Pav 4 Pavilhão 4 839.80 

Pav 5 Pavilhão 5 1485.30 

1 Arrumos (desativado)  24.30 

2 Enfermaria (desativado) 25.90 

3 Quarentena (desativado) 25.10 

4 Necretório / Arca de refrigeração 2.75 

6 Rodilúvio 30.40 

8 Entrada de pessoal 49.60 

9 Edifício de apoio ao tratamento de efluentes 80.00 

10 Tanque de recolha de efluentes 41.15 

11 Lagoas de armazenamento do efluente 7238.50 

12 Posto de transformação 9.45 

15 Depósito de água 15.70 

17 Edifícios em ruínas 258.00 

18 Arrumos 77.80 

- Áreas adjacentes impermeabilizadas 3888.85 

TOTAL DE ÁREAS IMPERMEABILIZADAS 16695.10 

O edifício assinalado na Planta Síntese com o número 1, apresenta uma área de 24.30 m
2
 e atualmente 

encontra-se sem qualquer utilização. Os arrumos (de equipamentos e materiais) são efetuados no edifício 

identificado com o número 18, com uma área de 77.80 m
2
.  

 

O necretório, apresenta uma área de 2.75 m
2
 e atualmente contem uma arca de refrigeração, para o 

armazenamento temporário dos cadáveres dos animais. 

 

Os silos, representados na Planta Síntese com o número 13, apresentam-se implantados sobre uma base 

de betão. A área ocupada por cada base de implantação dos silos é de 4 m
2
 por cada, totalizando assim, 

24 m
2
 para as bases de apoio dos 6 silos existentes. 
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As instalações sociais existentes na instalação localizam-se na “entrada do pessoal”, assinalada na Planta 

Síntese com o n.º 8 e incluem uma instalação sanitária, com sanita, duche, lavatório e vestiário. Neste 

espaço encontra-se ainda uma zona com uma mesa e cadeira para serviço de realização de registos do 

funcionário. 

 

De acordo com a intenção do proponente, pretende-se que os edifícios desativados (arrumos, enfermaria 

e quarentena) sejam adequadamente mantidos e reservados para uma eventual futura adaptação para 

outros fins, que se revelem necessários. Mais se refere que estes edifícios desativados não estão em 

perigo de ruir ou de criar impacte ambiental pelo que se mantêm na instalação até se ou requalificarem 

para algum fim utilitário ou para demolição sempre acompanhado com a GAR de RCD’s de acordo com lei 

em vigor. 

 

9 – Esclarecer na planta de implantação todos os arranjos exteriores designadamente a localização 

de todas as áreas impermeabilizadas e a localização da paragem / estacionamento de veículos 

(ligeiros / pesados). 

 

Na Planta Síntese, constante do Anexo B do presente Aditamento, indicam-se todas as áreas 

impermeabilizadas existentes na instalação (que totalizam, de acordo com informação anteriormente 

exposta, 16695.10 m
2
). 

 

Os arranjos exteriores existentes na instalação são compostos por cortinas arbóreas (de plátanos) em 

linha entre os pavilhões (com as funções de enquadramento paisagístico, linhas de barreira e zonas de 

ensombramento) encontram-se também assinalados na planta anteriormente referida. 

 

Os lugares reservados ao estacionamento de veículos ligeiros e pesados, encontram-se assinalados na 

Planta Síntese (com o n.º 19 – Parque de estacionamento). A propriedade dispõe de 4 lugares para 

estacionamento de veículos ligeiros.  

 

10 – Esclarecer qual o acesso utilizado entre os pavilhões (artigo 89 – seção B) e as lagoas a norte 

(artigo 83 – seção B) 

 

O acesso utilizado entre a instalação e as lagoas a norte é feito pelo caminho, de terra batida, identificado 

na Planta Síntese que se expõe no Anexo B do presente documento.  

 

11 – Apresentar uma planta síntese do projeto (planta de implantação numa única peça desenhada) 

com todos os edifícios, instalações ou equipamentos, incluindo muros, acessos e arranjos 
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exteriores, legendada na escala 1:1000 e um quadro síntese (valores parciais e totais) com a 

indicações dos usos previstos, das áreas de impermeabilização, áreas de construção, áreas de 

implantação, alturas de fachada e de cumeeira, volumetrias e estacionamentos (ligeiros e 

pesados). 

 

No Anexo B ao presente documento é apresentada a planta síntese do projeto com todos os edifícios, 

instalações ou equipamentos, incluindo as vedações, os acessos e os arranjos exteriores (à escala 

1:1000). Na legenda da planta especificam-se as áreas de impermeabilização, áreas de construção, áreas 

de implantação, alturas de fachada e de cumeeira, volumetrias e parque de estacionamento (de veículos 

ligeiros). Os veículos pesados que acedem à instalação, efetuam o transporte de matérias-primas (ração, 

animais em início de ciclo e animais em fim de ciclo). Efetuam a carga ou descarga por paragem nos 

locais de carga e descarga apropriados e não necessitam de lugar de parqueamento.  

 

12 – Tratando-se de instalações existentes, indicar quais as instalações / edifícios que se 

encontram autorizadas / licenciadas e as que poderão vir a ser objeto de pedido de licenciamento, 

pelo que deverão ser apresentadas cópias de todas as licenças (construção / utilização) ou 

autorizações que tenham sido emitidas. 

 

Os cinco pavilhões de produção, existentes na instalação, encontram-se licenciados através dos alvarás 

de construção n.ºs 93/1979 (relativo ao pavilhão 5) e 5/1985 (relativo aos pavilhões 1 a 4), conforme 

certidão emitida pela Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere, que se expõe no Anexo A ao presente 

documento. 

 

Quanto às restantes edificações, que consistem em construções de apoio à produção, estas ainda não 

possuem a situação regularizada em termos de licenciamento camarário. O proponente encontra-se a 

tratar do processo de regularização da situação junto da C.M. Ferreira do Zêzere. 

 

13 – Disponibilizar, se possível, a delimitação da área de implantação do projeto, em formato 

“shapefile” (ESRI), no sistema de coordenadas, oficial de Portugal Continental PT-TM06-ETRS89 

(EPSG:3763). 

 

A informação da delimitação da área de implantação do projeto, em formato “shapefile”, no sistema de 

coordenadas oficial de Portugal Continental PT-TM06-ETRS89 (EPSG:3763), remete-se juntamente com o 

presente documento. 
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2.2 CARATERIZAÇÃO DO AMBIENTE AFETADO PELO PROJETO 

 

Recursos Hídricos Superficiais 

14 – Reformular o capítulo 5.4.7.4 Avaliação do Estado das Massas de Água, atendendo a que o 

projeto localiza-se nas Massas de Água Ribeiro da Cabrieira (PT05TEJ0881) e Ribeiro do Chão das 

Eiras (PT05TEJ0890). 

 

Apresenta-se seguidamente a reformulação do capítulo 5.4.7.4, no que se refere aos recursos hídricos 

superficiais, atendendo a que o projeto se localiza nas massas de água Ribeiro da Cabrieira 

(PT05TEJ0881) e Ribeira do Chão das Eiras (PT05TEJ0890). 

De acordo com o PGBH Tejo, onde se insere a área de estudo, encontram-se delimitadas 425 massas de 

água superficiais, distribuídas pelas seguintes categorias: 419 Rios, 4 de Transição, 2 Costeiras.  

