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INTRODUÇÃO

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do
Projeto de Ampliação da Instalação de Suinicultura da Gravulha da Agropefe, S.A., localizado na
freguesia de Águas Belas, do concelho de Ferreira do Zêzere, que se encontra em fase de Projeto
de Execução.
O projeto da instalação de suinicultura já existente e em exploração em análise integra 5 pavilhões
de produção (dos quais dois se encontram desativados), bem como várias infraestruturas de apoio
2

inseridos numa área total de 97 120 m .
O promotor ou proponente do projeto é a empresa Agropefe, S.A.. A entidade licenciadora da
atividade é a Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo (DRAP-LVT). A
autoridade do processo de Avaliação de Impacte Ambiental é, neste caso, a Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT).
A empresa Agropefe, Lda. foi constituída em 1976 e integra-se num grupo de empresas
(associadas às Rações Zêzere) de elevada coesão e solidez financeira. Na área da pecuária, a
atividade da Agropefe, Lda centra-se principalmente no setor da suinicultura em regime de
produção intensivo, apresentando também uma exploração em regime extensivo (de porco preto
Alentejano).
Com o objetivo de um acréscimo da capacidade da instalação que atualmente é para 1944 suínos
com mais de 30 kg a empresa pretende por via da ativação de 2 pavilhões de produção
(atualmente desativados) e pela alteração da configuração interior dos pavilhões, apresentar
espaço e condições para 5436 suínos com mais de 30 kg.
O presente Estudo de Impacte Ambiental (EIA) elaborado pela empresa Horizonte de Projecto Consultores em Ambiente e Paisagismo, Lda., entre Maio e Agosto de 2014, tem como base o
Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, que estabelece o novo Regime Jurídico de
Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA).
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Na elaboração do EIA foi ainda considerada a Portaria n.º 330/2001, de 2 de abril, com as
retificações introduzidas pela Declaração de Retificação n.º 13-H/2001, de 31 de maio, que fixa as
normas técnicas para a estrutura do EIA.
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LOCALIZAÇÃO

O projeto da instalação de suinicultura da Gravulha localiza-se próximo do local designado por
Camarinha, na freguesia de Águas Belas, concelho de Ferreira do Zêzere e distrito de Santarém.
Nas figuras apresentadas seguidamente, pode visualizar-se o Enquadramento da área de estudo
a nível nacional, regional e administrativo (Figura 1), a Planta de Localização da Instalação (Figura
2) e o Fotoplano com a indicação da localização da instalação de suinicultura (Figura 3).
Na área ocupada pela instalação de suinicultura em apreço não se regista a existência de áreas
sensíveis, nem a ocorrência de áreas de proteção de monumentos nacionais ou de imóveis de
interesse público.
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DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO PROJETO

O presente projeto versa sobre a ampliação da capacidade da instalação de suinicultura já
2

existente e em exploração, inserindo-se num terreno com uma área total de 97 120 m .
Com o objetivo de um acréscimo da capacidade da instalação que atualmente é para 1944 suínos
com mais de 30 kg a empresa pretende por via da ativação de 2 pavilhões de produção
(atualmente desativados) e pela alteração da configuração interior dos pavilhões, apresentar
espaço e condições para 5436 suínos com mais de 30 kg. Concretamente, as intervenções
previstas para o interior dos 5 pavilhões de produção incluem a reorganização dos parques de
criação de suínos com acréscimo de área por parque, de modo a cumprir as normas do bem-estar
animal, conforme legislação em vigor e a criação de um parque de gestação.
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ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL

No quadro seguinte indicam-se as principais edificações existentes, as respetivas áreas de
implantação, de construção e útil bem como a altura máxima correspondente.
Quadro 1 – Edificações existentes – áreas e cérceas
Edificações existentes

Área de implantação /
2
construção (m )

Área de útil
2
(m )

Altura máxima

Pavilhão 1

841.00

792.40

4,9

Pavilhão 2

880.50

83.50

4,7

Pavilhão 3

881.00

821.10

4,9

Pavilhão 4

839.80

784.90

4,75

Pavilhão 5

1489.50

1384.90

4,75

Arrumos (desativado)

24.30

20.00

3.05

Enfermaria (desativado)

25.90

20.70

3.15

Quarentena (desativado)

25.10

21.24

3.15

Edifício de apoio ao tratamento de
efluentes

77.8

73.19

6.61

Atualmente, o efetivo animal é distribuído pelos pavilhões 1, 2 e 3 (em atual exploração) que
2

integram 108 parques com 18 m , podendo alojar assim um máximo de 1944 animais até
atingirem um peso ideal de aproximadamente 110 kg (peso vivo).
No quadro seguinte especifica-se a composição do interior dos pavilhões de engorda (na sua
configuração atual e na prevista, após a implementação do projeto de ampliação
Quadro 2 – Edificações existentes - capacidade
Edificações

