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I – INTRODUÇÃO

1.

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

O presente documento refere-se ao Estudo de Impacte Ambiental (EIA) da Exploração
Agrícola Teixeira do Batel, situada no lugar do Batel, freguesia de Guilhabreu e concelho
de Vila do Conde.
A exploração pecuária “Exploração Agrícola Teixeira do Batel, Lda.” dedica-se
exclusivamente à produção de leite, encontrando-se em exploração desde 1975, sendo
propriedade de uma sociedade familiar.
A atividade pecuária possui um total de CN (Cabeças Normais) da exploração de
1.266,6 CN, e a Superfície Agrícola Útil, onde são valorizados os efluentes, é de
242,61 ha, pelo que o encabeçamento da exploração é de 5,2 CN/ha, sendo classificada
de acordo com o sistema de exploração que utiliza como uma produção intensiva, ou seja,
sistema onde os bovinos são alojados, com reduzido recurso ao pastoreio no seu processo
produtivo.
A unidade de exploração Teixeira do Batel apresenta atualmente uma área de edificado de
18 494,70 m2, na qual se implantam as adequadas estruturas, todas de piso térreo.
A exploração obedece às normas regulamentares aplicáveis à atividade de acordo com a
secção I do Capítulo II da Portaria n.º 42/2015, de 19 de fevereiro, nomeadamente no que
diz respeito às condições de implantação, condições das instalações, equipamentos e
condições gerais de funcionamento.
Com o presente EIA pretende-se obter o licenciamento da exploração agrícola, já existente
e em pleno funcionamento, ao abrigo da legislação vigente, concretamente o decreto-lei nº
81/2013, de 14 de junho, retificado pela declaração de retificação nº31/2013, de 24 de
julho, e alterado pelo decreto-lei nº165/2014, de 5 de novembro, que estabelece o novo
regime do exercício da atividade pecuária (NREAP), das explorações pecuárias.

2.

PROPONENTE

A entidade promotora é a Exploração Agrícola Teixeira do Batel, Lda..
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3.

AUTORIDADE DE AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL (AIA)

A Autoridade de AIA é a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte
(CCDR-N), nos termos do ponto i) da alínea a) do ponto 1 do artigo 8 do decreto-lei nº151B/2013, de 31 de outubro.

4.

ENTIDADE LICENCIADORA

A entidade tutelar para o licenciamento da atividade é a Direção Regional de Agricultura e
Pesca do Norte (DRAP - N), nos termos do decreto-lei nº81/2013, de 14 de junho, alterado
pelo decreto-lei nº165/2014, de 5 de novembro, que estabelece o novo regime do exercício
da atividade pecuária (NREAP), das explorações pecuárias.

5.

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO EIA E PERÍODO DE ELABORAÇÃO

5.1

Equipa Técnica Responsável pelo EIA

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) foi elaborado pela AGRI-PRO AMBIENTE
Consultores S.A.

A equipa técnica que teve a seu cargo o desenvolvimento do EIA está indicada no Quadro
I. 1.
Quadro I. 1 – Equipa Técnica do EIA
Área de Intervenção

Nome

Coordenação AGRI-PRO Ambiente

Eng. C. Diogo Trindade

Geologia e Geomorfologia

Eng.ª Carla Queirós

Ocupação do Solo

Eng. C. Diogo Trindade

Clima

Eng.ª Susana Costa

Recursos Hídricos e Qualidade da Água

Eng.ª Paula Marinheiro

Qualidade do Ar

Eng.ª Susana Costa

Ambiente Sonoro

Eng.ª Márcia Fernandes

Fatores Ecológicos

Dr. David da Fonte

Socioeconomia

Eng.ª Márcia Fernandes

Ordenamento do Território

Eng.ª Márcia Fernandes

Paisagem

Eng. C. Diogo Trindade

Património

Dr. João Albergaria
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5.2

Período de Elaboração do EIA

O presente EIA foi elaborado no período compreendido entre janeiro de 2015 e março de
2015.

6.

ENQUADRAMENTO LEGAL DO ESTUDO

O EIA da Exploração Agrícola Teixeira do Batel, Lda. foi elaborado de acordo com as
exigências do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, e pela Portaria n.º 330/2001,
de 2 de abril com as correções introduzidas pela Declaração de Retificação n.º 13H/2001,
de 31 de maio.
O Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, estabelece que os projetos que, pela sua
natureza, dimensão ou localização, sejam considerados suscetíveis de provocar
incidências significativas no Ambiente, têm que ser sujeitos a um procedimento prévio de
Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), como formalidade essencial para o seu
licenciamento, por parte do ministério da tutela e do membro do Governo responsável pela
área do Ambiente.
A tipologia do projeto em apreço enquadra-se na alínea e) do n.º 1 – Agricultura, silvicultura
e aquicultura do Anexo II do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, uma vez que se
refere ao licenciamento de uma instalação de pecuária intensiva (não incluídas no anexo I)
para criação intensiva de bovinos, com um efetivo igual ou superior ou a 600 bovinos.
Com o presente EIA, pretende-se obter o licenciamento da exploração, nos termos do
Decreto-Lei n.º 81/2013, de 14 de junho alterado pelo decreto-lei nº165/2014, de 5 de
novembro, que estabelece o novo regime do exercício da atividade pecuária (NREAP).
As normas regulamentares aplicáveis à atividade de detenção e produção primária ou
atividades complementares de espécie bovina, ovina e caprina encontram-se definidas
pela Portaria n.º 42/2015, de 19 de fevereiro, e devidamente implementadas no local.
O NREAP estabelece ainda o regime da atividade de gestão, por valorização ou
eliminação, dos efluentes pecuários, anexas a explorações pecuárias, de acordo com as
normas regulamentares definidas pela Portaria n.º 631/2009, de 9 de junho, com as
alterações que lhe confere a Portaria n.º 114-A/2011, de 23 de março.
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7.

ESTRUTURA DO EIA

O Estudo de Impacte Ambiental da Exploração Agrícola Teixeira do Batel é composto por
três volumes, correspondendo:


O primeiro volume ao Resumo Não Técnico que sintetiza e traduz, em linguagem
não técnica o conteúdo do EIA.



O segundo volume ao Relatório Síntese, subdividido nas seguintes secções:





– corresponde à Introdução, onde se identifica o projeto, a entidade
promotora e licenciadora e a metodologia e estrutura do EIA.



II – corresponde aos Objetivos e Justificação do Projeto, onde se apresentam
os objetivos do projeto e se faz o respetivo enquadramento legal.



– corresponde à Descrição do Projeto onde se localiza e descreve o
projeto, tendo em consideração a legislação aplicável em vigor, bem como as
melhores práticas agrícolas na componente ambiental.



IV



– corresponde à Identificação e Avaliação de Impactes, que engloba a
avaliação de impactes do projeto em estudo por área temática, e medidas de
minimização.



VI



VII

I

III

– que caracteriza a Situação Atual do Ambiente nas suas várias
componentes: fatores físicos, fatores de qualidade do ambiente, fatores
ecológicos, fatores humanos e de ordenamento.

V

– onde se apresentam as orientações para os Planos de Monitorização.
– com as Lacunas de Conhecimento e Conclusões do EIA.

O terceiro volume corresponde aos Anexos Técnicos do Estudo.
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8.

METODOLOGIA

8.1

Desenvolvimento Geral

O estudo foi desenvolvido estruturando-se as diferentes fases segundo os princípios gerais
metodológicos para a elaboração de Estudos de Impacte Ambiental deste tipo.
A metodologia geral adotada foi a seguinte:
a) Reunião com o promotor e a equipa de projeto para sistematização dos elementos
existentes, justificação e análise dos trabalhos desenvolvidos e respetivas opções;
b) Reuniões gerais da equipa do EIA e preparação da articulação entre as diferentes
áreas temáticas e trabalhos a desenvolver;
c) Análise dos elementos do projeto e área de incidência do estudo nas diferentes
áreas temáticas;
d) Contactos e reuniões com entidades interessadas nos projetos ou detentoras de
informação de base relevante;
e) Recolha de toda a informação de base relevante relativa ao ordenamento e
condicionantes, fatores físicos, biológicos e socioeconómicos;
f)

Levantamentos de campo, análise de cartografia e realização de campanhas de
medições de ruído;

g) Caracterização da situação atual do ambiente nas áreas de intervenção,
sintetizando-se a informação de base recolhida e os resultados dos levantamentos
de campo;
h) Determinação e avaliação dos impactes por áreas temáticas;
i)

Aprofundamento da avaliação de impactes em função das situações críticas
identificadas e articulação entre os resultados das diferentes áreas temáticas;

j)

Formulação de medidas de minimização para eliminar, reduzir ou compensar os
impactes negativos;

k) Estruturação dos planos de monitorização;
l)

Avaliação global de impactes tendo em conta as medidas e os planos propostos;

m) Identificação das lacunas de conhecimento;
n) Elaboração e edição do relatório.
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8.2
8.2.1

Aspetos Metodológicos Gerais
Recolha de Informação e Trabalho de Campo

Para a caracterização da situação atual do ambiente foi recolhida toda a informação
disponível, consultando-se a documentação existente e instrumentos de planeamento em
vigor para a zona.
Os trabalhos de campo assumiram significativa importância na caracterização e avaliação
de impactes, procedendo-se a um reconhecimento detalhado do local e sua envolvente de
acordo com a zona de influência do projeto e de cada área temática.
Foram feitos levantamentos fotográficos detalhados e medições da qualidade acústica nos
recetores potenciais.

8.2.2

Projeto

O projeto foi descrito pondo em evidência as suas principais características e refletindo as
principais preocupações ambientais, sendo resultado de avaliações feitas em cooperação
com o projetista.

8.2.3

Caracterização da Situação Atual do Ambiente

A caracterização da situação atual de ambiente foi desenvolvida em função da importância
dos potenciais impactes, sendo as descrições detalhadas em função dos aspetos
considerados mais relevantes.
Do mesmo modo, a área de caracterização varia conforme o descritor em função dos
potenciais impactes, sendo essencialmente localizada na área diretamente afetada nos
descritores físicos e patrimoniais e mais alargada para os fatores biológicos e ecológicos,
de qualidade e humanos.

8.2.4

Avaliação de Impactes

Esta instalação agropecuária encontra-se num processo de legalização da atividade, uma
vez que a mesma se encontra atualmente em pleno funcionalmente. Assim, o EIA incidiu
sobre o projeto da exploração já existente, não estando previstas quaisquer outras
intervenções nas infraestruturas existentes, quer em termos de ampliação, quer em termos
de ocupação do solo.
Deste modo, não foi considerada a fase de construção, tendo os impactes sido avaliados
apenas em relação à fase exploração, sendo as metodologias e critérios gerais e
metodologias específicas de cada área temática descritas na secção V.
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Na generalidade, a previsão e avaliação de impactes desenvolvida baseou-se na
identificação dos impactes diretos e indiretos originados pelo projeto, tendo em conta a
situação atual, a previsão da evolução da área, a experiência e os impactes típicos deste
tipo de instalação.
A fase de desativação não foi também considerada na presente avaliação de impactes.
Embora não esteja definido um ano horizonte de projeto ou de tempo de vida útil, assim
que houver intenção de desativar a exploração, será apresentado à Autoridade de
Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) um Plano de Desativação pormenorizado, que
contemplará aspetos como as ações de desmantelamento, o destino dado aos elementos
retirados e um plano final de recuperação final de todas as áreas afetadas.

8.2.5

Planos de Monitorização

Foram ainda propostos Planos de Monitorização dos fatores ambientais considerados
relevantes, nomeadamente para os fatores Recursos Hídricos Subterrâneos e Solos, a
realizar durante a fase de exploração, que têm como objetivo a avaliação da capacidade
de mitigação das medidas de minimização propostas.
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II – OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO

1.

SITUAÇÃO ATUAL DA ATIVIDADE EM PORTUGAL

No contexto de Portugal e da União Europeia, a produção de leite e lacticínios, é dos
setores agrícolas com maior peso e importância para a economia, tendo-se por isso
assistido, nos últimos anos a um crescimento exponencial. Verificou-se um forte acréscimo
das unidades intensivas de produção pecuária, em particular de bovinos de leite nas áreas
do litoral Norte e Centro de Portugal com condições edáfico-climáticas adequadas à
produção vegetal próximo de grandes áreas de consumo. Neste sentido, as condições
naturais, a concentração de serviços de apoio técnico e o forte setor cooperativo de
representação e organização da atividade leiteira contribuíram para a atual dimensão
económica e a importância social das explorações pecuárias de leite na região Noroeste
de Portugal, em particular na Bacia Leiteira Primária. Este território insere-se no arco
metropolitano do Porto, onde se registam fortes dinâmicas populacionais e um
desenvolvimento urbano acentuado.
A localização das explorações leiteiras tem sido alvo de constantes fricções com o restante
tecido urbano e industrial, frequentemente em resultado de uma expansão descontrolada
do denominado espaço urbano e a sua aproximação das unidades produtivas, sendo que
os instrumentos de ordenamento do território, nomeadamente os Planos Diretores
Municipais, não acautelaram, nem têm acautelado essa situação. Pelo contrário, em
muitos casos, não tiveram em consideração as unidades de produção de leite, levando a
que as mesmas ficassem administrativamente em situação “ilegal” quando estavam
implantadas desde há décadas nesses locais. Houve, objetivamente, uma falta de atenção
perante uma atividade que em muitos Municípios representa uma importante fonte de
receitas para a economia local.
Contudo, esta atividade tendo gerado inúmeros problemas ambientais decorrentes da
elevada concentração espacial das explorações, quer pelo volume de efluentes gerados
com impactes na água e solo, quer pelos conflitos com a malha urbana, implicou a
necessidade de ultrapassar esta situação de desequilíbrio entre os recursos ambientais e o
resultado da atividade agrícola no território e a urgência em encontrar soluções,
nomeadamente pela criação de um enquadramento legislativo.

2.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS E DE PROJETO

A instalação agropecuária em estudo encontra-se em exploração desde 1975, embora a
sua atividade económica apenas tivesse início em 1998.
A primeira edificação foi a construção de uma vacaria e respetiva fossa [construções n.º 1
e 2 da Fig. Ax-2.3 (Definição das Fases de Construção) do Anexo 2 – Cartografia Projeto].
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Em janeiro de 2000 teve início a construção de uma nova vacaria e respetiva fossa
[construção n.º 10 da Fig. Ax-2.3 (Definição das Fases de Construção) do
Anexo 2 – Cartografia Projeto].
Em 2002 foram construídas as seguintes infraestruturas: sala de ordenha, parque de
espera, sala do leite, instalações sanitárias e vestiários, três silos e foi ainda ampliada a
sala de ordenha, com a instalação de novos equipamentos de ordenha e armazenamento
do leite [construções n.ºs 3, 4, 5, 6 e 7 da Fig. Ax-2.3 (Definição das Fases de Construção)
do Anexo 2 – Cartografia Projeto].
Posteriormente foi construído um silo, demolido em 2014 atendendo à remodelação posta
em prática nesta unidade de exploração agrícola, e uma nova vacaria destinada a viteleiro,
a qual foi ampliada em 2004 [construções n.ºs 11 e 12 da Fig. Ax-2.3 (Definição das Fases
de Construção) do Anexo 2 – Cartografia Projeto].
Seguidamente em Agosto de 2005 foi construída mais uma vacaria e respetiva fossa
[construções n.ºs 13 e 14 da Fig. Ax-2.3 (Definição das Fases de Construção) do
Anexo 2 – Cartografia Projeto].
Em julho de 2012 teve início a construção de uma vacaria para 274 animais, equipada com
quatro robots para ordenha automática [construção n.º 22 da Fig. Ax-2.3 (Definição das
Fases de Construção) do Anexo 2 – Cartografia Projeto]. Em 2014 esta vacaria foi
ampliada, permitindo uma lotação de 400 animais, e a instalação de seis robots para
ordenha automática, sala do leite com a instalação de um tanque de 30.000 litros, sala de
controlo da unidade e sanitário e uma fossa [construção n.º 23 da Fig. Ax-2.3 (Definição
das Fases de Construção) do Anexo 2 – Cartografia Projeto].
Ainda em 2014 foram, também, instalados três silos e um coberto destinado a armazém de
palha, rações com mistura e uma nitreira, além de uma pequena ampliação no topo da
vacaria, um parque de alfaias agrícolas, e um parque de reboques [construções n.º15, 16,
17, 18, 19, 20 e 21 da Fig. Ax-2.3 (Definição das Fases de Construção) do Anexo 2 –
Cartografia Projeto]. Nesta data, foram ainda instalados, no exterior, dois silos para
farinha, construída uma rampa de acesso à fossa, e demolidos os três silos construídos em
2002 para construção um viteleiro [construções n.º24, 25 e 8, respetivamente, da Fig. Ax2.3 (Definição das Fases de Construção) do Anexo 2 – Cartografia Projeto].
Pretende-se com o presente projeto obter o licenciamento para a atividade desenvolvida,
que se refere a um total efetivo de 600 vacas leiteiras, a que correspondem 1266,6 CN, de
acordo com o decreto-lei nº 81/2013, de 14 de junho, retificado pela declaração de
retificação nº31/2013, de 24 de julho e alterado pelo decreto-lei nº165/2014, de 5 de
novembro.
Saliente-se que o projeto considera a manutenção dos atuais edifícios da instalação, não
existindo qualquer nova construção. A instalação possuiu condições ótimas devidamente
adaptadas ao novo maneio e ao total cumprimento das boas normas do bem-estar animal.
Também a gestão dos efluentes pecuários cumpre as normas preconizadas nos diplomas
a ter em consideração nesta matéria.
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3.

ENQUADRAMENTO LEGAL DA ATIVIDADE PECUÁRIA

Até ao final de 2005 a legislação aplicável ao setor pecuário não só era bastante genérica,
como era omissa no que respeitava ao licenciamento de explorações de bovinos, não
permitindo procedimentos simples e articulados entre as diversas entidades com
competências no licenciamento e criando sérias dificuldades ao bovinicultor na obtenção
das diversas licenças exigidas por cada uma das entidades.
Com efeito, durante longos anos os produtores foram confrontados com um quadro legal
exíguo e desajustado, que originou comportamentos diferenciados por parte das diversas
Autoridades competentes, com evidente prejuízo da atividade de Produção de Leite e na
imagem da Administração Pública.
Até à publicação do Decreto-Lei n.º 202/2005, de 24 de novembro, as explorações de
bovinicultura estavam apenas obrigadas:


À identificação e registo de animais da espécie bovina, junto do Sistema Nacional
de identificação e Registo de Bovinos, devendo cada animal possuir duas marcas
uriculares e um passaporte de modo a constar da base de dados nacional,
implementada pelo INGA (Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola),
com toda a informação atualizada (desde setembro de 1998).



Ao cumprimento dos princípios de proteção dos animais nas explorações
pecuárias, previstos no Decreto-Lei n.º 64/2000, de 22 de abril, e no Decreto-Lei n.º
48/2001, de 10 de fevereiro, no caso dos vitelos.

Em matéria ambiental, os procedimentos exigidos ao funcionamento das explorações
leiteiras também não contribuíram para o equilíbrio entre as vertentes ambiente e produção
de leite, o que resultou numa abordagem dispersa e avulsa dos possíveis impactes
ambientais da atividade e na falta de realismo das regras impostas. Foram disso exemplos:


As exigências em matéria de tratamento e gestão das águas residuais das salas de
ordenha, sem qualquer articulação com os restantes efluentes da exploração;



As regras relativas à gestão dos efluentes pecuários, nomeadamente no que
respeita à capacidade de armazenamento e período de interdição de aplicação ao
solo, baseadas em Guias de Boas Práticas e não em legislação específica, a qual
não existia.

Neste sentido, foi necessário disciplinar a atividade do setor, através do estabelecimento
de regras que, por um lado, potenciassem o respetivo crescimento económico e, por outro,
garantissem o conjunto dos valores em causa, como a saúde pública, o bem-estar animal e
a proteção do ambiente.
Acresce a necessidade de regulamentação daquela atividade numa perspetiva dos
interesses dos bovinicultores, para efeitos de legislação comunitária, nomeadamente a
habilitação às ajudas previstas no Regulamento (CE) n.o 1783/2003, de 29 de setembro.
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Neste quadro, e no que diz respeito à qualidade e competitividade da produção nacional,
as normas estabelecidas através do Decreto-Lei n.º 202/2005, de 24 de novembro,
reconheceram a complexidade dos procedimentos de licenciamento da atividade,
considerando as múltiplas vertentes a equacionar. Foram, deste modo, previstas e
reguladas matérias que iam desde o impacte ambiental, das condições físicas do
alojamento, aos procedimentos administrativos.
Neste diploma foram definidos os vários conceitos utilizados (Art. 2º), e distinguidas as
várias possíveis classificações de que podem ser objeto as explorações bovinas, de
acordo com a sua finalidade, o sistema de produção ou a dimensão técnico-económica
(Art. 3º). Pelo presente decreto-lei foi estabelecida a obrigatoriedade do licenciamento das
explorações bovinas (Art. 4º) e definidos os diferentes tipos de licenças em função das
características das explorações que são passíveis de licenciamento (Art. 5º).
Foram também estabelecidos os termos da solicitação da emissão e alteração da licença
de exploração bovina (anexo II), os requisitos técnicos exigíveis para o efeito (anexo III),
bem como as normas técnicas para a elaboração do Plano de Gestão de
Efluentes – PGE (anexo IV) aplicável a todas as explorações que procedam à valorização
agrícola de efluentes pecuários como fertilizantes ou corretivos orgânicos (Art. 7º).
Previu igualmente um conjunto de normas procedimentais relativas à emissão de licença
de exploração bovina: termos da instrução; prazos aplicáveis; forma das notificações;
previsão de um código atribuível a cada licenciamento (Art. 9º, Art. 10º, Art. 11º e Art. 12º).
Posteriormente a este decreto-lei, e dado ainda verificar-se que a legislação aplicável ao
setor se encontrava dispersa em diversos diplomas, alguns anteriores a 2005, e ainda
omissa no que respeitava aos regimes de licenciamento ou de controlo prévio da atividade
pecuária, situação que dificultava a sua harmonização, principalmente quando sobre uma
mesma exploração ou estabelecimento coexistiam várias espécies animais e ou atividades
pecuárias, foi publicado o DL n.º 214/08, de 10 de novembro, o qual veio aprovar o Novo
Regime do Exercício da Atividade Pecuária (NREAP).
Contudo, e atendendo às diversas dificuldades de implementação do Decreto-Lei n.º
214/08, de 10 de novembro, as quais estão bem patentes no grande número de alterações
já introduzidas ao mesmo, bem como ao momento particularmente delicado em diversos
subsetores da pecuária nacional em que a generalidade das explorações se confronta com
problemas financeiros, e tendo em conta que a atividade pecuária representa um
segmento fulcral da política de desenvolvimento do País, o qual importa promover,
procedeu-se a uma revisão das normas vigentes, simplificando procedimentos e
adaptando-os à realidade, através da publicação do decreto-lei nº 81/2013, de 14 de junho,
retificado pela declaração de retificação nº31/2013, de 24 de julho e alterado pelo decretolei nº165/2014, de 5 de novembro, o qual veio aprovar o Novo Regime do Exercício da
Atividade Pecuária (NREAP).
À semelhança do que é estabelecido para o exercício da atividade industrial, as atividades
pecuárias são classificadas em três classes, consoante alguns critérios que se resumem
no Quadro II. 1. Estes critérios têm a ver com o grau potencial de risco da exploração e é
medido tendo em conta o número de animais existentes e a sua espécie, bem como o
regime em que é efetuada a exploração.
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Consoante a classificação atribuída, o regime de licenciamento aplicável será diferente. A
classe 1, implica uma Autorização Prévia; a classe 2, uma Declaração Prévia; e por fim, a
classe 3, um Registo.
De forma a efetuar corretamente o enquadramento da exploração deverá definir-se o
número de Cabeças Normais (CN) da exploração e respetiva espécie pecuária, bem como
saber o sistema de exploração que vai ser usado (intensivo ou extensivo). O cálculo do CN
é determinado com base no critério de equivalência constante na tabela do anexo II do
NREAP.
Quadro II. 1 – Enquadramento da exploração dos regimes previstos no NREAP
Classe /
Regime
aplicável

1 / Autorização
prévia

Sistema de
Exploração

Espécies Pecuárias
Bovinos

Ovinos/caprinos

Equídeos

Intensivo

>260 CN

2 / Declaração
Prévia

Intensivo

15<CN≤260

Extensivo

>15 CN

3 / Registo

Todos

≤15 CN

Suínos

Aves

Coelhos

- é a unidade padrão de equivalência usada para comparar e agregar números de
animais de diferentes espécies ou categorias, tendo em consideração a espécie animal, a idade, o peso
vivo e a vocação produtiva relativamente às necessidades alimentares e à produção de efluentes pecuários.
Produção extensiva - a que utiliza o pastoreio no seu processo produtivo e cujo encabeçamento não
ultrapasse 1,4 CN/ha, podendo este valor ser estendido até 2,8 CN/ha desde que sejam assegurados dois
terços das necessidades alimentares do efetivo em pastoreio, bem como a que desenvolve a atividade
pecuária com baixa intensidade produtiva ou com baixa densidade animal, no caso das espécies pecuárias
não herbívoras;
Produção intensiva - o sistema de produção que não seja enquadrável na produção extensiva.
Cabeça Normal (CN)

4.

ENQUADRAMENTO DA EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA TEIXEIRA DO BATEL, LDA.

A Exploração Agrícola Teixeira do Batel, tal como já referido, trata-se de uma unidade de
exploração de bovinos para produção de leite, possuindo os seguintes efetivos:


565 vacas leiteiras com produção média anual superior a 8 000 kg de leite;



160 vacas leiteiras com produção média anual inferior ou igual a 5 000 kg de leite;



300 bovinos de recria de 12 a 24 meses;



166 bovinos de recria de 6 a 12 meses;



230 vitelos de recria com idade até 6 meses.
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O total de CN (Cabeças Normais) da exploração é de 1.266,6 CN, e a Superfície Agrícola
Útil, onde são valorizados os efluentes, é de 242,61 ha, pelo que o Encabeçamento da
exploração é de 5,2 CN por ha.
Assim, a instalação, e de acordo com o definido no Quadro II. 1, é classificada como
produção intensiva, segundo o sistema de exploração que utiliza, enquadrando-se na
Classe 1, estando sujeita ao regime de Autorização Prévia.
Será contudo de referir que a Exploração Agrícola Teixeira do Batel, embora em atividade
desde de 1975, ainda não possuí qualquer título válido ou atualizado no âmbito do
exercício da sua atividade, pelo se enquadra no regime excecional de regularização de
instalações já existentes, previsto no artigo 1.º do Capítulo I do decreto-lei nº165/2014, de
5 de novembro. De acordo com este diploma legal, o pedido de regularização da atividade
pecuária deverá ser apresentado no prazo máximo de um ano após a sua entrada em
vigor.

5.

JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO

A Exploração Agrícola Teixeira do Batel enquadra-se no decreto-lei nº 81/2013, de 14 de
junho, retificado pela declaração de retificação nº31/2013, de 24 de julho e alterado pelo
decreto-lei nº165/2014, de 5 de novembro
Este projeto permite dar cumprimento à legislação acima referida, regularizando a sua
atividade, nomeadamente no que diz respeito não só à obtenção de uma licença de
exploração, como também na garantia do cumprimento da normas do bem-estar animal, da
defesa higio-sanitária do efetivos, na salvaguarda da saúde, na segurança de pessoas e
bens, na qualidade do ambiente e do ordenamento do território.
Assim, o presente EIA incidiu sobre o projeto da exploração já existente, não estando
previstas quais quer outras intervenções nas infraestruturas existentes, quer em termos de
ampliação, quer em termos de ocupação de solos.
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III – DESCRIÇÃO DO PROJETO

1.

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA E ADMINISTRATIVA

O projeto da Exploração Agrícola Teixeira do Batel em apreciação insere-se na freguesia
de Guilhabreu, concelho de Vila do Conde, pertencente ao distrito do Porto, conforme
representado na Fig. Ax-1.1 (Localização do Projeto) do Anexo 1 – Cartografia Temática.
No Anexo 2 – Cartografia de Projeto é apresentada a localização da área implantação do
projeto sob fotografia aérea (Fig. Ax-2.2 – Fotografia Aérea com Inserção do Projeto).

2.

LOCALIZAÇÃO EM ÁREAS SENSÍVEIS

Na aceção da alínea a) do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, são
consideradas como áreas sensíveis do ponto de vista ecológico ou patrimonial:


Áreas Protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de
julho;



Sítios da Rede Natura 2000, Zonas Especiais de Conservação e Zonas de
Proteção Especial, classificadas nos termos de Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de
abril (alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro e pelo Decreto-Lei
n.º 156-A/2013, de 12 de fevereiro), no âmbito da Diretiva nº 79/409/CEE, com
Conselho, de 2 de abril de 1979 (Diretiva Aves) – revogada pela Diretiva de
2009/147/CE, de 30 de novembro, e Diretiva nº 94/43/CEE, do Conselho, de 21 de
maio 1992, relativa à preservação dos habitats naturais e da fauna e da flora
selvagens (Diretiva Habitats), transpondo a Diretiva n.º 2013/17/UE, do Conselho,
de 13 de maio;



Zonas de Proteção dos Bens Imóveis Classificados ou em Vias de Classificação
definidas nos termos da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro.

A zona em estudo não se insere em áreas incluídas na Rede Nacional de Áreas
Protegidas, nem classificadas no âmbito da Rede Natura 2000 (Zonas de Proteção
Especial – ZPE e Sítios de Interesse Comunitário – SIC). A 15 km a sudeste localiza-se o
Sitio Valongo (PTCON0024), integrado na Lista Nacional de Sítios – I fase, pela Resolução
do Concelho de Ministros nº 142/97, de 28 de agosto e a noroeste, e cerca de 23 km
localiza-se o Sítio Litoral Norte (PTCON0017), integrado na Lista Nacional de Sítios – 2
fase, pela Resolução do Concelho de Ministros nº 76/00, de 5 de julho.
Adicionalmente é apenas de referir a relativa proximidade (cerca de 7 km a oeste) da
Paisagem Protegida Regional do Litoral de Vila do Conde e Reserva Ornitológica de
Mindelo, classificada como área protegida de âmbito regional (nos termos do n.º 2 do
artigo 15.º do Decreto -Lei n.º 142/2008, de 24 de julho).
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3.

INSTRUMENTOS DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO EM VIGOR NA ÁREA
DE ESTUDO

Conforme referido, a Exploração Agrícola Teixeira do Batel insere-se na área
administrativa do concelho de Vila do Conde (freguesia de Guilhabreu).
O principal instrumento de gestão e ordenamento do território em vigor na envolvente é o
PDM de Vila do Conde, que objetiva a regulamentação enquanto premissas de
desenvolvimento e ordenamento do território de todo o município. Esta figura de
ordenamento encontra-se ratificada pela Resolução do Conselho de Ministros nº166/95, de
12 de dezembro, tendo sido publicada em Diário da República, no nº 285 da série I-B. De
acordo com o referido diploma legal verifica-se que projeto em análise ocupa áreas
classificadas como Reserva Agrícola Nacional (RAN).

4.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

4.1

Enquadramento

Constitui objeto do presente EIA, a avaliação de uma unidade de exploração de bovinos
para produção de leite, para a qual se pretende licenciar a atividade pecuária para um
efetivo de:


565 vacas leiteiras com produção média anual superior a 8 000 kg de leite;



160 vacas leiteiras com produção média anual inferior ou igual a 5 000 kg de leite;



300 bovinos de recria de 12 a 24 meses;



166 bovinos de recria de 6 a 12 meses;



230 vitelos de recria com idade até 6 meses.