A delimitação das massas de água baseou-se nos princípios fundamentais da Diretiva Quadro da Água 

(DQA), tendo sido desenvolvida no âmbito do Relatório Síntese sobre a Caracterização das Regiões 

Hidrográficas previstas no Artigo 5.º da DQA: 

 Considerar uma MA como uma subunidade da região hidrográfica para a qual os objetivos 

ambientais possam ser aplicados, ou seja, para a qual o estado possa ser avaliado e comparado 

com os objetivos estipulados; 

 Permitir associar um único estado ecológico a cada MA (homogeneidade de estado), sem contudo 

conduzir a uma fragmentação de unidades difícil de gerir. 

De acordo com a delimitação constante no PGRH Tejo, e disponibilizada no SNIAmb, a área de estudo 

localiza-se nas massas de água superficial do tipo Rio, com as designações Ribeiro da Cabrieira 

(PT05TEJ0881) e Ribeira do Chão das Eiras (PT05TEJ0890). 

O estado ecológico das massas de água, avaliado no PGBH Tejo, traduz a qualidade estrutural e funcional 

dos ecossistemas aquáticos associados às águas de superfície, e é definido com base no desvio 

relativamente às condições de referência, ou seja, relativamente às condições existentes em massas de 

água pertencentes ao mesmo tipo e que evidenciam ausência de pressões antropogénicas significativas. 

De acordo com a classificação do estado ecológico das massas de água superficiais contante no PGRH 

do Tejo, baseada nos “Critérios para a Classificação do Estado das MA Superficiais – Rios e Albufeiras” 

realizada pelo INAG em 2009, a massa de água Ribeira do Chão das Eiras não apresenta classificação e 

o Ribeiro da Cabrieira apresenta um estado ecológico “Mau” (Figura 2.1 e Quadro 2.2). 
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Legenda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 – Estado Ecológico das águas superficiais (Fonte: PGBH Tejo, 2012) 

 

Quadro 2.2 – Caraterísticas da massa de água superficial (Fonte: SNIAmb, 2015) 

Código da 
Massa de Água 

Designação Estado Ecológico 

PT05TEJ0890 
Ribeira do Chão das 

Eiras 
Indeterminado 

PT05TEJ0881 Ribeiro da Cabrieira Mau, Baixo 

O estado químico avaliado no PGBH Tejo reflete a presença de substâncias químicas nos ecossistemas 

aquáticos que em condições naturais não estariam presentes ou estariam presentes em concentrações 

reduzidas. 

O PGRH estabelece que os elementos de qualidade para avaliar o estado químico das águas superficiais 

são: 

 as substâncias prioritárias e outros poluentes que constam da Diretiva 2008/105/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro, transposta para a ordem jurídica 

nacional pelo Decreto-Lei n.º 103/2010, de 24 de Setembro, para as quais estão fixadas Normais 

de Qualidade Ambiental (NQA) nas tabelas do Anexo III do referido Decreto-Lei; 

 outras substâncias perigosas para as quais foram estabelecidas NQA a nível comunitário. 

Uma massa de água superficial está em conformidade com os requisitos de qualidade quando, em cada 

local de monitorização, a média aritmética das concentrações monitorizadas em diferentes épocas do ano 

Ribeira do Chão 
das Eiras Ribeiro da Cabrieira 

Suinicultura da 
Gravulha 
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Legenda: 

 

não ultrapassam as NQA definidas, nem se verifica nenhum incumprimento individual para a concentração 

máxima admissível.  

No que se refere a “Rios”, apenas se encontram classificados no Plano, quanto ao estado químico, 10 

massas de água, nas quais não estão incluídas as massas de água em estudo. A massa de água mais 

próxima da área de estudo, com classificação atribuída, é a Albufeira de Castelo de Bode, que apresenta 

um estado químico “Bom” (Figura 2.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 – Estado Químico das águas superficiais (Fonte: PGBH Tejo, 2012) 

 

15 – Consultado o extrato da Carta Militar de Portugal, Série M888, nomeadamente a folha n.º 300, 

versão publicada em 2003, edição 3, verifica-se que a pequena linha de água apresentada no EIA 

junto à exploração não se encontra cartografada, sendo no entanto feita referência à mesma na 

informação recolhida junto da Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere. Assim, atendendo a que a 

mencionada linha de água não se encontra cartografada deverá ser apresentada autorização do 

proprietário do terreno a sul da pretensão com vista à descarga das águas pluviais. 

Conforme indicado no Relatório Síntese do EIA, as águas pluviais são encaminhadas por gravidade 

através de caixas e caleiras, para a linha de água na extrema do terreno pertencente à exploração, 

assinalada no Desenho n.º 15 apresentado no Volume 2 – Anexos Técnicos. 

Ribeira do Chão 
das Eiras Ribeiro da Cabrieira 

Suinicultura da 
Gravulha 
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A descarga é efetuada ainda no terreno da exploração, conforme se pode visualizar no mesmo Desenho, 

embora possam ocorrer algumas escorrências para o terreno imediatamente a Sul, em situações de maior 

pluviosidade. Esclarece-se contudo, que sendo o terreno a sul também propriedade da empresa Agropefe, 

esta descarga de águas pluviais encontra-se autorizada, conforme declaração que se apresenta no 

Anexo A do presente Aditamento.  

Recursos Hídricos Subterrâneos 

 

16 - Completar a caracterização de referência da qualidade dos recursos hídricos subterrâneos, 

com base numa análise e avaliação da água do furo da instalação, tendo em conta os seguintes 

parâmetros: pH, Condutividade, Nitratos, Azoto Amoniacal, Manganês, Fosfatos, Sulfatos, Cloretos, 

Arsénio, Carbono Orgânico Total, Oxigénio dissolvido, CBO5, CQO, Estreptococos fecais, 

Coliformes fecais e totais. 

De forma a analisar a qualidade da água subterrânea local, foi efetuada, em 02-09-2014, uma recolha de 

amostra da água do furo que abastece a Instalação de Suinicultura da Gravulha. Os resultados obtidos, 

apresentados no Relatório Síntese do EIA, encontram-se no quadro seguinte. 

Quadro 2.3 – Resultados da análise efetuada, a 02/09/2014, à água do furo que abastece a Instalação de Suinicultura 

da Gravulha 

Parâmetro Unidades Resultados 

Contagem dos microrganismos a 22ºC UFC/ml 9 

Contagem dos microrganismos a 37ºC UFC/ml 1 

Coliformes totais UFC/100ml 0 

Coliformes fecais UFC/100ml 0 

E. Coli UFC/100ml 0 

Enterococos UFC/100ml 0 

Clostridium perfringens UFC/100ml 0 

Por forma a complementar a caraterização de referência da qualidade da água dos recursos hídricos 

subterrâneos, foi efetuada uma campanha de análise a 23 de fevereiro de 2015, cujos resultados se 

apresentam no quadro seguinte. 
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Quadro 2.4 – Resultados da análise efetuada, a 23/02/2015, à água do furo que abastece a Instalação de Suinicultura 

da Gravulha 

Parâmetro Unidades Resultados 

pH 
Escala de 
Sorensen 

6,4 

Condutividade elétrica µS/cm 640 

Nitratos mg/l NO3 86 

Azoto amoniacal mg/l NH4 <0,05 

Manganês mg/l Mn 0,023 

Sulfatos mg/l SO4 7,1 

Fosfatos mg/l P2O5 59 

Cloretos mg/l Cl <0,003 

Carbono orgânico total mg/l C 0,81 

Oxigénio dissolvido (OD) %O2 88 

Carência Química de Oxigénio (CQO) mg/l O2 <30 

Carência Biouímica de Oxigénio (CBO) mg/l O2 3 

Contagem dos microrganismos a 22ºC UFC/ml 9 

Contagem dos microrganismos a 37ºC UFC/ml 1 

Coliformes totais UFC/100ml 5 

Coliformes fecais UFC/100ml 0 

Enterococos intestinais UFC/100ml 0 

Refere-se que para efeitos do cumprimento do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto, assume-se que o 

parâmetro Enterococos intestinais é equivalente a Estreptococos fecais e que Escherichia coli é 

equivalente a Coliformes fecais, tal como está previsto na fase de transição entre a Diretiva Comunitária 

76/160/CEE do Conselho de 8 de dezembro e a Directiva Comunitária 2006/7/CE, do Parlamento Europeu 

e do Conselho, de 15 de fevereiro. 