N.º de parques e de lugares para
suínos (na configuração atual da
instalação)

N.º de parques e de lugares para suínos (na
configuração da instalação após a
ampliação)

Pavilhão 1

36 parques / 648 lugares

39 parques / 889 lugares

Pavilhão 2

36 parques / 648 lugares

41 parques / 923 lugares

Pavilhão 3

36 parques / 648 lugares

40 parques / 923 lugares

Pavilhão 4

-

56 parques / 946 lugares

Pavilhão 5

-

94 parques / 1487 lugares

TOTAL

108 lugares / 1944 lugares

270 parques / 5436 lugares

Nas figuras apresentadas seguidamente – Figuras 4 e 5 - pode visualizar-se a Planta Geral de
Implantação da Instalação e a Planta geral de implantação (com representação das alterações
incluídas no projeto de ampliação).
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CARRIL

Art. 60 - Sec. C

Art. 60 - Sec. C
Art. 83 - Sec. B

Art. 60 - Sec. C

Art. 89 - Sec. B

1

7
3

2

Legenda:
1 - Arrumos (desactivado)
2 - Enfermaria (desactivada)
3 - Quarentena (desactivada)

6 - Rodiluvio
7 - Cais
8 - Entrada de Pessoal
9 - Edificio de Apoio ao Tratamento de Efluentes
11 - Lagoas

Sinais Convencionais
Aqueduto
Marco Estrema
Tampa de Esgoto

Muro
Muro de Suporte

Sarjeta

13 - Silos
Poste B T
Poste A T
Poste Telecom

Sentido do escoamento

16 - Furo
18 - Arrumos

Estrema
Talude

Arvore

Nota: Planta elaborada com base num desenho fornecido por Agropefe, S.A.
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ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL

O objetivo da instalação de suinicultura, com a implementação do projeto de ampliação, é assim o
da engorda de suínos, entre as 10-12 e as 24-26 semanas de vida, obtendo-se ao final da
engorda, animais com peso vivo médio de 105 kg. A capacidade pretendida é assim de 5436
lugares para suínos de 105 kg de peso vivo (máximo), distribuídos pelos 5 pavilhões de produção,
conforme especificado no quadro anterior.
O processo produtivo engloba as seguintes fases:
A instalação de suinicultura em apreço tem por objetivo a engorda de suínos entre as 10-12 e as
24-26 semanas de vida, obtendo-se no final da engorda, animais com um peso vivo médio de 105
kg.
Cada pavilhão de engorda corresponderá a um lote de animais, com idades semelhantes e que
serão alimentados através do mesmo silo de alimento.
Os animais destinados a engorda são transferidos de outras unidades de produção em lotes e em
número suficiente para preencher o pavilhão por completo.
Todos os suínos entram com uma idade média de 10 semanas (variável entre as 10 e as 12
semanas).
Os animais doentes, caso a sua condição assim o exija, são retirados para um parque próprio
destinado a animais em tratamento, não voltando a entrar no grupo de origem. Todas as salas têm
um parque devidamente identificado, destinado a este tipo de animais.
Os animais de cada lote permanecem dentro de cada pavilhão durante 14 semanas, até atingirem
um peso esperado de 105 kg às 24 semanas de vida, altura em que são enviados ao matadouro.
Plano de lavagem / desinfeção / vazios sanitários
Os pavilhões independentes funcionam com povoamento tudo dentro / tudo fora, com lavagem a
fundo, desinfeção e vazio sanitário das instalações e equipamentos, entre cada lote de animais.
Além destas operações de lavagem são efetuadas as limpezas diárias necessárias à manutenção
do adequado nível de asseio dos animais.
Plano alimentar
A alimentação dos animais é feita com alimentos compostos completos disponíveis no mercado e
utilizados segundo informações do fabricante.
Os porcos com 10 semanas comem inicialmente uma ração de crescimento S-901 durante 4
semanas, passando depois para uma ração de acabamento S-915 até ao final da engorda.
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Profilaxia médico-sanitária
A profilaxia medida e sanitária será feita com rigor e regularidade segundo as recomendações da
Direção Geral de Alimentação e Veterinária no que diz respeito às normas de biosegurança.
Será implementado e mantido na exploração um sistema de registos da aplicação de
medicamentos de uso veterinário, controlado regularmente pelo responsável sanitário, ara
salvaguarda da saúde pública e do consumidor.
Infraestruturas
Na instalação em apreço, prevê-se essencialmente a utilização de água para os seguintes fins:
3

nas instalações sanitárias, numa quantidade prevista anual de 29,12m para o abeberamento dos
animais, numa quantidade prevista anual de 8299m

3

e para lavagem dos pavilhões e dos

equipamentos aquando da saída de cada lote, numa quantidade prevista anual de 10,88m