O total de CN (Cabeças Normais) da exploração é de 1.266,6 CN, e a Superfície Agrícola
Útil, onde são valorizados os efluentes, é de 242,61 ha, pelo que o Encabeçamento da
exploração é de 5,2 CN por ha.
A exploração, de acordo com o sistema de exploração que utiliza é classificada como
isto é, sistema onde os bovinos são alojados, com reduzido recurso ao
pastoreio no seu processo produtivo. É ainda classificada, de acordo com o tipo de
produção ou orientação zootécnica, como produção de leite, ou seja, quando tem por
objetivo a produção e comercialização de leite, a partir de vacas (…).
produção intensiva,

A unidade de Exploração Agrícola Teixeira do Batel apresenta, atualmente, uma área de
edificado de 18 494.70 m2, na qual se implantam as adequadas estruturas, todas de piso
térreo.
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A exploração obedece às normas regulamentares aplicáveis à atividade de acordo com a
secção I do Capítulo II da Portaria n.º 42/2015, de 19 de fevereiro, nomeadamente no que
diz respeito às condições de implantação, condições das instalações, equipamentos e
condições gerais de funcionamento.

4.2

Descrição

4.2.1 Instalações e Equipamentos

As instalações estão divididas em 6 edifícios, designadamente, os quais se encontram
identificados na Fig. Ax-2.1 (Layout da Instalação) do Anexo 2 – Cartografia Projeto:


Edifício A, correspondente a uma vacaria com duas salas de ordenha, em que uma
apresenta quarenta pontos de recolha (leite para consumo humano) e a outra seis
pontos de recolha (consumo de vitelos);



Edifício B, correspondente a uma vacaria de vacas secas e novilhas, contendo 292
camas em borracha;



Edifício C, correspondente a uma vacaria que contém quatro pontos de ordenha
robotizados e que alberga 240 camas em borracha;



Edifício D,

correspondente a uma vacaria de novilhas e vitelos com 118 camas em
borracha e 44 camas em palha;



Edifício E, correspondente a uma vacaria com seis pontos de ordenha robotizada,
com 390 camas em borracha;



Edifício G, correspondente a um viteleiro com 173 camas em borracha e 132m2 de
área de descanso em palha.

Os alojamentos estão corretamente dimensionados, as condições de ventilação,
temperatura, humidade e luminosidade estão salvaguardadas.
As águas pluviais são encaminhadas para caleiras, que por sua vez são descarregadas
através de tubos de queda para fora da área coberta dos parques.
Todos os parques possuem bebedouros em inox tipo cuba e comedouros em betão. O piso
é impermeabilizado a betão; o telhado coberto em chapa lacada e aberto de lado. A
iluminação e ventilação possuem uma componente artificial e uma componente natural.
O equipamento existente na instalação assegura as condições de controlo zootécnico e
higio-sanitário dos animais. Por sua vez, as instalações encontram-se adequadas ao
número, grupo etário e espécie alojada permitindo: proceder à carga e descarga dos
animais dos veículos de transporte; o abeberamento e a alimentação regular de todos os
animais presentes na instalação; assegurar a proteção dos animais de eventuais
condições climatéricas adversas e de possíveis predadores; a contenção e maneio dos
efetivos e a realização das ações de controlo sanitário ou zootécnico dos animais.
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4.2.2 Maneio

A exploração é constituída por um núcleo de produção de 600 vacas em lactação, que se
encontram distribuídos pelos edifícios A, C e E. Os animais (cerca de trinta e cinco)
pertencentes a este grupo que se encontram no edifício A estão instalados em palha e
correspondem a animais em tratamento (mencionados no Plano de Gestão de Efluentes
(PGEP) na categoria “Vaca leiteira> 8000 Kg/leite” cujo efluente é estrume).
A maternidade existente no edifício A está destinada aos animais (cerca de quinze) da
categoria “Vaca leiteira ≤ 5000 Kg / leite” prestes a parir. Nos edifícios C e E constam
animais (cerca de quinhentos e sessenta e cinco) produtores de leite para consumo
humano (mencionados no PGEP na categoria “ Vaca leiteira> 8000 Kg/leite”, cujo efluente
é chorume).
Os animais presentes no edifício B correspondem a vacas em período de secagem (cento
e sessenta animais referenciados no PGEP na categoria “Vaca leiteira ≤ 5000 Kg / leite”,
cujo efluente é chorume) e a novilhas gestantes (duzentos animais enquadrados no PGEP
na categoria “Bovino recria 12 a 24 meses”). Os restantes animais (cerca de cem) da
categoria “Bovino recria 12 a 24 meses” do PGEP e os animais da categoria “Bovino recria
6 a 12 meses” encontram-se alojados no edifício D.
Os animais inseridos na categoria “Vitelo recria <6 meses” residem no edifício G.
Os animais nascem na exploração, sendo que ao fim de 3 meses os machos são
encaminhados para o exterior para abate. As fêmeas ficam na exploração para recria e
acomodadas no edifício G.
O processo de inseminação artificial nas novilhas acontece entre os quinze e os dezassete
meses de idade no edifício D. Após a inseminação são transferidas para o edifício B.
A exploração possui uma sala de ordenha, com capacidade para ordenhar 40 vacas e
zona de armazenagem do leite com 3 tanques de refrigeração.
O edifício A contém camas em palha destinadas a servir os animais da maternidade, da
enfermaria e o lote dos machos legendado como A7 na Fig. Ax-2.1 (Layout da Instalação)
do Anexo 2 – Cartografia Projeto. Os colchões das camas dos edifícios B, C e E são de
borracha, serrim e calcário. Neste tipo de cama, é incorporado um produto neutralizador de
odores, que previne o aparecimento de insetos e anula praticamente os maus cheiros,
funciona ainda como secante da mistura.
Os animais são estabulados e alimentados segundo a fase produtiva, recorrendo-se a
milho, erva, ração, palha com fórmulas alimentares diferenciadas por classe etária e no
caso dos animais adultos em produção em função dos níveis de produção.
A diferenciação por classes etárias permite um maneio mais eficaz e equilibrado,
contribuindo para o bem-estar animal (ver Fotos 1 e 2).
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Foto 1 – Pavilhão das Vacas em Produção

Foto 2 – Viteleiro
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Os vitelos são inspecionados diariamente e são alimentados com leite artificial (ver Foto 3).

Foto 3 – Alimentação dos Vitelos com Leite Artificial

A ordenha processa-se três vezes por dia, sendo o Pavilhão C composto por 4 robots e o
Pavilhão E por 6 robots (ver Foto 4).

Foto 4 – Ordenha
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4.2.3 Resíduos e Efluentes
4.2.3.1

Resíduos

A Exploração Agrícola Teixeira do Batel é responsável pela geração dos seguintes
resíduos: cadáveres dos bovinos da exploração, restos de medicamentos e suas
embalagens, embalagens dos fitofármacos e resíduos equiparados a urbanos.
No que respeita à recolha dos cadáveres dos bovinos da exploração, esta é efetuada pelo
Sistema de Recolha de Cadáveres de Animais Mortos na Exploração (SIRCA). Os restos
dos medicamentos e suas embalagens, bem como as embalagens dos fitofármacos são
entregues na farmácia da cooperativa de Vila do Conde para serem encaminhadas
respetivamente à Valormed e à ValorFito.
Os resíduos equiparados a urbanos são colocados nos contentores do sistema de recolha
municipal existente, uma vez que são produzidos em pequenas quantidades.

4.2.3.2

Efluentes

A Portaria n.º 631/2009, de 9 de junho, alterada pela Portaria n.º 114-A/2011, de 23 de
março, estabelece as normas regulamentares a que obedece a gestão dos efluentes das
atividades pecuárias e as normas técnicas a observar no âmbito do licenciamento das
atividades de valorização agrícola ou de transformação dos efluentes pecuários, tendo em
vista promover as condições adequadas de produção, recolha, armazenamento,
transporte, valorização, transformação, tratamento e destino final.
A portaria visa, ainda, adaptar e compatibilizar as normas relativas à gestão dos efluentes
pecuários à legislação, nomeadamente, o decreto-lei n.º 122/2006, de 27 de junho, que
estabelece regras sanitárias relativas aos subprodutos animais não destinados ao
consumo humano; a lei da água, aprovada pela lei n.º 58/2005 de 29 de dezembro, e
respetiva legislação complementar; e, ainda, o regime geral de gestão de resíduos,
decreto-lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, revogado pelo decreto-lei n.º 73/2011, de 17 de
junho.
No n.º 2 do artigo 4.º da Portaria 631/2009, de 9 de junho, é referido que “o titular da
atividade pecuária deve assegurar que os efluentes pecuários apenas sejam
encaminhados, tratados e enviados para destino final (…), devendo, ainda, garantir, nos
casos em que o seu destino seja a valorização agrícola, que as quantidades de efluentes
transferidos para outras explorações agrícolas cumprem o disposto na presente portaria”.
Deste modo, e de acordo como o n.º 5 do artigo 4.º desse mesmo diploma, foi elaborado o
respetivo Plano de Gestão de Efluentes Pecuários (PGEP), nos termos do disposto no
anexo IV da presente portaria, a submeter à aprovação da Direção Regional de Agricultura
e Pescas do Norte (DRAPN).
A recolha, armazenamento e tratamento dos efluentes pecuários na instalação consiste na
recolha mecânica do chorume, para as fossas existentes no topo da vacaria, e do estrume
para as nitreiras.
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Os efluentes líquidos (chorume) são, portanto, encaminhados para as fossas, para
posteriormente serem utilizados no solo, com recurso a cisternas tipo “joper”, enquanto
fertilizante agrícola. A parte sólida (estrume) é armazenada nas nitreiras 2 a 3 meses e,
após secagem adequada, aplicados em terrenos agrícolas na própria quinta, com vista à
sua valorização.
O espalhamento do chorume e estrume é feito num total de 214,86 ha, para a preparação
das terras para sementeiras de março/junho e de setembro/outubro. Com a sua aplicação
reduz-se a utilização de cobertura azotada com recurso a adubos minerais.
Segundo o Plano de Gestão de Efluentes Pecuários (PGEP), são produzidas na unidade
de exploração de bovinos cerca de 19 890,3 m3/ano de chorume e 979,2 ton/ano de
estrume.
Em termos de nutrientes, a quantidade de azoto disponível para a cultura será de
49 514 Kg N/ano, e a quantidade de fosfato de 20 336 kg P2O5/ano.
O critério de distribuição e valorização dos efluentes na exploração tem como base os
níveis de exportação de nutrientes pelas culturas em cada parcela e dentro de cada
parcela por folhas de cultura, cumprindo os requisitos definidos pelo Decreto-Lei n.º
81/2013, de 14 de junho, e do Código de Boas Práticas na Exploração Pecuária.

4.2.4 Abastecimento de Água

A água de abastecimento à unidade é proveniente de um poço licenciado, de uma mina em
fase de licenciamento e da companhia [ver Fig. Ax-2.1 (Layout da Instalação) do Anexo 2 –
Cartografia Projeto e Anexo 3 – Recursos Hídricos].
A água é essencialmente utilizada para o abeberamento dos animais e para a limpeza
geral das instalações. Ao reduzir ao máximo os desperdícios de água, nomeadamente pela
utilização de bebedouros com caudais adequados ao consumo dos animais e com
dispositivos desenhados para evitar os desperdícios, contribui-se para uma utilização
racional de água.

4.2.5 Energia Utilizada

Como fontes de energia a exploração recorre à energia elétrica e a gasóleo. Pela análise
dos consumos verifica-se que a principal fonte de energia é a energia elétrica,
representando uma grande parte da totalidade do consumo global da unidade.
São consumidos mensalmente na instalação, uma média de 15 MW/h.

4.2.6 Matérias-primas Utilizadas

As principais matérias-primas utilizadas no processo de produção dizem respeito á
alimentação dos animais, a qual, por ordem decrescente de quantidades utilizadas, é
constituída por milho, erva, ração, palha, de acordo com o quadro abaixo apresentado.
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De referir que, a ração e a palha são adquiridos ao exterior, enquanto que o milho e a erva
são provenientes da exploração.
Quadro III. 1 – Estratégias alimentares, alimentos e/ou matérias-primas
Quantidade em
kg/dia (por animal)

Vacas em Produção

Vacas Secas

Novilhas

Silagem Milho

34

8

8

Silagem Erva

0

12

15

Palha

1,5

3

2

Ração

10

2

2

A quantidade e qualidade da ração são fundamentais para o correto desenvolvimento dos
animais, pelo que a sua distribuição deverá ser adequada ao estágio em que estes se
encontram.
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IV – CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL DO AMBIENTE

1.

METODOLOGIA

O EIA foi elaborado considerando o conteúdo previsto para a elaboração de Estudos de
Impacte Ambiental no Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, diploma que aprovou
o regime jurídico da avaliação de impacte ambiental, transpondo para a ordem jurídica
interna a Diretiva nº 2011/92/EU, do Parlamento Europeu e de Conselho, de 13 de
dezembro de 2011, bem como a Portaria n.º 330/2001, de 2 de abril. Foi também
considerada toda a legislação aplicável à zona de projeto.
A caracterização assentou em todos os descritores previstos na legislação, dando-se
especial desenvolvimento àqueles que se consideram mais relevantes no âmbito do
projeto. Assim, os fatores ambientais abordados foram os seguintes:


Geologia e Geomorfologia;



Ocupação do Solo;



Clima;



Recursos Hídricos e Qualidade da Água;



Qualidade do Ar;



Ambiente Sonoro;



Fatores ecológicos (fauna e habitats, flora e vegetação);



Ordenamento e Condicionantes;



Paisagem;



Socioeconomia;



Património.

A estrutura apresentada corresponde aos conteúdos previstos para um Estudo de Impacte
Ambiental definidos na Portaria n.º 330/2001, de 2 de abril, com as correções introduzidas
pela Declaração de Retificação n.º 7D/2000, de 30 de junho.
No presente documento abordam-se os pontos relativos à descrição do projeto, e a
caracterização da situação de referência na área de estudo, tendo em consideração os
fatores considerados como mais relevantes em função do local e da tipologia do projeto.
Nos pontos seguintes este estudo é complementado com a respetiva avaliação de
impactes ambientais e definição de medidas de minimização (secção V), considerando a
fase de exploração.
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2.
2.1

GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA
Enquadramento

Neste ponto é feita a descrição geológica e hidrogeológica da área afeta à Exploração
Agrícola Teixeira do Batel em estudo e das suas características geomorfológicas,
litológicas e tectónicas, considerando-se ainda a sismicidade da área onde se desenvolve
o projeto.
Para tal foram consultados elementos bibliográficos considerados relevantes para o
estudo, nomeadamente a Carta Geológica de Portugal (folha 9A – Póvoa do Varzim,
escala 1:50 000) e respetiva Notícia Explicativa, a Carta Neotectónica de Portugal (escala
1:1 000 000), a Carta de Risco Sísmico (1:1 000 000), a Carta Militar (folha no 97, escala
1:25 000), e efetuados levantamentos de campo.
De salientar que, estando a Exploração Agrícola Teixeira do Batel, Lda já implantada no
terreno e em funcionamento há vários anos, o detalhe das formações geológicas apenas
retrata o ambiente litológico qualitativo presente na zona.

2.2

Caracterização Geomorfológica e Geológica

A área de implantação da Exploração Agrícola Teixeira do Batel, Lda., situa-se na
freguesia de Guilhabreu (lugar do Batel) do concelho de Vila do Conde, distrito do Porto.
A geomorfologia da região é dominada pelos rios Ave e pelo seu afluente, o Este. Existe
ainda uma complexa rede de ribeiros e de pequenas linhas de água, afluentes dos
referidos rios ou a desaguar diretamente no mar, das quais se salientam a ribeira de
Silvares e o rio Donda. A região é marcada por relevos fracos ou aplanados.
Do ponto de vista geológico esta região tem um extenso afloramento de granitos alcalinos,
pertencente à grande mancha de granito do Porto. De acordo com a Carta Geológica da
Póvoa de Varzim, este afloramento prolonga-se desde as povoações de Muro, Guilhabreu
e Modivas até a região de Arcos e Aguçadoura, de um lado e do outro do rio Ave.
A formação geológica da área de estudo, nomeadamente do local implementação da
Exploração Agrícola Teixeira do Batel, Lda., é constituída pelo granito da Póvoa de Varzim,
de grão médio ou grosseiro, por vezes gnáissico (ϫm) (FIG. IV. 1).
Trata-se de um granito alcalino, com grandes cristais de feldspato, quase todos
constituídos por microclima. Existe também albite. A moscovite predomina sobre a biotite.
Esta mostra halos pleocroicos, originados por inclusões de zircão. Alguns cristais
pertitizados possuem orla de mirmequite, embora esta não seja abundante. A rocha
patenteia aspetos de granulação dos minerais.
Na envolvente da Exploração Agrícola ficam também sobre este afloramento outras
povoações, como Vairão, Fajozes, Árvore, Vila do Conde, Bagunte, Póvoa de Varzim,
Aver-o-Mar, Amorim, Terroso, Beiriz, etc.

pág.24

Volume 2 – Relatório Síntese

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
Exploração Agrícola Teixeira do Batel, Lda.
março.2015
Rev.00

Legenda:

0

500

1000

2000

3000m

Local do Estudo

FIG. IV.1

Extrato da Carta Geológica

AGRI
PRO AMBIENTE
C O N S U L T O R E S, S.
A.

Corresponde, em grande parte, à extensa zona aplanada do litoral, coberta de depósitos
de praia que, em largas áreas, escondem a rocha adjacente.
Limitada a ocidente em grande parte pelo mar, a mancha granítica contacta, de leste e
norte, ora com os terrenos do Silúrico e do Carbónico continental (Vestefaliano). No canto
SW (Modivas, Vila Chã, Mindelo), encontram-se, igualmente, alguns retalhos xistentos, no
geral intensamente migmatizados. Embora a composição se mantenha fundamentalmente
a mesma, a textura varia, encontrando-se diferentes tipos, desde os porfiroides aos não
porfiroides de grão médio a fino.
Na região litoral a norte da foz do rio Ave o granito, de grão grosseiro (mas não porfiróide),
tem textura gnáissica. Este carácter observa-se muito bem na orla costeira, onde a ação
do mar tornou mais evidente a orientação da rocha. O folheado segue a direção N 30º W e
inclina cerca de 80º para NE. A orientação dos elementos da rocha é menos acentuada na
zona da Póvoa de Varzim.
Observado em grande, este granito mostra importante rede de diáclases, sendo uma das
direções aproximadamente E-W. Estas diáclases podem observar-se em muitos pontos do
litoral e, no interior, em diversas pedreiras. Uma destas, talvez a mais importante, é da
Direcção-Geral dos Serviços Hidráulicos, em Penouces, poucas centenas de metros a
norte da Póvoa de Varzim.
Nos rochedos das proximidades do castelo da foz do rio Ave podem observar-se, no seio
do granito, diversos encraves xistentos, muito metamorfizados, cuja a orientação é a
mesma da rocha encaixante. A rocha da foz do rio Ave é um granito alcalino, com duas
micas, sendo a biotite a predominante.
Dos feldspatos existe albite franca, mas o que largamente domina é a pertite. A
mirmequite, perfeita e abundante, orla os cristais de feldspato. O quartzo, além de grandes
plagas, aparece em «gotas» dentro dos feldspatos. À biotite, por vezes transformada em
clorite e com exsudações de agulhas de rútilo, associa-se moscovite. Como minerais
acessórios existem zircão, apatite óxidos de ferro. Este granito é semelhante ao granito da
Póvoa de Varzim, existente na área de implantação da Exploração Agrícola Teixeira do
Batel, Lda.

2.3

Caracterização Litológica

Do ponto de vista litológico, a região da Póvoa de Varzim / Vila do Conde, existe um
conjunto de formações com um claro predomínio para os granitos e granitóides,
abrangendo uma área muito significativa do território do concelho.
Desta forma, a sequência estratigráfica dos terrenos interessados pelo concelho de Vila do
Conde, é caracterizado por formações eruptivas, onde existem essencialmente dois tipos
de granitos na região, ambos relacionados com o cisalhamento-dúctil do sulco carbonífero
Dúrico-Beirão, descritos na literatura recente como: granitos e granitóides de duas micas,
complagioclase cálcica, sin-orogénicos, ante a sintectónicos, conhecidos como granitos do
Porto (ϫg); granitos de duas micas, hercínicos, sintectónicos, designados usualmente por
granitos da Póvoa de Varzim (ϫm).
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Tal como referido anteriormente, a área de implementação da Exploração Agrícola Teixeira
do Batel, Lda, é constituída pelo granito da Póvoa de Varzim, de grão médio ou grosseiro,
por vezes gnáissico (ϫm), conforme observado na figura (FIG. IV. 2).

2.4

Hidrogeologia

Os recursos hídricos subterrâneos distribuem-se no território nacional em função das
ações geológicas que moldaram esse território. Assim, o território de Portugal Continental
pode ser dividido em quatro unidades hidrogeológicas (FIG. IV. 2), que correspondem às
quatro grandes unidades morfo-estruturais em que o país se encontra dividido:


Maciço Antigo, Maciço Ibérico ou Maciço Hespérico;



Orla Mesocenozóica Ocidental ou Orla Ocidental;



Orla Mesocenozóica Meridional ou Orla Meridional;



Bacia do Tejo-Sado composta por duas sub-unidades, a Bacia Terciária do Tejo e Sado
e a Bacia de Alvalade.

FIG. IV. 2 – Unidades Hidrogeológicas de Portugal Continental
(Fonte: SNIRH, INAG)

O Maciço Antigo é a unidade geológica que ocupa a maior extensão em Portugal, sendo
constituído, essencialmente por rochas eruptivas e metassedimentares. As litologias
correspondentes àqueles tipos de rochas, são habitualmente designadas pelos
hidrogeólogos por rochas cristalinas ou rochas duras, ou, ainda por rochas fraturadas ou
fissuradas.
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A região da Póvoa de Varzim insere-se numa zona cuja elevada precipitação anual,
associada à existência de espessuras de solos residuais muito significativas e à baixa
declivosidade de muitos deles, que lhe conferem características particularmente favoráveis
ao desenvolvimento de aquíferos subterrâneos.
Acresce que, o índice de escoamento para esta zona do território nacional é também
elevado, o que traduz a propensão para a ocorrência de fenómenos de enxurradas e
cheias devidas à rápida acumulação de caudais.
Tendo em conta estes pressupostos, pode dizer-se que na região em estudo, constituída
por terrenos graníticos fraturados, produzem aquíferos descontínuos, de fratura, por vezes
com caudais elevados.
Atendendo à natureza particular da percolação que se processa através da rede de
fraturas (permeabilidade em grande), estes aquíferos assumem um carácter discreto,
podendo conter reservas muito significativas até grandes profundidades.

2.5
2.5.1

Tectónica e Sismicidade
Tectónica

Do ponto de vista tectónico/estrutural a região estudada pertence ao domínio estrutural da
zona Centro-Ibérica.
De facto, esta região do território português é constituída, na sua maior parte, por terrenos
hercínicos sucessivamente afetados por diversas fases de deformação dúctil e frágil.
Na verdade, as unidades presentes podem ser associadas ao cisalhamento dúctil
dúrico-beirão. Estas formações são ante a sintectónicas, relativamente à orogenia
hercínica, pertencendo por essa razão à serie precoce dos granitos da região norte do
país.
No âmbito da tectónica fraturante, note-se que todos os maciços se encontram
densamente diclasados, tendo-se detetado a presença das três famílias de fracturação
características desta região, a saber: NE-SW, NNW-SSE e uma terceira sub-horizontal e
perpendicular ao plano formado pelas outras duas, geralmente relacionada com o
arrefecimento dos batólitos graníticos.

2.5.2

Sismicidade

A região em estudo apresenta uma sismicidade baixa, estando a área em estudo,
conforme se observa na FIG. IV. 3, segundo o Atlas do Ambiente, na zona de intensidade
sísmica 6.
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FIG. IV. 3 – Isossistas de Intensidade Máxima

Para efeitos da quantificação da ação dos sismos, o “Regulamento de Segurança e Ação
para Estruturas de Edifícios e Pontes” e o EC8-DNA (1998), consideram o território
continental português dividido em 4 zonas: A, B, C e D, segundo ordem decrescente de
sismicidade.
Os valores característicos das ações dos sismos são quantificados em função da zona em
que se situa a estrutura – coeficiente de sismicidade (α) – e da natureza dos terrenos a
mobilizar. O coeficiente de sismicidade assume os valores de 1.0, 0.7, 0.5 e 0.3,
respetivamente para as zonas sísmicas A, B, C, e D.
De acordo com este zonamento, a área em estudo que integra no território do concelho de
Vila do Conde está incluída na zona sísmica D, correspondendo a um risco sísmico baixo,
a que equivale a um coeficiente de sismicidade (α) de 0.3.
Os dois tipos de fenómenos que podem estar na origem da atividade sísmica no território
nacional, isto é, a falha Açores-Gibraltar (sismicidade inter-placas) e a falha do Baixo Tejo
(sismicidade intra-placas) as intensidades sísmicas obtidas para os dois sismos mais
importantes ocorridos durante este século justificam a inclusão da região de Vila do Conde
numa zona de baixo risco sísmico.
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3.

OCUPAÇÃO DO SOLO

A Exploração Agrícola Teixeira do Batel insere-se numa área predominantemente rural, em
plena “bacia leiteira” da região agrária do Entre Douro e Minho.
Esta região é caracterizada por uma ausência de relevos contrastantes, apresentando uma
morfologia de contornos suaves, onde alternam as áreas de cultivo e áreas florestadas de
eucalipto.
A vegetação arbustiva baixa (matos) surge frequentemente associada ao subcoberto das
áreas florestais, sendo a sua presença de forma isolada bastante pontual.
A conjugação de diversos fatores socioeconómicos, com a elevada produtividade agrícola
dos terrenos da envolvente, resultou na fixação e desenvolvimento de importantes
explorações leiteiras, como é caso da exploração em análise.
Em termos litológicos, verifica-se a presença regular de solos evoluídos e profundos,
resultantes de fortes modificações decorrentes da ação antrópica, nomeadamente devido a
práticas agrícolas seculares, envolvendo a mobilização frequente dos terrenos, adição de
fertilizantes orgânicos e inorgânicos e ainda em resultado de regas frequentes durante o
período de verão.
A exploração agrícola em estudo surge no limite sul do aglomerado populacional de
Guilhabreu, prolongando-se por extensos hectares de área de cultivo de espécies
forrageiras, ladeados por áreas florestadas.
Estas áreas de cultivo apresentam o esquema de ocupação típico das explorações
leiteiras. Durante o período de primavera/verão, os terrenos são utilizados quase
exclusivamente na produção de milho para silagem. Durante o outono/inverno, é comum,
as sementeiras de erva de azevém para produção de feno e consociações de diversas
espécies para silagem.
Tratando-se, como já referido, de uma área marcadamente rural é bastante comum a
construção de infraestruturas de apoio às práticas agrícolas, de forma a permitir o
acondicionamento de alfaias agrícolas, rações e forragens para animais.
Na envolvente próxima, o edificado predominante resume-se a estruturas habitacionais,
associadas a terrenos agrícolas, frequentemente casas antigas, construídas em pedra de
granito.
No centro do aglomerado populacional de Guilhabreu, e tendo em conta a sua
proximidade, ocorrem pequenos estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços.
No que concerne à rede viária existente, verifica-se que corresponde a uma área com boas
acessibilidades tanto locais como regionais. O acesso à exploração é efetuado a partir da
estrada municipal M553.
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Na Fig. Ax-1.2 – Biótopos / Ocupação do Solo apresenta-se os usos atuais do solo,
elaborada com base na fotografia aérea e nos levantamentos de campo realizados.
Da respetiva análise constata-se que nas áreas do projeto e zona envolvente, existem, no
essencial, os seguintes tipos de ocupação do solo:
compreendem a exploração agrícola em análise e
explorações similares da envolvente.



Explorações agrícolas –



Áreas sociais –



Espaço canal –



Áreas florestais –



Áreas agrícolas –



Áreas

corresponde aos vários aglomerados populacionais da freguesia de

Guilhabreu.
compreende as vias de comunicação presentes na área de estudo.
A estrada municipal M553 e os caminhos locais correspondem às principais
estruturas conectoras da envolvente próxima do projeto;
correspondem às áreas onde predomina a plantação ou
crescimento espontâneo de espécies arbóreas com fim comercial (eucalipto), não
tendo qualquer afetação por parte do projeto;

correspondem à quase totalidade da área de implantação do
projeto e envolvente. São constituídos por longas parcelas agrícolas dispostas
alternadamente com parcelas florestais;
de matos – correspondem a áreas de vegetação arbustiva baixa
(urzais-tojais e giestais). Nestas áreas as estruturas arbóreas são pouco frequentes
ou inexistentes.
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A seguir apresenta-se um registo fotográfico com várias perspetivas dos usos do solo
identificados na área de estudo e envolvente.

Foto 1 – Pormenor da M553 e
habitações da envolvente

Foto 2 – Vista para as infraestruturas
da exploração agrícola e habitações
da envolvente

Foto 3 – Terrenos agrícolas da
exploração em análise

Foto 4 – Pormenor dos terrenos
florestais adjacentes aos terrenos
agrícolas da exploração

Foto 5 – Vista geral sobre a área da exploração agrícola e envolvente

FIG. IV. 4 – Registo fotográfico da área de estudo e envolvente
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4.

CLIMA

Neste ponto foi realizada uma abordagem climatológica da área afeta ao projeto da
Exploração Agrícola Teixeira do Batel, a nível da região, visando a caracterização dos
principais elementos do clima da região em estudo.
Para a caracterização climática regional a metodologia a seguir consistiu em:


Localização das estações meteorológicas e recolha de dados de base;



Análise das condições climáticas com base nas variações mensais e anuais dos
meteoros pertinentes (temperatura, precipitação, radiação solar e evaporação
potencial, velocidade e direção do vento, e outros);



Análise dos fenómenos específicos associados a condições meteorológicas
particulares (ventos fortes, temporais, chuvadas torrenciais, neblinas, nevoeiros,
geadas, trovoadas, etc.).

4.1

Caracterização Regional

4.1.1

Enquadramento Climático

De acordo com Daveau et al. (1985), a zona em estudo é caracterizada por invernos
frescos e verões moderados , ou seja:


A temperatura mínima média do mês mais frio varia entre os 2 e os 4ºC,
verificando-se entre 10 e 15 dias por ano temperaturas negativas;



A temperatura máxima média do mês mais quente varia entre os 23 e os 29 ºC,
registando-se entre 20 e 100 dias por ano temperaturas máximas superiores a
25ºC.

De acordo com o Atlas do Ambiente, a temperatura média anual da região varia entre os
15,0 e 17,5ºC e a precipitação total anual varia entre os 1 000 a 1 200 mm.
Ainda de acordo com o Atlas do Ambiente, a região em estudo apresenta valores de
humidade relativa atmosférica varia entre 75 e 80%, enquanto que os valores médios
anuais de insolação oscilam entre 2 500 a 2 600 horas.
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4.1.2

Classificação Climática

A combinação numérica ou gráfica dos principais elementos registados nas estações
climatológicas permite classificar em termos quantitativos o clima. É o caso da
classificação climática de Köppen, que se adapta bastante bem à paisagem geográfica e
aos aspetos de revestimento vegetal da superfície do globo.
A classificação climática de Köppen, numa síntese, caracteriza o clima dos lugares e
regiões com base nos valores médios da temperatura do ar, da quantidade de precipitação
e na sua distribuição correlacionada ao longo dos meses do ano. Nesta classificação são
considerados cinco tipos climáticos correspondentes aos grandes tipos de clima
planetários.
Segundo Köppen, a região em estudo apresenta um clima de tipo Csb (Godard,
A., Tabeau, M., 1993), ou seja:
C

Clima mesotérmico (temperado) húmido, em que a temperatura do mês mais frio
é inferior a 18ºC, mas superior a –3ºC, enquanto o mês mais quente apresenta
valores superiores a 10ºC;

s

Estação seca no Verão, em que a quantidade de precipitação do mês mais seco
do semestre quente é inferior a 1/3 da do mês mais chuvoso do semestre frio e
inferior a 40 mm;

b

Verão pouco quente e pouco extenso, a temperatura média do ar no mês mais
quente do ano é inferior a 22ºC, havendo só quatro meses cuja temperatura
média é superior a 10ºC.