De acordo com os resultados obtidos é possível verificar que apenas o valor de pH se encontra 

ligeiramente inferior ao VMR estabelecido no Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto, tando para águas 

para consumo humano que necessitem apenas de tratamento A1, como para águas para rega. Os 

restantes parâmetros encontram-se em conformidade com os limites legais estabelecidos no referido 

diploma legal, para os usos analisados (produção de água para consumo humano, rega e qualidade 

mínima). Desta forma, é possível concluir que na área da Instalação de Suinicultura da Gravulha não 

existem evidências de contaminação da água subterrânea. 

No Anexo A ao presente documento, apresentam-se os boletins de análise da água extraída do furo da 

instalação. 
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2.3 AVALIAÇÃO DOS POTENCIAIS IMPACTES DO PROJETO 

 

Recursos Hídricos 

 

17 – Rever a avaliação de impactes, tendo em conta os elementos solicitados relativos à 

caracterização do projeto e à caracterização da situação de referência. 

Conforme referido na resposta à questão 7, foram anuladas as ações de aplicação dos efluentes 

pecuários nas Massas de Água Ribeiro da Cabrieira (PT05TEJ081) e Ribeiro do Chão das Eiras 

(PT05TEJ0890), por apresentarem uma classificação do estado ecológico de “Mau” e “Não classificado”, 

respetivamente, passando todo o efluente produzido a ser encaminhado para a unidade de compostagem 

orgânica da empresa Biocompost, Lda.  

Face a esta prática, considera-se que os impactes sobre os recursos hídricos superficiais e subterrâneos 

são minimizados, face ao que estava previsto no EIA, evitando a contaminação orgânica e bacteriológica 

inerente às operações de espalhamento dos tamisados nos terrenos da envolvente da instalação. 

Outros impactes inerentes à atividade da suinicultura, em termos qualitativos, predem-se ainda com a 

produção de efluentes domésticos e de águas pluviais. Atendendo a que os efluentes domésticos são 

encaminhados para uma fossa estanque, e que as águas pluviais descarregadas na extrema do terreno, 

não apresentam contaminação, consideram-se estes impactes pouco significativos, uma vez que não se 

prevê nem a contaminação do solo, nem dos recursos hídricos. 

Conforme referido no EIA, relativamente a outros riscos de contaminação da águas superficiais e 

subterrâneas, estes são bastante reduzidos, uma vez que: 

 Os pavilhões são completamente cobertos e impermeáveis e de fácil lavagem; 

 Os efluentes resultantes da produção são encaminhados ainda dentro dos pavilhões para caleiras 

com grelhas que transportam o efluente para o sistema de tratamento, constituído por um 

separador de sólidos, tanque de receção e 4 lagoas impermeabilizadas com uma camada de 

argila; 

 A lavagem dos pavilhões é efetuada através de máquinas de alta pressão, o que praticamente 

garante a inexistência de águas de escorrência resultantes das lavagens; 

 Os cadáveres de animais serão armazenados num local apropriado, designadamente em sacos 

de plástico e, de seguida, no necrotério. Posteriormente serão encaminhados para um centro de 

valorização de subprodutos, através de empresa devidamente certificada para o efeito; 
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 Os restantes resíduos gerados, nomeadamente plásticos, cartões e lâmpadas são devidamente 

acondicionados e encaminhados periodicamente para empresas devidamente licenciadas na 

atividade de gestão e tratamento de resíduos; 

 Não existirá armazenamento de gasóleo na Instalação em estudo, uma vez que não existe 

gerador; 

 Não existe qualquer oficina ou local de armazenamento de óleos e outros lubrificantes, uma vez 

que qualquer manutenção que seja necessária é realizada fora das instalações. 

Embora se considerem pouco prováveis, os impactes sobre os recursos hídricos relacionados com o 

funcionamento das instalações, originados quer por um possível derrame acidental ou com rotura nas 

lagoas de retenção são negativos, mas pouco significativos e reversíveis, atendendo aos seguintes 

aspetos: 

 Tendo em conta que um possível derrame acidental ou qualquer outra contaminação poderia 

apenas contaminar o nível mais superficial e que este deverá apresentar um escoamento para W, 

em direção à ribeira da Figueira, é de supor que não deverá afetar qualquer captação de água 

subterrânea, dado que a única captação existente a jusante da Instalação (captação ID7), no 

sentido do escoamento subterrâneo, não possui quaisquer caraterísticas e n.º de processo, 

podendo mesmo não existir; 

 A captação de água subterrânea mais perto da Instalação de Suinicultura da Gravulha (captação 

ID5) além de se encontrar a montante da Instalação, no sentido do escoamento subterrâneo, 

possui 118 metros de profundidade, devendo estar a captar níveis mais profundos e não 

suscetíveis de serem contaminados pelas práticas existentes na Instalação; 

 As captações destinadas ao abastecimento encontram-se a vários km de distância, não existindo 

por isso qual afetação quer das captações quer dos respetivos perímetros de proteção. 

No que se refere aos impactes inerentes ao consumo de água na exploração, conforme referido no EIA 

estes consideram-se desprezáveis, já que a captação de água através do furo, não interfere com a 

disponibilidade de água nos níveis subterrâneos. Acresce que a recente ligação à rede de abastecimento 

público para fornecimento de água para consumo humano, vem ainda reduzir os volumes de água 

subterrânea consumidos na instalação. 

18 – Avaliar os impactes na qualidade da água subterrânea, decorrentes de uma eventual 

infiltração no solo de efluente das lagoas de retenção, tendo em conta os resultados da 

caracterização da qualidade e tendo em conta a permeabilidade das formações litológicas 

subjacentes, resultado da maior ou menor fraturação do maciço. 
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De acordo com o projeto de construção das lagoas existentes na Instalação de Suinicultura da Gravulha, 

estas possuem uma camada de argila com o objetivo de assegurar alguma impermeabilização, evitando 

assim a contaminação das águas subterrâneas. 

Apesar de se reconhecer que o método mais eficaz para se proceder à correta impermeabilização destas 

infraestruturas é a utilização de geomembranas, é certo que não existem evidências da contaminação da 

água subterrânea a partir das lagoas, tendo em conta os resultados das análises de qualidade da água do 

furo, apresentadas na resposta à questão 16. 