3

Relativamente ao sistema de tratamento de águas residuais domésticas, este é composto por um
sistema autónomo com fossa séptica estanque.
As águas residuais são depois encaminhadas para as caixas de ligação e visita exteriores. Cada
pavilhão tem a sua própria caixa de ligação independente, que liga a outras pertencentes à rede
geral de escoamento de águas residuais.
A empresa efetuou recentemente a ligação à rede pública de abastecimento de água, destinada
ao uso nas instalações sanitárias. Atualmente, todo o abastecimento industrial da instalação é feito
com recurso à captação de água subterrânea (furo), sendo o abastecimento para consumo
humano proveniente da rede pública.
A drenagem de efluentes pecuários produzidos na exploração de suinicultura, dentro dos
pavilhões, é feita pelo respetivo escoamento a partir das grelhas no pavimento, grelhas em betão
armado, removíveis quando necessário, e sobre uma conduta debaixo dos pavimentos com as
grelhas, que os encaminha para o sistema de retenção da instalação.
O sistema de tratamento das águas residuais é composto por um separador de sólidos, tanque de
receção e por quatro lagoas que compõem o sistema de lagunagem, que têm as dimensões
propostas e aprovadas em projeto especifico para o efeito.
Os efluentes pecuários após passarem por este sistema de tratamento, são encaminhados para
valorização na empresa Biocompost, Lda..
No que se refere às águas pluviais, estas não recebem qualquer tipo de tratamento, uma vez que
não apresentam carga poluente que possa provocar impacte no meio recetor.
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Na instalação, a energia elétrica consumida, destina-se a garantir o funcionamento dos
equipamentos, iluminação e ventilação. A instalação dispõe de um posto de transformação (PT)
com uma potência de 100 kVA.
Em termos de matérias-primas referem-se os seguintes consumos: Suínos para engorda: 18862
animais por ano; ração: 773 toneladas por ano; desinfetantes: 15 L /ano e produtos de utilização
veterinária: 7 kg/ano. A ração, principal matéria-prima consumida na instalação, será recebida e
armazenada em silos junto de cada pavilhão. No total, a instalação apresenta 6 silos de ração com
uma capacidade de 15 tons cada.

4

SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA E AVALIAÇÃO DE IMPACTES

O objetivo do EIA consiste na identificação, previsão e avaliação dos impactes associados ao
projeto da instalação suinícola em apreço face à situação de referência, considerada como a que
atualmente existe no local de implantação do projeto.
A área de intervenção do projeto foi caracterizada através do estudo de todas as componentes
ambientais