FIG. IV. 5 – Classificação Climática de Köppen - Csb
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Obviamente que os valores extremos que caracterizam esta classificação se baseiam em
critérios arbitrados de modo a permitir a definição de grandes tipos climáticos, podendo
ocorrer divergências em níveis de caracterização mais detalhados.

4.1.3

Meteorologia

A zona onde se insere o projeto dispõe de um reduzido apoio de registos meteorológicos.
A informação meteorológica considerada neste estudo refere-se à estação climatológica de
Porto/Pedras Rubras (IM,IP, 2000) sendo a que, na envolvente mais próxima, poderá
caracterizar o clima local. Foram também considerados dados da estação udométrica do
Porto (IM,IP, 2000).
É, no entanto de salientar, que localmente poderão ocorrer algumas variações climáticas
face à estação climatológica considerada, devidas a condições particulares,
nomeadamente na orografia.
No Quadro IV. 1 referem-se as características das estações meteorológicas consideradas e
na FIG. IV. 6 apresentam-se a sua localização.
Quadro IV. 1 – Estações Meteorológicas Consideradas
Designação da
Estação

Tipo

Latitude

Longitude

Período de
Observação

Altitude

Porto / Pedras Rubras

Climatológica

41º14 N

8º41’ W

1971 - 2000

70 m

Porto

Udométrica

41º08 N

8º36 W

1971 - 2000

93 m

FIG. IV. 6 – Localização da Estação Climatológica de Porto/Pedras Rubras e
da Estação Udométrica do Porto
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Para efeitos da caracterização climatológica da área de estudo, consideraram-se os
parâmetros temperatura do ar, precipitação, humidade, evaporação, regime de ventos,
nevoeiro e nebulosidade, geada, granizo e queda de neve.

a) Temperatura

A temperatura média anual registada na estação climatológica de Porto/Pedras Rubras é
de 14,4ºC, sendo a temperatura média do mês mais frio de 5,4ºC, em janeiro e a do mês
mais quente de 24,2ºC, em agosto. Estes valores e a amplitude térmica média (18,8ºC)
traduzem o carácter do clima local.
As temperaturas médias mínimas e máximas registadas nesta estação são de,
respetivamente, 4,6ºC, no mês de janeiro, e de 38,3ºC, em junho. Os valores mínimos e
máximos absolutos são de - 3,8ºC, em fevereiro, e de 25,2ºC em julho, respetivamente.
Anualmente, o número de dias com temperatura mínima inferior a 0,0ºC é de 4,2 e com
temperatura máxima superior a 25,0ºC é de 40,6.
Na FIG. IV. 7 apresenta-se o gráfico termo-pluviométrico da estação climatológica de
Porto/Pedras Rubras.

Fonte: IM, 2000

FIG. IV. 7 – Gráfico Termo – Pluviométrico.
(Estação Climatológica de Porto/Pedras Rubras. 1971-2000)

b) Precipitação

A precipitação anual registada na estação udométrica do Porto é de 1253,5 mm. Nesta
estação verifica-se a ocorrência de apenas dois meses mais secos (julho e agosto).
A maior concentração de precipitação verifica-se no mês de dezembro (194,17 mm) e a
mínima em julho (18,3 mm). O valor máximo diário foi de 84,4 mm, registado em
dezembro.
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A FIG. IV. 8 representa a distribuição da precipitação média mensal verificada na estação
udométrica do Porto.

Fonte: IM, 2000
FIG. IV. 8 – Gráfico Pluviométrico.
(Estação Climatológica do Porto. 1971-2000)

c) Humidade e Evaporação

A humidade relativa média do ar observada na estação climatológica considerada é
apresentado de seguida. O clima da região em estudo é considerado relativamente
húmido, dado que a humidade média anual observada na estação climatológica de
Porto/Pedras Rubras varia entre 78% e 86%.
Na FIG. IV. 9 representa-se a variação anual da humidade relativa média do ar, observada
na referida estação.

Fonte: IM, 2000

FIG. IV. 9 – Humidade Relativa do Ar.
(Estação Climatológica de Porto/Pedras Rubras. 1971-2000)
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Em relação à evaporação (FIG. IV. 10), constata-se que os valores mais elevados deste
parâmetro verificam-se nos períodos com temperaturas superiores. Os valores de
evaporação mínimo mensal, máximo mensal e total anual são, respetivamente, 58,5
(novembro), 99,1 (julho) e 957,1 mm.

Fonte: IM, 2000

FIG. IV. 10 – Evaporação.
(Estação Climatológica de Porto/Pedras Rubras. 1971-2000)

d) Nevoeiro e Nebulosidade

Na zona em estudo a ocorrência de nevoeiros é bastante frequente ocorrendo durante todo
o ano. De acordo com os valores registados na estação climatológica considerada, o
número de dias de nevoeiro por ano é, em média, 66,2.
Na FIG. IV. 11 apresenta-se a variação anual da ocorrência de nevoeiro, expresso em
número de dias / mês, na estação climatológica de Porto/Pedras Rubras.

Fonte: IM, 2000
FIG. IV. 11 – Número de Dias com Nevoeiro.
(Estação Climatológica de Porto/Pedras Rubras. 1971-2000)

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
Exploração Agrícola Teixeira do Batel, Lda.
março.2015
Rev.00

pág.39

Volume 2 – Relatório Síntese

A nebulosidade da região é média, tendo-se verificado na estação meteorológica de
Porto/Pedras Rubras para o período considerado, que em cerca de 46% dos dias do ano,
8/10, ou mais, do céu se encontram encobertos. No que respeita às situações de céu
praticamente limpo, ocorreram em aproximadamente 30% dos dias do ano. Os meses mais
nebulosos encontram-se compreendidos entre junho e outubro.

e) Geada

A região em estudo caracteriza-se por alguns períodos de geada, verificando-se a sua
ocorrência em cerca de 8,1 dias por ano.

f) Granizo e Queda de Neve

Na estação climatológica de Porto/Pedras Rubras, verifica-se anualmente a queda de
granizo em 4,6 dias, repartidos por 8 meses. No que respeita à queda de neve, esta
verifica-se durante 0,2 dias ao longo do ano, distribuída por 2 meses.

g) Regime dos Ventos

Os ventos dominantes na estação climatológica de Porto/Pedras Rubras são do quadrante
noroeste (15,0 %), seguindo-se em importância o quadrante norte (13 %). Em termos de
velocidades médias, os registos mais elevados são de 20,5 km/h, correspondente ao
quadrante sul. A média anual da frequência de situações de calmaria (em que a velocidade
do vento é inferior a 1 km/h) é de 10,3 %, registando-se, por ano, 27,4 dias com ventos
com velocidade igual ou superior a 60,0 km/h.
Na FIG. IV. 12 apresenta-se a rosa-dos-ventos relativa à estação climatológica de
Porto/Pedras Rubras, com indicação da frequência e velocidade média dos ventos.

Fonte: IM, 2000

FIG. IV. 12 – Frequência e Velocidade Média dos Ventos para Cada Rumo.
(Estação Climatológica de Porto/Pedras Rubras. 1971-2000)
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5.

RECURSOS HÍDRICOS E QUALIDADE DA ÁGUA

5.1

Metodologia

No presente ponto caracterizam-se os recursos hídricos superficiais e subterrâneos, em
termos quantitativos e qualitativos, presentes na envolvente da Exploração Agrícola
Teixeira do Batel, e identificam-se as zonas protegidas, classificadas ao abrigo da
Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, passíveis de serem afetadas, e situações críticas que
possam vir a ser determinantes para a quantidade e qualidade da água.
A caracterização dos recursos hídricos implica necessariamente o conhecimento da bacia
hidrográfica do rio Onda, mais precisamente da massa de água PT02NOR0726 e da sua
relação com os recursos hídrico subterrâneos, usos da água e fontes poluidoras.
A caracterização das massas de água superficiais teve como base o disposto no relatório
técnico do Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Cávado, Ave e Leça (PGRH
Cávado, Ave e Leça), aprovado em Resolução do Conselho de Ministros n.º 16-D/2013,
procedendo-se à atualização da informação sempre que possível através de pesquisa
bibliográfica e bases de dados de entidades, e ainda de um reconhecimento de campo.
A análise das características hidrogeológicas e físico-químicas da massa de água Maciço
Indiferenciado
da
Bacia
do
Ave
(PTA0x2RH2),
abrangida
pela
área de projeto, teve por base a informação consultada junto do Instituto da Água, I.P
(INAG, I.P), nomeadamente vertida no SNIRH, e ainda a informação contida no relatório
técnico do PGRH do Cávado, Ave e Leça.

Antigo

5.2
5.2.1

Águas de Superfície
Hidrografia e Hidrologia

De acordo com a localização do projeto, e tendo em conta a delimitação das regiões
hidrográficas em Portugal, a zona de estudo insere na região hidrográfica do Cávado, Ave
e Leça (RH2), a qual inclui as bacias hidrográficas das ribeiras costeiras compreendidas
entre o Douro e Neiva.
O presente projeto insere-se na bacia hidrográfica do rio Onda, mais precisamente na
bacia de drenagem da massa de água PT02NOR0726. Esta bacia, localizada na faixa
costeira da região Norte de Portugal Continental, é limitada a norte pelas bacias do Ave
(1 390 km2) e do Cávado (1 589 km2), a este pela bacia do Douro (97 862 km2) e a sul
pelas bacias do Leça (179 km2) e Douro (DGRAH, 1986).
A massa de água rio Onda desenvolve-se integralmente em território nacional, tem um
comprimento aproximado de 10,48 km e uma área de bacia de aproximadamente
47,15 km2 (PGRH Cávado, Ave e Leça) (Quadro IV. 2).
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Quadro IV. 2 – Principais características das massas de água presentes
na área de projeto

Massa de Água

Tipologia

Comprimento do Curso
de Água (km2)

Área de bacia da
massa de água (km2)

Escoamento em Ano
Médio (dam3)

PT02NOR0726

N1 < 100

10,48

47,15

20 915 dam3

O rio Onda apresenta um escoamento anual médio de 20.914,98 dm3, em ano médio, de
31.051,18 dm3, em ano húmido, e de 12.562,38 dm3, em ano seco. Cerca de 72,96 % do
escoamento anual ocorre entre dezembro e março, sendo os meses de janeiro e fevereiro
aqueles que apresentam, em média, o maior escoamento, 19,03% e 27,32% do
escoamento anual respetivamente (FIG. IV. 13).
O trimestre mais seco (julho, agosto e setembro) representa apenas 1,82% do escoamento
anual, sendo o mês de agosto aquele que apresenta menor escoamento (0,26% do
escoamento anual).

FIG. IV. 13 – Distribuição mensal do escoamento em ano
de características médias no rio Onda

As linhas de água existentes na envolvente da área de estudo são pequenas linhas de
carácter torrencial, não classificadas, que drenam diretamente para o rio Onda. Estas
últimas apresentam-se secas no semestre seco, e com escoamento no semestre húmido
e/ou na sequência de precipitações intensas.
De referir que a exploração agrícola existente em estudo interceta uma linha de água
afluente do rio Onda, que se encontra atualmente entubada ao longo de toda a área de
projeto, conforme se pode verificar na planta de localização da linha de água (entubada) no
Anexo 3 – Recursos Hídricos. Esta linha de água encontra-se na área da exploração
entubada, numa tubagem de betão Ø50, voltando a encontrar-se “a céu aberto” a sul da
rua do Batel, fora da área de projeto.
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5.2.2

Pressões Antropogénicas

De acordo com a caracterização das pressões associadas a fontes poluentes do PGRH
Cávado, Ave e Leça (ano de referência 2010), para a massa de água rio Onda
(PT02NOR0726), e em comparação com as restantes massas de água da RH2, verifica-se
que as principais fontes de poluição são de origem agrícola (poluição difusa) e industrial
(poluição tópica) (Quadro IV. 3).
Importa referir que as cargas associadas ao setor pecuária, apenas se refere a
explorações com títulos de utilização dos recursos hídricos (TRH), nomeadamente
relativos à rejeição de efluentes em linha de água, razão pela qual os valores apresentados
para a massa de água rio Onda PT02NOR0726 ser de zero. As cargas de N Total referentes
a efluentes pecuários (Chorume e Estrume) aplicados à cultura foram consideradas como
fonte de poluição do setor agrícola (poluição de origem difusa).
Quadro IV. 3 – Cargas poluentes na massa de água rio Onda PT02NOR0726.
(PGRH Cávado, Ave e Leça)
Fontes de Poluição

CB05
(kg/Ano)

CQO
(kg/Ano)

SST
(kg/Ano)

N total
(kg/Ano)

P total
(kg/Ano)

Setor Urbano

29.455

67.282

40.152

11.424

2.336

Setor Agrícola

-

-

-

48.555

5.500

Setor Pecuária

0

0

-

0

0

Setor Indústria

37.780

130.554

-

5.954

1.218

Da análise do quadro anterior é possível verificar que as cargas de N total e P total, na
massa de água rio Onda PT02NOR0726, são principalmente de origem difusa (agrícola), e
as cargas de CBO5, CQO e SST são maioritariamente de origem tópica (efluentes
industriais e efluentes urbanos). Importa ainda referir que o maior contributo das cargas de
CBO5 e CQO são de origem industrial.
Para a área de estudo, as principais fontes de poluição, nomeadamente de origem difusa,
correspondente ao uso de chorume e estrume bovino para fertilização de culturas.

5.2.3

Estado das Massas de Água

De acordo com o PGRH do Cávado, Ave e Leça a massa de água rio Onda PT02NOR0726,
na qual o projeto em estudo se insere, apresenta um estado de Mau, sendo essa
classificação atribuída pelo estado ecológico.
A classificação atribuída para a referida massa de água teve por base uma campanha de
monitorização fomentada pela ARH Norte, I.P. em 2010, na estação de monitorização de
Foz do Onda (06E/02), e que contemplou os diferentes elementos de classificação das
massas de água de acordo com o documento de trabalho “Critérios para a Classificação do
Estado das Massas de Água Superficiais – Rios e Albufeiras” (2009), e o Decreto-lei n.º
103/2010 de 24 de setembro, que estabelece as normas de qualidade ambiental (NQA)
para as substâncias prioritárias e outros poluentes.
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Quadro IV. 4 – Local de monitorização do estado da massa de água.
rio Onda PT02NOR0726
Estação
Código

Designação

06E/02

Foz Onda

Rio

Bacia

Coordenadas

Rio Onda

Leça

151613; 478197

Da análise dos diferentes elementos para a classificação do estado das massas de água
verifica-se o incumprimento dos objetivos ambientais fixados pela DQA para os elementos
biológicos invertebrados bentónicos e fitobentos, e para os elementos físico-químicos de
suporte aos elementos biológicos Azoto amoniacal, CBO5, Nitratos e Fósforo (Quadro IV.
5).
Ainda relativamente aos Nitratos, não se verifique um incumprimento dos objetivos
ambientais da DQA, contudo, registou-se na segunda amostragem (abril de 2010) um valor
significativamente superior ao limiar entre o bom e razoável (47,4 mg/L).
Quadro IV. 5 – Resultados da campanha de monitorização da ARH Norte, I.P. (2010) para
os parâmetros responsáveis pelo Estado inferior a Bom

Elementos

1ª Amostragem

2ª Amostragem

3ª Amostragem

4ª Amostragem

Invertebrados bentónicos *

-

0,105

-

-

Fitobentos (Diatomáceas) *

-

0,651

-

-

Azoto amoniacal (mg/L)

0,628

0,281

0,738

1,080

CBO5 (mg/L)

15,0

-

4,8

6,2

Fósforo total (mg/L)

0,410

0,230

0,640

-

Biológicos

Físico-Químicos

(*) Valores expressos em Rácio de Qualidade Ecológica (RQE)

O histórico das monitorizações da qualidade físico-química na estação 06E/02 corrobora
os dados obtidos em 2010 (Quadro IV. 6), verificando-se incumprimentos sucessivos entre
o ano de 2007 e o ano de 2011 para os parâmetros Nitrato, CBO5 e Fósforo total.
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Quadro IV. 6 – Resultados da monitorização dos parâmetros físico-químicos para os quais
se encontram definidos limiares para o estabelecimento do bom estado ecológico na
estação foz do rio Onda

Ano

2007

2009

2010

2011

5.2.4

Azoto
amoniacal
(mg/L NH4)

Nitrato
(mg/L NO3)

CBO 5 (mg/L)

Fósforo total
(mg/L)

Oxigénio
dissolvido
(mg/L)

pH

-

-

-

-

8,900

7,50

-

-

-

-

9,100

6,80

-

-

-

-

7,700

7,50

-

-

-

-

8,300

7,50

-

-

-

-

-

7,50

-

-

-

-

-

7,06

-

-

-

-

-

7,20

0,628

14,500

15,000

0,410

-

-

0,281

47,400

-

0,230

-

-

0,738

19,800

4,800

0,640

-

-

1,080

10,100

7,200

0,220

-

-

< 0,030

54,000

2,300

-

-

-

0,587

45,400

4,100

-

-

-

0,740

3,800

-

-

-

-

-

-

2,800

-

-

-

Zonas Protegidas e Áreas Classificadas

A DQA obriga ainda a aplicação de medidas para a redução gradual da poluição
provocada por substâncias prioritárias (Directiva 2008/105/CE, de 16 de dezembro) e
suprimir as emissões, descargas e perdas de substâncias perigosas prioritárias, bem como
assegurar os objetivos que justificaram a criação das zonas protegidas (anexo IV da DQA),
observando-se integralmente as disposições legais estabelecidas com essa finalidade e
que garantem o controlo da poluição.
De acordo com o PGRH do Cávado, Ave e Leça a massa de água rio Onda
PT02NOR0726 não abrange nenhuma área protegida enquadrável no anexo IV da DQA.

5.3

Águas Subterrâneas

Nos termos do Decreto-Lei n.º 77/2006, de 30 de março, para responder à implementação
da DQA, foram delimitadas as massas de água subterrânea, tendo em conta os três meios
hidrogeológicos, porosos, cársicos e fissurados.
De acordo com a informação geográfica do INAG, I.P, que serviu de base à elaboração do
PGRH do Cávado, Ave e Leça, a área de estudo enquadra-se na massa de água
denominada de Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Ave (A0x2RH2_ZV2006),
limitado a norte pela bacia hidrográfica do rio Cávado, a Oriente pela bacia hidrográfica do
rio Douro e a Sul pela bacia hidrográfica do rio Leça.
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A área da massa de água perfaz um total de1 473 km2, dos quais cerca de 247 km2 e
340 km2 correspondem, respetivamente às áreas das bacias dos seus dois afluentes mais
importantes: os rios Este e Vizela. As faixas costeiras a Norte e a Sul têm superfícies de
3,4 km2 e 60 km2, respetivamente.

5.3.1

Estratos geológicos

A massa de água correspondente ao Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Ave
integra-se no designado Maciço Hespérico ou Ibérico (MI) que é constituído,
essencialmente, por um substrato rochoso de idade paleozóica relacionado com o
Orógeno Varisco (Ribeiro et al., 1979, Ribeiro & Pereira, 1992).
A área de projeto encontra-se localizada numa zona de granitos de duas micas, de grão
médio a grosseiro, exibindo normalmente deformação expressa por uma foliação
relacionada com a 3ª fase da deformação varisca (D3). A alteração superficial é, em regra,
desenvolvida, permitindo a formação de solos residuais. A fracturação destas rochas é por
vezes bastante acentuada.
A massa de água Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Ave é dominada por
formações geológicas de baixa condutividade hidráulica e, regra geral, produtividade muito
reduzida que não ultrapassa, geralmente 3 l/s por captação tubular unitária. É frequente a
ocorrência de um nível superior, alterado ou mesmo decomposto, em que a
permeabilidade é do tipo intergranular podendo coexistir com a circulação fissural que
pode alcançar espessuras até 100 m. A um nível intermédio o maciço rochoso encontra-se
cortado por descontinuidades mais ou menos abertas do tipo falha, fractura, diáclase ou
filão até profundidades máximas de cerca de 200 m (Almeida et al., 2000). Por último,
numa zona profunda, caracterizada por uma condutividade hidráulica praticamente nula, o
maciço encontra-se compacto, são, praticamente sem descontinuidades ou fechado.
Dada a natureza das formações geológicas desta massa de água, os valores anuais de
recarga deverão situar-se entre os 5 e 10% da precipitação média anual (1 683 mm/ano)
(Almeida et al., 2000, PNA, 2001). Pelo valor mais conservador, resulta uma
disponibilidade hídrica global média anual na ordem dos112 hm3/ano, valor este que
corresponde a aproximadamente a 90% da recarga subterrânea média da região (Portaria
n.º 1115/2009, de 29 setembro).

5.3.2

Pressões Antropogénicas

As principais fontes potenciais de poluição difusa das massas de águas subterrâneas são,
em geral, os sistemas de drenagem urbana (redes de esgotos sanitários e de águas
pluviais, e a própria escorrência superficial), a agricultura e a silvicultura, entre outras.
Como referido para as águas de superfície os principais impactes na área de estudo são
de origem difusa, correspondente ao uso de chorume e estrume bovino, e outros
compostos, para fertilização de culturas.
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Da análise de vulnerabilidade à poluição das diferentes massas de água subterrâneas
presentes na RH2, no âmbito da elaboração do PGRH Cávado, Ave e Leça, verificou-se
uma pressão significativa do azoto na massa de água Maciço Antigo Indiferenciado da
Bacia do Ave, junto do litoral, nomeadamente na área de estudo, em que a intensidade de
utilização de azoto é alta (> 50 kg/ha).

5.3.3

Estado das Massas de Água

Para efeitos de avaliação do estado químico de uma massa ou grupo de massa de água
subterrânea, devem ser considerados:


As normas de qualidade da água subterrânea referidas no Anexo I do Decreto-Lei
n.º 208/2008, de 28 de outubro;



Os limiares que vierem a ser estabelecidos pelo INAG, I.P. e pelas ARH, I.P., em
conformidade com o procedimento previsto na parte A do anexo II do Decreto-Lei
n.º 208/2008, de 28 de outubro, para os poluentes, grupos de poluentes e
indicadores de poluição que tenham sido identificados como contribuindo para a
caracterização das massas ou grupo de massas de água subterrânea consideradas
em risco, tendo em conta, pelo menos, a lista contida na parte B do referido anexo
II;



Os limiares de qualidade aplicáveis ao bom estado químico das águas
subterrâneas baseiam-se na proteção da massa de água, em conformidade com os
pontos 1, 2 e 3 da Parte A do anexo II, concedendo-se particular atenção às suas
repercussões sobre e à sua inter-relação com as águas de superfície associadas e
os ecossistemas terrestres e as zonas húmidas diretamente dependentes; sempre
que possível, foram tidos em conta, nomeadamente, conhecimentos de toxicologia
humana e de ecotoxicologia.

Os limiares para os poluentes, grupos de poluentes e indicadores de poluição foram
considerados equivalentes aos valores das normas de qualidade da água subterrânea (a
concentração de um dado poluente, grupo de poluentes ou indicador de poluição na água
subterrânea que, tendo em vista a proteção da saúde humana e do ambiente, não deverá
ser excedida). No presente caso, assumiram-se como normas de qualidade os valores
paramétricos do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto da água destinada ao
consumo humano.
Foram ainda consideradas os valores de concentração natural (NBL) para a massa de
água Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Ave (PTA0x2RH2), determinados no
âmbito do PGRH do Cávado, Ave e Leça.
Foram igualmente consideradas as normas de qualidade ambiental para as águas
destinadas para rega, definidas no Decreto-lei nº. 236/98, de 1 de agosto, uma vez que se
verifica uma atividade agrícola importante na área de projeto e sua envolvente.
No Quadro IV. 7 apresentam-se as normas de qualidade consideradas para avaliação do
estado qualitativo das massas de água subterrâneas, nomeadamente do Decreto-Lei n.º
306/2007, de 27 de Agosto,
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Quadro IV. 7 – Critérios de avaliação da qualidade da massa de água
Quaternário de Aveiro (Fonte: PGRH Cávado, Ave e Leça)
Decreto-Lei
nº 306/2007
(Anexo I)

Concentração
natural (NBL)*

6,5 – 9,0

5,5 – 6,3

Condutividade (µS/cm)

2500

---

Amónia (mg/l NH4)

0,50

< 0,08

Parâmetros
pH

Nitratos (mg/l NO3)

50

Decreto-Lei
n.º 236/98
(Anexo XVI)

6,5-8,4(1)

4,5-9,0(2)
-----

---

50

(1)

---

(1)

Sulfato (mg/l SO4)

250

---

575

Arsénio (µg/l As)

10

---

100(1)

10000(2)

Cádmio (µg/l Cd)

5

---

10(1)

50(2)

250

< 18

Cloro (mg/l Cl)

---

-

* O valor de uma substância ou de um indicador numa massa de águas subterrâneas correspondente à ausência de
modificações antropogénicas ou apenas a modificações antropogénicas diminutas relativamente a condições inalteradas
(valores calculados no PGBH-VML para a massa de água Quaternário de Aveiro).
(1)

VMR; (2) VMA.

A estação selecionada, cuja localização se apresenta no Quadro IV. 8, integra a rede de
monitorização da qualidade da água subterrânea da bacia hidrográfica dos rios Ave e
Leça.
Quadro IV. 8 – Identificação da Estação de Monitorização utilizada para determinação do
estado de massa de água
Estação
Código

97/N1

Coordenadas
(Datum Lisboa)

Localização

Freguesia de Bougado
Concelho de Trofa

161932 / 484091

Massa de Água

Bacia

Maciço Antigo Indiferenciado

Ave / Leça

Os resultados da monitorização da referida estação de amostragem referem-se ao ano de
2006, para os parâmetros Azoto amoniacal, Condutividade, Nitrato e pH (Quadro IV. 9).
Quadro IV. 9 – Resultados da análise físico-química da estação de amostragem 97/N1 em
2006
Decreto-Lei
Decreto-Lei
Concentração
Parâmetros
Resultados
nº 306/2007
n.º 236/98
natural (NBL)*
(Anexo XVI)
(Anexo I)
pH

7,75

6,5 – 9,0

5,5 – 6,3

Condutividade (µS/cm)

199

2500

---

---

Amónia (mg/l NH4)

< 0,040

0,50

< 0,08

---

Nitratos (mg/l NO3)

<5

50

---
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6,5-8,4

50

4,5-9,0

---
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Da análise do Quadro IV. 9 verifica-se o cumprimento, na campanha realizada em 2006,
das normas de qualidade ambiental dos parâmetros avaliados, definidas no anexo I do
Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, e dos VMR para águas destinadas à rega,
definidos no anexo XVI do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. É apenas de assinalar
um valor de pH ligeiramente superior à concentração natural (NBL) definida para a massa
de água Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Ave (PTA0x2RH2), determinado no
âmbito do PGRH do Cávado, Ave e Leça.
Os resultados desta campanha de monitorização corroboram a classificação atribuída a
esta massa de água no PGRH do Cávado, Ave e Leça, nomeadamente de bom estado
químico.
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6.
6.1

QUALIDADE DO AR
Metodologia

A caracterização da qualidade do ar permitirá estabelecer uma base de referência para a
avaliação dos impactes na qualidade do ar induzidos com o projeto Exploração Agrícola
Teixeira do Batel, Lda. A caracterização da qualidade do ar foi feita em termos regionais e
locais e de um modo qualitativo.
Na análise regional foram considerados os dados de qualidade publicados pelo
Ministério das Cidades, Ordenamento de Território e Ambiente nos relatórios “Avaliação
Preliminar da Qualidade do Ar em Portugal, no âmbito da Directiva 1999/30/CE – SO2,
NO2, NOx, PM10 e Pb“ e “Campanhas para a Avaliação preliminar da Qualidade do Ar em
Portugal - O3 - Tubos de Difusão”, tal como a identificação das fontes poluidoras existentes
na envolvente, através de levantamentos de campo.
Nesta caracterização foram tidos em consideração os dados existentes para a zona do
Norte Litoral relativos a dióxido de enxofre (SO2), dióxido de azoto (NO2) e óxidos de azoto
(NOx) e Ozono (O3), provenientes de campanhas de amostragem por difusão passiva
(Kriging).
A nível local foram identificadas as principais fontes poluentes.

6.2

Enquadramento Legal

O Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, fixa os objetivos para a qualidade do ar
ambiente tendo em conta as normas, as orientações e os programas da Organização
Mundial da Saúde, destinados a evitar, prevenir ou reduzir as emissões de poluentes
atmosféricos.
O referido Decreto-Lei procede à transposição para o direito interno da Directiva
n.º 2008/50/CE, do Conselho, de 21 de maio, relativa à qualidade do ar ambiente e a um ar
mais limpo na Europa, a qual foi aprovada no âmbito da Estratégia Temática sobre
Poluição Atmosférica da União Europeia.
Tendo em conta critérios de eficiência e de simplificação, procedeu-se à consolidação do
regime jurídico relativo à avaliação e gestão da qualidade do ar ambiente, que se
encontrava disperso por vários Decretos-Leis.
Inclui ainda a transposição da Directiva n.º 2004/107/CE, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 15 de dezembro, relativa ao arsénio, ao cádmio, ao mercúrio, ao níquel e aos
hidrocarbonetos aromáticos policíclicos no ar ambiente, cuja transposição tinha sido
efetuada pelo Decreto -Lei n.º 351/2007, de 16 de setembro, revogado pelo Decreto-Lei n.º
102/2010, de 23 de setembro.
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De facto, a qualidade do ar ambiente é uma componente ambiental determinante, em
particular para a saúde pública e para a qualidade de vida dos cidadãos. Por isso, o
presente decreto-lei estabelece o regime da avaliação e gestão da qualidade do ar
ambiente, atribuindo particular importância ao combate das emissões de poluentes na
origem e à aplicação das medidas mais eficazes de redução de emissões, a nível local e
nacional, como formas de proteção da saúde humana e do ambiente.
Os regimes de avaliação da qualidade do ar ambiente para os poluentes dióxido de
enxofre, dióxido de azoto e óxidos de azoto, partículas em suspensão (PM10 e PM2,5),
chumbo, benzeno e monóxido de carbono são estabelecidos com base na comparação
dos níveis de qualidade do ar ambiente nas zonas e aglomerações nos últimos cinco anos
com os Limite Superior de Avaliação (LSA) e Limite Inferior de Avaliação (LIA).
Os valores limite e as respetivas margens de tolerância, quando aplicáveis, das
concentrações no ar ambiente dos poluentes dióxido de enxofre, dióxido de azoto, óxidos
de azoto, partículas em suspensão (PM10), chumbo, benzeno e monóxido de carbono são
fixados no anexo XII deste Decreto-Lei. Para o ozono, os valores alvo e os objetivos de
longo prazo são os fixados no anexo VIII do mesmo Decreto-Lei.
No Quadro IV. 10 são apresentados os valores normativos para a qualidade do Ar, de
acordo com os diplomas legais anteriormente referidos.
A metodologia que Portugal adotou para dar resposta à avaliação preliminar destes
poluentes, baseou-se nos seguintes fatores:


Identificação das principais fontes emissoras a nível nacional de cada um dos
poluentes em análise;



Análise de dados relativo a estações de medição fixa pertencentes às redes oficiais
e a algumas redes privadas;



Realização de campanhas de medição indicativas da qualidade do ar:


Para o SO2 e o NO2 recorrendo à utilização de amostragem por difusão
passiva, e posterior análise em laboratório acreditado, em localizações de
fundo, em áreas urbanas fora das aglomerações e na envolvente de
algumas indústrias;



Para o PM10 e o Pb, utilizando para o efeito equipamentos de amostragem e
de medição portáteis, em localizações de fundo e em áreas urbanas fora de
aglomerações;



Para o SO2, NO2, PM10, recorrendo a equipamentos móveis de
monitorização, em áreas urbanas.