Salienta-se ainda que na área da Instalação de Suinicultura da Gravulha a alteração e/ou fraturação do 

maciço rochoso é reduzida, originando solos do tipo Luvissolos. São solos que possuem um teor de argila 

considerável, podendo classificar-se como solos com permeabilidade reduzida a moderada. 

Assim e tendo em conta que a Instalação de Suinicultura da Gravulha encontra-se em funcionamento há 

bastantes anos e não existem quaisquer queixas relacionadas com a afetação de captações existentes na 

envolvente, considera-se que as lagoas existentes Instalação de Suinicultura da Gravulha não induzem 

impactes negativos nas águas subterrâneas e nas captações de água subterrâneas existentes na 

envolvente. 

 

19 – Avaliar os impactes na qualidade da água subterrânea, resultantes da infiltração no solo dos 

efluentes domésticos, tendo em conta a solução adotada, os resultados da caracterização da 

qualidade solicitada e tendo em conta a permeabilidade das formações litológicas subjacentes, 

associada à maior ou menor fraturação do maciço. 

Conforme referido na resposta à questão 2, por lapso, foi referido no EIA a existência de uma fossa sética 

com poço absorvente. No entanto, a fossa existente na instalação é estanque, corrigindo-se assim a 

informação incorreta constante do EIA sobre esta matéria. Tratando-se de uma fossa sética estanque, não 

ocorre infiltração das águas residuais domésticas drenadas para esta infraestrutura.   

A capacidade da fossa estanque é de 14.5 m
3
. Estima-se que a produção de águas residuais domésticas 

na instalação é da ordem dos 16.64 m
3
 / ano, aproximadamente. A capacidade da fossa sética é assim 

para cerca de 320 dias, efetuando-se a limpeza da mesma com a regularidade adequada. As águas 

residuais retiradas nas limpezas da fossa, são encaminhadas a destino adequado, nomeadamente a 

ETAR municipal. 

Pelas razões anteriormente indicadas, consideram-se assim nulos, os impactes na qualidade da água 

subterrânea decorrentes da infiltração no solo dos efluentes domésticos. 

20 – Avaliar os impactes associados às novas áreas de espalhamento a definir. 
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No âmbito da presente resposta às solicitações da Comissão de Avaliação do EIA, teve-se em 

consideração a impossibilidade de integração do efluente pecuário (nomeadamente da fração líquida do 

mesmo) por espalhamento / irrigação no solo nas áreas de espalhamento definidas (identificadas no EIA), 

com vista à valorização agrícola do mesmo.  

A fim de encontrar uma solução alternativa, o proponente pretende encaminhar todo o efluente produzido 

(frações sólida e líquida) para a unidade de compostagem orgânica para a empresa Biocompost, Lda 

(devidamente autorizada para o efeito, com o N.º de Controlo Veterinário V8045 e o N.º de Identificação 

PT V 8045 CE). 

Perante esta solução, não se afigura necessária a definição de novas áreas para o espalhamento do 

efluente pecuário, não se prevendo por isso impactes sobre esta matéria.  

 

Ordenamento do Território 

 

21 – No âmbito do PROTOVT, efetuar o enquadramento do projeto na Paisagem Notável da ERPVA. 

Conforme referido no EIA, a Estrutura Regional de Proteção e Valorização Ambiental (ERPVA) constitui 

uma estrutura multifuncional com diferentes objetivos de proteção de áreas para a conservação da 

natureza, preservação de biodiversidade e recursos hídricos, apoio ao turismo integrado, recreio e lazer e 

articulação com a rede urbana. 

 A ERPVA é constituída por uma rede hierarquizada de sistemas e subsistemas concretizada num 

conjunto de áreas nucleares e complementares e de corredores ecológicos. Estas áreas e estes 

corredores estão organizados em três níveis – Redes Primária, Secundária e Complementar - 

correspondentes com a importância que possuem na estruturação ambiental do território regional. 

A cada um destes três níveis estão associadas orientações estratégicas e normas orientadoras com 

diferentes graus de exigência em termos de ordenamento e gestão do território, designadamente:  

 a Rede Primária que inclui as principais unidades ecológicas que apresentam elevado valor 

natural e paisagístico e cujas prioridades de conservação são relevantes à escala europeia e 

nacional;  

 a Rede Secundária que tem como suporte fundamental valores ecológicos com relevância 

regional e intermunicipal;  

 a Rede Complementar que decorre da existência de um conjunto relevante de valores naturais 

associados às atividades agrícola e florestal e a paisagens muito humanizadas com elevado valor 

paisagístico.  
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Figura 2.3 - Rede Primária e Rede Secundária da ERPVA (Fonte: PROTOVT, 2009) 

- Suinicultura 
da Gravulha 



  

 

 

 

 
 
PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE SUINICULTURA DA GRAVULHA  
Estudo de Impacte Ambiental. Aditamento 

20 

 

Figura 2.4 - Rede Complementar da ERPVA (Fonte: PROTOVT, 2009) 

No concelho de Ferreira do Zêzere a ERPVA está circunscrita a determinadas áreas perfeitamente 

identificadas no território e assumem particular relevância no contexto desta estrutura. A área Nascente do 

concelho é abrangida por um Corredor Ecológico Secundário (integrado na Rede Secundária) e por 

Paisagem Florestal de Elevado Valor Ecológico (integrada na Rede Complementar). Por sua vez, a zona 

Poente integra uma Área Nuclear Estruturante (no contexto da Rede Primária) e uma Paisagem Notável 

(no contexto da Rede Complementar). 

No caso da zona nascente a ERPVA decorre da presença do Rio Zêzere, enquanto a poente está 

associada ao sítio da Rede Natura 2000 Sicó-Alvaiázere e à Serra de Santa Catarina. 

Quanto à suinicultura da Gravulha, conforme se pode constatar nas figuras anteriormente apresentadas, 

bem como na Figura 2.5, embora não intercete qualquer área das redes primária e secundária do 

PROTOVT, está inserida na área de paisagem notável designada Serra do Sicó, pertencente à Rede 

Complementar da ERPVA. 
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Figura 2.5 – Paisagens Notáveis do PROTOVT (Fonte: PROTOVT, 2009) 

 

A Serra do Sicó constitui mais um dos magníficos exemplos da paisagem cársica da região. Neste maciço 

cujas características estruturais e geomorfológicas conduzem a uma forte penetração das águas 

superficiais no interior da massa calcária, tornando a superfície seca e a rocha nua, desenvolve-se, assim 

condicionada, uma vegetação de características mediterrâneas da qual constituem relíquias as raras 

manchas de carrasco e pequenas áreas residuais das matas de carvalho-cerquinho e sobreiro. 

Conforme instruído no PROTOVT, assumindo-se a ERPVA como uma componente fundamental para a 

sustentabilidade do modelo territorial, devendo todas as decisões relacionadas com a região ter como 

objetivo a salvaguarda dos princípios nela definidos, os municípios deverão proceder à delimitação destas 

áreas e corredores ao nível municipal e estabelecer a regulamentação da ocupação do solo em 

consonância com os objetivos inerentes à rede. 

No que se refere concretamente à paisagem notável Serra do Sicó, no processo de revisão do PDM de 

Ferreira do Zêzere, deverá atender-se à elevada sensibilidade, à intrusão visual induzida pelo edificado e 

Legenda: 
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à implantação de infraestruturas, devendo estes considerandos ser abordados nas decisões quanto à 

localização de novas atividades no território. 