potencialmente

afetadas,

abrangendo

aspetos

biofísicos,

socioeconómicos,

patrimoniais, de planeamento e qualidade do ambiente. Em função dos impactes negativos
previstos, para cada uma das componentes ambientais estudadas, o EIA considerou medidas de
minimização específicas a adotar, tanto na fase de construção (neste caso – fase de ampliação),
como durante a fase de exploração da suinicultura.
Apesar da empresa proponente não prever a desativação da instalação de suinicultura, os
impactes associados a esta fase, caso venha a ocorrer, foram também analisados.
Seguidamente apresenta-se uma síntese da análise efetuada no estudo em termos de
caraterização da situação de referência e de análise de impactes (nas fases de construção /
ampliação e de exploração).
Em termos climáticos, o projeto em estudo insere-se na Província Atlântica Média, que se
estende desde o Rio Mondego para Sul até à latitude de Torres Vedras, onde as influências
atlânticas dominam sobre as mediterrânicas, registando-se um clima do tipo – Continental
atenuado (Daveau, 1985). Nesta província, o Verão e o Inverno apresentam-se um pouco mais
quentes em relação à zona Norte do País. A precipitação anual varia entre 600 e 1000 mm,
ocorrendo um ou dois meses secos e as trovoadas são frequentes com ocorrência de brisas da
terra e do mar (Ribeiro, 1999). A área em estudo apresenta algumas condições favoráveis à
ocorrência de fenómenos microclimatológicos, nomeadamente nevoeiros e neblinas de irradiação
ocasionadas pela orografia ou pela tipologia do uso do solo.
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De um modo geral, considera-se que o projeto de ampliação da instalação suinícola em estudo,
não é suscetível de causar impactes significativos no microclima da região (quer na fase de
construção / ampliação quer na de exploração), uma vez que não existirá ampliação dos pavilhões
existentes, nem construção de novas edificações.
Quanto à geologia e geomorfologia, o projeto de ampliação da instalação insere-se do ponto de
vista morfo-estrutural, no Maciço Antigo ou Maciço Hispérico, A área de implantação da instalação
de suinicultura da Gravulha é caracterizada por uma zona de planalto, onde se encontra grande
parte desta instalação, e uma zona de vale associada à ribeira da Figueira. A zona em estudo
localiza-se numa área onde a perigosidade sísmica é designada de baixa. Este resultado deverá
estar associado à quase inexistência de solos coerentes moles e muito moles e solos incoerentes
e ainda ao facto da Zona de Cisalhamento Porto-Coimbra-Tomar não estar associada aos maiores
sismos detetados em Portugal Continental.
Considera-se que não irão existir impactes de construção/exploração sobre esta matéria, pois não
haverá destruição do substrato geológico nem alteração das características geomorfológicas do
local, uma vez que ampliação em estudo compreende apenas a ativação de dois pavilhões que se
encontram desativados e algumas alterações na configuração do interior dos pavilhões.
Em termos de recursos hídricos, a área em estudo localiza-se na região hidrográfica do Rio Tejo,
na sub-bacia do rio Zêzere. A drenagem superficial do terreno de implantação das instalações é
direcionada para a ribeira da Figueira, afluente da ribeira das Pias, que, por sua vez, aflui para o
rio Nabão.
No que se refere aos recursos hídricos subterrâneos, as instalações localizam-se na Massa de
Água Subterrânea do Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Tejo. Na área de estudo é de
supor que o escoamento subterrâneo se processe em relação ao vale da ribeira da Figueira onde
se deverá efetuar a descarga dos níveis freáticos.
Tanto a instalação de suinicultura da Gravulha, quer a área de estudo, não intersetam qualquer
um dos perímetros de proteção de captações públicas de abastecimento.
Uma vez que a ampliação em estudo compreende apenas a ativação de dois pavilhões que se
encontram desativados e algumas alterações na configuração do interior dos pavilhões, os
possíveis impactes decorrentes da possível interseção de níveis de água decorrentes da execução
de escavações, aumento da área impermeabilizada, entre outras situações, não se aplicam ao
projeto em estudo, pelo que não se identificam impactes sobre as águas subterrânea durante a
fase de construção / ampliação. No que se refere aos recursos hídricos superficiais não se prevê a
afetação de nenhuma linha de água pelas atividades construtivas previstas.
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Na fase de exploração os principais impactes relacionam-se com os consumos de água e com o
risco de contaminação de recursos hídricos superficiais e subterrâneos, associados à incorreta
gestão de resíduos e efluentes.
Contudo, estes impactes consideram-se pouco significativos desde que seja garantido o
encaminhamento de águas residuais para os devidos sistemas de tratamento, bem como a
adequada gestão de efluentes pecuários, conforme estabelecido no Plano de Gestão de Efluentes