Os resultados de qualidade do ar obtidos foram então analisados face ao atual quadro
legislativo e sintetizados nos relatórios referidos.
Note-se que, para cada zona ou aglomeração, a classificação final é dada pelo pior
resultado de entre os vários tipos de áreas existentes.
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Quadro IV. 10 – Valores Normativos da Qualidade do Ar
Período Considerado
Poluente

Legislação

1h

8h

24 h

Ano
Civil

AOT40

Valor Limite para Proteção da Saúde Humana

350(1)

—

125 (2)

—

—

Valor Limite para Proteção dos Ecossistemas

—

—

—

20

—

500

—

—

—

—

200 (3)

—

—

40

—

400

—

—

—

—

Valor Limite para Proteção da Vegetação

—

—

—

30

—

Valor Limite para Proteção da Saúde Humana

—

—

50 (4)

40

—

Valor Limite para Proteção da Saúde Humana(5)

—

10 000

—

—

—

Decreto-Lei n.º 102/2010 (µg/m3)

Dióxido de Enxofre

Limiar de Alerta
Dióxido
de Azoto
Óxidos de Azoto
Partículas em
Suspensão (PM10)
Monóxido de
Carbono

Valor Limite para Proteção da Saúde Humana
Limiar de Alerta

(6)

Chumbo

Valor para Proteção da Saúde Humana

—

—

—

0,5

—

Benzeno

Valor para Proteção da Saúde Humana

—

—

—

5

—

Ozono

Valor Alvo para Proteção da Saúde Humana

—

Valor Alvo para Proteção da Vegetação

—

(7)

120

—

—

—

—

—

18 000

Objetivos a Longo Prazo para Proteção da Saúde Humana

—

120

—

—

—

Objetivos a Longo Prazo para Proteção da Vegetação

—

—

—

—

6 000

Limiar de informação

180

—

—

—

—

Limiar de alerta

240

Notas:
(1)

– A não exceder mais de 24 vezes por ano civil.

(2)

– Valor Limite que não deve ser excedido mais de 3 vezes em cada ano civil.

(3)

– Valor Limite que não deve ser excedido mais de 18 vezes em cada ano civil.

(4)

– Valor Limite que não deve ser excedido em mais de 35 vezes em cada ano civil.

(5)

– O valor máximo diário das médias octo -horárias é selecionado com base nas médias obtidas por períodos de oito horas
consecutivas, calculadas a partir dos dados horários e atualizadas de hora a hora. Cada média por período de oito horas calculada
desta forma é atribuída ao dia em que termina; desta forma, o primeiro período de cálculo de um dia tem início às 17 horas do dia
anterior e termina à 1 hora do dia em causa; o último período de cálculo de um dia tem início às 16 horas e termina às 24 horas do
mesmo dia.

(6)

– Já em vigor desde 1 de janeiro de 2005. Valor limite a atingir apenas em 1 de janeiro de 2010 na vizinhança imediata das fontes
industriais específicas situadas em locais contaminados por décadas de atividades industriais. Nesses casos, o valor limite até 1 de
janeiro de 2010 é 1,0 µg/m3. A área em que se aplicam os limites mais elevados não se deve alargar a mais de 1000 m dessas
fontes específicas

(7)

– A não exceder mais de 25 dias, em média, por ano civil.

3
3
AOT soma [expressa em (µg/m ).h] das diferenças entre as concentrações horárias de ozono superiores a 80 µg/m (= 40 partes por

bilião) e o valor 80 µg/m3, num determinado período, utilizando apenas os dados horários obtidos diariamente entre as 8 e as 20 horas
(hora da Europa Central).
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6.3

Caracterização Regional da Qualidade do Ar

No âmbito do relatório de “Avaliação Preliminar da Qualidade do Ar em Portugal”, a área
do projeto integra-se na zona do Porto Litoral, a qual possui uma estação de monitorização
na área em estudo.
Nas alíneas seguintes é efetuada a avaliação dos níveis de dióxido de enxofre (SO2) e de
óxidos de azoto (NOx) e ozono (O3).
Foi também efetuada a avaliação dos níveis de ozono obtidos no relatório “Campanhas
para a Avaliação preliminar da Qualidade do Ar em Portugal - O3 - Tubos de Difusão” para
os locais avaliados mais próximos da área prevista para a área de implantação do projeto.
É ainda apresentada uma avaliação do poluente amónia, com base no caderno emitido
pela APA em novembro de 2011, denominado Emissões de Poluentes Atmosféricos por
Concelho (2009): Gases acidificantes e eutrofizantes, precursores de ozono, partículas,
metais pesados e gases com efeito de estufa.

6.3.1

Avaliação dos Níveis de Dióxido de Enxofre (SO2)

O dióxido de enxofre provém fundamentalmente da combustão dos combustíveis fósseis
que contem enxofre. É um gás que é emitido principalmente por fontes industriais (tais
como: refinarias petrolíferas, indústria do papel e indústria química, centrais térmicas) e
também pelo tráfego rodoviário (embora cada vez menos devido à redução da
percentagem de enxofre nos combustíveis).
No caso do dióxido de enxofre, a avaliação dos níveis deste poluente no ar ambiente, em
termos de proteção da saúde humana, foi feita tendo em conta o valor limite diário e
respetivos limiares inferiores e superiores de avaliação presentes no Decreto-Lei
n.º 102/2010 (Quadro IV. 11).
Quadro IV. 11 – Valores-limite e Limiares de Avaliação, para Proteção da Saúde Humana,
Estabelecidos no Decreto-Lei n.º 102/2010 – SO2
Tipo de Limite

Proteção da Saúde Humana
(1)

Período de referência

Diário

Limiar inferior de avaliação (LIA)

50 µg/m

3

Limiar superior de avaliação (LSA)

75 µg/m

3

Valor-limite (VL)

125 µg/m

(1)

3

A não ultrapassar mais do que 3 vezes em cada ano civil

Na zona do Porto Litoral, através do valor da concentração máxima de poluente, obtido
entre duas campanhas em áreas rurais efetuadas com recurso a tubos de difusão,
constata-se que os níveis de concentração de dióxido de enxofre no período de análise
foram muito inferiores ao limiar inferior da avaliação (50 µg/m3). Em 14 pontos avaliados,
verificou-se uma concentração média de 1,6 µg/m3, sendo que, a concentração máxima
registada foi de 7,1 µg/m3.
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Em termos da proteção dos ecossistemas, no Quadro IV. 12 apresentam-se os
valores-limite e respetivos limiares inferiores e superiores de avaliação, presentes no
Decreto-Lei n.º 102/2010.
Tendo em conta o valor máximo obtido (7,1 µg SO2/m3), verifica-se que o nível de
concentração de dióxido de enxofre no período de análise foi bastante inferior ao limiar
inferior da avaliação (8 µg/m3).
Quadro IV. 12 – Valores-limite e Limiares de Avaliação, para Proteção de Ecossistemas,
Estabelecidos no Decreto-Lei n.º 102/2010 – SO2
Tipo de Limite

Proteção de Ecossistemas

Período de referência

Inverno

Limiar inferior de avaliação (LIA)

8 µg/m

Limiar superior de avaliação (LSA)

12 µg/m

3

Valor-limite (VL)

20 µg/m

3

3

Através dos valores disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, relativos aos
valores obtidos para o ano de 2009, na Estação de Monitorização em análise verifica-se
que, em termos de proteção da Saúde Humana (base horária e base diária) e proteção dos
Ecossistemas, não se registaram excedências para o parâmetro em análise – Dióxido de
Enxofre.

6.3.2

Avaliação dos Níveis de Óxidos de Azoto (NOx)

O dióxido de azoto resulta da queima de combustíveis nas unidades industriais e da
combustão, a altas temperaturas, nos motores dos veículos automóveis.
Na combustão a elevadas temperaturas o azoto e o oxigénio moleculares do ar formam os
óxidos de azoto, sobretudo monóxido de azoto que se oxida em grande parte a dióxido de
azoto. Pode provocar, principalmente, problemas respiratórios. Contribui ainda para a
ocorrência de chuvas ácidas.
Quanto aos óxidos de azoto, a avaliação dos níveis destes poluentes no ar ambiente, mais
especificamente no caso do dióxido de azoto (NO2) e em termos de proteção da saúde
humana, foi feita tendo em conta os valores-limite horário e anual, e respetivos limiares
inferiores e superiores de avaliação, definidos no Decreto-Lei n.º 102/2010
(Quadro IV. 13). Refira-se que os óxidos de azoto são precursores de ozono no ar
ambiente.
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Quadro IV. 13 – Valores-limite e Limiares de Avaliação, para Proteção da Saúde Humana,
Estabelecidos no Decreto-Lei n.º 102/2010 – NO2
Proteção da Saúde Humana
Tipo de Limite
Horário

Limiar inferior da avaliação (LIA)

100 µg/m

3

26 µg/m

3

Limiar superior de avaliação (LSA)

140 µg/m

3

32 µg/m

3

3 (1)

40 µg/m

3

Valor-Limite (VL)
(1)

Anual

200 µg/m

A não ultrapassar mais do que 18 vezes em cada ano civil

Na zona em estudo, através dos máximos obtidos entre duas campanhas efetuadas com
recurso a tubos de difusão e tendo em conta o valor-limite e limiares de avaliação anuais,
constatou-se que os níveis de concentração de dióxido de azoto no período de análise
foram muito inferiores ao LIA para proteção da saúde humana (26 µg/m3).
Em 14 pontos da zona do Porto Litoral, verificou-se uma concentração média de 7,4 µg/m3,
sendo que a concentração máxima registada foi de 13,3 µg/m3.
Em termos de proteção da vegetação, no Quadro IV. 14 apresentam-se os
valores-limite e respetivos limiares inferiores e superiores de avaliação presentes no
Decreto-Lei n.º 102/2010.

Quadro IV. 14 – Valores-limite e Limiares de Avaliação, para Proteção da Vegetação,
Estabelecidos no Decreto-Lei n.º 102/2010 – NOx
Tipo de Limite

Período de referência
Limiar inferior de avaliação (LIA)

Proteção de Vegetação

Anual
19,5 µg/m

Limiar superior de avaliação (LSA)

24 µg/m

3

Valor-limite (VL)

30 µg/m

3

3

De acordo com as duas campanhas realizadas, recorrendo a 14 pontos de amostragem na
zona do Porto Litoral, verificou-se, uma concentração média de óxidos de azoto de
9,1 µg/m3 e uma concentração máxima na ordem dos 15,8 µg/m3. Constata-se, portanto,
que os níveis de concentração de óxidos de azoto no período de análise foram inferiores
ao limiar inferior da avaliação (19,5 µg/m3).
Através dos valores disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, relativos aos
valores obtidos para o ano de 2009, na Estação de Monitorização em análise, verifica-se
que em termos de proteção da Saúde Humana (base horária) e proteção dos
Ecossistemas não se registaram excedências para o parâmetro em análise – Dióxido de
Azoto.
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6.3.3

Avaliação dos Níveis de Ozono (O3)

O ozono trata-se de um poluente secundário, resultando geralmente da transformação
fotoquímica de certos poluentes primários na atmosfera, em particular dos óxidos de azoto
(NOx) e dos compostos orgânicos voláteis (COV), sob o efeito da radiação ultravioleta.
Foram avaliados os resultados obtidos nas campanhas de medição realizadas, com tubos
de difusão, considerando campanhas a nível nacional, numa malha dividida em quadrícula
de 20 x 20 km. Foi realizada apenas uma campanha, em que se registou uma
concentração de 64,9 µg/m3. Esta concentração apresenta um valor inferior ao valor alvo
máximo das médias de concentração octo-horárias do dia (Quadro IV. 15).
Quadro IV. 15 – Valor-alvo da Saúde Humana Estabelecido
no Decreto-Lei n.º 102/2010 – O3
Tipo de Limite

Valor alvo

Proteção da Saúde Humana

120 µg/m

3 (1)

Nota: 2010 é o primeiro ano cujos dados são utilizados para avaliação da conformidade nos três ou cinco anos consoante o caso.
(1) Se não for possível determinar as médias de períodos de três ou cinco anos com base num conjunto completo e consecutivo
de dados anuais, os dados anuais mínimos necessários à verificação da observância dos valores alvo são os seguintes:
Valor alvo para a proteção da saúde humana: dados válidos respeitantes a um ano;
Valor alvo para a proteção da vegetação: dados válidos respeitantes a três anos.

Assim, conclui-se que o ar circundante à área do projeto apresenta reduzidas
concentrações de dióxido de enxofre, óxidos de azoto e ozono.

6.4

Avaliação do Poluente Amónia

No caderno emitido pela APA em novembro de 2011, denominado Emissões de Poluentes
Atmosféricos por Concelho (2009): Gases acidificantes e eutrofizantes, precursores de
ozono, partículas, metais pesados e gases com efeito de estufa é efetuado uma análise de
poluentes, por concelho.
As atividades inerentes ao funcionamento de uma exploração de bovinos são responsáveis
pela constante emissão de compostos voláteis responsáveis pela libertação de odores,
nomeadamente de amónia, óxido nitroso, metano e sulfureto de hidrogénio, etc.
Verifica-se a existência de um teto nacional de emissão, estabelecido pela União Europeia,
a não ultrapassar, em 2010, para poluentes atmosféricos acidificantes e eutrofizantes, e
para os poluentes precursores de ozono (Directiva 2001/81/EC do Parlamento Europeu, de
23 de outubro de 2001).
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Esta Directiva Tectos encontra-se transposta para o direito nacional através do
Decreto-Lei n.º 193/2003, de 22 de agosto. O referido decreto tem como objetivo a
proteção do ambiente e saúde humana contra os efeitos de acidificação do solo e águas,
eutrofização do solo e ozono troposférico.
Sabendo-se que as emissões de amónia resultam em grande parte da pecuária e da
agricultura (cerca de 83 %), apresenta-se de seguida uma análise deste poluente.

(Fonte: Emissões de Poluentes Atmosféricos por Concelho APA 2009)

FIG. IV. 14 – Emissões de amónia, em Portugal, segundo o setor de atividade (2009)

As emissões de amónia estimam-se em 52,0 Kt no ano de 2009. Comparando com o teto
nacional de emissão definido pelo Decreto-Lei n.º 193/2003, de 22 de agosto, estimado em
90 Kt/ano, verifica-se o cumprimento da legislação para este poluente, no decorrer do ano
de 2009.

Quadro IV. 16 – Emissões totais em 2009, incluindo fontes naturais,
para o concelho em estudo
Concelho

Área (km2)

NH4 (t/km2)

Vila do Conde

149,02

4,023

No concelho de Vila do Conde estima-se uma emissão de 599,5 ton (aproximadamente
0,6 Kt) de amónia, no decorrer do ano de 2009.

6.5

Identificação das Principais Fontes Poluentes

A nível mais local, na área de projeto, não foram identificadas fontes poluentes relevantes.
No concelho de Vila do Conde, salientam-se atividades ligadas à construção e à indústria
transformadora, e um número residual de indústrias extrativas, de produção e distribuição
de eletricidade, gás e água.
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De destacar também a existência da Zona Industrial da Varziela, parcialmente localizada
em Mindelo. Foram surgindo de uma forma gradual diversos conjuntos de unidades
industriais e de armazenagem que se instalaram na envolvente da antiga Fábrica Têxtil de
Mindelo, atualmente encerrada, nomeadamente a instalação da Siemens (atual Infineon
Tecnologies). Nos últimos anos verificou-se também o aparecimento de um número
elevado de estabelecimentos comerciais (brinquedos, produtos de origem chinesa, entre
outros).
De referir a existência de várias infraestruturas rodoviárias, na região em estudo. Ainda
assim, na envolvente imediata da Exploração em estudo, os caminhos existentes registam
um tráfego escasso, sendo sobretudo utilizados no acesso às propriedades aí existentes,
pelo que o seu contributo para a degradação da qualidade do ar ambiente é pouco
significativo ou menosprezável.

6.6

Condições de Dispersão de Poluentes Atmosféricos

O conhecimento do regime geral dos ventos bem como da morfologia do terreno é
fundamental nos estudos de previsão de dispersão de poluentes no ar, pois condicionam
de forma significativa a qualidade do ar.
De acordo, com os dados da estação climatológica de Porto / Pedras Rubras, o rumo de
ventos dominantes é o quadrante noroeste (15,0 %), sendo, em termos de velocidades
médias, os registos mais elevados de 20,5 km/h, correspondente ao quadrante sul.
A média anual da frequência de situações de calmaria (em que a velocidade do vento é
inferior a 1 km/h) é de 10,3 %, registando-se, por ano, 27,4 dias com ventos com
velocidade igual ou superior a 60,0 km/h.´
Atendendo a estes dados, conclui-se que o rumo de ventos dominantes na região leva a
uma dispersão no sentido Noroeste, que associada à elevada velocidade do vento e à
reduzida ocorrência de situações de calmaria, contribuem para uma boa dispersão dos
poluentes atmosféricos, conduzindo a uma boa qualidade do ar na área de estudo.

pág.58

Volume 2 – Relatório Síntese

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
Exploração Agrícola Teixeira do Batel, Lda.
março.2015
Rev.00

7.
7.1

AMBIENTE SONORO
Metodologia

A exploração agrícola Teixeira do Batel, Lda., já existente e em pleno funcionamento,
localiza-se na freguesia de Guilhabreu, concelho de Vila do Conde, distrito do Porto. O
acesso à exploração agrícola é feito a partir da estrada municipal M553 (Rua do Batel).
Para a caracterização do ambiente sonoro atual procedeu-se, numa primeira fase, à
identificação dos locais com ocupação humana situados nas proximidades da Exploração
Agrícola Teixeira do Batel, potencialmente afetados pelo ruído com origem na atividade, e
numa segunda fase à realização de campanhas de medição dos níveis sonoros
apercebidos atualmente nos locais/recetores com interesse, localizados na proximidade da
instalação em estudo.
Deste modo, procurou-se caracterizar o ambiente acústico da zona em estudo por forma a
avaliar a capacidade de obtenção de situações acústicas compatíveis com as utilizações
existentes, de forma a ser possível, a adoção de medidas de prevenção e/ou minimização,
caso sejam necessárias.
A caracterização do ambiente sonoro atual foi feita através da medição in situ dos níveis
sonoros, apresentando-se o estudo acústico no Anexo 4 do Volume 3 – Anexos Técnicos.

7.2

Disposições Legais

A legislação em vigor em matéria de prevenção e controlo da poluição sonora
(Regulamento Geral do Ruído (RGR) - Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro) visa a
salvaguarda da saúde humana e o bem-estar das populações, e estabelece o seguinte:
Artigo 3.º
Definições
a) Atividade ruidosa permanente: a atividade desenvolvida, com carácter permanente, ainda
que sazonal, que produza ruído nocivo ou incomodativo para quem habite ou permaneça em
locais onde se fazem sentir os efeitos dessa fonte de ruído, designadamente laboração de
estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços;
b)Atividade ruidosa temporária: a atividade que, não constituindo um ato isolado, tenha
carácter não permanente e que produza ruído nocivo ou incomodativo para quem habite
ou permaneça em locais onde se fazem sentir os efeitos dessa fonte de ruído tais como obras
de construção civil, espetáculos, festas ou outros divertimentos, feiras e mercados;
c) Avaliação acústica: a verificação da conformidade de situações específicas de ruído com os
limites fixados
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d) Fonte de ruído: a ação, atividade permanente ou temporária, equipamento, estrutura ou
infraestrutura que produza ruído nocivo ou incomodativo para quem habite ou permaneça em
locais onde se faça sentir o seu efeito;
(...)
i) Indicador de ruído: o parâmetro físico-matemático para a descrição do ruído ambiente que
tenha uma relação com um efeito prejudicial na saúde ou no bem-estar humano;
j) Indicador de ruído diurno-entardecer-noturno (Lden): o indicador de ruído, expresso em
dB(A), associado ao incómodo global, dado pela expressão:
Lden = 10 × log 1/24 [13×10

Ld/10

(Le+5)/10

+ 3×10

(Ln+10)/10

+ 8×10

]

l) Indicador de ruído diurno (Ld) ou (Lday): o nível sonoro médio de longa duração, conforme
definido na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão atualizada correspondente, determinado
durante uma série de períodos diurnos representativos de um ano;
m)
Indicador de ruído do entardecer (Le) ou (Levening): o nível sonoro médio de longa
duração, conforme definido na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão atualizada
correspondente, determinado durante uma série de períodos do entardecer representativos de
um ano;
n) Indicador de ruído noturno (Ln) ou (Lnight): o nível sonoro médio de longa duração,
conforme definido na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão atualizada correspondente,
determinado durante uma série de períodos noturnos representativos de um ano;
o) Mapa de ruído: o descritor do ruído ambiente exterior, expresso pelos indicadores Lden e Ln,
traçado em documento onde se representam as isófonas e as áreas por elas delimitadas às
quais corresponde uma determinada classe de valores expressos em dB(A);
p) Período de referência: o intervalo de tempo a que se refere um indicador de ruído, de modo
a abranger as atividades humanas típicas, delimitado nos seguintes termos:
i) Período diurno: 7–20 horas;
ii) Período do entardecer: 20–23 horas;
iii) Período noturno: 23–7 horas;
q) Recetor sensível: o edifício habitacional, escolar, hospitalar ou similar ou espaço de lazer,
com utilização humana;
s) Ruído ambiente: o ruído global observado numa dada circunstância num determinado
instante, devido ao conjunto das fontes sonoras que fazem parte da vizinhança próxima ou
longínqua do local considerado;
t) Ruído particular: o componente do ruído ambiente que pode ser especificamente identificada
por meios acústicos e atribuída a uma determinada fonte sonora;
u) Ruído residual: o ruído ambiente a que se suprimem um ou mais ruídos particulares, para
uma situação determinada;
v) Zona mista: a área definida em plano municipal de ordenamento do território, cuja ocupação
seja afeta a outros usos, existentes ou previstos, para além dos referidos na definição de zona
sensível;
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x) Zona sensível: a área definida em plano municipal de ordenamento do território como
vocacionada para uso habitacional, ou para escolas, hospitais ou similares, ou espaços de
lazer, existentes ou previstos, podendo conter pequenas unidades de comércio e de serviços
destinadas a servir a população local, tais como cafés e outros estabelecimentos de
restauração, papelarias e outros estabelecimentos de comércio tradicional, sem
funcionamento no período noturno;
(...)
Artigo 6º
Planos Municipais de Ordenamento do Território
1 - Os planos municipais de ordenamento do território asseguram a qualidade do ambiente
sonoro, promovendo a distribuição adequada dos usos do território, tendo em consideração as
fontes de ruído existentes e previstas;
2 - Compete aos municípios estabelecer nos planos municipais de ordenamento do território a
classificação, a delimitação e a disciplina das zonas sensíveis e das zonas mistas;
3 - A classificação de zonas sensíveis e de zonas mistas é realizada na elaboração de novos
planos e implica a revisão ou alteração dos planos municipais de ordenamento do território em
vigor;
4 - Os municípios devem acautelar, no âmbito das suas atribuições de ordenamento do território,
a ocupação dos solos com usos suscetíveis de vir a determinar a classificação da área como
zona sensível, verificada a proximidade de infraestrutura de transporte existentes ou
programadas.
Artigo 7.º
Mapas de ruído
1 – As câmaras municipais elaboram mapas de ruído para apoiar a elaboração, alteração e
revisão dos planos diretores municipais e dos planos de urbanização.
2 – As câmaras municipais elaboram relatórios sobre recolha de dados acústicos para apoiar a
elaboração, alteração e revisão dos planos de pormenor, sem prejuízo de poderem elaborar
mapas de ruído sempre que tal se justifique.
3 – Excetuam-se do disposto nos números anteriores os planos de urbanização e os planos de
pormenor referentes a zonas exclusivamente industriais.
4 – A elaboração dos mapas de ruído tem em conta a informação acústica adequada,
nomeadamente a obtida por técnicas de modelação apropriadas ou por recolha de dados
acústicos realizada de acordo com técnicas de medição normalizada.
5 – Os mapas de ruído são elaborados para os indicadores Lden e Ln reportados a uma altura de
4m acima do solo.
6 – Os municípios que constituam aglomerações com uma população residente superior a 100
2
000 habitantes e uma densidade populacional superior a 2500 habitantes/km estão sujeitos à
elaboração de mapas estratégicos de ruído, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º176/2006,
de 31 de julho.

O Art.º 11.º estabelece os valores limite de exposição aplicáveis em função da
classificação das zonas como ”sensíveis” ou “mistas”.
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Artigo 11.º
Valores limite de exposição
1 – Em função da classificação de uma zona como mista ou sensível, devem ser respeitados os
seguintes valores limite de exposição:
a) As zonas mistas não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 65 dB(A),
expresso pelo indicador Lden, e superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador Ln;
b) As zonas sensíveis não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 55 dB(A),
expresso pelo indicador Lden, e superior a 45 dB(A), expresso pelo indicador Ln;
(…)
2 – Os recetores sensíveis isolados não integrados em zonas classificadas, por estarem
localizados fora dos perímetros urbanos, são equiparados, em função dos usos existentes na sua
proximidade, a zonas sensíveis ou mistas, para efeitos de aplicação dos correspondentes valores
limite fixados no presente artigo.
os

3 – Até à classificação das zonas sensíveis e mistas a que se referem os n. 2 e 3 do artigo 6.º,
para efeitos de verificação do valor limite de exposição, aplicam-se aos recetores sensíveis os
valores limite de Lden igual ou inferior a 63 dB(A) e Ln igual ou inferior a 53 dB(A).
(…)

Seguindo uma filosofia de prevenção no que respeita à afetação das populações por ruído,
o RGR estabelece no Art.º 12.º o seguinte:

(…)

Artigo 12.º
Controlo prévio das operações urbanísticas

6 – É interdito o licenciamento ou a autorização de novos edifícios habitacionais, bem como de
novas escolas, hospitais ou similares e espaços de lazer enquanto se verifique violação dos
valores limite fixados no artigo anterior.

O diploma citado estabelece, complementarmente, no que respeita a atividades ruidosas
permanentes, o seguinte:
Artigo 13.º
Atividades ruidosas permanentes
1—A instalação e o exercício de atividades ruidosas permanentes em zonas mistas, nas
envolventes das zonas sensíveis ou mistas ou na proximidade dos recetores sensíveis isolados
estão sujeitos:
a) Ao cumprimento dos valores limite fixados no artigo 11.º;
b) Ao cumprimento do critério de incomodidade, considerado como a diferença entre o valor do
indicador LAeq do ruído ambiente determinado durante a ocorrência do ruído particular da
atividade ou atividades em avaliação e o valor do indicador LAeq do ruído residual, diferença
que não pode exceder 5 dB(A) no período diurno, 4 dB(A) no período do entardecer e 3
dB(A) no período noturno, nos termos do anexo I ao presente Regulamento, do qual faz
parte integrante.”
(…)
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5 – O disposto na alínea b) do n.º 1 não se aplica, em qualquer dos períodos de referência, para
um valor do indicador LAeq do ruído ambiente no exterior igual ou inferior a 45 dB(A) ou para um
valor do indicador LAeq do ruído ambiente no interior dos locais de receção igual ou inferior a 27
os
dB(A), considerando o estabelecido nos n. 1 e 4 do anexo I.
(…)
ANEXO I
(a que se refere o artigo 13.˚)
Parâmetros para a aplicação do critério de incomodidade
1 — O valor do LAeq do ruído ambiente determinado durante a ocorrência do ruído particular deve
ser corrigido de acordo com as características tonais ou impulsivas do ruído particular, passando
a designar-se por nível de avaliação, LAr, aplicando a seguinte fórmula:
LAr = LAeq+K1+K2
em que K1 é a correção tonal e K2 é a correção impulsiva.
Estes valores são K1=3 dB(A) ou K2=3 dB(A) se for detetado que as componentes tonais ou
impulsivas, respetivamente, são características específicas do ruído particular, ou são K1=0
dB(A) ou K2=0 dB(A) se estas componentes não forem identificadas. Caso se verifique a
coexistência de componentes tonais e impulsivas a correção a adicionar é de K1+K2=6 dB(A).
O método para detetar as características tonais do ruído dentro do intervalo de tempo de
avaliação, consiste em verificar, no espetro de um terço de oitava (nas bandas centradas entre
50 e 10.000 Hz, inclusive e como adjacentes), se o nível sonoro de uma banda excede o das
adjacentes em 5 dB(A) ou mais, caso em que o ruído deve ser considerado tonal.
O método para detetar as características impulsivas do ruído dentro do intervalo de tempo de
avaliação, consiste em determinar a diferença entre o nível sonoro contínuo equivalente, LAeq,
medido em simultâneo com característica impulsiva e fast. Se esta diferença for superior a 6
dB(A), o ruído deve ser considerado impulsivo.
2 — Aos valores limite da diferença entre o LAeq do ruído ambiente que inclui o ruído particular
corrigido (LAr) e o LAeq do ruído residual, estabelecidos na alínea b) do n.o 1 do artigo 13.o,
deve ser adicionado o valor D indicado na tabela seguinte. O valor D é determinado em função
da relação percentual entre a duração acumulada de ocorrência do ruído particular e a duração
total do período de referência.
Valor da relação percentual (q) entre a Duração
acumulada de ocorrência do ruído particular e a
duração total do período de referência

D, em dB(A)

q « 12,5%

4

12,5% ‹ q « 25%

3

25% ‹ q « 50%

2

50% ‹ q « 75%

1

q › 75%

0

3 — Exceções à tabela anterior — para o período noturno não são aplicáveis os valores de D=4
e D=3, mantendo-se D=2 para valores percentuais inferiores ou iguais a 50 %. Excetua-se desta
restrição a aplicação de D=3 para atividades com horário de funcionamento até às 24 horas.
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4 — Para efeitos da verificação dos valores fixados na alínea b) do n.º 1 e no n.º 5 do artigo 13.o,
o intervalo de tempo a que se reporta o indicador LAeq corresponde ao período de um mês,
devendo corresponder ao mês mais crítico do ano em termos de emissão sonora da(s) fonte(s)
de ruído em avaliação no caso de se notar marcada sazonalidade anual.

7.3

Caracterização da zona e dos locais de avaliação

A exploração pecuária “Exploração Agrícola Teixeira do Batel, Lda.”, dedicada
exclusivamente à produção de leite, está localizada no limite sul do aglomerado
populacional de Guilhabreu, sendo o acesso à exploração agrícola feito a partir da estrada
municipal M553, uma via com reduzido tráfego rodoviário.
As fontes de ruído associadas à atividade em avaliação são o ruído inerente à circulação
de veículos de transporte de matéria-prima, de recolha de leite e de resíduos produzidos
na exploração, bem como o ruído de origem natural (animais e vento), e o ruído dos
equipamentos existentes na exploração.
O facto da instalação se encontrar relativamente afastada de recetores sensíveis, de os
equipamentos associados à produção não serem muito ruidosos, foi selecionado apenas
um ponto de avaliação (recetor sensível mais exposto ao ruído proveniente da atividade
em avaliação e localizado 100 m a nordeste da mesma) o qual se considera ajustado à
caracterização representativa dos níveis de ruído ambiente do recetor em estudo.
O recetor sensível avaliado encontra-se identificado no quadro seguinte.
Ainda de referir que até à data de elaboração do presente EIA não foram registadas
quaisquer reclamações relativas ao ruído emitido pela atividade.
Quadro IV. 17 – Local de avaliação acústica
Ponto

Descrição

Local com
características
essencialmente rurais.