Uma vez que as instalações da Gravulha consistem em edificações existentes, integradas na paisagem, 

cuja ampliação consiste apenas na reativação de pavilhões existentes e no aumento da capacidade de 

produção, sem qualquer alteração das suas dimensões atuais, considera-se que estas não interferem com 

os objetivos de salvaguarda que virão a ser definidos no âmbito da revisão do PDM de Ferreira do Zêzere, 

de acordo com as diretrizes estabelecidas no PROTOVT para a concretização da paisagem notável Serra 

do Sicó. 

22 – No âmbito do PDM, foi apresentada uma cópia da Certidão da Câmara Municipal de Ferreira do 

Zêzere de 17/6/2014, que não identifica todos os edifícios que no presente EIA constituem o 

projeto, nem descrimina das áreas de construção. 

Assim e uma vez que não foi demonstrado o licenciamento para a totalidade dos edifícios, deverá 

ser efetuado o enquadramento no PDMFZ (art.º 79º) e restantes parâmetros do Regulamento do 

PDMFZ. 

Conforme referido na resposta à questão 12, os cinco pavilhões de produção existentes na instalação, 

encontram-se licenciados através dos alvarás de construção n.ºs 93/1979 (relativo ao pavilhão 5) e 5/1985 

(relativo aos pavilhões 1 a 4), conforme certidão emitida pela Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere, 

que se expõe no Anexo A ao presente documento.  

Quanto às restantes construções, tendo sido consideradas de apoio à produção, as mesmas não se 

encontram especificamente mencionadas nos alvarás de licença de construção anteriormente referidas, 

tendo sido efetuado o pedido de emissão de certidão acerca do licenciamento para as construções em 

apreço bem como a especificação das áreas de implantação das construções que se encontram 

licenciadas (pavilhões 1 a 5), conforme exposto em requerimento apresentado à Câmara Municipal de 

Ferreira do Zêzere.  

Conforme referido no EIA, a zona edificada da Gravulha está inserida em Espaço Florestal – Floresta de 

Produção. No que se refere ao enquadramento das edificações no PDM, ao abrigo do Artigo 79.º do 

Regulamento, alterado pelo Aviso n.º 13414/2009, de 29 de julho de 2009, foi efetuado no capítulo 

6.10.2.2 do EIA, a verificação da compatibilidade do projeto com os parâmetros definidos neste artigo para 

a edificação de instalações destinadas à agropecuária em espaços agrícolas, agroflorestais e florestais, 

designadamente: 

a) Índice de utilização líquido ≤ 0,15, até um máximo de 2000 m
2
, exceto se a exploração se destinar 

predominantemente a bovinos, caso em que, em face de projeto devidamente justificado e 
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enquadrado, se pode admitir uma área de pavimento superior (Índice de utilização líquido é a 

relação entre a área de construção e a área do terreno).  

b) Para efeito do cálculo da superfície de pavimento, a área de telheiros é afetada do índice 0,5; 

c) A percentagem de solo impermeabilizado não pode exceder 20% da área do prédio rústico;  

d) O afastamento mínimo das instalações agropecuárias, como estábulos, pocilgas, aviários ou 

nitreiras, em relação à plataforma das vias públicas é de 50 m;  

e) A altura máxima de qualquer corpo de edificação não pode ultrapassar um plano de 45º, definido a 

partir de qualquer dos limites da parcela;  

f) De acordo com a legislação em vigor, os efluentes resultantes da produção industrial só podem 

ser lançados em linhas de drenagem natural após tratamento eficaz em estação própria, tendo em 

linha de conta o meio recetor;  

g) Os efluentes de instalações agropecuárias que drenem para a bacia hidrográfica do rio Zêzere 

serão alvo de tratamento terciário, devendo a qualidade dos efluentes cumprir os parâmetros 

exigidos para contacto direto; 

h) Fora de áreas de REN, RAN, Rede Natura 2000, e das que se encontram sob influência do Plano 

de Ordenamento da Albufeira do Castelo de Bode, admitem-se instalações até um máximo de 

4000 m² por pavilhão, quando destinadas à atividade avícola e de acordo com os restantes índices 

e parâmetros urbanísticos previstos no número anterior (alínea introduzida através do Aviso n.º 

13414/2009). 

Refere-se que estes são os únicos parâmetros de edificabilidade estabelecidos no PDM, aplicáveis à 

instalação da Gravulha, uma vez que os parâmetros estabelecido no Artigo 50.º a verificar em Áreas de 

floresta de produção, não se aplicam a instalações agropecuárias.  

Para a análise de conformidade com o PDM foram utilizados os dados de base apresentados no Quadro 

2.5. Os dados de base agora apresentados consideram a retificação de áreas e de outros parâmetros 

urbanísticos, efetuada no âmbito do recente pedido de regularização camarária (ver Desenho n.º 1 do 

Anexo B do Aditamento). 
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Quadro 2.5 – Dados de Base 

Área de construção 5.219,75 m
2
 

Área do terreno 97.120 m
2
 

Área impermeabilizada 9456,6 m
2
 

Altura máxima das fachadas 6,61 m 

Apresenta-se seguidamente uma retificação do quadro de verificação de conformidade das edificações 

existentes com o disposto no art.º 79.º do Regulamento do PDM, face aos novos parâmetros calculados.  

Quadro 2.6 – Disposições do Artigo 79º do PDM de Ferreira do Zêzere e análise de conformidade com o projeto 

Disposições do Artigo 79º do PDM de Ferreira do Zêzere Análise de conformidade com o projeto 

a) Índice de utilização líquido ≤ 0,15, até um máximo de 2000 m
2
 

Índice de utilização líquido = 0,057; Área de 
construção = 5.219,75 m

2
. 

É cumprido o Índice de utilização líquido. Não é 
cumprida a área máxima de construção. 

b) Para efeito do cálculo da superfície de pavimento, a área de 
telheiros é afetada do índice 0,5 

Não se encontra prevista a construção de 
telheiros. 

c) Solo impermeabilizado < 20% da área do prédio rústico 

Solo impermeabilizado = 9,7% 

É cumprido o índice de impermeabilização do solo. 
(As lagoas não foram contabilizadas como áreas 
impermeabilizadas) 

d) O afastamento mínimo de 50m das instalações agropecuárias, 
como estábulos, pocilgas, aviários ou nitreiras, à plataforma das 
vias públicas. 

Afastamento mínimo do pavilhão de produção à 
EM520 = 184m 

É cumprido o afastamento mínimo à via pública. 

e) A altura máxima de qualquer corpo de edificação não pode 
ultrapassar um plano de 45º, definido a partir de qualquer dos 
limites da parcela 

Esta condição é verificada para todas as 
construções, à exceção do pavilhão 5. 

f) De acordo com a legislação em vigor, os efluentes resultantes da 
produção industrial só podem ser lançados em linhas de 
drenagem natural após tratamento eficaz em estação própria, 
tendo em linha de conta o meio recetor; 

Na instalação suinícola não existe lançamento de 
efluentes da produção em linhas de água, sendo 
na sua totalidade utilizados para valorização 
agrícola. 

g) Os efluentes de instalações agropecuárias que drenem para a 
bacia hidrográfica do rio Zêzere serão alvo de tratamento 
terciário, devendo a qualidade dos efluentes cumprir os 
parâmetros exigidos para contacto direto. 