Pecuários aprovado.
Em termos de qualidade do ar, considera-se que os valores analisados dos parâmetros de
qualidade do ar (dados obtidos na estação de monitorização mais próxima da área de estudo) não
são indicativos da existência de um cenário de degradação da qualidade do ar. Ao nível de
recetores sensíveis, constatou-se que a ocupação habitacional mais próxima corresponde ao
aglomerado de Camarinha com início a cerca de 150 metros do limite da propriedade da
instalação em estudo, na direção Oeste. Referem-se também várias habitações isoladas, a Oeste
da instalação, na beira da estrada municipal – EM520-2. Um pouco mais afastado, refere-se a
existência do aglomerado da Bela Vista, a cerca de 820 metros da instalação na direção Este e o
aglomerado de Casalinho, aproximadamente a 680 metros a Sudeste da instalação.
A fase de construção / ampliação da instalação em apreço, engloba um conjunto de atividades,
uma das quais passível de originar emissões de poluentes atmosféricos. Tratando-se de um
projeto de ampliação que não implica movimentações de terras, nem realização de escavações e
aterros, nem a instalação do estaleiro de apoio à obra, nem construção de novas edificações nem
impermeabilização de novas áreas na propriedade, considera-se que a circulação de veículos e
outras máquinas constitui a única atividade que poderá causar alguma degradação da qualidade
do ar da zona envolvente, com consequente incomodidade para as populações que habitam nas
imediações da instalação.
Os impactes negativos decorrentes do tráfego de veículos pesados afetos à obra poderão ser
classificados de pouco significativos, na passagem pelas localidades mais próximas da instalação.
Atendendo a que a fase de obra será temporária, estes impactes embora negativos serão
temporários e reversíveis, apresentando expressão apenas nesse período de tempo e sendo
passíveis de atenuação com a aplicação de algumas medidas de minimização adequadas.
Na fase da exploração, a instalação suinícola em estudo apresentará como fonte de emissão de
poluentes atmosféricos / odores dos pavilhões de cria e recria de suínos, especialmente na ação
de retirada de efluentes pecuários. Assim, os impactes sobre a qualidade do ar decorrentes da
emissão de odores dos pavilhões dos animais e do sistema de retenção de efluentes, classificamse como negativos e pouco significativos, atenuados pela adoção das medidas de minimização e
pelo afastamento verificado in situ de recetores sensíveis.
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Em termos de ambiente sonoro, os níveis de ruído registados na envolvente da zona em estudo
são reduzidos. O ruído ambiente local é composto essencialmente por ruídos de natureza,
correspondendo a sons produzidos pelo chilrear de espécies passeriformes e à movimentação de
folhas das árvores por ação do vento. Refere-se que não se verifica a influência do tráfego
associado à autoestrada A13, nos níveis de ruído verificados na zona da instalação suinícola, uma
vez que, apesar do seu intenso tráfego, esta via distancia-se cerca de 1400 m do local. Apesar da
existência de duas zonas de ocupação industrial na área de estudo (uma serração a cerca de 265
metros a norte da instalação e a fábrica de rações da Rações Zêzere, a cerca de 340 metros a
sudoeste da propriedade), as mesmas não correspondem a fontes de ruído significativas,
percetíveis ou determinantes do ambiente acústico local.
Os impactes sobre o ambiente sonoro, decorrentes da exploração da instalação suinícola, estarão
essencialmente associados ao funcionamento dos equipamentos que estão instalados nos
pavilhões (no total, 56 ventiladores), prevendo-se impactes pouco significativos, permanentes e
reversíveis, associados ao funcionamento destes equipamentos. Em termos indiretos, há a
considerar os impactes provocados pela circulação de veículos pesados para transporte de
matéria-prima, de subprodutos e de produto final. Os reduzidos volumes de tráfego (atuais e
previstos), aliados a uma velocidade forçosamente reduzida, conduz à obtenção de impactes
pouco significativos, permanentes e reversíveis.
Em termos de solos, no recinto da instalação, verifica-se a existência de solos com capacidade da
classe E (com limitações muito severas e não suscetíveis de utilização agrícola), nomeadamente
na área ocupada pelas edificações da instalação e pelos órgãos do sistema de retenção de
efluentes pecuários, implantados no limite Oeste da propriedade. Na zona de implantação das
duas lagoas de maturação do sistema de retenção de efluentes pecuários (fora do recinto da
instalação) são identificados solos de maior capacidade face aos anteriormente referidos mas
ainda assim das classes C (com limitações acentuadas, suscetíveis de utilização agrícola pouco
intensiva) e D (com limitações severas, não suscetíveis de utilização agrícola, salvo casos muito
especiais mas com poucas ou moderadas limitações para pastagens, exploração de matos e
exploração florestal).