P1

A habitação mais
próximas da Exploração
Agrícola Teixeira do
Batel dista cerca de 100
m da mesma; trata-se
de um complexo
habitacional composto
por três habitações do
tipo moradia unifamiliar,
em zona florestal.
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Fontes de Ruído

Ruído provocado pelo
funcionamento da
atividade agrícola em
avaliação,
nomeadamente,
movimentação de
máquinas e veículos
pesados de apoio à
atividade agrícola,
deslocação de gado,
equipamentos existentes
na exploração agrícola
em avaliação.

Foto

P1

Fontes naturais.
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7.4

Monitorizações do ambiente sonoro e verificação do cumprimento dos
limites legais

De acordo com o Regulamento Geral de Ruído, aprovado pelo Decreto-lei nº 9/2007, a
atividade da Exploração Agrícola Teixeira do Batel, Lda. configura-se como uma atividade
ruidosa permanente. De acordo com o RGR, as Atividades Ruidosas Permanentes estão
sujeitas ao cumprimento de dois critérios distintos: “Valores Limite de Exposição” e “Critério
de Incomodidade”. A avaliação da atividade de acordo com ambos os critérios é
apresentada de seguida.



Critério dos “Valores Limite de Exposição”

No quadro seguinte são apresentados os níveis sonoros para o ruído ambiente global, o
qual considera todas as fontes sonoras existentes, incluindo as associadas à Exploração
Agrícola em avaliação, em condições normais de funcionamento.
De referir que as medições acústicas foram realizadas nos dias 23 e 24 de julho de 2014.
Quadro IV. 18 – Indicadores de ruído (níveis sonoros médios de longa duração)
Ponto de Medição

Ld [dB(A)]

Le [dB(A)]

Ln [dB(A)]

Lden [dB(A)]

P1

45,1

44,8

44,2

50,7

No quadro seguinte é feita uma comparação entre os valores obtidos e os limites legais.
Atendendo ao facto do local em análise não possuir ainda classificação acústica de zona
(sensível/mista), assume-se que os valores limite de exposição aplicáveis são Lden ≤ 63
dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A), de acordo com o Decreto-Lei n.º 9/2007, correspondentes a “Zonas
Não Classificadas”.
Quadro IV. 19 - Análise dos Valores Limite de Exposição
Valores Limite
[dB(A)]
Classificação de Zona

Zona Não Classificada

Lden

Ln

63

53

Ponto de
Medição

P1

Valores Obtidos
[dB(A)]
Lden

Ln

51

44

Verificação dos Valores
Limite de Exposição

Cumpre

Face aos níveis sonoros de ruído ambiente obtidos na envolvente da AMBILITAL,
apresentados no quadro anterior, conclui-se que são cumpridos os “Valores Limite de
Exposição” aplicáveis a zonas não classificadas, estipulados no n.º 3, do Art.º 11.º do DecretoLei n.º 9/2007.
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Critério de “Incomodidade”

A verificação do critério de incomodidade não é aplicável na presente situação uma vez
que, de acordo com o Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, este critério não é aplicável
para um valor do indicador LAeq do ruído ambiente no exterior igual ou inferior a 45 dB(A).
Pelo anteriormente exposto é possível concluir que o ambiente sonoro na zona de estudo
se apresenta pouco perturbado, verificando-se níveis sonoros suscetíveis de não gerar
incómodo.
O estudo acústico, datado de julho de 2014, é apresentado no Anexo 4 do
Volume 3 – Anexos Técnicos.
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8.

FATORES ECOLÓGICOS (FAUNA E HABITATS, FLORA E VEGETAÇÃO)

8.1

Metodologia Geral

No âmbito da caracterização dos fatores ecológicos efetuou-se, em primeiro lugar, um
enquadramento ecológico da região onde se insere o projeto, com identificação das áreas
de conservação da natureza existentes. Posteriormente, foi efetuada uma caracterização
detalhada dos grupos faunísticos e florísticos presentes na zona de afetação direta do
projeto, e envolvente próxima.
O estudo dos Sistemas Ecológicos desenvolveu-se a partir da organização e síntese da
informação disponível e do estabelecimento das referências gerais sobre os ecossistemas
e habitats da área em análise. Essa síntese foi integrada num conjunto regional mais
amplo interpretando a sua importância relativa.
A caracterização dos aspetos relativos à Flora e Vegetação e Fauna, teve em
consideração os seguintes objetivos fundamentais:


Identificação de habitats e comunidades vegetais classificados e áreas de particular
interesse ecológico, adjacentes ou potencialmente afetadas pelo projeto;



Identificação das espécies vegetais ou animais com estatuto de conservação /
protegidas ao nível nacional e internacional;



Avaliação das principais relações ecológicas presentes e da importância das
estruturas biofísicas nos contextos local, regional e nacional.

O estudo desenvolveu-se com o aprofundamento de análise dos habitats da área, através
dos trabalhos de campo que complementaram a bibliografia disponível.
Para o levantamento faunístico procedeu-se metodologicamente à observação direta
(visual ou auditiva) e indireta, esta última através da identificação de indícios de presença
(pegadas, dejetos, tocas, etc.). Os levantamentos de campo foram efetuados durante o
mês de maio de 2012 e fevereiro de 2013.
A área de estudo considerou a área ocupada pelas diferentes infraestruturas existentes
que constituem a Exploração Teixeira do Batel – área de intervenção direta do projeto,
bem como um buffer de 300 m em torno dessas mesmas infraestruturas, que constitui a
área envolvente de projeto (ver carta de biótopos / Ocupação dos solos no Anexo 1 –
Cartografia Temática).
Em termos gerais, o faseamento metodológico utilizado na realização dos trabalhos de
caracterização dos Sistemas Ecológicos foi a seguinte:


Recolha de todos os elementos disponíveis sobre a flora, a vegetação e as
comunidades da fauna aquática e terrestre na área em causa, bibliográficos,
cartográficos e outros, tratando e sistematizando a informação existente;
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Desenvolvimento da situação de referência nos domínios da flora, fauna e habitats
naturais para a área em estudo;



Identificação e caracterização dos principais habitats e biótipos ocorrentes;



Identificação dos principais valores florísticos e faunísticos presentes;

Ainda relativamente à fauna, foram realizados transetos com cerca de 200 metros e pontos
de escuta e/ou observação ao longo da área de estudo, para deteção direta ou indireta de
elementos faunísticos (herpetofauna, avifauna e mamíferos). Estes transeptos permitiram
uma amostragem dos habitats ocorrentes na área de estudo de forma a potenciar a
identificação das diferentes espécies. No caso particular dos anfíbios, os levantamentos
centraram-se na prospeção de pontos de água ao longo da área de estudo.

8.2

Áreas de Conservação da Natureza

Na zona em estudo não ocorrem áreas incluídas na Rede Nacional de Áreas Protegidas,
nem classificadas no âmbito da Rede Natura 2000 (Zonas de Proteção Especial – ZPE e
Sítios de Interesse Comunitário – SIC), como se pode constatar na Fig. Ax-1.3 do Anexo 1 –
Cartografia Temática.
Da análise do referido desenho verifica-se que a áreas com interesse conservacionista
mais próximas do local onde se insere o projeto em análise encontram-se a vários
quilómetros de distância. A 15 km a sudeste localiza-se o Sitio de Interesse Comunitário
Valongo (PTCON0024) (integrado na Lista Nacional de Sítios – I fase pela Resolução do
Concelho de Ministros nº 142/97, de 28 de agosto) e a noroeste, a cerca de 23 km localizase o sitio Litoral Norte (PTCON0017) (integrado na Lista Nacional de Sítios – 2 fase pela
Resolução do Concelho de Ministros nº 76/00, de 5 de julho).

8.3
8.3.1

Flora e Vegetação
Vegetação Potencial na Região em Estudo

De acordo com Costa et tal (1998) a área de estudo enquadra-se, do ponto de vista
Biogeográfico, no superdistrito MINIENSE LITORAL, SUBSETOR MINIENSE do SETOR
GALAICO-PORTUGUÊS.

O subsetor MINIENSE encontra-se na parte norocidental do setor GALAICO-PORTUGUÊS e
corresponde a um território predominantemente granítico, progressivamente enrugado em
direção ao interior. Corresponde a um território temperado híper-oceânico ou oceânico,
posicionado nos andares termotemperado e mesotemperado inferior, de ombroclima
húmido a hiperhúmido.
A vegetação potencial para o subsetor e setor onde se insere a área de implantação do
projeto, é caracterizada pela presença de carvalhais mesotemperados e termotemperados
do Rusco aculeati-Quercetum roboris quercetosum suberis que ocorrem em pequenas
bolsas florestais fragmentadas.
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Da degradação dos carvalhais de Quercus robur resulta uma paisagem dominada por
giestais, tojais e mais localmente os urzais-tojais.
Segundo a classificação ecológica de Pina Manique e Albuquerque, a área implantação do
projeto enquadra-se no andar Basal (com altitudes inferiores a 400m) na Zona Fitoclimática Atlântica, mais precisamente Mediterrâneo-Atlântica (A.MA). Nesta zona Fitoclimática, e de acordo com Pina Manique e Albuquerque (1982), são características as
espécies castanheiro (Castanea sativa), pinheiro-bravo (Pinus pinaster atlântica), carvalhoalvarinho (Quercus robur) e sobreiro (Quercus suber).
Importa contudo referir que, a área de projeto corresponde a uma zona altamente
antropizada, dominada por zonas de cultivo intensivo marginadas por zonas florestais
caracterizadas por monoculturas de eucalipto.

8.3.2

Identificação e Caracterização dos Principais Biótopos Ocorrentes

O coberto vegetal atual da área envolvente de projeto resulta de processos milenares de
intervenção humana, decorrentes do desenvolvimento de novas técnicas agrícolas e
pecuárias e consequente agregação populacional em torno de áreas produtividade
elevada. Os terrenos agrícolas surgem desta forma como estruturas culturais de origem
antrópica onde predominam espécies de interesse produtivo e comercial.
Nos levantamentos de campo efetuados, procedeu-se a uma análise detalhada da
envolvente próxima à Exploração Agrícola Teixeira do Batel, tendo-se identificado os
seguintes biótopos/habitats para a área de estudo, os quais estão representados na
Fig. Ax-1.2 do Anexo 1 – Cartografia Temática:


Florestal – corresponde a áreas de eucaliptal com subcoberto de matos baixos
dominados por tojo (Ulex europaeus e Ulex minor), urze (Erica cinerea, Erica
umbelata e Erica arborea), giesta (Cytisus striatus) e pteridófitas (Pteridium
aquilinum). Ocorrem pontualmente estruturas arbóreas das espécies pinheiro-bravo
(Pinus pinaster), sobreiro (Quercus suber), carvalho-alvarinho (Quercus-robur),
loureiro (Laurus nobilis) e de espécies alóctones de elevado potencial invasor como
a acácia-de-espigas (Acacia longifolia) e mimosa (Acacia dealbata) (Fotos 1, 2 e 5
da FIG. IV. 15).



– corresponde a mosaicos agrícolas, relativamente extensos, onde
imperam as culturas de regadio (milho, erva azevém, cevada, triticale e trevo)
(Fotos 1, 4 e 6 da FIG. IV. 15).



Matos – corresponde a áreas de vegetação arbustiva baixa dominadas por tojo
(Ulex europaeus e Ulex minor), urze (Erica cinerea, Erica umbellata e Calluna
vulgaris) e giesta (Cytisus striatus). A ocorrência de áreas de matos é bastante
comum apenas como subcoberto de áreas florestais. A presença de áreas de mato
isoladas tem uma ocorrência muito pontual (Fotos 2 e 5 da FIG. IV. 15).

Agrícola

Na FIG. IV. 15 apresenta-se, respetivamente, perspetivas dos biótopos: florestal, agrícola
e matos ocorrentes na área de projeto e envolvente próxima.
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Foto 1 – Pormenor do caminho que
separa a área agrícola e área florestal

Foto 2 – Subcoberto do eucaliptal
dominado por tojo e pteridófitas

Foto 3 – Pormenor de um exemplar
da espécie invasora acácia-deespigas

Foto 4 – Vista para um talude onde
prolifera a espécie invasora acáciade-espigas

Foto 5 – Pormenor de uma área de
eucaliptal onde subsistem alguns
elementos arbóreos autóctones
(Quercus suber e Quercus robur)

Foto 6 – Pormenor da área agrícola
onde será implementada as novas
infraestruturas

FIG. IV. 15 – Perspetivas dos biótopos: florestal, agrícola e matos
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Em seguida é efetuada uma caracterização dos habitats e o seu enquadramento, quando
possível, nos habitats naturais e seminaturais referidos na Diretiva Habitats (Decreto-lei n.º
49/2005, de 24 de fevereiro).
Como é visível na carta de Biótopos / Ocupação do solo, e registo fotográfico, a
Exploração Agrícola Teixeira do Batel insere-se numa área francamente modificada, não
sendo de destacar
conservacionista.

na

envolvente

próxima

habitats

de

especial

interesse

A sul, norte e oeste ocorrem áreas agrícolas, de maneio frequente, onde sistematicamente
são cultivadas espécies forrageiras de interesse comercial, não existindo desta forma
habitats naturais e/ou seminaturais.
Nas bermas das áreas agrícolas e caminhos, surgem comunidades ruderais anuais
nitrófilas de reduzido valor ecológico, não classificáveis na Diretiva Habitat.
As comunidades florestais, no limite este da área de projeto, correspondem tipicamente a
áreas florestadas de eucalipto, com um pontuado irregular de espécies como o pinheirobravo (Pinus pinaster), carvalho-alvarinho (Quercus robur) e sobreiro (Quercus suber) e
muito pontual de loureiro (Laurus nobilis). Os mosaicos de espécies exóticas também
evidenciam uma proliferação crescente, principalmente por parte da acácia-de-espigas
(Acacia longifolia) e mimosa (Acacia dealbata).
No biótopo matos são evidentes comunidades de urzais-tojais dominados por Ulex
europaeus e Ulex minor (Ulicetum latebracteato - Minoris) enquadráveis no habitat 4030
(charnecas secas europeias) da Diretiva Habitat.
Estes habitat, corresponde a um dos mais frequentes no território nacional, em resultado
da abundância de rochas ácidas, precipitação elevada e, principalmente, devido às
perturbações causadas por regimes de fogo muito curtos.

8.3.3

Elenco Florístico Registado

No Anexo 5 – Fatores Biológicos e Ecológicos é apresentado o elenco florístico registado
no âmbito dos levantamentos de campo efetuados para os diferentes biótopos presentes
na envolvente da Exploração Agrícola Teixeira do Batel. No que se refere ao biótopo
agrícola, as espécies assinaladas correspondem a espécimes identificados nos limites
dessas mesmas áreas (comunidades ruderais da berma das áreas agrícolas).
Foram identificados no decurso dos levantamentos um total de 28 taxa, pertencentes às
famílias Apiaceae, Asteraceae, Boraginaceae, Cistaceae, Dennstaedtiaceae, Ericaceae,
Fabaceae, Fagaceae, Geraniaceae, Lauraceae, Papaveraceae, Pinaceae, Plantaginaceae
e Poaceae.
Dos 28 taxa identificados não são de destacar espécies com estatuto de conservação
importante, sendo na sua maioria espécies não ameaçadas. Apenas se destaca o
Ulex europaeus como espécie com estatuto indeterminado.
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É ainda de referir a existência de 3 endemismos ibéricos na envolvente da Exploração
Agrícola, nomeadamente Lithodora prostata, Cistus psilosepalus e Ulex europaeus, que
correspondem a espécies abundantes em território nacional, e não ameaçadas.
Numa análise comparativa de biótopos, verifica-se que a área florestal apresenta uma
maior diversidade, com um total de 15 taxa, seguido pelas zonas de matos, com 12 taxa, e
dos limites das parcelas agrícolas, com 6 taxa.
Como referido anteriormente identificaram-se duas espécies exóticas invasoras, Acacia
dealbata e Acacia longifolia, presentes, pontualmente, na orla de eucaliptal e em áreas de
matos. Destaca-se uma zona mais importante de acacial na área de matos situada a
sudeste da área de estudo (ver Fig. Ax-1.2 do Anexo 1 – Cartografia Temática).
Em suma, tal como referido para os habitats identificados, não se destacam espécies de
interesse conservacionista na envolvente da área de projeto, estando as comunidades
florísticas fortemente influenciadas pela atividade humana da região, e pelos usos atuais
de solo na área de estudo (uso florestal e agrícola).

8.4

Fauna

8.4.1

Enquadramento

No presente ponto apresenta-se uma caracterização das espécies de fauna de ocorrência
potencial na região do projeto assim como a identificação das espécies que foram
detetadas nos levantamentos de campo.
A caracterização da situação de referência compreendeu a análise valorativa dos
seguintes grupos faunísticos:


Anfíbios;



Répteis;



Mamíferos;



Avifauna.

Para além da identificação de espécies na área de estudo, deu-se particular importância ao
meio envolvente o que, naturalmente, pode fornecer indicações preciosas sobre a
existência de formas cuja ocorrência não pode ser confirmada, além de permitir retirar
algumas conclusões sobre a dependência de habitat.
Devido à não existência de um estudo que englobasse toda informação existente
relativamente aos elementos faunísticos para a área de implantação do projeto, procedeuse ao levantamento bibliográfico para todas as espécies faunísticas de modo a obter uma
base de dados fidedigna para esta área.
Para cada grupo faunístico foi realizado um quadro com as espécies de ocorrência
potencial na área de estudo apresentado no Anexo 5, e a sua deteção ou não aquando dos
levantamentos de campo.
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Encontra-se igualmente indicado, para cada espécie, o respetivo estatuto de conservação
assim como a situação legal relativamente aos Anexos das Convenções ratificadas por
este.

8.4.2
8.4.2.1

Herpetofauna
Anfíbios

Os anfíbios são um grupo faunístico que se distribui por uma grande variedade de
biótopos, nomeadamente áreas agrícolas, zonas montanhosas, dunas costeiras, montados
e bosques, no entanto, devido às suas características fisiológicas e hábitos reprodutivos,
estes encontram-se quase sempre confinados a linhas de água, charcos, tanques,
represas, etc.
De acordo com o Atlas dos Anfíbios e Répteis de Portugal (Loureiro, A. et al, 2010),
encontram-se referenciadas para a quadrícula UTM 29TNF37, na qual se insere a área de
implantação do projeto, 7 espécies de anfíbios passíveis de ocorrer, das quais duas
espécies apresentam estatuto conservacionista elevado, nomeadamente a salamandralusitânica (Chioglossa lusitanica), com estatuto de vulnerável (VU) e a rã-de-focinhopontiagudo (Discoglossus galganoi), com estatuto de quase ameaçado (NT) segundo as
classificações nacionais.
De seguida é efetuada uma breve caracterização das espécies potencialmente ocorrentes,
descritas no documento atrás referido, que apresentem estatuto conservacionista elevado
de acordo com as classificações nacionais e/ou se encontram presentes nos anexos B-II,
B-IV e B-V da Diretiva Habitats (Decreto-Lei nº49/2005, de 24 de fevereiro).
A salamandra-lusitânica (Chioglossa lusitanica) é uma espécie endémica da Península
Ibérica, que no território nacional apresenta uma distribuição praticamente contínua na
zona Noroeste e Centro/Oeste. Esta espécie ocorre principalmente em zonas de
montanha, junto a ribeiros de água corrente de boa qualidade, vegetação ripícola densa e
atmosfera saturada de humidade. As suas movimentações e o seu sucesso ecológico
encontram-se fortemente dependentes da qualidade dos biótopos circundantes, dando
preferência a bosques caducifólios e lameiros com elevada humidade ao nível do solo.
A rã-de-focinho-pontiagudo (Discoglossus galganoi) apresenta uma distribuição
circunscrita a Portugal e à metade oeste de Espanha. Apresenta uma distribuição alargada
no território nacional, ocupando praticamente todo o tipo de habitats, no entanto a sua
dependência de massas de água temporárias, as práticas agrícolas, regularização dos
cursos de água e introdução de espécies exóticas, constituem fatores de ameaça.
O tritão-marmorado (Triturus marmoratus) apresenta uma distribuição bastante alargada
no território nacional, ocorrendo associada a uma grande variedade de biótopos desde que
na proximidade de massas de água com água parada ou com pouca corrente.
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A rã-ibérica (Rana iberica) encontra-se amplamente distribuída a norte do rio Tejo com
exceção para faixa fronteiriça. Ocorre desde o nível do mar até aos 1900 m na Serra da
Estrela, surgindo associada geralmente a ribeiros de água limpa de zonas montanhosas,
no entanto, pode ser observada numa grande diversidade de habitats (charcos, prados
húmidos e terrenos encharcados).
Por último, a rã-verde (Pelophylax perezi) é o anfíbio mais comum e tolerante ocorrente em
Portugal, sendo a sua distribuição geográfica apenas limitada por altitudes muito elevadas.
Esta espécie apresenta grande dependência de massas de água, sendo bastante
frequente em quase todos os habitats aquáticos.
De uma forma geral, a distribuição dos anfíbios e sucesso reprodutivo encontra-se
intimamente relacionado com a presença de pontos de água perenes ou temporários.
Assim, tendo em consideração a ausência de qualquer linha de água ou ponto de água
permanente, a presença de anfíbios de elevado potencial conservacionista é muito pouco
provável.

De referir que, durante os levantamentos de campo, não foi identificado qualquer local
potencial de ocorrência ou espécime deste grupo.
No Anexo 5 – Fatores Biológicos e Ecológicos apresenta-se a listagem de anfíbios
potencialmente ocorrentes na área de estudo e respetivos estatutos legais.

8.4.2.2

Répteis

Os répteis são um grupo faunístico que ocorre em quase todo o tipo de habitats, no
entanto, devido à sua dependência do meio exterior para alcançar a temperatura corporal
apropriada, estes dão preferência áreas secas e de boa exposição solar.
A área de estudo corresponde a uma área marcadamente rural, com predominância de
áreas agrícolas com boa exposição solar, o que potencia a ocorrência de diversas
espécies típicas de terrenos agrícolas e potencialmente ocorrentes em meios rurais. Por
outro lado, a ausência de linhas de água limita a ocorrência de espécies de hábitos
aquáticos ou com dependência de habitats ribeirinhos.
De acordo com o Atlas dos Anfíbios e Répteis de Portugal (Loureiro, A. et al, 2010) (Anexo
5), encontram-se referenciadas para a quadrícula UTM 29TNF37, na qual se insere as
áreas de implantação do projeto, 11 espécies de répteis passíveis de ocorrer, das quais
duas 2 apresentam estatuto conservacionista elevado, nomeadamente a víbora-cornuda
(Vipera latastei) e a cobra-lisa-europeia (Coronella austriaca), que apresentam estatuto de
vulnerável (VU) de acordo com as classificações nacionais. É ainda de referir que a
lagartixa-ibérica corresponde à única espécie referida na Diretiva Habitats (Decreto-Lei
nº49/2005, de 24 de fevereiro).
De seguida é efetuada uma breve caracterização das espécies potencialmente ocorrentes,
descritas no documento atrás referido, que apresentem estatuto conservacionista elevado
de acordo com as classificações nacionais e/ou se encontram presentes nos anexos B-II,
B-IV e B-V da Diretiva Habitats (Decreto-Lei nº49/2005, de 24 de fevereiro).
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A víbora-cornuda (Vipera latastei) apresenta uma distribuição restrita à Península Ibérica e
Norte de África. Em Portugal, embora dispersa por todo o território, apresenta populações
bastante fragmentadas e restritas a zonas montanhosas. A sua ocorrência no litoral é
ocasional e restringe-se a pinhais arenosos e dunas costeiras, não sendo espectável que
ocorra na área de estudo do projeto em análise.
A cobra-lisa-europeia (Coronella austriaca) é uma espécie bem distribuída a nível europeu.
Em Portugal, a sua distribuição é bastante fragmentada, ocorrendo, preferencialmente, em
áreas costeiras, em pinhais, parcelas agrícolas e dunas. Ocorre também em várias serras,
em sub-populações fragmentadas.
A lagartixa-ibérica (Podarcis hispanica) apresenta uma distribuição alargada, ocorrendo em
quase toda a Península Ibérica, Norte de África e Sudeste de França. Em Portugal
apresenta uma distribuição bastante alargada, sendo localmente comuns e ocasionalmente
abundantes. Esta espécie ocorre em quase todo o tipo de habitats, geralmente associada a
substratos rochosos e pedregosos.
Para os levantamentos deste grupo faunístico foram selecionados 3 transetos,
representativos dos habitats ocorrentes na área de estudo (Quadro IV. 20 e FIG. IV. 16).
Nos levantamentos de campo desenvolvidos foi possível a identificação de indivíduos da
espécie lagartixa-ibérica (Podarcis hispanica) nos transeptos T2 e T3, enquanto a sua
congénere lagartixa-de-Bocage (Podarcis bocagei) foi identificada no transepto T3 (Quadro
IV. 21).
Quadro IV. 20 – Localização dos transetos e caracterização
dos biótopos ocorrentes

Transeto

Localização
(WGS84)
Início

T1

T2

T3

Biótopo

% De ocorrência

Fim

530922

530976

Florestal

60

4571464

4571282

Matos

40

530869

531015

Industrial

20

4571219

4571093

Agrícola

40

Florestal

40

530864

531065

Agrícola

50

4570874

4570864

Florestal

50

Quadro IV. 21 – Espécies de Répteis identificados durante os
levantamentos de campo

Família

T1

T2

T3

LACERTIDAE

Podarcis hispanica

0

2

1

LACERTIDAE

Podarcis bocagei

0

1

0
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Transeptos /
Nrº de Indivíduos

Espécie
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FIG. IV. 16 - Localização dos transetos selecionados para a monitorização dos répteis

Estas espécies ocorrem num grande número de habitats, ocorrendo mesmo em áreas
bastante urbanizadas. Tendo em consideração a sua ubiquidade, abundância e baixos
requisitos ecológicos, estas espécies não apresentam fatores significativos de ameaça. A
destruição de muros, sebes ou práticas agrícolas e silvícolas intensivas podem influenciar
negativamente a sua distribuição em termos locais.

8.4.3

Mamíferos

Os mamíferos são animais que na sua maioria são de difícil observação, com hábitos
discretos, e período de atividade crepuscular ou noturna, levando a que sua presença na
maioria das vezes seja assinalada através de indícios.
De acordo com o Guia dos Mamíferos Terrestres de Portugal Continental, Açores e
Madeira (ICNB, 1999) – Anexo 5 – encontram-se referenciadas para a quadrícula 50x50
Km, na qual se insere a área de implantação do projeto, 25 espécies de mamíferos
passíveis de ocorrer, das quais 5 apresentam um interesse conservacionista elevado,
correspondendo 2 a vertebrados voadores.
As espécies toupeira-de-água (Galemys pyrenaicus), morcego-de-ferradura-grande
(Rhinolophus ferrumequinum), morcego-de-ferradura-pequeno (Rhinolophus hipposideros)
e morcego-de-peluche (Miniopterus schreibersii) apresentam o estatuto de vulnerável (VU),
enquanto o coelho-bravo (Oryctolagus cuniculus) apresenta o estatuto de quase ameaçado
(NT) segundo as classificações nacionais.
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De seguida é efetuada uma breve caracterização das espécies potencialmente ocorrentes,
descritas no documento atrás referido, que apresentem estatuto conservacionista elevado
de acordo com as classificações nacionais.
A espécie toupeira-de-água (Galemys pyrenaicus) é uma espécie insectívora endémica da
Península Ibérica e dos Pirenéus. Esta ocorre em rios e ribeiras de montanha associada
preferencialmente a águas frias e agitadas, alimentando-se de larvas e adultos de insetos
aquáticos, moluscos, anelídeos e pequenos crustáceos, utilizando os abrigos naturais nas
margens para repouso e reprodução.
O coelho-bravo (Oryctolagus cuniculus) é uma espécie originária da Península Ibérica,
apresentando atualmente uma distribuição bastante alargada. Habita uma grande
variedade de habitats, dando preferência a mosaicos agrícolas e florestais e zonas
abertas.
Em Portugal ocorrem 24 espécies de morcegos muitas das quais com interesse
conservacionista bastante elevado. O facto de estas espécies por vezes formarem colónias
bastante numerosas, associado a uma maturidade sexual tardia, uma baixa natalidade e
grande longevidade torna este grupo bastante vulnerável.
O morcego-de-ferradura-grande (Rhinolophus ferrumequinum) ocorre de forma mais
comum no norte e centro do território nacional. Esta espécie parece caçar em áreas
arborizadas, utilizando ocasionalmente zonas abertas perto destas. As colonias de criação
abrigam-se principalmente em edifícios, mas também em grutas e minas, locais onde estes
hibernam.
O morcego-de-ferradura pequeno (Rhinolophus hipposideros) distribui-se ao longo de todo
o território nacional e corresponde à espécie deste género com um maior número de
efetivos. Esta espécie parece não apresentar hábitos exclusivamente cavernícolas,
podendo apresentar como abrigo de criação edifícios, minas e grutas, hibernando
geralmente em abrigos subterrâneos.
Por fim, o morcego-de-peluche (Miniopterus schreibersii) surge em quase todo território
nacional, no entanto, as suas populações estão concentradas em regiões com
disponibilidade de abrigos subterrâneos, uma vez que se trata de uma espécie
exclusivamente cavernícola. Os espaços abertos correspondem aos seus habitats
preferenciais de caça.
Durante os levantamentos de campo foram percorridos de forma minuciosa um conjunto de
transeptos representativos dos biótopos ocorrentes, tendo sido identificados indícios de
presença
das
espécies
silvestres
coelho-bravo
(Oryctolagus cuniculus), raposa (Vulpes vulpes) e ouriço-cacheiro (Erinaceus europaeus)
(FIG. IV. 17, Quadro IV. 22 e Quadro IV. 23). Quanto a indícios de espécies domésticas,
foram encontrados inúmeros indícios de cão, gato e inevitavelmente o gado bovino, não
devendo porém ser considerado relevante para este estudo.
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Quadro IV. 22 – Localização dos transetos e caracterização dos
biótopos ocorrentes
Localização
(WGS84)

Transeto

Início
T1

T2

T3

Biótopo

% De ocorrência

Fim

530922

530976

Florestal

60

4571464

4571282

Matos

40

530869

531015

Industrial

20

4571219

4571093

Agrícola

40

Florestal

40

530864

531065

Agrícola

50

4570874

4570864

Florestal

50

Quadro IV. 23 – Espécies de mamíferos identificados durante
os levantamentos de campo

Família

Transetos / Nrº de
Indivíduos

Espécie

T1

T2

T3

LEPORIDAE

Coelho-bravo

0

0

1

CANIDAE

Raposa
Ouriço-cacheiro

1

0

1

1

0

0

ERINACEIDAE

FIG. IV. 17 - Localização dos transetos selecionados para a monitorização dos mamíferos
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Relativamente aos morcegos, não é de referir a presença de qualquer abrigo de
importância nacional na área de estudo ou envolvente próxima, desta forma, e tendo em
consideração as características da envolvente, são passiveis de ocorrer um conjunto de
espécies típicas de áreas humanizadas e que utilizem as fendas das habitações, anexos
agrícolas e buracos de árvores como abrigo.