Na instalação suinícola não existe lançamento de 
efluentes da produção em linhas de água, sendo 
na sua totalidade utilizados para valorização 
agrícola. 

h) Fora de áreas de REN, RAN, Rede Natura 2000, e das que se 
encontram sob influência do Plano de Ordenamento da Albufeira 
do Castelo de Bode, admitem-se instalações até um máximo de 
4000 m² por pavilhão, quando destinadas à atividade avícola e de 
acordo com os restantes índices e parâmetros urbanísticos 
previstos no número anterior 

Não aplicável 



  

 

 

 

 
 
PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE SUINICULTURA DA GRAVULHA  
Estudo de Impacte Ambiental. Aditamento 

25 

Conforme se pode verificar no quadro anterior, as edificações cumprem os parâmetros estabelecidos no 

PDM para edificações em espaço florestal, à exceção da área máxima de construção, e da altura do 

Pavilhão 5. 

Contudo, refere-se que tanto o Pavilhão 5, como os restantes pavilhões de produção, existentes na 

instalação, encontram-se licenciados através dos alvarás de construção n.ºs 93/1979 (relativo ao pavilhão 

5) e 5/1985 (relativo aos pavilhões 1 a 4), conforme certidão emitida pela Câmara Municipal de Ferreira do 

Zêzere, que se expõe no Anexo A ao presente documento. 

Refere-se ainda que a instalação da Gravulha foi construída nos anos de 1979 e de 1985 (em duas fases 

distintas de construção), sendo por isso anterior ao ano de publicação do PDM de Ferreira do Zêzere 

(1994). 

Quanto às restantes edificações, também anteriores à publicação do PDM, que consistem em construções 

de apoio à produção, estas ainda não possuem a situação regularizada em termos de licenciamento 

camarário. O proponente encontra-se a efetuar diligências no sentido de dar início à regularização da 

situação junto da autarquia. 

23 – Relativamente à REN, deverão ser apresentadas as licenças emitidas pela APA/ARHTO (ou 

entidade que na altura detinha essas competências) relativas à construção das quatro lagoas e 

espalhamento de efluentes. 

 

No caso dos documentos acima não terem ainda sido emitidos, deverá ser apresentada: 

- análise do impacte da construção das lagoas nas funções desempenhadas pelo sistema de REN 

afetado (nos termos do Anexo I do citado DL), a saber: impacte na conservação do solo, na 

redução da perda de solo; na manutenção do equilíbrio dos processos morfogenéticos e 

pedogenéticos; e na regulação do ciclo hidrológico através da promoção da infiltração em 

detrimento do escoamento superficial. 

- demonstração do cumprimento do requisito constante na Portaria n.º 419/2012 de 20 de 

dezembro: o estabelecimento de medidas que minimizem as disfunções causadas no sistema de 

REN em causa. Neste caso, deverão ser apresentadas medidas que promovam a minimização da 

erosão do solo. 

Conforme referido na resposta à questão 7, foram anuladas as ações de aplicação dos efluentes 

pecuários no solo, passando todo o efluente produzido a ser encaminhado para a unidade de 

compostagem orgânica da empresa Biocompost, Lda.  

Assim, seguidamente apresenta-se apenas a avaliação do impacte da construção das lagoas, sobre as 

funções da tipologia da REN “Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo”. 
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De acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, consideram-se “Áreas de 

elevado risco de erosão hídrica do solo” como as áreas geográficas que, devido às suas características de 

solo e de declive, estão sujeitas à perda excessiva de solo por ação do escoamento superficial, onde só 

podem ser realizados os usos e as ações que não coloquem em causa, cumulativamente, as seguintes 

funções: 

 Conservação do recurso solo; 

 Manutenção do equilíbrio dos processos morfogenéticos e pedogenéticos; 

 Regulação do ciclo hidrológico através da promoção da infiltração em detrimento do escoamento 

superficial; 

 Redução da perda de solo, diminuindo a colmatação dos solos a jusante e o assoreamento das 

massas de água. 

As áreas com risco de erosão hídrica do solo são as que, devido às combinações de características 

topográficas e de solo, na ausência de coberto vegetal, estão potencialmente sujeitas a uma taxa perda de 

solo, por ação conjunta da chuva e do escoamento superficial, que excede a sua taxa de formação, 

levando à diminuição seu potencial de suporte de vida. 

A erosão hídrica resulta da combinação do destacamento do solo e do transporte do material destacado 

sendo ambos resultantes da ação da energia cinética da água. 

Neste sentido, considera-se que a construção das lagoas não veio induzir a alterações significativas na 

morfologia do terreno, que potenciem os fenómenos de erosão hídrica como sejam o aumento de declives 

que possam induzir a uma aceleração do escoamento superficial.   

Por outro lado, refere-se que a existência das lagoas poderá interferir com o ciclo hidrológico local, ao 

impossibilitar localmente a infiltração da água no solo, uma vez que estas se encontram 

impermeabilizadas com uma camada de argila. Contudo, esta impermeabilização promove a retenção da 

água, não contribuindo para o aumento do escoamento superficial e processos de erosão hídrica 

associados. Em consequência, não se verifica o aumento dos deslizamentos de solos a jusante e 

consequente assoreamento das massas de água. 

Considera-se assim que a interferência da construção das lagoas com o equilíbrio dos processos 

inerentes à morfologia e podologia dos terrenos não se considera significativa, não colocando em causa 

as funções desta tipologia da REN, associadas à conservação do solo e à proteção contra a sua erosão 

hídrica. 

De acordo com a Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro, que estabelece as condições para a 

viabilização dos usos e ações referidas nos n.os 2 e 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de 
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novembro, a instalação de ETAR pode ser admitida desde que sejam estabelecidas medidas de 

minimização das disfunções ambientais e paisagísticas. 

Em relação às disfunções ambientais causadas sobre as “Áreas de elevado risco de erosão hídrica do 

solo” são estabelecidas as seguintes medidas: 

 Manter a vegetação na zona envolvente das lagoas, uma vez que esta protege o solo 

contra a mobilização pela água e, simultaneamente, diminui a velocidade do escoamento.  

 Promover a revegetação sempre que necessário. 

Em termos paisagísticos, considerando a qualidade e a capacidade de absorção visual da paisagem local, 

conclui-se que na área onde se localiza a instalação suinícola, e concretamente a as lagoas integradas na 

REN, a paisagem apresenta uma reduzida sensibilidade paisagística, tendo em conta as características 

que apresenta, tanto em termos ocupacionais, como fisiográficos. 

De referir que na área de estudo não se identificam locais com acessibilidade visual para as lagoas, visto 

encontrarem-se rodeadas pelas edificações e por manchas de ocupação florestal.  

2.4 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

24 – Rever as medidas de minimização face às alterações a efetuar (Descrição do Projeto, 

Caracterização da Situação de Referência e Avaliação de Impactes) e face aos impactes 

identificados. 

 

Face às alterações descritas ao longo do documento, tanto ao nível da descrição do projeto, como ao nível 

da caraterização da situação de referência e avaliação de impactes, apresenta-se seguidamente a 

reformulação da listagem de medidas de minimização aplicáveis à fase de exploração, sobre os recursos 

hídricos, os solos, o uso do solo, ordenamento do território e condicionantes legais, e riscos.  