Tendo em conta que o projeto não inclui a implantação de novas infraestruturas nem edifícios não
haverá destruição do valor pedológico dos solos nem redução do seu potencial e função que a
respetiva estrutura pedológica apresenta atualmente, considera-se que os impactes de construção
sobre os solos e respetiva capacidade de uso, com a ampliação da instalação são negativos mas
pouco significativos, permanentes e irreversíveis. Como a instalação pecuária já se encontra
totalmente edificada e intervencionada encontrando-se em área de reduzida capacidade em
termos de solos, com limitações muito acentuadas e não suscetíveis de utilização agrícola, na fase
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de exploração não se preveem impactes decorrentes da inviabilização de novas áreas com
afetação direta de solos e da respetiva capacidade de uso.
No que se refere à ocupação do solo, a área de estudo apresenta como ocupação dominante as
florestas, verificando-se também zonas de matos ou zonas com vegetação arbustiva com alguns
focos pontuais de zonas descobertas ou com pouca vegetação. Outra ocupação da área em
estudo prende-se com o uso agrícola, assumindo as pastagens permanentes e as áreas agrícolas
heterogéneas, as formas de agricultura mais expressivas. Também as culturas temporárias e as
permanentes têm alguma expressividade na área de estudo. De referir a existência da antiga
Estação de Tratamento de Águas Residuais (atual sistema de retenção de efluentes pecuários)
com 4 lagoas de tratamento / retenção que assumem alguma representatividade nos solos
ocupados no interior da propriedade.
A ampliação não implica a alteração exterior dos pavilhões existentes, nem a construção de novas
edificações, nem a implantação de novas infraestruturas de apoio ou a impermeabilização de
novas áreas de solos. Considera-se assim que, deste modo, o projeto de ampliação não acarreta
qualquer inviabilização de solos não havendo por isso impactes diretos significativos na fase de
construção/ampliação a referir no uso e ocupação do solo.
Apenas se refere que na fase de obra, a circulação de veículos afetos à obra e a deposição de
materiais originado nas intervenções poderá originar um acréscimo de arraste de poeiras que se
depositarão na envolvente florestal e agrícola imediata. Este impacte apesar de negativo, terá uma
magnitude pouco significativa, será temporário e reversível.
Relativamente aos resíduos, na situação atual são gerados os seguintes tipos de resíduos na
instalação: papel e cartão, embalagens de plástico, Resíduos de cuidados veterinários – resíduos
cujas recolha e eliminação estão sujeitos a requisitos específicos tendo em vista a prevenção de
infeções, Resíduos de embalagens de limpeza e desinfeção dos pavilhões, Lâmpadas
fluorescentes e outros resíduos contendo mercúrio (resíduo perigoso) e Mistura de resíduos
urbanos e equiparados. Os subprodutos gerados incluem cadáveres de suínos e chorume e
estrume dos suínos (efluentes pecuários).
Na fase de ampliação da instalação serão gerados sobretudo alguns resíduos de construção e
demolição (decorrentes das intervenções previstas no interior dos pavilhões de produção), os
quais devidamente separados, acondicionados e conduzidos a destino final adequado. Durante a
fase de exploração, todos os resíduos e subprodutos gerados durante a atividade, serão
recolhidos e enviados a destino final adequado através de operadores licenciados para o efeito.
Assim, os impactes associados à produção de resíduos, verificados na fase de exploração,
classificam-se de negativos mas pouco significativos.
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Em termos de condicionantes e ordenamento do território, segundo o Plano Diretor Municipal
(PDM) de Ferreira do Zêzere, a propriedade onde se localiza a instalação suinícola, ocupa
Espaços Florestais - Floresta de Produção” e “Reserva Ecológica Nacional”. Refere-se que o
projeto da instalação suinícola cumpre as condições de edificação definidas no regulamento do
PDM para instalações destinadas à agropecuária, em Espaços florestais, 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. 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).
Embora a ocupação de áreas da REN por duas das lagoas de retenção, cumpram o disposto no
Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro e na Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro,
refere-se que a antiga ETAR se encontrava construída desde o ano 1984, logo anteriormente à
publicação da carta da REN do concelho de Ferreira do Zêzere.
Considera-se que o impacte da construção da ampliação e exploração da instalação suinícola é
negativo, em matéria de ordenamento do território e condicionantes legais, uma vez que está
associado à inviabilização da atividade florestal no local de implantação das construções, mas
pouco significativo, uma vez que as edificações estão de acordo com o estabelecido nos
instrumentos de gestão territorial e restantes disposições legais associadas a condicionantes ao
uso do solo.
No que se refere à paisagem, a área envolvente à instalação suinícola é dominada por floresta de
produção de pinheiro-bravo e eucalipto. Em termos de acessibilidade visual para a área onde se
localiza a instalação suinícola, esta está rodeada por uma mancha de eucaliptal, com grande
absorção visual, sendo por isso difícil localizar as edificações que compõem a instalação. Na
envolvente próxima, não existe nenhum ponto mais alto, sendo o terreno aplanado. Quanto à
restante área da propriedade, não se verificarão alterações aos seus usos atuais.
Como a instalação suinícola em estudo já existe, prevendo-se apenas a sua ampliação através da
reativação da produção em pavilhões desativados bem como a reconfiguração do interior de todos
os pavilhões, não se verificará qualquer alteração das suas dimensões atuais nem a construção
de novas edificações, pelo que não irão ser introduzidas novas alterações na paisagem, que
levem à redução da sua qualidade visual, deste modo, não foram identificados quaisquer impactes
na fase de construção/ampliação neste descritor.
Pelas mesmas razões anteriormente indicadas, não é expectável a ocorrência de impactes sobre
a Paisagem, na fase de exploração da instalação suinícola em apreço.
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No que se refere à caraterização socioeconómica, a instalação em estudo localiza-se na região
centro, na sub-região do Médio Tejo. No que se refere à população residente, verifica-se que tanto
o concelho de Ferreira do Zêzere como a freguesia de Águas Belas têm vindo a registar nas
últimas décadas variações dos seus quantitativos populacionais, correspondendo a uma variação
de -9,31% de 2001 para 2011, no concelho de Ferreira do Zêzere de 9422 habitantes para 8 619
habitantes residentes, e na freguesia de Aguas Belas de 1140 habitantes para 1072 residentes
correspondendo a uma variação percentual de -6,34%.
A estrutura produtiva no concelho de Ferreira do Zêzere é caracterizada, por um lado por possuir
uma elevada taxa de população ativa e por outro pela percentagem elevada da população
empregada no Setor Terciário, com uma participação inferior à média nos setores secundário e
primário.
Os impactes provocados pela construção/ampliação da instalação em estudo serão positivos e
estão associados à criação de emprego temporário associado à atividade construtiva. No entanto,
dada a reduzida dimensão da empreitada, consideram-se estes impactes sobre as atividades
económicas e o emprego, pouco significativos.
Os impactes inerentes à fase de exploração são positivos e devem-se essencialmente à
valorização e emprego de mão-de-obra local, bem como à dinamização da economia local e
regional, não só por via da atividade desenvolvida na suinicultura, como pelas relações comerciais
estabelecidas com várias empresas associadas ao seu funcionamento e a toda a atividade de
suinicultura.
No que se refere à desativação da instalação, para um projeto com estas caraterísticas não é
possível estabelecer o respetivo tempo de vida útil, uma vez que se pretende que seja
economicamente viável, independentemente do tempo de vida útil dos equipamentos e
infraestruturas associadas.
Por este motivo não se prevê o cenário de desativação da instalação de suinicultura, sendo o mais
provável a ocorrência de graduais remodelações e adaptações do projeto, por forma a fazer face a
fatores como o desenvolvimento do negócio, a evolução das questões legais e tecnológicas.
Os impactes inerentes à fase de desativação serão considerados negativos, pouco significativos,
temporários, e reversíveis.
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5