8.4.4

Avifauna

As aves podem ou não ser detetadas num dado local onde ocorrem regularmente,
dependendo de vários fatores, como os seus períodos de atividade, a sua conspicuidade
ou falta dela, a sua fenologia, a sua densidade na área, os habitats visitados, o
conhecimento da área por parte do observador, etc. São fatores que estão relacionados
com a sua elevada mobilidade em relação aos restantes grupos de vertebrados.
Segundo o Atlas das Aves Nidificantes em Portugal (Equipa Atlas, 2008), encontram-se
referenciadas para a quadrícula UTM 29TNF37, na qual se insere a área de implantação
do projeto (Anexo 5), 51 espécies de aves passíveis de ocorrer, das quais as espécies
corvo (Corvus corax) e a população nidificante de tordo-músico (Turdus philomelos)
apresentam estatuto de quase ameaçado (NT) segundo as classificações nacionais.
O corvo (Corvus corax) distribui-se ao longo de norte a sul do território nacional, sendo
mais comum no interior e estando ausente em várias regiões, principalmente ao longo da
faixa litoral. Esta espécie ocupa áreas pouco humanizadas sendo bastante raro onde
existem povoamentos florestais densos.
Por outro lado, a população nidificante de tordo-músico (Turdus philomelos),ocupa áreas
de carvalhal, faias, bosques mistos com alguns pinheiros-de-casquinha, parques
arborizados e matas ribeirinhas.
Desta forma, tendo em consideração os biótopos típicos de ocorrência destas espécies e
biótopos ocorrentes na área de estudo e, mais precisamente no local de implantação do
projeto, a presença destas espécies aparenta ser pouco provável ou nula.
Relativamente aos levantamentos de campo, de forma a inferir de forma sustentada acerca
da estrutura da comunidade avifaunística foi utilizado uma metodologia baseada nos
métodos pontuais de censo sem limite de distância (Rabaça, J. E., 1995).
Para os levantamentos avifaunístico foram definidos 3 pontos de escuta / observação com
10 minutos de duração em áreas representativas dos biótipos ocorrentes. Esta
metodologia foi realizada em período diurno e noturno (FIG. IV. 18 e Quadro IV. 24).
No Quadro IV. 25 apresentam-se as espécies identificadas para cada ponto amostrado
(período diurno e noturno), bem como o valor de abundância relativa.
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Quadro IV. 24 – Localização dos pontos de escuta / observação
e biótopos ocorrentes
Ponto
P1
P2
P3

Localização (WGS84)
530969
4571326
530703
4571054
530909
4570883

Biótopo
Florestal
Matos
Industrial
Agrícola
Florestal
Agrícola

Quadro IV. 25 – Espécies de avifauna identificadas
durante os levantamentos de campo
Ponto

P1

P2

P3
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Espécie
Rola-turca
Pardal-comum
Chamariz
Melro-preto
Andorinhão-preto
Andorinha-das-chaminés
Chapim-preto
Mocho-galego
Toutinegra-de-barrete-preto
Águia-de-asa-redonda
Pombo-torcaz
Gavião
Poupa
Andorinhão-preto
Pardal-comum
Gaio
Fuinha-dos-juncos
Rola-turca
Alvéola-branca
Pombo-doméstico
Rola-brava
Mocho-galego
Chapim-preto
Rola-brava
Rola-turca
Chapim-rabilongo
Gaio
Pombo-torcaz
Melro-preto
Poupa
Carriça
Pisco-de-peito-ruivo

Nrº de ocorrências
2
6
2
1
5
1
3
1
1
1
2
1
1
4
7
2
2
2
2
9
1
1
3
1
2
2
1
2
2
1
1
1
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FIG. IV. 18 - Localização dos pontos selecionados para a monitorização das aves

Face aos resultados obtidos através dos levantamentos deste grupo faunístico, é possível
concluir que a área de estudo é dominada por espécies comuns de fenologia residente e
amplamente distribuídas no território nacional. É ainda de referir que de uma forma geral
as espécies identificadas ocorrem com frequência associadas a diferentes tipos de habitat,
o que lhes confere uma capacidade adaptativa diferencial relativamente a muitas outras
espécies com requisitos ecológicos diferenciais.
No caso particular do período noturno, apenas foi identificada a espécie de hábitos
parcialmente diurnos mocho-galego (Athene noctua).
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9.
9.1

SOCIOECONOMIA
Metodologia

De forma a enquadrar o projeto relativo à Exploração Agrícola Teixeira do Batel, Lda. no
ambiente socioeconómico da sub-região em que se insere, procedeu-se à caracterização
do concelho de Vila do Conde e da freguesia de Guilhabreu, pertencente ao distrito do
Porto. Foi ainda efetuado uma caracterização das habitações e das atividades económicas
existentes na envolvente mais próxima do projeto, a qual é apresentada no Anexo 7Socioeconomia.
Foi efetuada a caraterização demográfica, das atividades económicas e das infraestruturas
existentes.
A componente demográfica foi analisada numa perspetiva dinâmica, pretendendo-se traçar
uma tendência de comportamento das variáveis que mais tradicionalmente a definem:
padrão de crescimento, estrutura etária da população e índices.
Para o estudo da componente territorial foi analisado o padrão de ocupação do espaço
através da densidade populacional.
As
atividades
económicas
foram
caraterizadas
através
emprego / desemprego, escolaridade e setores económicos.

da

análise

do

A análise das infraestruturas foi elaborada com o objetivo de avaliar os níveis de cobertura
do saneamento básico e as principais vias de comunicação.

9.2

Enquadramento Administrativo

Este projeto tem por objetivo o estudo de uma Exploração Agrícola já existente e em
funcionamento, com uma área de cerca de 18 494,60 m2 para produção de leite, na
freguesia de Guilhabreu, lugar do Batel, abrangendo o território do concelho de Vila do
Conde do distrito do Porto.
O concelho de Vila do Conde com cerca de 533 hab/km2 enquadra-se na zona norte de
Portugal e insere-se na NUT III – Grande Porto (FIG. IV. 18). É limitado a norte pelo
município da Póvoa de Varzim, a leste por Vila Nova de Famalicão e Trofa, a sul pela Maia
e por Matosinhos e a oeste pelo Oceano Atlântico.
Este concelho estende-se por uma área de 149,3 km2 e é composto por 21 freguesias,
sendo atualmente um importante centro industrial, porto de pesca, zona balnear e turística,
configurando um dos principais e mais procurados centros balneares do país.
Vila do Conde é servida por uma ampla rede de transportes que compreendem vias
terrestres, aéreas e marítimas. O sistema terrestre de acesso é constituído por
autoestradas, por estradas nacionais e por uma rede de metropolitano ligeiro. As
acessibilidades ao concelho também compreendem os terminais do aeroporto e o porto
marítimo.
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NUT III - Grande Porto

Grande Porto - NUT III

Concelho de Vila
de Conde

FIG. IV. 19 – Enquadramento nas NUT
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FIG. IV. 20 – Enquadramento Administrativo

Os resultados preliminares dos Censos 2011 referem um total de 79 533 habitantes, num
total de 27 233 famílias. Na freguesia de Guilhabreu, segundo os últimos Censos, existem
2 357 residentes distribuídos por 787 famílias, demonstrando assim, um aumento da
população ao nível do concelho e um decréscimo relativo à freguesia em estudo, entre o
período de 2001 e 2011.
O concelho de Vila do Conde, ocupa uma área aproximada de 149,3 km2, tendo a
freguesia de Guilhabreu uma área de 7,08 km2.

9.2.1



Demografia

Dinâmica Populacional

Da análise da evolução populacional representada na FIG. IV. 21 pode-se concluir que
houve um crescimento da população durante o período de estudo, 1991 a 2011, na maioria
das unidades administrativas estudadas, com exceção da freguesia de Guilhabreu em que
ocorreu um decréscimo, durante a última década.
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Fonte: INE, CENSOS, 1991, 2001 e 2011

FIG. IV. 21 – Evolução da População Residente na NUT, Concelho e Freguesia

Da análise do Quadro IV. 26 verifica-se que o crescimento médio anual da população
residente aumentou nas duas últimas décadas quer ao nível do Grande Porto, quer ao
nível de concelho, sendo, no entanto, a taxa de crescimento superior na década de 90.
Nesta década registou-se igualmente um aumento da população da freguesia de
Guilhabreu, a qual, no entanto, apresentou um decréscimo de 1,2% na última década.
Quadro IV. 26 – Crescimento Médio Anual (%) da População Residente
por Freguesia, Concelho e NUT III (1991 – 2011)

Unidade Administrativa

1991-2001

2001-2011

NUT III – Grande Porto

0,80

0,21

Vila do Conde

1,47

0,69

Guilhabreu

2,66

-0,12

Fonte: INE, CENSOS, 1991, 2001 e 2011

Analisando a taxa de crescimento natural ao nível da sub-região do Grande Porto e do
concelho de Vila de Conde, verifica-se que esta apresenta valores positivos, o que se
justifica pela maiores taxas de natalidade relativamente às de mortalidade observadas
nestas unidades administrativas (Quadro IV. 27).
Quadro IV. 27 – Taxa de Natalidade, Mortalidade e Crescimento Natural
no Concelho e na NUT III – 2010
Taxa Natalidade
(‰)

Taxa Mortalidade
(‰)

Taxa Crescimento
Natural (‰)

NUT III – Grande Porto

9,70

8,30

1,40

Vila do Conde

10,90

7,60

3,30

Unidade Administrativa

Fonte: Anual - 2010, INE, Indicadores Demográficos
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Estrutura Etária

A análise da estrutura etária da população, tanto ao nível da NUT III – Grande Porto, como
do concelho de Vila do Conde e da freguesia em estudo, apresentada no
Quadro IV. 28, revela uma diminuição da percentagem do grupo de jovens e de ativos, e
um aumento do grupo de idosos.
Será contudo de referir que as variações verificadas são pouco significativas,
essencialmente as obtida ao nível da população ativa. A diminuição de jovens e de ativos e
o aumento da população idosa, traduz-se no envelhecimento registado na população na
região em estudo.
Quadro IV. 28 – Principais Grupos Etários, por NUT III, no Concelho de Vila do Conde e na
Freguesia de Guilhabreu (2001-2011)
Jovens (%)

Ativos (%)

Idosos (%)

Unidade Administrativa

NUT III – Grande Porto

2001

2011

2001

2011

2001

2011

16,3

14,9

70,5

68,4

13,1

16,7

Vila do Conde

18,0

16,3

70,4

68,9

11,7

14,8

Guilhabreu

17,9

14,6

71,0

70,3

11,1

15,2

Fonte: INE, CENSOS 2001 e 2011

Relativamente ao Índice de Dependência Jovem (IDj) e de Idosos (IDi) (Quadro IV. 29)
registou-se, entre 2001 e 2011, uma diminuição dos jovens com idade até aos 15 anos e
um aumento da população idosa com idade superior a 65 anos, em todas as unidades
administrativas analisadas, o que se traduz no aumento do índice de envelhecimento para
todas as unidades em estudos.

Quadro IV. 29 – Evolução dos Índices de Dependência de Jovens, Idosos e Total
(IDj, IDi e IDt) e de Envelhecimento (Ie) nos Concelhos e na NUT III (2001-2011)
IDj

IDi

IDt

Ie

Unidade Administrativa

NUT III – Grande Porto

2001

2011

2001

2011

2001

2011

2001

2011

23,1

21,8

18,6

24,4

41,8

46,2

80,5

112,1

Vila do Conde

25,5

23,6

16,6

21,5

42,1

45,1

64,9

91,2

Guilhabreu

25,1

20,7

15,6

21,6

40,8

42,3

62,2

104,4

Fonte: INE, CENSOS 2001 e 2011
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Famílias

A análise da evolução do número de famílias no período em estudo é apresentada no
Quadro IV. 30, verificando-se um aumento do significativo do número de famílias na
década de 90, com especial destaque na freguesia de Guilhabreu, que quase duplicou o
valor existente.
Na década de seguinte, quer o Grande Porto quer o concelho de Vila do Conde, mantêm a
tendência de crescimento do número de famílias, no entanto, a uma taxa inferior, sendo
que Guilhabreu, nesta década apresenta mesmo uma diminuição no número de famílias
registadas.
Quadro IV. 30 – Evolução do Número das Famílias
no Concelho, na Freguesia e na NUT III (1991-2001-2011)
Unidade Administrativa
NUT III – Grande Porto
Vila do Conde
Guilhabreu

N.º Famílias

Variação de Famílias
1991-2001 (%)

Variação de Famílias
2001-2011 (%)

1991

2001

2011

353644

436699

490063

23,5

12,2

16755

23843

27233

42,3

14,2

816

787

82,1

-3,6

448

Fonte: INE, CENSOS 1991,2001 e 2011



Povoamento

A evolução da densidade populacional traduz obrigatoriamente, a variação populacional
ocorrida em qualquer unidade geográfica, bem como a intensidade de ocupação urbana do
espaço.
No Quadro IV. 31 encontra-se indicado os dados relativos à densidade populacional na
NUT III em estudo, no concelho de Vila do Conde, e na freguesia de Guilhabreu, para o
período entre 1991 e 2011.
Quadro IV. 31 – Densidade Populacional nos Concelhos, nas freguesias e na NUT III
(1991-2001-2011)

Unidade Administrativa

NUT III – Grande Porto
Vila do Conde
Guilhabreu

Área
(Km2)

População residente
(Hab)

Densidade Populacional
(Hab/km2)

1991

2001

2011

1991

2001

2011

1024

1167800

1260680

1287276

1140

1231

1257

149,31

64836

74391

79533

434

498

533

7,08

1885

2386

2357

266

337

333

Fonte: INE, CENSOS 1991, 2001 e 2011

Pela análise do quadro verifica-se um aumento da densidade populacional ao longo dos
períodos em análise em todas as unidades administrativas estudadas, com exceção na
freguesia de Guilhabreu em que se verificou uma perda de 4 habitantes por km2, na última
década.
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
Exploração Agrícola Teixeira do Batel, Lda.
março.2015
Rev.00

pág.87

Volume 2 – Relatório Síntese

9.2.2



Atividades Económicas

População Ativa e Desempregada

Relativamente à taxa de atividade verifica-se que os valores são da mesma ordem de
grandeza, quer analisando por unidade administrativa quer temporalmente, situando-se na
ordem dos 50 %.
Em 2011, todas as unidades administrativas em estudo, apresentam taxas de desemprego
bastante elevadas, em relação a 2001, o que reflete a atual situação económica a nível
nacional. Será apenas de realçar que o aumento verificado foi superior a 100% em todas
as unidades territoriais analisadas.
Quadro IV. 32 – Taxa de Atividade e a Taxa de Desemprego por Freguesia, Concelho e
NUT III (%) – 2011
Taxa de Atividade

Taxa de Desemprego

Unidade Administrativa
2001

2011

2001

2011

NUT III – Grande Porto

51,3

49,5

8

16,4

Vila do Conde

51,5

50,3

6,1

14,5

53,1

54,1

3,6

17,6

Guilhabreu
Fonte: INE, CENSOS 2001, 2011



Nível de Instrução

O nível de instrução atingido pela população para a área em estudo é apresentado na FIG.
e Quadro IV. 33.

IV. 23, FIG. IV. 22

Pela análise da referida figura, constata-se que o grupo mais representativo a frequentou o
1.º ciclo, sendo, contudo, as taxas de frequência dos restantes níveis de ensino muito
semelhantes entre si. Será apenas de realçar, dada a localização da região em estudo,
que a percentagem de analfabetos ainda apresenta uma fração significativa da população
residente.

Fonte: INE, CENSOS 2011

FIG. IV. 23 – População Residente (Grande Porto, Vila do Conde e Guilhabreu,
Segundo o Nível de Instrução (%) – 2011
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Fonte: INE, CENSOS 2011

FIG. IV. 24 – População Residente no Concelho de Vila do Conde,
Segundo o Nível de Instrução (%) – 2011

Quadro IV. 33 – População Residente, Segundo o Nível de Instrução por Freguesia,
Concelho e NUT III (%) – 2011
Unidade Administrativa

Analfabetos

1º Ciclo

2º Ciclo

3º Ciclo

Secundário

Médio e
Superior

NUT III – Grande Porto

16,4

25,3

13,5

15,8

13,2

15,8

Vila do Conde

18,1

27,7

16,7

15,5

11,1

11,0

Guilhabreu

16,5

30,5

20,0

15,2

10,1

7,7

Fonte: INE, CENSOS 2011



Setor de Atividade

Ao analisar o quadro da distribuição do número de empregados por setor de atividade
económica (Quadro IV. 34) constata-se que o setor terciário é o setor que predomina tanto
ao nível da NUT III como no concelho de Vila do Conde, ao passo, que na freguesia de
Guilhabreu, o setor secundário é o mais representativo.
Em 2011, o setor primário é o menos representativo em todas unidades administrativas,
apresentando taxas muito inferiores de ocupação relativamente aos restantes setores de
atividade. O abandono deste setor, deve-se sobretudo aos baixos rendimentos que estas
atividades garantem.
Quadro IV. 34 – População Residente por Setor de Atividade (%) na Sub-região, Concelho e
Freguesia (2011)
Unidade Administrativa

Setor I

Setor II

Setor III

NUT III – Grande Porto

1,31

23,93

74,76

Vila do Conde

7,54

34,16

58,30

Guilhabreu

4,57

48,76

46,67

Fonte: INE, CENSOS 2011
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No concelho de Vila do Conde existem muitas empresas, sendo que, as mais numerosas
são as empresas ligadas ao comércio grosso e a retalho. Apesar do setor primário ser o
setor menos preponderante, dos três setores de atividade, quando comparado com os
restantes concelhos pertencente à Área Metropolitana do Porto, verifica-se que é no
concelho de Vila do Conde, que estão sediadas o maior número de empresas ligadas à
agricultura e à pesca.
A distribuição da população empregada no setor primário pelos ramos de atividade no
concelho de Vila do Conde, permite-nos aferir que a Pesca é a atividade que reúne a
maioria dos trabalhadores deste setor.
A atividade piscatória é essencialmente familiar em regime de complementaridade entre as
atividades desempenhadas pelo Homem e limita-se à pesca local em pequenas
embarcações e à pesca costeira em embarcações maiores.
A atividade agrícola deste concelho está muito direcionada para a produção de leite, (como
é o caso da Exploração Agrícola Teixeira do Batel) e de carne, o que condiciona a seleção
de espécies vegetais a cultivar. A maioria das explorações agrícolas cultivam forragens
para alimentação do gado. A forma de exploração preponderante é por conta própria e a
produção destina-se predominantemente para o auto consumo e para os mercados de
proximidade.
A produção de leite é um dos setores da atividade agrícola, que mais evolução tem sentido
nos últimos anos. Comparando os dados do RGA (Recenseamento Geral da Agricultura)
de 1989 e de 1999, verifica-se uma pequena descida do número de vacas leiteiras (21%),
e uma expressiva descida no número de explorações leiteiras (69%). Passou-se de um
efetivo de 324 324 para 256 136 animais e de 88 932 para 27 426 explorações. O número
médio de vacas por exploração passou de 3,6 para 9,3. Apesar deste fenómeno de
concentração, que se tem vindo a manter, fundamentalmente à custa do desaparecimento
das pequenas explorações, que não conseguem resistir a uma política mais apertada de
fixação dos preços do leite e às exigências de qualidade, a produção leiteira aumentou ao
longo daqueles anos, fundamentalmente à custa da melhoria da produtividade das vacas.

Fonte: INE, CENSOS 2011

FIG. IV. 25 – População Ativa por Setor de Atividade – 2011
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As empresas do setor secundário dedicam-se maioritariamente à atividade da construção e
à Industria transformadora, sendo residual o número de indústrias extrativas, de produção
e distribuição de eletricidade, gás e água.
Relativamente ao setor secundário, é de realçar a existência da Zona Industrial da
Varziela, parcialmente localizada em Mindelo, que constitui a principal área de localização
industrial deste concelho. Resultante das boas condições de acessibilidades à
generalidade da Área Metropolitana do Porto (AMP) através da EN13 e beneficiadas pelo
IC1/A28, surgiram de uma forma gradual diversos conjuntos de unidades industriais e de
armazenagem que se instalaram na envolvente da antiga Fábrica Têxtil de Mindelo,
atualmente encerrada. Presentemente, a zona industrial ocupa uma área de 75 ha, com
cerca de 300 unidades industriais e de armazém, verificando-se o aparecimento dos
últimos anos de um número elevado de estabelecimentos comerciais (brinquedos,
produtos de origem chinesa, entre outros).
Aliás, esta zona industrial é também conhecida como a “Chinatown” de Vila do Conde,
dado o elevado número de armazéns explorados por cidadãos de origem asiática. No local
predominam os estabelecimentos de vestuário, calçado e bijutarias.
A estrutura do setor terciário (FIG. IV. 26), na região em estudo, revela algum equilíbrio
entre os valores do concelho e da freguesia. Em todas as unidades administrativas
estudadas, os serviços relacionados com as atividades económicas predominam sobre os
serviços de natureza social.

Fonte: INE, CENSOS 2011

FIG. IV. 26 – Serviços do Setor Terciário – 2011

O setor terciário é dominado em Vila do Conde pelo comércio, nomeadamente no que diz
respeito ao alojamento e à restauração. Relativamente à distribuição do número de
empresas deste setor, por tipo de atividade, vemos que o comércio a retalho representa a
quase maioria das empresas.
As empresas ligadas a Administração Pública, Defesa, Segurança Social, Educação,
Saúde e Ação Social apresentam um peso significativo no concelho.
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9.2.3 Infraestruturas e Condições Sociais


Infraestruturas Básicas

Em termos de saneamento básico (Quadro IV. 35), procurou-se comparar o concelho em
análise com a respetiva Sub-região (NUT III) em que se inserem.
Quadro IV. 35 – População Servida por Infraestruturas de Saneamento Básico (%)
Unidade Administrativa

NUT III – Grande Porto
Vila do Conde

Águas Residuais
2009

Abastecimento
Domiciliário de
Água (2005)

Sistema de Recolha de
Resíduos Sólidos
(2011)

Drenagem

Tratamento
(ETAR’s)

98

94,0

83

94,9

80

70,0

21

95,3

Fonte: INE, CENSOS 2001 e Anuário Estatístico Regional – Norte 2011

Em termos de abastecimento de água ao domicílio, pode-se afirmar que os valores são
satisfatórios ao nível do concelho de Vila do Conde e da sub-região respetiva,
apresentando valores bastante elevados, podendo inclusive afirmar, que a sua cobertura é
praticamente total, no Grande Porto (NUT III), apresentando cerca de 96 %. Ao nível do
concelho (Vila do Conde), esta percentagem é significativamente inferior, ou seja, apenas
70% da população tem abastecimento domiciliário de água.
Relativamente à drenagem de águas residuais, verifica-se que na região do Grande Porto,
94,0 % da população é servida pela rede de drenagem pública, enquanto que no concelho
de Vila do Conde, apenas 70,0 % da população é servida por esta infraestrutura.
As maiores carências são notadas ao nível de tratamento das águas residuais em que
apenas 83% e 21% da população da sub-região e concelho, respetivamente, são servidas
por ETAR´s.
A nível da recolha de resíduos sólidos, regista-se uma cobertura elevada nas unidades
estudadas, servindo mais de 90% da população, tanto ao nível das NUT III, como do
concelho de Vila do Conde.
A Câmara Municipal de Vila do Conde disponibiliza aos munícipes contentores individuais
ou coletivos para a deposição dos seus resíduos. Após recolha estes resíduos são
transportados, por viaturas municipais adequadas, para a Central de Valorização
Energética da LIPOR I, onde são incinerados sendo, como resultado dessa queima,
produzida energia elétrica.
No Quadro IV. 36 são apresentadas as taxas de cobertura de eletricidade, água e esgotos
aos alojamentos ocupados como residência habitual e segundo os dados do INE, dos
Censos 2001 e 2011.
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Quadro IV. 36 – Alojamentos Ocupados como Residência Habitual,
segundo as Infraestruturas Existentes
Unidade Administrativa

Com Eletricidade (%)
2001

Com Esgoto Ligado à
Rede Pública (%) - 2011

Com Água Canalizada da
Rede Pública (%) - 2011

NUT III – Grande Porto

99,9

99,7

99,6

Vila do Conde

99,8

99,6

99,4

Guilhabreu

100

99,9

99,6

Fonte: INE, CENSOS 2001 e 2011

Da análise do quadro anterior verifica-se que a cobertura da rede de eletricidade, a cobertura
de esgotos e de água canalizada ligada à rede pública é bastante elevada em todas as
unidades administrativas estudadas.



Rede viária e acessibilidades

O concelho de Vila do Conde é servido por uma ampla rede de transportes que
compreendem vias terrestres, aéreas e marítimas. O sistema terrestre de acesso é
constituído por autoestradas, estradas nacionais e a rede de metropolitano ligeiro, que são
utilizados diariamente por milhares de pessoas para aceder e se movimentarem na cidade
e no concelho. As acessibilidades ao concelho também compreendem os terminais do
aeroporto e o porto marítimo.
O concelho e a cidade são ligados por estrada num eixo norte-sul desde Vila Nova de
Cerveira até ao Porto pela autoestrada A28. A autoestrada A7 cruza a A28 e num eixo
este-oeste, através do Norte da cidade, ligando-a a Vila Nova de Famalicão e Guimarães.
As Estradas Nacionais na zona em que atravessam o concelho têm gestão municipal: a
EN13, que atravessa o concelho e cidade no sentido norte-sul, é usada pelos
automobilistas procedentes das freguesias a sul da cidade de Vila do Conde para ela
aceder ou se movimentarem nas freguesias do concelho; e a norte, para aceder desde a
Póvoa de Varzim.
A EN205 atravessa o concelho a norte, num eixo este-oeste e liga Vila do Conde a Vila
Nova de Famalicão.
A EN104 atravessa o concelho a meio, num eixo este-oeste, e liga Vila do Conde à Trofa e
a Santo Tirso.
A EN205 e a EN104 são utilizadas pelos viajantes procedentes do interior do concelho
para aceder à cidade ou se movimentarem nas freguesias do concelho.
O transporte público dentro da cidade de Vila do Conde é gerido sobretudo pela empresa
Litoral Norte - Transportes Urbanos da Póvoa de Varzim, as restantes linhas são geridas
pela Transdev. A linha B do Metro Ligeiro liga Vila do Conde à cidade do Porto e ao
aeroporto em dois tipos de serviços, o normal e o expresso. Também faz a ligação a norte
à cidade de Póvoa de Varzim. A linha opera numa antiga ferrovia que ligava o Porto à
Póvoa de Varzim, passando por Vila do Conde.
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Situado a apenas 15 km do centro da cidade, o Aeroporto Internacional Francisco Sá
Carneiro, o segundo maior aeroporto no país, liga-se ao concelho e à cidade de Vila do
Conde através da A28, da EN13 e do Metro do Porto.

FIG. IV. 27 – Principais redes viárias no concelho de Vila do Conde

A Exploração Agrícola Teixeira do Batel encontra-se a cerca de 14 km do centro da cidade
de Vila do Conde, com acesso a partir da EN13 na freguesia de Modivas, passando pela
freguesia do Vilar até à freguesia de Guilhabreu na Rua do Batel.
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10. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
10.1

Metodologia

Para a elaboração do presente descritor, em termos de ordenamento, foram consultados
os Planos de Ordenamento em vigor que abrangem o concelho de Vila do Conde, onde se
insere o projeto em estudo. Quanto à avaliação de condicionantes foi consultado o Plano
Diretor Municipal de Vila do Conde.

10.2
10.2.1


Ordenamento do Território
Planos Setoriais

Plano de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH) do Cávado, Ave e Leça

Os Planos de Gestão de Região Hidrográfica são planos de incidência territorial integrados
na gestão de recursos hídricos. Estes planos constituem instrumentos de programação ou
concretização de uma política nacional e comunitária com incidência na organização do
território.
De acordo com a localização do projeto, e tendo em conta as regiões hidrográficas em que
Portugal está dividido, a zona de estudo insere-se na Unidade RH2, a qual inclui as bacias
hidrográficas dos rios Cávado, Ave e Leça. Insere-se na bacia hidrográfica da região
costeira entre o Ave e o Leça, nomeadamente na bacia hidrográfica do rio Onda.
Os Planos de Gestão de Região Hidrográfica possuem um grau de generalização bastante
grande e um âmbito de intervenção setorial muito especializado, pelo que a análise da sua
relação com os projetos nos pontos de interesse é efetuada no descritor Recursos
Hídricos, sobretudo no que diz respeito à identificação de aspetos de natureza hidrológica
e de qualidade da água.
No Relatório Técnico – Comissão Europeia, no Anexo IV (Fichas de Medidas) do Plano de
Gestão de Região Hidrográfica do Cávado, Ave e Leça (RH2) são definidos processos e
criados instrumentos para acompanhamento do Novo Regime de Exercício de Atividade
Pecuária (NREAP).
Com objetivo de redução de impactes de contaminação difusa, quer de águas
subterrâneas, quer de águas superficiais, a medida B10.01 - RH2 visa a definição de
procedimentos na Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA) para operacionalização da
ligação a este sistema, com vista ao conhecimento das explorações pecuárias enquanto
fontes de contaminação difusa (uma vez que uma parte significativa dos efluentes são
espalhados em áreas agrícolas), mas também de contaminação pontual.
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10.2.2


Instrumentos de Âmbito Regional

Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF) da Área Metropolitana do Porto e
entre Douro e Vouga

Os princípios orientadores da política florestal definida na Lei n.º 33/96, de 17 de agosto,
determinam que o ordenamento e gestão florestal se fazem através de Planos Regionais
de Ordenamento Florestal (PROF).
Os PROF contribuem para outros instrumentos de gestão, em especial os Planos
Especiais de Ordenamento do Território (PEOT) e os Planos Municipais de Ordenamento
do Território (PMOT), e articulam-se e compatibilizam-se com os Planos Regionais de
Ordenamento do Território (PROT). As medidas propostas nos PROF, no que respeita à
ocupação, uso e transformação do solo nos espaços florestais, devem ser integradas
naqueles instrumentos.
O Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF) da Área Metropolitana do Porto e
entre Douro e Vouga, foi aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 42/2007, de 10 de abril,
tendo a sua suspensão parcial sido aprovada pela Portaria n.º 78/2013, de 19 de fevereiro
(suspensão do Artigo 39.º e artigos 41.º a 45.º do regulamento anexo ao Decreto
Regulamentar.º 42/2007, de 10 de abril).
Os objetivos gerais dos PROF são:


A avaliação das potencialidades dos espaços florestais, do ponto de vista dos seus
usos dominantes,



A definição do elenco de espécies a privilegiar nas ações de expansão e
reconversão do património florestal;



A identificação dos modelos gerais de silvicultura e gestão dos recursos mais
adequados;



A definição das áreas críticas do ponto de vista do risco de incêndio, da
sensibilidade à erosão e da importância ecológica, social e cultural, bem como das
normas específicas de silvicultura e de utilização sustentada dos recursos a aplicar
a estes espaços.

O projeto em avaliação insere-se na área do Plano de Ordenamento Florestal da Área
Metropolitana do Porto e entre Douro e Vouga (AMPEDV), aprovado pelo Decreto
Regulamentar n.º 42/2007, de 10 de abril.
O plano é composto por Regulamento e Mapa Síntese e é acompanhado de um Relatório.
O PROF-AMPEDV abrange os municípios de Arouca, Espinho, Gondomar,
Maia, Matosinhos, Oliveira de Azeméis, Porto, Póvoa de Varzim, Santa Maria
da Feira, São João da Madeira, Vale de Cambra, Valongo, Vila do Conde e Vila Nova de
Gaia.
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Conforme é possível verificar na Fig. Ax-1.8 - Extrato do PROF, na área de estudo estão
englobadas, sem no entanto serem afetadas, áreas críticas do ponto de vista da proteção
da floresta contra incêndios.



Plano Regional de Ordenamento do Território do Norte (PROT-Norte)

De acordo com a Lei n.º 48/98, de 11 de agosto, os PROT são instrumentos de
desenvolvimento do território de natureza estratégica e âmbito regional que, em conjunto e
de acordo com o Programa Nacional da Politica de Ordenamento do Território (PNPOT),
expressam as grandes opções com relevância para o ordenamento do território,
estabelecendo um quadro de referência para a elaboração dos Planos Municipais de
Ordenamento do Território (PMOT).
Na sequência daquele diploma, foi publicado o Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro,
que estabelece os seguintes objetivos para os PROT:


Desenvolver, no âmbito regional, as opções do PNPOT e dos planos setoriais;



Traduzir, em termos espaciais, os grandes objetivos de desenvolvimento
económico e social sustentável formulados no plano de desenvolvimento regional;



Definir medidas/intervenções com vista à atenuação das assimetrias de
desenvolvimento intrarregionais;



Servir de quadro de referência para a elaboração dos Planos Intermunicipais e dos
PMOT.