Recursos Hídricos 

FE 1. Manutenção periódica do sistema de tratamento de águas residuais, tanto domésticas, como 

efluentes pecuários, de forma a evitar problemas de funcionamento, fugas ou derrames acidentais 

que possam potenciar contaminações. 

FE 2. Deve assegurar-se que todas as águas residuais e/ou efluentes pecuários produzidas nas 

instalações, sejam encaminhadas para o sistema de tratamento constituído por separador de sólidos, 

tanque de receção e lagoas. 
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FE 3. Deve assegurar-se que todas as águas residuais domésticas produzidas nas instalações sociais 

sejam encaminhadas para a fossa sética estanque. 

FE 4. Garantir as boas condições físicas da fossa estanque, no sentido de garantir o correto tratamento 

destas águas residuais. 

FE 5. Garantir a periodicidade adequada de trasfega das lamas acumuladas na fossa séptica para a 

ETAR municipal. 

FE 6. Adotar boas práticas de utilização da água, nomeadamente: 

 Limpeza das instalações dos animais e dos equipamentos com aparelhos de alta pressão 

depois de cada ciclo de produção; 

 Calibração periódica dos bebedouros, de modo a evitar derrames; 

 Deteção e reparação de fugas. 

FE 7. Assegurar o armazenamento temporário dos cadáveres dos animais em sacos de plástico e 

posteriormente no necrotério, de modo a encaminhá-los posteriormente para destinado devidamente 

certificado para o efeito. 

FE 8. Assegurar o cumprimento do PGEP (3ª versão), submetido e aprovado no passado mês de março 

de 2015.  

FE 9. 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. 

Solos 

FE 10. Efetuar o armazenamento temporário de estrume (carga sólida retirada do efluente pecuário pelo 

separador de sólidos) nas condições adequadas, no pavilhão de estrume existente na instalação e 

enviar o mesmo com a regularidade adequada para a unidade de compostagem a que se destina.   

FE 11.  Durante o carregamento do estrume para o veículo de transporte, deverá evitar-se que o material 

seja vertido no solo, devendo proceder-se à limpeza imediata do local, caso esta situação ocorra. 

FE 12.  O destino de estrumes e chorumes produzidos deverá corresponder ao defino no Plano de 

Gestão de Efluentes Pecuários (PGEP) da instalação, recentemente aprovado.  
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FE 13. Assegurar o cumprimento do PGEP (3ª versão), submetido e aprovado no passado mês de março 

de 2015, que contempla o encaminhamento dos efluentes pecuários para a unidade de compostagem 

da Biocompost, Lda. 

FE 14. Proceder ao controle rigoroso na manutenção de veículos de transporte afetos à exploração 

suinícola, de modo a evitar derrames de óleos e combustíveis no solo. 

FE 15.  Deverão ainda ser garantidas as boas condições físicas do sistema de drenagem de águas 

residuais até à fossa estanque, no sentido de evitar situações acidentais derrame de águas residuais, 

devendo também ser assegurada a periodicidade adequada da limpeza do sistema. 

Uso do solo 

FE 16. Assegurar o cumprimento do PGEP (3ª versão), submetido e aprovado no passado mês de março 

de 2015, que contempla o aumento da capacidade de produção e o encaminhamento dos efluentes 

pecuários para a unidade de compostagem da Biocompost, Lda. 

FE 17. Limitar a velocidade de circulação dos veículos no acesso às instalações, de forma a reduzir as 

emissões de poeiras. 

FE 18. Cobertura dos veículos de transporte de materiais. 

FE 19.  Deverá ser assegurada uma adequada manutenção e conservação de todas as espécies 

herbáceas e arbóreas instaladas na instalação. 

Ordenamento do Território e Condicionantes Legais 

FE 20. Proceder à regularização camarária das edificações de apoio à produção, que não se encontram 

ainda licenciadas. 

FE 21. Manter a vegetação na zona envolvente das lagoas, uma vez que esta protege o solo contra a 

mobilização pela água e, simultaneamente, diminui a velocidade do escoamento.  

FE 22. Promover a revegatação da zona envolvente das lagoas, sempre que necessário. 

FE 23. A circulação de pessoal e viaturas, bem como toda a atividade da empresa, deverão efetuar-se 

nos locais definidos e licenciados para o efeito.  

FE 24. Deverá ser efetuada a ligação das instalações à rede pública de abastecimento de água.  
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FE 25. Proceder à gestão de combustível numa faixa de 50m à volta de todas as edificações, medida a 

partir da alvenaria exterior das construções, de acordo com as normas estabelecidas no Decreto-Lei 

n.º 17/2009, de 14 de janeiro e no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndio de Ferreira 

do Zêzere.  

Medidas de Prevenção e Minimização de Riscos e Atuação em Situação de Emergência 

FE 26. A empresa deve possuir procedimentos e planos para prevenir, investigar e responder a situações 

de emergência que conduzam ou possam conduzir a impactes ambientais negativos. 

FE 27. A empresa deve garantir a formação contínua dos seus funcionários, no sentido de conhecerem 

os meios e métodos de prevenção de riscos e de as atuações face a situações de emergência.  

FE 28. Manutenção periódica na rede de drenagem de águas residuais, de forma a evitar problemas de 

funcionamento ou fugas que possam potenciar contaminações. 

FE 29. Garantir a periodicidade adequada de trasfega das lamas armazenadas na fossa sética para a 

ETAR municipal. 

FE 30. A empresa deve certificar-se que o transporte de subprodutos (efluentes pecuários e cadáveres de 

animais) é efetuado por transportadores devidamente legalizados (com licença emitida para a viatura 

de transporte de subprodutos de origem animal não destinados a consumo humano). 

2.5 PLANO DE MONITORIZAÇÃO 

25 – Reformular o Plano de Monitorização da qualidade das águas subterrâneas, tendo em conta a 

avaliação anterior e a caracterização de referência no que diz respeito ao sentido preferencial do 

escoamento subterrâneo. 

No que se refere à qualidade da água subterrânea, considera-se não se justificar a necessidade de 

implementação de um Plano de Monitorização, dado que: 

 Os resultados das análises à qualidade da água do furo existente na instalação demonstram que 

não existem evidências da contaminação da água subterrânea; 

 As lagoas possuem uma impermeabilização com recurso a uma camada de argila; 

 Não está previsto o espalhamento de efluentes pecuários nos terrenos agrícolas da envolvente; 

 Os solos aqui existentes possuem um significativo teor em argila, classificando-se como solos com 

permeabilidade reduzida a moderada; 
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  A Instalação de Suinicultura da Gravulha encontra-se em funcionamento há bastantes anos e não 

existem quaisquer queixas relacionadas com a afetação de captações existentes na envolvente; 

 Tendo em conta que o escoamento subterrâneo deverá efetuar-se para W, em direção à ribeira da 

Figueira, é de supor que não deverá afetar qualquer captação de água subterrânea, dado que a 

única captação existente a jusante da Instalação (captação ID7), no sentido do escoamento 

subterrâneo, não possui quaisquer caraterísticas e n.º de processo, podendo mesmo não existir; 

 A captação de água subterrânea mais perto da Instalação de Suinicultura da Gravulha (captação 

ID5) além de se encontrar a montante da Instalação, no sentido do escoamento subterrâneo, 

possui 118 metros de profundidade, devendo estar a captar níveis mais profundos e não 

suscetíveis de serem contaminados pelas práticas existentes na Instalação; 

 As captações destinadas ao abastecimento encontram-se a vários km de distância, não existindo 

por isso qual afetação quer das captações quer dos respetivos perímetros de proteção. 