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E RECOMENDAÇÕES

Com o objetivo de minimizar os impactes mais relevantes identificados no decorrer da avaliação
de impactes e de modo a potenciar os impactes positivos estimados, o estudo incluiu a
enumeração de um conjunto de medidas de minimização, por cada descritor ambiental.
Das medidas identificadas para a fase de construção / ampliação da instalação pecuária
destacam-se pela sua importância as seguintes:
- Medidas gerais indicadas pela Agência Portuguesa do Ambiente para a fase de construção.
- A implantação do estaleiro poderá ser efetuada numa zona já pavimentada das instalações.
- As operações a realizar nos estaleiros de obra que envolvam a manutenção e lavagem de toda a
maquinaria, bem como o manuseamento de óleos, lubrificantes ou outras substâncias poluentes,
passíveis de contaminar as águas subterrâneas, deverão ser realizadas em locais apropriados e
devidamente impermeabilizados.
- Cumprimento da legislação em vigor, obtendo as autorizações e licenças necessárias para a
descarga das águas residuais do estaleiro para fossa séptica estanque, caso estas sejam
produzidas.
- Limpeza de rodados das máquinas/equipamentos utilizados nas obras antes de entrarem na via
pública, nomeadamente na EM520.
- Os depósitos de materiais resultantes da obra devem ser cobertos a fim de evitar a dispersão de
poeiras para as áreas de imediação da instalação suinícola.
- Limitar a velocidade de circulação dos veículos, de forma a reduzir as emissões de poeiras.
- Providenciar uma área coberta e impermeabilizada para o armazenamento temporário de
materiais da obra e resíduos produzidos na mesma;
- Limitar a área de intervenção ao mínimo indispensável, anulando hipótese de ocupação ou
afetação (direta ou indireta) de solos no exterior da propriedade pecuária.
- Apesar das intervenções se restringirem ao interior dos pavilhões, as ações de transporte de
materiais de e para a obra e deposição temporária de materiais ocorrerão nos seus acessos e
parte exterior. Assim, durante a execução das intervenções, deverá ter-se em conta a preservação
do coberto vegetal existente no recinto da instalação (em redor das edificações) por forma a
salvaguardar a sua integridade.
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- Deverão, efetuar-se regas periódicas por aspersão, sobretudo na zona de deposição de
materiais afetos à obra, em especial durante o período mais seco do ano, de forma a evitar o
levantamento de poeiras e a consequente afetação da qualidade visual da paisagem e a
deposição na vegetação envolvente.
-

Evitar

a

interferência

com

terrenos

agrícolas

no

decorrer

das

atividades

de

construção/ampliação, nomeadamente os classificados como RAN e REN.
- Evitar a afetação desnecessária de infraestruturas ou equipamentos
- Promover, tanto quanto possível, a utilização de mão-de-obra local na fase de construção.
- A atividade construtiva deverá realizar-se em período diurno.
- A fim de minimizar, tanto quanto possível os riscos associados à entrada e saída de veículos ou
equipamentos afetos à obra no acesso rodoviário existente, deverá ser instalado um painel
informativo da entrada e saída de veículos pesados no local da obra, no decorrer da mesma.
Das medidas identificadas para a fase de exploração (muitas delas já em atual implementação na
instalação), destacam-se (pela sua importância face às matérias ambientais mais relevantes):
- Deve assegurar-se que todos os efluentes pecuários produzidos, sejam encaminhadas para o
sistema de retenção, constituído por separador de sólidos, tanque de receção e lagoas.
- Deve assegurar-se que todas as águas residuais domésticas produzidas nas instalações sociais
sejam encaminhadas para a fossa sética.
- 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.
- Garantir a periodicidade adequada de trasfega das lamas acumuladas na fossa séptica para a
Estação de Tratamento de Águas Residuais municipal.
- 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 e deteção e reparação de fugas.
- 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.
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- Assegurar o encaminhamento de todos os efluentes pecuários para unidade de compostagem da
Biocompost de acordo com Plano de Gestão de Efluentes Pecuários aprovado.
- Efetuar o armazenamento temporário de estrume nas condições adequadas, no local de
armazenamento existente na instalação e transporte deste subproduto com a regularidade
adequada para a unidade de compostagem.
- Proceder à regularização camarária das edificações de apoio à produção, que não se encontram
ainda licenciadas.
- 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.
- Requalificação de caminhos de terra batida do interior da propriedade com a colocação de toutvenant, sempre que se evidenciar necessário.
- Armazenamento dos resíduos em zonas protegidas do acesso de pessoas e animais e da ação
do vento.
- Acompanhamento do adequado preenchimento das guias de acompanhamento de resíduos e
das guias de transporte de subprodutos.
- Controlar que o transporte de estrume é feito por viatura licenciada para transporte de
subprodutos de origem animal não destinados a consumo humano – subprodutos de categoria 2 –
Chorume.
- Evitar qualquer interferência com solos incluídos na Reserva Ecológica Nacional.
- Continuar a promover o restabelecimento da vegetação da área não pavimentada da instalação,
recorrendo exclusivamente a flora autóctone da região e privilegiando a regeneração natural,
contribuindo para a manutenção da biodiversidade e redução do efeito barreira decorrente da
implantação da instalação a nível local.
- Potenciar a contratação de mão-de-obra local, sempre que se evidencie necessário, contribuindo
para a melhoria dos níveis socioeconómicos locais.
- O EIA foi elaborado em simultâneo e em consonância com o processo de pedido de licença
ambiental pelo que a adoção das melhores técnicas disponíveis, aplicáveis a este setor de
atividade, correspondem também (na generalidade) a medidas de minimização de impactes
ambientais associados à exploração da instalação.
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- Em caso de desativação da instalação (ação não prevista), o proponente deverá assegurar que a
desativação ocorra de forma controlada, e ser alvo de um plano ou projeto específico, de acordo
com a legislação em vigor na altura.