O PROT-Norte é um instrumento estratégico que estabelece as linhas orientadoras do
desenvolvimento, organização e gestão dos territórios na Região do Norte. Este
documento enquadra os planos de nível municipal e as áreas sujeitas a planeamento
especial, assim como as grandes intervenções e os investimentos estruturantes a realizar
no espaço regional.
Abrangendo um total de 86 municípios da NUTS II – Norte, tendo em conta três unidades
territoriais de planeamento – Minho-Lima, Trás-os-Montes e Alto Douro e Arco
Metropolitano, o PROT-N tem os seguintes objetivos gerais:
a)

b)

c)

d)

Desenvolver, no âmbito regional, as opções constantes do programa nacional da
política de ordenamento do território e dos planos setoriais;
Traduzir, em termos espaciais, os grandes objetivos de desenvolvimento
económico e social sustentável formulados no plano de desenvolvimento regional;
Equacionar as medidas tendentes à atenuação das assimetrias de desenvolvimento
intrarregionais;
Servir de base à formulação da estratégia nacional de ordenamento territorial e de
quadro de referência para a elaboração dos planos especiais, intermunicipais e
municipais de ordenamento do território.
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A proposta do PROT-Norte, incluindo o plano e documentos complementares, ficou
concluída em abril de 2009, tendo sido apresentada à respetiva Comissão Mista de
Coordenação (CMC), que a apreciou e emitiu o correspondente Parecer Final, em reunião
plenária de 26 de junho de 2009.
Na sequência deste parecer e da respetiva ponderação, foi a proposta do PROT-Norte
submetida a discussão pública, entre 8 de julho e 9 de setembro de 2009, nos termos dos
artigos 33º e 58º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT).
Após a conclusão da discussão pública e da ponderação das contribuições apresentadas
foi
a
proposta
de
plano
e
documentos
complementares
submetida à “avaliação crítica e parecer” das Universidades de Trás-os-Montes e Alto
Douro, Minho e Aveiro e do Instituto Politécnico de Bragança, nos termos do nº 4 do artigo
33º do RJIGT.
Enquanto instrumento encontra-se consubstanciado em três volumes. No primeiro
definem-se as opções estratégicas, os modelos territoriais e as normas orientadoras
destes. No segundo apresentam-se os estudos que permitem a caracterização dos vários
elementos biofísicos do território e estabelece-se o diagnóstico territorial. Por fim, o terceiro
volume apresenta as estratégias regionais setoriais a seguir e implementa o seu plano de
execução.
Contudo, até à data de elaboração do presente EIA o PROT-N não se encontra em vigor,
uma vez que nunca chegou a ser aprovado e publicado em Diário da República.

10.2.3 Instrumentos de Âmbito Municipal


Planos Diretores Municipais de Ordenamento do Território (PDM)

O Plano Diretor Municipal de Vila do Conde foi aprovado pela Resolução de Conselho de
Ministros (RCM) nº 166/95 de 12 de dezembro.
Com base na Carta de Ordenamento do PDM de Vila do Conde (Fig. Ax-1.5 do
Anexo 1 – Cartografia Temática) constata-se que o projeto se insere na sua totalidade em
áreas classificadas como Reserva Agrícola Nacional (RAN). Na área de estudo é de referir
ainda a existência de áreas classificadas como Reserva Ecológica Nacional (REN), como
Espaços urbanos e urbanizáveis, Espaços industriais e Áreas Agroflorestais e de
enquadramento, não sendo nenhuma destas áreas afetadas pela implantação do projeto
em estudo.

10.3

Condicionantes

Com base na Carta de Condicionantes (Fig. Ax-1.6 do Anexo 1 – Cartografia Temática)
verifica-se que a área de implantação do projeto se insere exclusivamente em áreas
classificadas como Reserva Agrícola Nacional (RAN). De notar ainda na área de estudo,
sem no entanto ser afetada, a presença de uma captação de água potável, a noroeste da
área de implantação do projeto.
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Reserva Ecológica Nacional

A REN garante a proteção de ecossistemas e a permanência dos processos biológicos
imprescindíveis ao enquadramento equilibrado das atividades humanas. Constitui uma
estrutura biofísica básica e diversificada, através do condicionamento à utilização de
espaços com características ecológicas específicas. A sua criação é consequência da
evolução da política ambiental nacional, procurando fazer face ao crescimento urbano, no
sentido de criar e manter uma reserva de espaços naturais de elevada qualidade e
sensibilidade.
A REN é regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, que
corresponde à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, revogou o
Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de março e o Decreto-Lei n.º 180/2006, de 6 de setembro.
Saliente-se que, após a definição e classificação do uso do solo como REN, os processos
de loteamento, a construção de edificações, a construção de vias, as escavações e a
destruição de vegetação não é permitida, com exceção das seguintes situações que
possibilitam processos de desafetação de área de REN:


A não perturbação do equilíbrio ecológico;



A assunção de um compromisso antes do estabelecimento da REN;



O desenvolvimento de uma atividade que possua objetivos militares ou defensivos
de interesse nacional;



O desenvolvimento de uma atividade de interesse nacional, regional ou local e onde
esteja demonstrado que não existem alternativas economicamente viáveis.

No concelho de Vila do Conde, a Carta de REN foi delimitada através da Resolução do
Conselho de Ministros n.º 149/98, de 22 de dezembro.
Pela análise da REN (Fig. Ax-1.7 do Anexo 1 – Cartografia Temática) verifica-se que a área
de estudo abrange áreas de REN classificadas como Cabeceiras de Cursos de Água, Área
de Infiltração Máxima, Áreas com Risco de Erosão e Leitos dos Cursos de Água e Zonas
Ameaçadas pelas Cheias. A infraestrutura existente faz fronteira, a nascente, com áreas
REN sob a classificação de Cabeceiras de Cursos de Água, apesar de não haver qualquer
afetação de áreas assim classificadas.



Reserva Agrícola Nacional

Relativamente à RAN, que foi instituída pela primeira vez na legislação nacional pelo
Decreto-Lei n.º 451/82, de 16 de novembro, esta foi depois regulamentada pelo DecretoLei n.º 196/89, de 14 de junho, posteriormente alterado pelo Decreto-Lei n.º 274/92, de 12
de dezembro. Estes diplomas foram revogados pelo Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de
março, que defende, no seu artigo 20.º que “As áreas da RAN devem ser afetas à atividade
agrícola e são áreas non aedificandi, numa ótica de uso sustentado e de gestão eficaz do
espaço rural”.
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O Artigo 22.º estabelece que, “As utilizações não agrícolas de áreas integradas na RAN só
podem verificar -se quando não exista alternativa viável fora das terras ou solos da RAN,
(…) e quando estejam em causa, entre outras:
a) Obras com finalidade agrícola, quando integradas na gestão das explorações ligadas
à atividade agrícola, nomeadamente, obras de edificação”.

A Portaria n.º 162/2011, de 18 de abril, define os limites e condições para a viabilização
das utilizações não agrícolas de áreas integradas na Reserva Agrícola Nacional. Nas áreas
da RAN são excecionalmente permitidas utilizações não agrícolas, mediante parecer
prévio ou comunicação prévia à entidade regional da RAN territorialmente competente.
No artigo 12.º, ponto 3, é referido que “para empreendimentos públicos ou de serviço
público, à pretensão pode ser concedido parecer favorável desde que cumpra o
estabelecido no n.º 1 e seja apresentada declaração emitida pelo serviço ou entidade da
Administração Pública competente em razão da matéria que reconheça o interesse do
empreendimento em causa.”, sendo o estabelecido no n.º 1: “O pedido de viabilização de
qualquer utilização não agrícola de áreas integradas na Reserva Agrícola Nacional (RAN)
é formalizado através de requerimento dirigido ao presidente da entidade regional da
RAN.”.
A representatividade da Reserva Agrícola Nacional ocorrente na área de estudo encontrase ilustrada na Carta de Condicionantes (Fig. Ax-1.6 do Anexo 1 – Cartografia Temática).
Pela análise daquela carta, verifica-se que a infraestrutura existente se insere na sua
totalidade em áreas classificadas como RAN, definidas no respetivo PDM.
No Anexo 8 – Pareceres da RAN do Volume 3 – Anexos Técnicos apresentam-se os
pareceres favoráveis emitidos pela Entidade Regional do Norte da Reserva Agrícola
Nacional no âmbito do projeto em estudo. Assim, verifica-se a compatibilidade do projeto
com esta condicionante.

10.3.1



Outros Condicionantes

Áreas Sensíveis na Área de Implantação dos Projetos

São consideradas como áreas sensíveis, segundo o disposto no Decreto-Lei nº151B/2013, de 31 de outubro:


Áreas Protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de
julho;



Sítios da Rede Natura 2000, Zonas Especiais de Conservação e Zonas de Proteção
Especial, classificadas nos termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, no
âmbito das Diretivas n.ºs 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de abril de 1979, relativa
à conservação das aves selvagens, e 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de maio de
1992, relativa à preservação dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens;



Zonas de proteção dos bens imóveis classificados ou em vias de classificação
definidas nos termos da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro.
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A zona em estudo não se insere em áreas incluídas na Rede Nacional de Áreas
Protegidas, nem classificadas no âmbito da Rede Natura 2000 (Zonas de Proteção
Especial – ZPE e Sítios de Interesse Comunitário – SIC).
A 15 km a sudeste localiza-se o Sitio Valongo (PTCON0024), integrado na Lista Nacional
de Sítios – I fase, pela Resolução do Concelho de Ministros nº 142/97, de 28 de agosto e a
noroeste, e cerca de 23 km localiza-se o Sítio Litoral Norte (PTCON0017), integrado na
Lista Nacional de Sítios – 2 fase, pela Resolução do Concelho de Ministros nº 76/00, de 5
de julho.
Adicionalmente é apenas de referir a relativa proximidade (cerca de 7 km a oeste) da
Paisagem Protegida Regional do Litoral de Vila do Conde e Reserva Ornitológica de
Mindelo, classificada como área protegida de âmbito regional (nos termos do n.º 2 do
artigo 15.º do Decreto -Lei n.º 142/2008, de 24 de julho).
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11. PAISAGEM
11.1

Metodologia

A paisagem é entendida e analisada como a parcela do meio ambiente que integra o
conjunto das entidades naturais (componentes socioculturais, ordenamento e ocupação do
solo) e de visualização, existentes num dado local.
Para compreender os aspetos paisagísticos mais relevantes da zona de intervenção do
projeto, procedeu-se à análise e caracterização das áreas de influência visual que o
envolvem.
Considerou-se assim nesta análise, e face à localização do projeto e características
hipsométricas da zona, uma área de estudo com cerca de 3 km de largura face ao projeto,
que permite o devido enquadramento face à envolvente, onde as altitudes mais elevadas
lhes conferem uma potencial visualização sobre a área do projeto.
Deste modo, com base na cartografia disponibilizada online pela ESRI aos seus
utilizadores, nomeadamente elementos topográficos e fotografia aérea e no
reconhecimento de campo, analisam-se e caracterizam-se seguidamente, os aspetos
relativos ao relevo e à humanização, considerados como importantes para a compreensão
do carácter da paisagem.
No que se refere ao relevo foi elaborada cartografia temática no sentido de identificar e
realçar os aspetos morfológicos mais importantes presentes na área em análise,
nomeadamente a hipsometria e os declives.
Procedeu-se também ao estudo dos elementos condicionadores da visualização da
paisagem, de forma a fundamentar a definição de unidades de paisagem (zonas
homogéneas), do seu valor cénico e qualidade visual, bem como a determinação da sua
vulnerabilidade e capacidade de absorção, face às alterações pontuais que irão resultar da
implantação do projeto, permitindo deste modo a identificação e avaliação dos impactes
visuais previsíveis.

11.2

Caracterização Geral da Área de Influência do Projeto

A exploração agrícola em estudo, já existente e em pleno funcionamento, localiza-se na
freguesia de Guilhabreu, concelho de Vila do Conde, distrito do Porto.
Como referido, a análise do relevo característico da região baseou-se nas Cartas de
Hipsometria (Fig. Ax-1.8 do Anexo 1 – Cartografia Temática) e de Declives (Fig. Ax-1.9 do
Anexo 1 – Cartografia Temática), elaboradas para o presente estudo.
Para a elaboração da Carta de Hipsometria (Fig. Ax-1.8 do Anexo 1 – Cartografia
Temática) foram definidos escalões altimétricos de 25 em 25 m.
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A área de estudo é caracterizada por ser uma região relativamente aplanada. Nesta área
destaca-se uma área mais movimentada com cerca de 230m no ponto mais elevado
localizada a Este do projeto, cuja linha de festo apresenta um sentido predominante NOSE rodando na proximidade do projeto para Sul.
Da análise da Carta de Hipsometria constata-se que a exploração agrícola se desenvolve a
cotas em torno dos 120m.
Na análise dos declives (Fig. Ax-1.9 do Anexo 1 – Cartografia Temática), foram definidas
as seguintes classes:


< 5º;



5 - 15º;



15 - 25º;



25 - 45º;



> 45º.

A exploração agrícola insere-se numa zona de relevo plano (declives inferiores a 5%),
apresentando-se como uma zona depressionária, ladeada por elevações de baixa altitude.
Estas elevações exibem morfologia e altitudes distintas que derivam da sua natureza
geológica.

11.3

Unidades de Paisagem

Como base para a definição das unidades de paisagem presentes na área em análise
importa ter em consideração o conceito de paisagem e o de unidade de paisagem.
Por paisagem entende-se a imagem global, dinâmica e evolutiva, abrangente de "uma área
heterogénea de território composta por um conjunto de ecossistemas interactuantes que se
repetem através dela de forma semelhante" (Forman, R.T.T e Godron, M. 1986, p.11) e
que é “resultante da combinação entre a natureza, as técnicas e a cultura do homem”
(Pitte, J.R. 1983).
Como unidade de paisagem considera-se "uma área que pode ser cartografada,
relativamente homogénea em termos de clima, solo, fisiografia e potencial biológico, cujos
limites são determinados por alterações em uma ou mais dessas características" (Naveh e
Lieberman (1994, p. 208)).
Em termos de enquadramento regional, a bacia visual da zona de intervenção abrange, de
acordo com o estudo elaborado pela Universidade de Évora, para a Direcção-Geral do
Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano (Cancela d’Abreu et al. 2004)(1), as
unidades de paisagem designadas por Serras de Valongo (8) e Litoral a Norte do Porto
(29).

(1) – Cancela d’Abreu, A. et al., 2004 – Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal
Continental. DGOTDU., Lisboa.
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Estas unidades, definidas a uma escala reduzida (escala 1: 350 000), permitem o
enquadramento da área de influência visual da zona de intervenção. Contudo, a uma
escala de maior detalhe (1: 25 000), a análise da área de estudo requer uma definição de
maior pormenor, em termos de subunidades da paisagem, para as zonas mais próximas.
Nesse sentido, tendo por base a fotografia aérea e o reconhecimento de campo, definiramse as seguintes subunidades da paisagem:


Área Social;



Área Industrial;



Verde Urbano;



Área Agrícola;



Área Florestal;



Matos.

As unidades e subunidades da paisagem referidas encontram-se cartografadas na Carta
das Unidades de Paisagem (Fig. Ax-1.10 do Anexo 1 – Cartografia Temática),
apresentando-se de seguida uma descrição de cada uma delas.

11.3.1 Unidade de Paisagem Serras de Valongo

A paisagem desta unidade caracteriza-se sobretudo por uma sucessão de colinas de
declives acentuados ("serras"), com formas bem marcadas e evidenciadas pela presença
de uma crista quartzítica a sul de Valongo, sendo estas colinas predominantemente
revestidas por eucaliptais, em simultâneo com uma elevada densidade e dispersão de
construções de vários tipos, sobretudo na parte inferior das encostas e nos vales.
O vale do rio Leça, bastante encaixado, também reforça o acidentado do relevo. Pela
inclinação das encostas e a pobreza dos solos, esta área revela uma clara aptidão
florestal. Algumas manchas nos vales ou na parte inferior das encostas encontram-se
ocupadas por uma agricultura diversificada, com milho, pastagens, hortícolas, algum
cereal, num mosaico policultural que quebra a monotonia dos eucaliptais - sendo que estes
se estendem por vezes até ao vale.
Mas o que sobretudo quebra esta monotonia é a dispersão, variedade e densidade de
construções. Pela proximidade relativamente ao Porto e, também, pela sua localização
numa região com a densidade populacional mais elevada do país, esta unidade tem de
facto uma forte ocupação urbana e industrial. Enquanto a parte superior das encostas e as
cumeadas se encontram mais livres desta ocupação, na parte inferior das encostas e nos
vales a construção é densa, diversificada e desordenada: moradias isoladas, prédios de
variadas dimensões, armazéns, pequenas e médias indústrias, comércio, serviços, etc. A
disposição destes vários edifícios na paisagem, a que está associada uma densa rede de
comunicação, induz a uma sensação dominante de desordem.
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De qualquer modo, e apesar da ocupação desajustada dos vales e da parte inferior das
encostas, estes relevos (serras de S. Justa, de Pias, do Castiçal, das Flores, de S. Iria, de
Banjas, da Boneca e de S. Antoninho) estabelecem como que uma barreira verde à cidade
do Porto, destacando-se pela altitude e pelo acentuado do relevo.

11.3.2 Unidade de Paisagem Litoral a Norte do Porto

Esta unidade de paisagem é caracterizada por uma morfologia plana e ondulada, a qual
apresenta uma matriz básica de significativas áreas agrícolas e florestais com o respetivo
povoamento disperso, a que se adicionaram em tempos recentes, de forma desordenada e
sem respeito por aquela matriz, grandes equipamentos e infraestruturas (aeroporto,
autoestradas e vias rápidas), unidades industriais e armazéns, loteamentos urbanos,
parques de materiais, etc.
A faixa litoral não difere substancialmente da que se lhe segue para norte. De facto, entre o
Mindelo e Perafita, a costa é baixa, com praia contínua e uma ocupação edificada já
relativamente importante, resultado do crescimento pouco cuidado de muito antigas
povoações ligadas à pesca e à agricultura. Os férteis campos agrícolas e algumas matas
encostam quase à praia quando estas não estão ladeadas por construção.

11.3.3 Subunidades de Paisagem



Área Social

A Área Social está sobretudo associada a um povoamento descontínuo, seguido de vários
núcleos ou aglomerados, os quais se desenvolvem ao longo das estradas existentes e
também em grande dependência face às áreas de maior vocação agrícola.
Esta associação, atividade agrícola / espaço urbano, traduz-se numa maior densidade de
ocupação urbana nas zonas de mais baixa altitude e de relevos mais aplanados e que
favoreceram a implantação do povoamento em estreita articulação com a prática da
atividade agrícola.
Na envolvente da exploração agrícola esta subunidade de paisagem corresponde aos
vários aglomerados populacionais da freguesia de Guilhabreu.
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FIG. IV. 28 - Pormenor da M553 e habitações da envolvente da exploração agrícola



Área Industrial

Esta subunidade, Área Industrial, é assinalada por uma maior concentração no espaço de
armazéns de média dimensão, e que tende a ocorrer de forma isolada e autónoma face à
Área Social.
Destacam-se algumas manchas deste tipo de subunidade de paisagem, situando-se a
mais próxima a cerca de 600 m a sul da exploração agrícola em estudo.

FIG. IV. 29 - Área industrial existente a sul da exploração agrícola –
Complexo Industrial de Guilhabreu
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Verde Urbano

Na área de estudo tem apenas destaque uma manha deste tipo de subunidade de
paisagem, localizada a cerca de 1500 m a Este da exploração agrícola em estudo, e que
corresponde ao Parque de São Pedro de Avioso, inserido na freguesia de S. Pedro de
Avioso e Vila de Castelo da Maia, no concelho da Maia.



Área Agrícola

A Área Agrícola corresponde a uma subunidade com grande representação na área de
estudo, sobretudo, no concelho de Vila do Conde, ocupando a quase totalidade da área de
implantação do projeto e envolvente. São constituídos por longas parcelas agrícolas
dispostas alternadamente com parcelas florestais.

FIG. IV. 30 - Área agrícola existente da envolvente da exploração agrícola



Área Florestal

A Área Florestal na envolvente imediata é dominada essencialmente por eucaliptal,
apresentando maior expressão nas envolventes norte e este da exploração agrícola.

FIG. IV. 31 - Pormenor da área florestal existente na área envolvente da exploração
agrícola
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Matos

Na área de estudo esta subunidade de paisagem é caracterizada por áreas de vegetação
arbustiva baixa (urzais-tojais e giestais), sendo pouco frequentes ou inexistentes estruturas
arbóreas.

11.4

Qualidade Visual da Paisagem

A paisagem, para além da realidade cénica e geográfica, comporta uma vertente cultural
que não pode deixar de ser considerada como fator de qualificação do espaço.
Sendo a paisagem o resultado da interação entre as caraterísticas biofísicas,
geomorfológicas, climáticas, etc. presentes num determinado território e as ações que
sobre ele o Homem processa, reveste-se do maior interesse a sua caraterização bem
como a análise da compatibilização entre os usos presentes e/ou previstos e as
especificidades da base de suporte dessas atividades, já que a qualidade visual de uma
determinada paisagem decorre do balanço / equilíbrio entre estes dois fatores.
Dado que a qualidade visual da paisagem é, em si, um recurso natural e, como tal, não é
um bem inesgotável nem se mantém inalterável face às ações humanas que se processam
sobre o território, importa que, em Estudos de Impacte Ambiental, este aspeto seja
analisado, quantificado e incluído como mais um parâmetro a ponderar no conjunto dos
recursos biofísicos.
Embora a quantificação do valor cénico de uma paisagem tenha sempre um caráter mais
ou menos subjetivo, analisaram-se e valoraram-se, de forma desagregada, alguns dos
aspetos normalmente utilizados em estudos de paisagem e que constituem os seus
componentes naturais e estruturais.
A análise e cruzamento de elementos biofísicos e de humanização da paisagem, aos quais
se atribui uma determinada valoração, tenta de certa forma minimizar a subjetividade
inerente à análise do seu valor cénico da paisagem.
Na elaboração da Carta de Qualidade Visual da Paisagem (Fig. Ax-1.11 do Anexo 1 –
Cartografia Temática) recorreu-se a informação constante na cartografia temática
elaborada para a área em estudo, bem como ao reconhecimento de campo efetuado.
Para a elaboração desta cartografia cruzaram-se primeiramente os seguintes parâmetros:
- Relevo;
- Uso do Solo.
Relativamente ao relevo, e de acordo com o comummente aceite em estudos de
paisagem, considera-se que as paisagens com qualidade visual mais elevada se
encontram relacionadas com relevos mais vigorosos, enquanto as paisagens de menor
qualidade visual correspondem a zonas morfologicamente mais planas ou de maior
uniformidade topográfica.
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No que se refere ao uso do solo considerou-se que as áreas de maior qualidade visual
correspondem às zonas de área social, área florestal de proteção e área florestal de
produção.
O valor mais baixo foi atribuído às áreas planálticas da envolvente com usos industrial,
espaço canal e áreas degradadas.
No Quadro IV. 37 apresentam-se os parâmetros considerados para a análise da qualidade
visual da paisagem, assim como os parâmetros corretivos.
Quadro IV. 37 – Qualidade Visual da Paisagem – Matriz de Ponderação
Valor da Qualidade Visual
Parâmetro Analisado

Baixa
(1)

Plano (0 a 5%)
Relevo

Média
Baixa (2)

Média
Elevada (3)



Moderado a Ondulado (5 a 25%)



Muito inclinado (25% a 45%)



Escarpado (>45%)



Área social

Uso do Solo

Elevada
(4)



Área Industrial



Espaço Canal



Área florestal de proteção



Área florestal de produção



Área agrícola



Matos



Área degradadas



A Carta de Qualidade Visual da Paisagem resultou assim do cruzamento dos valores
constantes no quadro anterior e da agregação desses resultados em três classes, de
acordo com os escalões indicados no Quadro IV. 38.
Quadro IV. 38 – Classes de Qualidade Visual da Paisagem
Ponderação

Qualidade Visual da Paisagem

<3

Baixa

3–4

Média

>4

Elevada

Da análise da cartografia (Fig. Ax-1.11 do Anexo 1 – Cartografia Temática), elaborada de
acordo com a metodologia descrita, verifica-se que a área onde se encontra implantada a
exploração agrícola apresenta no geral qualidade visual média.
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As áreas de menor qualidade visual correspondem às áreas florestais existentes na área
de estudo.

11.5

Capacidade de Absorção Visual

Por capacidade de absorção visual, entende-se a maior ou menor aptidão que uma
paisagem possui para integrar determinadas alterações ou modificações sem diminuir as
suas qualidades visuais.
A Carta de Capacidade de Absorção Visual (Fig. Ax-1.12 do Anexo 1 – Cartografia
Temática) foi elaborada, considerando a sobreposição das bacias visuais geradas a partir
de potenciais locais com vista sobre a exploração agrícola em estudo, definidos com base
na topografia e reconhecimento de campo. Esta carta permite definir as zonas em torno da
área de implantação do projeto com potencial maior capacidade de absorção visual,
correspondentes aos locais com uma menor sobreposição de bacias.
As simulações foram efetuadas considerando os seguintes parâmetros para o observador:


2 m de altura;




360º no plano;
90º a -90º na vertical;



Raio de 6 000 m.

No presente estudo consideraram-se como pontos potenciais de maior acessibilidade
visual, os que estão assinaladas na Fig. Ax-1.12 do Anexo 1 – Cartografia Temática e que
representam os núcleos com observadores mais próximos e/ou localizados em pontos
topograficamente mais elevados, os quais se localizam maioritariamente a noroeste e a
oeste da exploração agrícola.
Em termos de classificação foram consideradas quatro classes (Quadro IV. 39), definidas
em função da sobreposição de bacias visuais.
Quadro IV. 39 – Classificação da Capacidade de Absorção Visual
Sobreposição de Bacias
Visuais

Capacidade de Absorção Visual da
Paisagem

< 10

Elevada

10-20

Média

> 20

Baixa

É de salientar que esta análise é baseada exclusivamente na morfologia do terreno, não
integrando a vegetação do andar arbóreo e elementos construídos, o que poderá originar
zonas com menor capacidade de absorção do que as realmente identificadas. Será ainda
de referir que a classe muito elevada corresponde à situação onde não existe qualquer
sobreposição de bacias visuais.
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Da análise da cartografia, elaborada de acordo com a metodologia descrita, verifica-se que
a maior parte da área de projeto insere-se na classe média a elevada capacidade de
absorção visual, resultado da sua localização numa zona de relevo plano o que lhe confere
uma baixa visualização a partir dos observadores da envolvente.

11.6

Sensibilidade Visual

O conceito sensibilidade visual de uma paisagem, parâmetro que indica o grau de
afetação de uma paisagem pela alteração/introdução de determinada ação exterior, varia
na razão inversa da capacidade de absorção visual o que significa, à partida, que quanto
menor for a capacidade de absorção de um determinado espaço maior será a sua
sensibilidade.
Para a elaboração da Carta de Sensibilidade Visual da Paisagem (Fig. Ax-1.13 do Anexo 1
fez-se o cruzamento das Cartas de Capacidade de Absorção
Visual e Qualidade Visual da Paisagem, tendo os resultados sido agregados nas classes
apresentadas no Quadro IV. 40.
– Cartografia Temática)

Quadro IV. 40 – Classes de Sensibilidade Visual da Paisagem
Sensibilidade Visual da Paisagem

Ponderação

Baixa

<25

Média

25-50

Elevada

>50

Da análise desta carta, verifica-se que a exploração agrícola em estudo se localiza em
zonas de média ou de baixa sensibilidade visual.
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12. PATRIMÓNIO
12.1

Metodologia

Os trabalhos arqueológicos realizados consistiram nas seguintes tarefas:


Planeamento e levantamento bibliográfico de toda a informação;



Realização de prospeções arqueológicas na área da exploração existente.

O levantamento bibliográfico executado demonstrou a inexistência de ocorrências
patrimoniais na área de projeto.
Os trabalhos arqueológicos foram executados segundo o Regulamento dos Trabalhos
Arqueológicos (Decreto-Lei n.º 270/99 de 15 de julho; alteração ao Decreto-Lei
n.º 270/99, no Decreto-Lei n.º287/2000 de 10 de novembro), o Decreto-Lei n.º 69/2000 de
3 de maio (Regulamentação dos Procedimentos de AIA), alterado e republicado pelo
Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de novembro) os Decretos-lei n.º 114/2012 e
n.º 115/2012, de 25 de maio de 2012 (Lei orgânica das Direções Regionais de Cultura e da
Direção-Geral
do
Património
Cultural,
respetivamente)
e
pretendem
cumprir os termos de referência para o descritor património arqueológico em estudos de
Impacte Ambiental (Circular do Instituto Português de Arqueologia, de 10 de setembro de
2004).

12.2
12.2.1

Levantamento de Informação
Escala de Análise Geográfica

A situação atual do fator Património circunscreve uma pequena área de enquadramento
histórico, que tem a finalidade de integrar os elementos patrimoniais registados nas
prospeções arqueológicas.

12.2.2 Recolha Bibliográfica

O levantamento da informação de cariz patrimonial e arqueológico incidiu sobre os
seguintes recursos:


Portal do Arqueólogo: Sítios (Base de Dados Nacional de Sítios Arqueológicos)2 da
responsabilidade da Direção Geral do Património Cultural (DGPC).



IGESPAR: Património (Registo sistemático dos procedimentos de classificação com
decisão intermédia ou final)3 da responsabilidade da Direção Geral do Património
Cultural (DGPC).

2

http://arqueologia.igespar.pt/index.php?sid=sitios

3

http://www.igespar.pt/pt/patrimonio/pesquisa/
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Sistema de Informação para o Património Arquitetónico do Instituto da Habitação e da
Reabilitação Urbana4.



IGeoE-SIG: Instituto Geográfico do Exército5.



Plano Municipal de Vila do Conde, ratificado pela Resolução do Conselho de Ministros
nº 166/95, DR, I Série-B, n.º 285 de 12 de dezembro de 1995, 7136-7751.



Bibliografia publicada sobre a região.

12.2.3 Análise toponímica

A análise dos topónimos recenseados na CMP 1:25 000 verificou a ausência de topónimos
com potencial significado arqueológico na área de projeto da instalação em estudo.