 

26 – Apresentar eventual Plano de Monitorização de Recursos Hídricos Superficiais, caso se 

justifique face às novas áreas de espalhamento a definir. 

 

Conforme referido na resposta à questão 7, foram anuladas as ações de aplicação dos efluentes 

pecuários nos terrenos da envolvente da exploração, passando todo o efluente produzido a ser 

encaminhado para a unidade de compostagem orgânica da empresa Biocompost, Lda.  

Desta forma, considera-se não se justificar o estabelecimento de um Plano de Monitorização para os 

recursos hídricos superficiais. 

2.6 RESUMO NÃO TÉCNICO 

O RNT deverá contemplar os aspetos mais relevantes da informação adicional / esclarecimentos 

solicitados. 

 

O RNT foi reformulado tendo em conta a informação e alterações constantes do presente Aditamento ao 

EIA, apresentando-se a versão atualizada do RNT juntamente com o presente documento, em igual 

número de cópias (formato digital e papel). 
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ANEXO A - Documentação 

 

 

 

 

 

































































Tipo Amostra: Água para alimentação animal - suínos

Ponto de Amostragem: Água - Furo 

Data Colheita:

Data de Emissão: 

13/03/2015

16/04/2015 Definitivo

23/02/2015

Relatório de Ensaio nº: 5413/2015 - Versão 2

Colhido por: Ana Margarida Santos - Lab. Tomaz

Data Fim Análise: 

Data Entrada Lab.: 

2240 - 909 Águas Belas

Apartado 33
Agropefe - Agropecuária Ferreirense, S.A

Ferreira do Zêrere

Data Início Análise: 23/02/2015

23/02/2015

Ensaio / Método Resultados Unidades V.R. Limite Lei

L
a
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o
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rio
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d
a
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a

p
ita
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o

cia
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0
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0
0
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º 5

0
1

 1
9

8
 9

9
7

Quantificação de Bactérias Coliformes 5 --- ---

MI n.º 080 (16.07.2013)

ufc/100ml

Quantificação de Coliformes Fecais 0 --- 0

MI n.º 080 (16.07.2013)

ufc/100ml

Quantificação de Enterococos intestinais 0 --- 0

ISO 7899-2:2000

ufc/100ml

pH (19,0ºC) 6,4 --- 6,5 - 9,0

NP 411:1966

Escala de 

Sorensen

Condutividade eléctrica 6,4e+2 --- 6300

MI n.º 013 (03.05.2011)

µS/cm a 20 ºC

Nitratos 86 --- 200

ASTM D 4327-11

mg/l NO3

Azoto amoniacal <0,05 --- 3

MI n.º 102 (25.06.2010)

mg/l NH4

Manganês 0,023 --- 4

ISO 11885:2007 (E)

mg/l Mn

Fosfatos * 0,60 --- ---

MI n.º 113 (09.06.2008) (Adapt. SMEWW 4500-P G, 21ª Ed.)

mg/l P2O5

Sulfatos 7,1 --- 500

ASTM D 4327-11

mg/l SO4

Cloretos 59 --- 500

ASTM D 4327-11

mg/l Cl

Arsénio <0,0030 --- 0,05

MI n.º 094 (25.06.2010)

mg/l As

Carbono orgânico total (COT) * 0,81 --- ---

SMEWW 5310-B ***

mg/l C

Oxigénio dissolvido * 88 --- ---

ASTM D888:2009 ***

% saturação O2

Carência Química de Oxigénio (CQO) <30 --- ---

MI n.º 073 (15.06.2009)

mg/l O2

A amostragem não está incluída no âmbito da acreditação. (*) ensaio não incluído no âmbito da acreditação.

(***) ensaio subcontratado a laboratório com o método acreditado.

# Os pareceres expressos neste relatório de ensaio não estão incluídos no âmbito da acreditação.

Responsáveis pela emissão dos resultados

(p' Resp. Dep. Microbiologia) (Resp. Dep. Físico-Química)

"<X" inferior ao limite de quantificação do método de ensaio; Os resultados só dizem respeito às amostras analisadas. 

A representabilidade das amostras só é garantida pelo Laboratório Tomaz quando a amostragem é da sua responsabilidade.

Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido, a não ser na integra, sem o acordo escrito do Laboratório Tomaz.

Pág. 1 / 2Ref:049A1/E12 - 26.03.2015

Email: geral@laboratoriotomaz.pt

www.laboratoriotomaz.pt

Av. Marquês de Pombal, Lt 2 - 1º

Apartado 4135   //   2411-901 Leiria

T. 244 830 460

F. 244 830 465



Tipo Amostra: Água para alimentação animal - suínos

Ponto de Amostragem: Água - Furo 

Data Colheita:

Data de Emissão: 

13/03/2015

16/04/2015 Definitivo

23/02/2015

Relatório de Ensaio nº: 5413/2015 - Versão 2

Colhido por: Ana Margarida Santos - Lab. Tomaz

Data Fim Análise: 

Data Entrada Lab.: 

2240 - 909 Águas Belas

Apartado 33
Agropefe - Agropecuária Ferreirense, S.A

Ferreira do Zêrere

Data Início Análise: 23/02/2015

23/02/2015

Ensaio / Método Resultados Unidades V.R. Limite Lei
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Carência Bioquímica de Oxigénio (CBO5, 20ºC) * 3 --- ---

Det. O2 consumido após incub. 5   dias a 20º C

mg/l O2

O(s) resultado(s) a negrito não se encontra(m) em conformidade com os valores de referência para alimentação de 

suínos.

Efeitos negativos na saúde dos suínos e na exploração

pH <6,5 - Água ácida. Pode provocar/facilitar situações de acidose e redução de ingestão dos alimentos. Poderá 

propiciar corrosão das canalizações e equipamentos. Recomenda-se tratamento com adição de elemento para 

aumento do pH (ex: Carbonato de Cálcio).

# Interpretação Técnica dos Parâmetros:

Notas:

Limite Lei - Valores de referência indicados no "Guia de Boas Práticas - Água de Qualidade Adequada para 

Alimentação Animal - DGAV", Fevereiro 2014.

Este Relatório de Ensaio anula e substitui a versão 1, por ter sido efetuada uma correção no enquadramento legal da amostra.

A amostragem não está incluída no âmbito da acreditação. (*) ensaio não incluído no âmbito da acreditação.

(***) ensaio subcontratado a laboratório com o método acreditado.

# Os pareceres expressos neste relatório de ensaio não estão incluídos no âmbito da acreditação.

Responsáveis pela emissão dos resultados

(p' Resp. Dep. Microbiologia) (Resp. Dep. Físico-Química)

"<X" inferior ao limite de quantificação do método de ensaio; Os resultados só dizem respeito às amostras analisadas. 

A representabilidade das amostras só é garantida pelo Laboratório Tomaz quando a amostragem é da sua responsabilidade.

Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido, a não ser na integra, sem o acordo escrito do Laboratório Tomaz.
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T. 244 830 460

F. 244 830 465
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ANEXO B – Peças Desenhadas 
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ANEXO C – Projeto da ETAR (atual sistema de retenção de efluentes pecuários) 
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ANEXO D – PGEP e GAR 
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