6

SÍNTESE CONCLUSIVA

A empresa Agropefe, Lda. foi constituída em 1976 e integra-se num grupo de empresas
(associadas às Rações Zêzere) e elevada coesão e solidez financeira. É uma empresa de caráter
familiar, cuja atividade inclui a produção pecuária, intensiva e extensiva (suínos, aves, bovinos e
ovinos) bem como a produção agrícola, nomeadamente com a exploração de extensas áreas de
olival destinado à produção de azeite. Na área da pecuária, a atividade da Agropefe, Lda centra-se
principalmente no setor da suinicultura em regime de produção intensivo, apresentando também
uma exploração em regime extensivo (de porco preto Alentejano).
Havendo evidências das necessidades de produção, decorrentes da procura de mercado e tendo
em conta a viabilidade do negócio já em exploração, justifica-se a necessidade de ampliação
desta instalação de suinicultura, que será obtida por via da ativação dos 2 pavilhões de produção
(que se encontram desativados) e pela alteração da configuração interior dos pavilhões.
Com o projeto de ampliação pretende-se um acréscimo da capacidade da instalação que
atualmente é para 1944 suínos com mais de 30 kg e que passará a apresentar espaço e
condições para 5436 suínos com mais de 30 kg, encontrando-se assim abrangido pelo Decreto-Lei
n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, que estabelece, na alínea c do ponto 23 do Anexo I a
obrigatoriedade de sujeição a Avaliação de Impactes Ambientais (AIA), de instalações para
criação intensiva de aves de capoeira ou de suínos, com espaço para mais de 3 000 porcos de
produção (com mais de 30 kg).
Com o processo de Avaliação de Impacte Ambiental (que decorrerá em simultâneo com o
processo de licenciamento ambiental) e do qual se espera obter a Declaração de Impacte
Ambiental favorável ou favorável condicionada, será dada prossecução à atualização do título de
exploração no âmbito do Regime de Exercício da Atividade Pecuária (REAP).
No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental que se resume no presente documento, foi
caracterizada a situação ambiental atual e analisados os impactes decorrentes da ampliação da
instalação e da atividade de exploração suinícola. Apesar de não se encontrar prevista, foram
também analisados os impactes expectáveis de uma eventual desativação da instalação.
Da avaliação efetuada no presente estudo sobre a instalação suinícola existente e respetiva
ampliação prevista, refere-se que na generalidade dos descritores ambientais, os impactes
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negativos resultantes da construção e da exploração da instalação são pouco significativos a
significativos e quase sempre reversíveis.
Refere-se porém que os impactes negativos previstos no presente EIA serão passíveis de
minimização ou compensação através da implementação das medidas preconizadas para os
vários descritores ambientais.
É de realçar que a instalação em apreço está associada ainda à ocorrência de impactes positivos
significativos, que se farão sentir maioritariamente ao nível dos aspetos socioeconómicos. Estes
impactes estão associados essencialmente à valorização e emprego de mão-de-obra local, bem
como à dinamização da economia local e regional, não só por via da atividade que desenvolverá,
como pelas relações comerciais estabelecidas com várias empresas associadas ao funcionamento
das instalações e a toda a atividade de produção suinícola.
Conclui-se assim que apesar dos impactes negativos identificados, considera-se que os mesmos
não serão inibidores da construção e da exploração da instalação de suinicultura em apreço, dada
a pouca relevância dos impactes negativos identificados e dada a importância das situações
positivas que apoiam a viabilização da exploração.
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