12.2.3.1

Visibilidade do Terreno

O descritor de visibilidade do terreno encontra-se organizado em duas categorias
subordinadas: a primeira consiste numa análise geral da visibilidade do terreno que nos
permite distinguir as grandes unidades de observação; a segunda distingue-se pela
necessidade de pormenorizar o grau de visibilidade boa do terreno.
Quadro IV. 41 – Graus de visibilidade do terreno
Intransponível ao percurso pedestre
1
Arvoredo denso, mas com o mato medianamente limpo.
Visibilidade mista do terreno
2
Facilita o percurso pedestre e a observação geral do
terreno
Arvoredo pouco denso e com vegetação acima do joelho.
Visibilidade média do terreno
3
Facilita o percurso pedestre e a observação de
construções
Arvoredo pouco denso e com vegetação abaixo do joelho.
Visibilidade boa do terreno
4
Facilita o percurso pedestre, a observação de construções
e de materiais arqueológicos
Sem arvoredo, com vegetação abaixo do joelho, grande
quantidade de entulho e de lixo recente.
Solo urbano
5
Observação de construções, mas superfície de solo
original sem qualidade de observação
Sem arvoredo, sem vegetação e com o terreno
Aterros e escavações
6
completamente revolvido.
Superfície do solo original sem qualidade de observação.
Área vedada
Intransponível ao percurso pedestre
7
Terreno de forte inclinação
Percurso pedestre dificultado por questões de segurança
8
Arvoredo pouco denso e vegetação rasteira.
Áreas de fogo e de desmatação
9
Facilita o percurso pedestre, a observação de construções
e de materiais arqueológicos.
Visibilidade má do terreno

4

http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPASearch.aspx?id=0c69a68c-2a18-4788-9300-11ff2619a4d2

5

http://www.igeoe.pt/
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Quadro IV. 42– Grau de diferenciação do descritor 4
Vegetação rasteira a cobrir a quase totalidade do solo.
Visibilidade mínima da
4.1
Observação facilitada de construções, mas com identificação
superfície do solo
difícil de materiais arqueológicos.
Vegetação rasteira a cobrir parcialmente o solo.
Visibilidade intermédia da
4.2
Observação facilitada de construções e identificação razoável de
superfície do solo
materiais arqueológicos.
Solo limpo por trabalhos agrícolas recentes.
Visibilidade elevada da
4.3
Observação facilitada de construções e de materiais
superfície do solo
arqueológicos.

Ficha de Sítio

12.2.3.2

O registo dos sítios com valor patrimonial identificados no decorrer dos trabalhos de campo
é feito numa ficha criada para este efeito.
A Ficha de Sítio encontra-se organizada em cinco grupos de descritores relacionados com
os seguintes objetivos:


Identificação.



Localização administrativa e geográfica.



Descrição da Paisagem



Caracterização do material arqueológico



Caracterização das estruturas



Avaliação e classificação do valor patrimonial.



Avaliação e classificação do Valor de impacte patrimonial.
Quadro IV. 43 – Grupo de descritores relacionado com a identificação de sítio

Número
Designação
CNS
Tipo de sítio
Período
Tipo de trabalhos
realizados

Numeração sequencial dos sítios identificados
Nome do lugar identificado ou do topónimo mais próximo situado na mesma
freguesia
Classificação Numérica de Sítios, atribuída na Base de Dados Endovélico (IPA)
Utilização de listagem existente na Base de Dados Endovélico (IPA)
Utilização de listagem existente na Base de Dados Endovélico (IPA)
Utilização de listagem existente na Base de Dados Endovélico (IPA)

Classificação oficial

Tipo de Classificação Oficial

Legislação

Decreto-Lei que define a Classificação Oficial

ZEP

Zona Especial de Proteção, com o Decreto Lei que a define

Quadro IV. 44 – Grupo de descritores relacionado com a localização de sítio
Topónimo

Topónimo na CMP 1:25000 mais próximo situado na mesma freguesia

Lugar

Nome do lugar situado mais próximo, considerando sempre as fontes orais.

Freguesia

Freguesia onde está localizado

Concelho

Concelho onde está localizado

Sistemas de Coordenadas

Coordenadas com o datum 73

C.M.P.

Número da folha da Carta Militar de Portugal esc. 1:25000
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Quadro IV. 45 – Grupo de descritores relacionado com a descrição da paisagem
envolvente
Acessibilidade

Tipo de Acessos e respetiva inventariação

Âmbito geológico

Caracterização geológica sumária do local de implantação do sítio

Relevo

Descrição sumária do relevo onde o sítio se encontra implantado

Coberto vegetal

Descrição sumária da vegetação que cobre e circunda o sítio

Uso do solo

Descrição do uso do solo, no local implantação do sítio

Controlo Visual da
Paisagem
Tipo de vestígios
identificados

Descreve a amplitude da paisagem observável a partir do sítio
Caracterização dos vestígios que permitiram a identificação do sítio

Quadro IV. 46 – Grupo de descritores relacionado com a caracterização do material
arqueológico
Área de dispersão
Caracterização da área de dispersão do material arqueológico
Caracterização da forma como o material arqueológico se distribui pela
Tipo de dispersão
área do sítio
Tipo de material presente
Recenseamento dos tipos de material arqueológico observados no sítio
Características do material
identificado

Descrição mais pormenorizada do material arqueológico observado

Cronologia do material identificado

Caracterização cronológica do material arqueológico observado

Quadro IV. 47 – Grupo de descritores relacionado com a caracterização das estruturas
Estado de conservação
Descrição da planta e relação
espacial das estruturas
Modo de Construção
Materiais de Construção
Descrição das estruturas

Caracterização do estado de conservação das estruturas
Descrição da forma como as estruturas identificadas se organizam
espacialmente
Descrição do modo de construção de cada estrutura
Descrição dos materiais usados na construção de cada estrutura
Descrições das características de cada estrutura que não tenham
sido assinaladas nos campos anteriores

Interpretação funcional das
estruturas

Proposta da função de cada estrutura

Elementos datantes da estrutura

Registo de eventuais elementos datantes intrínsecos a cada estrutura

12.2.3.3

Registo Fotográfico

O registo fotográfico realizado teve como objetivos a obtenção de imagens dos sítios com
valor patrimonial, da paisagem envolvente, do relevo e da vegetação que cobria o terreno,
na área envolvente da instalação existente.

12.2.3.4

Registo Cartográfico

A área de projeto foi delimitada na Carta Militar de Portugal, mais concretamente nas
folhas n.º 97 e 100 (Fig.Ax_1.9 do Anexo 1 – Cartografia Temática à escala 1:15000).
O projeto em estudo e o grau de visibilidade do terreno constam na cartografia de projeto,
à escala 1:1000 (Fig.Ax_1.10 do Anexo 1 – Cartografia Temática à escala 1:1000).
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Quadro IV. 48 – Localização das ocorrências patrimoniais identificadas na área de estudo
Nº

Designação

Concelho

Freguesia

M

P

1

Milreus

Vila do Conde

Guilhabreu

158000

480500

2

Carvalhas

Vila do Conde

Guilhabreu

158750

480300

12.2.3.5

Informação Oral

No decorrer das prospeções arqueológicas sistemáticas não se obteve informação oral
relevante para este estudo.

12.2.4 Caracterização do Valor Patrimonial

O Valor Patrimonial de cada sítio é avaliado numa escala numérica, resultando da média
ponderada de vários fatores expressos no seguinte quadro seguinte quadro:
Quadro IV. 49 – Fatores usados na avaliação patrimonial e respetiva ponderação
Valor da Inserção Paisagística

2

Valor da Conservação

3

Valor da Monumentalidade

2

Valor da raridade (regional)

4

Valor cientifico

7

Valor histórico

5

Valor Simbólico

5

Por Valor da Inserção Paisagística entende-se a forma como o sítio se relaciona com o
espaço envolvente, se esta relação acrescenta ou não valor ao sítio, assim como a
avaliação da qualidade desse espaço. Se, por exemplo, a paisagem onde o sítio se
encontra se apresentar semelhante à paisagem original, entenda-se a paisagem
contemporânea da construção e utilização do sítio, a sua inserção paisagística será
considerada “com interesse”.
Se não for possível determinar este valor, o mesmo não contribuirá para o cálculo do Valor
Patrimonial.
Quadro IV. 50 – Descritores do valor da inserção paisagística e respetivo valor numérico
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Com Interesse

5

Com pouco interesse

3

Sem Interesse

1

Indeterminável

Nulo
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O Valor da Conservação avalia o estado de conservação da incidência patrimonial em
questão. Do valor deste item pode depender uma decisão de conservação e/ou restauro de
um sítio, já que é mais profícuo, se todas as outras variáveis forem iguais, investir na
conservação de um sítio em bom estado do que num sítio em mau estado.
O nível de conservação de um sítio subterrado é desconhecido, portanto este critério não
será tido em conta na determinação do Valor Patrimonial.
Quadro IV. 51 – Descritores do valor da conservação e respetivo valor numérico
Bom
5
Regular

3

Mau

1

Desconhecido

Nulo

O Valor da Monumentalidade considera o impacte visual da incidência patrimonial no meio
envolvente, dada as suas características arquitetónicas e artísticas. Avalia
simultaneamente o impacto que resulta de uma intenção evidente dos construtores do sítio
em questão e o impacto que é atualmente observável, que decorre da evolução do sítio e
da paisagem onde se insere, assim como da evolução das categorias culturais que
reconhecem, ou não, a monumentalidade de um sítio.
É claro que a atribuição deste valor deve ser avaliada regionalmente. A valorização das
suas características arquitetónicas e artísticas será feita tendo em consideração a sua
relevância a nível regional.
Também neste caso não será possível determinar o Valor da Monumentalidade de um sítio
totalmente enterrado e nesse caso este critério não será tido em conta na determinação do
Valor Patrimonial.
Quadro IV. 52 – Descritores do valor da monumentalidade e respetivo valor numérico
Elevado

5

Médio

3

Reduzido

1

Indeterminável

Nulo

O Valor da Raridade é determinado pela quantidade de incidências patrimoniais com as
mesmas características daquela que se encontra em avaliação na região em estudo.
Haverá situações, por incapacidade de caracterizar convenientemente o objeto em estudo,
em que se desconhecerá a raridade do mesmo. Nesse caso este critério não será tido em
conta na determinação do Valor Patrimonial.
Quadro IV. 53 – Descritores do valor da raridade e respetivo valor numérico
Único

5

Raro

4

Regular

3

Frequente

1

Desconhecido

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
Exploração Agrícola Teixeira do Batel, Lda.
março.2015
Rev.00

Nulo

pág.117

Volume 2 – Relatório Síntese

O Valor científico é o resultado do potencial que se atribui, ao sítio em avaliação, para o
conhecimento das sociedades que o construíram e utilizaram. É também tida em conta a
forma como se julga que o sítio possa contribuir para o estudo das questões científicas que
estejam na agenda da investigação. Este valor é independente da antiguidade atribuída à
incidência patrimonial em questão.
Mais uma vez, se este valor for indeterminável, não será tido em conta na determinação do
Valor Patrimonial.
Quadro IV. 54 – Descritores do valor científico e respetivo valor numérico
Elevado

5

Médio

3

Reduzido

1

Indeterminável

Nulo

No Valor histórico valoriza-se a importância que a incidência patrimonial tem como objeto
representativo de um determinado período histórico na região em questão. Neste caso a
antiguidade do objeto já será considerada, visto que, em geral, conservam-se menos
vestígios dos períodos históricos mais recuados, o que aumenta a importância de cada
vestígio singular.
Também é considerado na atribuição deste valor que para o conhecimento das sociedades
pré-históricas, assim como para o conhecimento de muitos aspetos das sociedades
históricas e mesmo contemporâneas, os vestígios materiais são a única fonte de
informação disponível.
Também neste caso é possível que este valor seja indeterminável e consequentemente
não será utilizado no cálculo do valor patrimonial.
Quadro IV. 55 – Descritores do valor histórico e respetivo valor numérico
Elevado

5

Médio

3

Reduzido

1

Indeterminável

Nulo

Com o Valor simbólico pretende-se avaliar a importância que a incidência patrimonial tem
para as comunidades que usufruem dela atualmente. A atribuição deste valor depende da
perceção do lugar do objeto na identidade comunitária, da relação afetiva que as
populações mantêm com ele, da importância na sua vivência social e religiosa. Se não for
possível determinar este valor, o mesmo não será usado para calcular o Valor Patrimonial.
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Quadro IV. 56 – Descritores do valor simbólico e respetivo valor numérico
Elevado

5

Médio

3

Reduzido

1

Indeterminável

Nulo

Se todos os fatores forem considerados, o Valor Patrimonial mais baixo atribuível será
igual a 4, enquanto o valor mais alto será igual a 20. Só será obtido um valor patrimonial
inferior a 4, o que corresponde à Classe E de Valor Patrimonial, se os únicos fatores
considerados no cálculo do Valor Patrimonial forem aqueles cujo grau de ponderação é o
mais baixo, a saber, o Valor da Inserção Paisagística, o Valor da Conservação e o Valor da
Monumentalidade. Num caso destes o Valor Patrimonial obtido reflete sobretudo o
desconhecimento acerca da incidência patrimonial em questão e portanto deve ser
manuseado com muita cautela.
Conforme o Valor Patrimonial cada incidência patrimonial é atribuível a uma Classe de
Valor Patrimonial, correspondendo a Classe A às incidências patrimoniais de valor mais
elevado e a classe E às incidências patrimoniais com menor valor.
Quadro IV. 57 – Relação entre as classes de valor patrimonial e o valor patrimonial

12.3

Classe de Valor Patrimonial

Valor Patrimonial

A

≥16 ≤20

B

≥12 <16

C

≥8 <12

D

≥4 <8

E

<4

Localização Geográfica e Administrativa

O projeto localiza-se no distrito de Porto, concelho de Vila do Conde e freguesia de
Guilhabreu.

12.4

Caracterização Patrimonial

O atual projeto encontra-se implantado numa zona agrícola de pequena dimensão, não se
tendo verificado problemas à observação rigorosa do solo.
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FIG. IV. 32 – Vista geral do terreno (boa visibilidade)

Relativamente ao relevo, este é pouco acentuado, correspondendo a uma zona de colinas
suaves, marcadas por pequenas linhas de água.

12.4.1 Ocorrências patrimoniais

Os trabalhos realizados não revelaram a existência de ocorrências patrimoniais na área de
projeto, quer de natureza arqueológica, quer com significado arquitetónico ou etnográfico.
Na área de enquadramento histórico, registaram-se somente dois locais com valor
patrimonial mas sem impacte direto ou indireto, uma vez que a exploração se encontra em
pleno funcionamento não estando prevista a construção de novas infraestruturas (Quadro
IV. 58).

Quadro IV. 58 – Ocorrências patrimoniais identificadas na área de enquadramento
histórico
Nº

Designação

1

Milreus

2

Carvalhas

Tipo de Sítio

CNS

Cronologia

Vestígios Diversos

5542

Indeterminado

Endovélico, agosto de 2012

Mamoa

3839

Neo-Calcolítico

Endovélico, agosto de 2012
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V - IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTES AMBIENTAIS

1.

METODOLOGIA

A análise de impactes desenvolvida no âmbito de um Estudo de Impacte Ambiental
constitui um processo complexo, tendo em conta a diversidade intrínseca do ambiente
potencialmente afetado, traduzida na grande diferenciação de natureza e tipologia dos
impactes.
O leque dos potenciais impactes de um projeto abrange os fatores físicos e
ecológicos, os socioeconómicos e culturais, passando pelos fatores de qualidade
ambiental.
Desta forma a avaliação de impactes exige uma abordagem especializada
e multidisciplinar com especificidades próprias, nomeadamente ao nível das
metodologias e técnicas utilizadas. A análise específica, por fator ambiental, deve ser
complementada por um esforço de integração que pretende, tanto quanto possível, dar
base a uma análise global.
Nesta secção é feita a identificação, caracterização e avaliação dos impactes
decorrentes da implantação do projeto, analisando e indicando as medidas de
minimização e maximização dos impactes considerados mais significativos.
Como anteriormente referido, os impactes terão em conta apenas a Fase de
Exploração. As Fases de Construção e Desativação não foram consideradas, no
primeiro caso devido aa facto de todas as infraestruturas já se encontrarem
implantadas e a instalação estar em pleno funcionamento, no que respeita à Fase de
Desativação porque ainda não está definido um ano horizonte de projeto ou de tempo
de vida útil.
Relativamente à avaliação de impactes da fase de exploração, em cada área temática,
quando se justifique, são previamente apresentados alguns aspetos metodológicos
específicos que enquadram o desenvolvimento realizado e justificam as opções e
estrutura apresentada para a avaliação de impactes.
Os diversos fatores foram desenvolvidos de acordo com a profundidade e detalhe
correspondentes à sua importância e incidência. De uma maneira geral, foram
considerados os seguintes aspetos:
i) A avaliação de impactes na fase de exploração;
ii) A conclusão quanto à avaliação do projeto;
iii) Uma síntese dos impactes identificados;
iv) As medidas para a minimização de impactes negativos e maximização de
impactes positivos identificados.
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Os impactes foram classificados em positivos ou negativos, quantificados em reduzidos,
moderados ou elevados e de incidência direta ou indireta.
Foram ainda definidos pela sua duração e, nestes termos, classificados em
ou permanentes e avaliados quanto à sua reversibilidade ou
irreversibilidade.
temporários

Esta classificação sintetizada no Quadro V. 1 reveste-se necessariamente de alguma
subjetividade, devendo ser entendida sobretudo como uma avaliação relativa da
importância dos diferentes impactes.

Quadro V. 1 – Classificação de Impactes

Critérios de Classificação
Qualificação

2.

Tipo de Impacte
Positivo ou negativo

Magnitude

Reduzido, moderado ou elevado

Incidência

Direto ou indireto

Duração

Permanente ou temporário

Reversibilidade

Reversível ou irreversível

IMPACTES NA GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA

Não estando previstas quaisquer intervenções nas infraestruturas existentes, quer em
termos de ampliação, quer a nível de ocupação do solo, não se perspetivam impactes
ao nível da Geologia e Geomorfologia.

3.

IMPACTES NA OCUPAÇÃO DO SOLO

3.1

Metodologia

Para a avaliação dos impactes decorrentes das atividades da exploração atual sob
este fator, foram identificadas e particularizadas todas as ações potencialmente
geradoras de impacte nas diversas fases do seu desenvolvimento, e relacionadas com
as áreas onde essas ações possam ser consideradas impactantes.
A intensidade e a natureza dos impactes gerados pela alteração do uso do solo
dependem das suas potencialidades intrínsecas. Quanto maior for a potencialidade de
uso agrícola ou florestal de um determinado solo, mais amplas serão as alternativas
para a sua utilização. Uma alteração profunda do uso, em particular quando essa
utilização é não agrícola ou florestal, pode gerar impactes significativos, principalmente
quando os solos com essas caraterísticas são raros ou quando a tipologia da sua
ocupação assume um interesse ou valor particular.
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De referir que o empreendimento em análise se insere numa área aplanada
tipicamente rural, onde o tipo de práticas agrícolas desenvolvidas está intimamente
relacionado com a produção leite. Nestas áreas as explorações leiteiras são comuns e
correspondem regionalmente a um dos principais setores de atividade.

3.2

Avaliação de Impactes na Fase de Exploração

No que diz respeito à fase de exploração os impactes expectáveis podem ser divididos
em dois grupos que se discriminam de seguida:

3.2.1

Atividades Associadas à Exploração de Bovinos para Produção de Leite

A normal atividade da exploração obriga ao manuseamento e armazenamento de uma
série de substâncias e produtos químicos nas proximidades da área de produção.
Entre essas substâncias encontram-se, tanto produtos com um diminuto potencial
poluente, tais como as rações, e outros produtos que podem levantar alguns
problemas, p.e. medicamentos ou aditivos alimentares. Junto aos locais de
armazenamento e manuseamento destes materiais pode ocorrer a contaminação dos
solos, de forma direta ou por arrastamento das águas pluviais. Este tipo de situação, a
ocorrer, será acidental, por derrames ou quedas fortuitas dos contentores, fugas dos
materiais nos locais de armazenamento ou descarga, etc.
O impacte sobre a estrutura física ou química do solo dependerá, em larga escala, do
tipo de substância em causa e do quantitativo incorporado nos solos, antes que o
acidente seja detetado e as devidas medidas de contenção, limpeza ou
descontaminação sejam tomadas. Ainda assim, considera-se que este tipo de impacte,
a ocorrer, deverá ser negativo, mas pouco significativo, dada a muito reduzida
probabilidade de ocorrência, associada ao diminuto número e quantidade de
substâncias com potencial contaminante a manusear na exploração.

3.2.2

Gestão dos efluentes

O chorume (efluente líquido) produzido neste tipo de explorações pecuárias apresenta
um elevado teor em nutrientes para os solos. O efeito benéfico da fertilização dos
solos por estes chorumes pode suplantar largamente os potenciais efeitos prejudiciais,
caso se tomem as devidas medidas preventivas e cautelares.
Essas medidas passam pela correta avaliação da quantidade de efluentes a incorporar
nos solos, seleção da época de espalhamento mais apropriada, uso das técnicas
adequadas, respeito pelas caraterísticas físicas e químicas dos solos presentes,
atenção às necessidades das culturas, etc6.

6

Quelhas dos Santos, 1995.
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O chorume resultante da atividade pecuária apresenta três macronutrientes principais:
o azoto (N), o fósforo (P) e o potássio (K), apresentando, ainda, de forma secundária
outros macronutrientes tais como o cálcio, o magnésio e o sódio. Esse tipo de efluente
bruto apresenta, ainda, uma grande quantidade de microrganismos, valores elevados
de matéria orgânica e de sólidos suspensos, e quantidades apreciáveis de
micronutrientes. Salienta-se que do azoto total presente nos chorumes a percentagem
de Azoto amoniacal é bastante mais elevada do que a de Azoto nítrico, o que leva a
que possam existir perdas elevadas por volatilização do amoníaco e desnitrificação.
O espalhamento dos efluentes, para além de ser uma forma de completar o seu
tratamento permitirá incorporar nos solos de forma orgânica quantidades apreciáveis
de nutrientes e água (o que poderá ser bastante relevante nas épocas mais secas).
Tal como foi referido anteriormente, a área total das várias parcelas de terreno onde
será efetuado o espalhamento é de cerca de 214,86 ha. Salienta-se que esta
operação, contribuirá para a redução da necessidade de aplicação de adubos minerais
e consequentemente a minimização dos potenciais impactes ambientais associados,
essencialmente no que diz respeito à contaminação dos lençóis freáticos, por
infiltração das águas pluviais.
Desse modo, o espalhamento de efluentes resultantes da atividade pecuária nos solos
apresenta diversas vantagens, nomeadamente:


Garante o fornecimento de nutrientes às plantas, permitindo reduzir a adição de
adubos químicos;



Aumenta o teor em matéria orgânica no solo, com consequentes melhorias na
estrutura do solo;



Permite dar um final adequado a um produto que, se for incorretamente
manuseado, pode conduzir à ocorrência de fortes contaminações das águas
superficiais e subterrâneas.

No que respeita aos potenciais impactes negativos decorrentes da aplicação de
efluentes nos solos, podem ocorrer afetações de natureza física, pela degradação da
sua estrutura, promoção da erosão (pelo aumento da frequência do cultivo),
colmatação ou alagamento, na sua composição química, por imputar desequilíbrios
nutritivos, por salinização ou por acumulação de elementos orgânicos poluentes, ou
em termos bióticos, pelo favorecimento da proliferação de pragas e doenças ou, pelo
contrário, pela esterilização do solo7. Este tipo de impactes negativos faz-se sentir
quando existe pouco cuidado na gestão da fertilização do solo e na sucessão e
exploração das culturas.
No entanto, e face à relação entre a quantidade de efluente a espalhar e a área total
disponível para espalhamento, não é expectável a ocorrência de impactes negativos
sobre os solos, decorrentes do espalhamento do efluente tratado.

7

Quelhas dos Santos, 1996.
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Dessa forma, pode concluir-se que, ao serem tomadas as devidas precauções no
espalhamento do efluente, os impactes negativos sobre os solos serão diminutos,
sendo ultrapassados pelos benefícios que resultam da fertilização das culturas
existentes nas propriedades em causa. O impacte positivo esperado será, no entanto,
pouco significativo uma vez que não é expectável qualquer alteração na capacidade
de uso dos solos onde será efetuado o espalhamento dos efluentes.

3.3

Conclusão

Na fase de exploração, os impactes previstos sobre a ocupação dos solos são
considerados pouco significativos ou nulos, tendo em consideração o tipo de
ocupação atual.
No quadro seguinte é efetuada uma síntese dos impactes ocorrentes na fase de
exploração relativamente à ocupação dos solos.

Quadro V. 2 - Classificação de Impactes na Fase de Exploração

3.4

Impacte

Elementos definitivos

Qualificação

Negativa

Magnitude

Reduzida

Incidência

Direta

Grau de Certeza

Certo

Duração

Permanente

Dimensão Espacial

Local

Reversibilidade

Reversível

Capacidade de Minimização
ou Compensação

Não Minimizável ou
Compensável

Medidas de Minimização

Com o objetivo de minimizar os impactes negativos provocadas pelo projeto da
Exploração Agrícola Teixeira do Batel na ocupação dos solos, e no caso de ser
efetuado o espalhamento dos efluentes, recomenda-se o seguinte:


Efetuar um registo rigoroso, por parcela, das quantidades de efluentes
pecuários e fertilizantes aplicados anualmente, conjuntamente com os
resultados das análises laboratoriais efetuadas;



Garantir a efetiva rotatividade das parcelas a beneficiar com o efluente, a fim
de assegurar que não se efetuam dotações em excesso e, desse modo, evitar
a degradação física, química ou biológica dos solos;
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Distribuir uniformemente os efluentes pecuários na parcela a beneficiar;



A instalação da cultura deve ser efetuada no período de tempo mais curto
possível após a aplicação dos efluentes pecuários da exploração agrícola.
Desse modo, existe uma maior garantia de que a cultura irá realmente
beneficiar dos nutrientes dotados;



Aplicar os efluentes pecuários à superfície do solo com recurso a
equipamentos que funcionem a baixa pressão, a fim de reduzir as perdas de
azoto por volatilização, e a libertação de maus cheiros;



Os efluentes pecuários deverão ser aplicados a uma distância de pelo menos
50 metros de qualquer fonte, poço ou captação de água que se destine a
consumo humano;



Os efluentes pecuários não deverão ser aplicados a distâncias inferiores a 10
metros de qualquer linha de água;



Não aplicar os efluentes pecuários em solos encharcados, devendo aguardarse que o solo retome o seu estado de humidade normal para proceder à
aplicação.

4.

IMPACTES NO CLIMA

Prevê-se que o projeto não apresente qualquer repercussão em termos climáticos,
pelo que os impactes se classificam de nulos.

5.

IMPACTES NOS RECURSOS HÍDRICOS E QUALIDADE DA ÁGUA

5.1

Metodologia

No presente ponto apresenta-se a avaliação dos impactes do projeto da Exploração
Agrícola Teixeira do Batel nos recursos hídricos e qualidade da água, passíveis de
ocorrer durante a fase de exploração.
A qualidade das águas superficiais das linhas de água existentes na envolvente da
exploração agrícola não deverão ser afetadas uma vez que não se prevê a ocorrência
de quaisquer descargas de águas residuais, ou neste caso de efluentes pecuários, ou
de qualquer outro tipo. As linhas de água existentes nas áreas de espalhamento
poderão ser afetadas pelo espalhamento, no entanto, uma vez que
esse espalhamento não será efetuado durante os períodos de chuva, as águas irão
infiltrar-se.
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O mesmo não se verifica para as águas subterrâneas, uma vez que a área de projeto
se encontra numa área com índice de suscetibilidade à poluição de média a elevada
(PGRH Cávado, Ave e Leça). Neste sentido, a avaliação de impactes será qualitativa e
quantitativa, tendo por base as cargas de nutrientes dos efluentes pecuários
estimados para a exploração em estudo.

5.2

Avaliação de Impactes na Fase de Exploração

Durante a fase de funcionamento da unidade de exploração agrícola, as atividades
que carecem de maiores preocupações relativamente à afetação qualitativa e
quantitativa dos recursos hídricos, incidem sobre a gestão das águas residuais e da
deposição de chorume/estrume nos solos envolventes. Destas atividades, pela
inclusão indireta de dejetos de bovinos, poderão surgir contaminações por elevadas
concentrações de nutrientes [azoto (N), fósforo (P) e potássio (K), entre outros], de
oligoelementos (metais pesados sob as formas de óxido de zinco e sulfato de cobre) e
mesmo por agentes patogénicos.
O Plano de Gestão de Efluentes Pecuários, relativo à Exploração Agrícola Teixeira do
Batel, estima uma produção anual de 84 612 kg N Total, 20 336 kg P2O5 e
67 739 kg K2O, conforme visível no Quadro V. 3. Importa referir que, do Azoto total
produzido estima-se que apenas uma percentagem ficará disponível para a fertilização
das culturas, uma vez que o efluente não é aplicado no momento ótimo. Para tal,
considerou-se que o azoto disponível para fertilização corresponde a cerca de 60% do
total do azoto produzido (49 514 kg N disp./ano).
Quadro V. 3 – Cargas de Nutrientes estimadas para a exploração agrícola Teixeira
Batel (Fonte: PGEP)
N TOTAL
(Kg/ano)

N DISPONÍVEL
(Kg/ano)

P2O2
(Kg/ano)

K 2O
(Kg/ano)

84.612

49.514

20.336

67.739

De acordo com o PGRH Cávado, Ave e Leça no concelho de Vila do Conde, no qual o
projeto em estudo se insere, as cargas em nutrientes com origem em chorume bovino
são de 2 151 906 kg N Total/ano e de 757 685 kg P/ano. Desta forma, os efluentes
pecuários produzidos na exploração em estudo representam cerca de 4% do total de
nutrientes gerados no concelho de Vila do Conde, de origem bovina.
A aplicação de chorume e estrume são potenciais focos de contaminação indireta –
escorrências superficiais e infiltração – dos solos e consequentemente das águas
subterrâneas. Assim, este impacte é considerado de negativo, de magnitude
moderada, face às características hidrogeológicas da massa de água subterrânea
afetada, permanente, provável e significativo face às cargas totais em nutrientes
produzidos no concelho de Vila do Conde. Todavia, este impacte é minimizável,
mediante a aplicação das boas práticas na exploração pecuária, nomeadamente no
armazenamento através de fossas e nitreiras, de forma a evitar o espalhamento nos
meses mais chuvosos, bem como no planeamento adequado da gestão dos efluentes
(por exemplo através de um Plano de Gestão de Efluentes Pecuários).
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5.3

Conclusão

Nos quadros seguintes apresenta-se uma síntese dos impactes previstos para a fase
de exploração.
Quadro V. 4 - Classificação dos impactes previstos
para a fase de exploração

5.4

IMPACTE

FASE DE EXPLORAÇÃO

Qualificação

Negativa

Magnitude

Moderada

Incidência

Indireta

Grau de Certeza

Provável

Duração

Permanente

Dimensão Espacial

Local

Reversibilidade

Reversível

Significância

Significativo

Capacidade de minimização ou compensação

Minimizável

Medidas de Minimização

Para a fase de exploração definem-se as seguintes medidas de minimização:


Controlar e maximizar a eficiência dos mecanismos de limpeza das instalações
pecuárias com o intuito de reduzir os caudais de água necessários, através de
dispositivos de redução de caudal a par de uma maior remoção mecânica dos
resíduos, quando possível, sem recorrer a lavagens. Utilizar bebedouros de
nível constante, com dimensionamento adequado, para minimizar o
desperdício de água.



De forma a minimizar o risco de contaminação resultante do espalhamento de
matéria orgânica, deverá garantir-se o cumprimento de todos os parâmetros
aplicáveis da legislação em vigor, incluindo os períodos mínimos de
armazenamento dos efluentes (estrumes/chorumes) antes da aplicação nos
solos agrícolas. Também deverá ser evitada a sua deposição em períodos de
elevada pluviosidade.



Deverão ser assegurados, de forma permanente, a estanquicidade e limpeza
de todo o sistema de drenagem de águas residuais e dos locais de
armazenamento de resíduos orgânicos, como é o caso da nitreira. Assegurar
que todos os resíduos passíveis de difundir contaminações são armazenados
em locais devidamente impermeabilizados e sem possibilidade de transbordo
em caso de chuvas e escorrências.
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6.



Todos os produtos químicos utilizados na exploração deverão ser
armazenados em locais cobertos e impermeabilizados, de preferência dentro
de bacias de retenção. Sempre que possível, o manuseamento destes
produtos, incluindo trasfegas, deverão ser realizados sob as condições atrás
referidas. Em caso de derrame, deverá fazer-se a recolha a seco (com material
absorvente, se necessário) evitando proceder à sua lavagem – diminui-se o
volume de água contaminada.



Recomenda-se a elaboração, aplicação e seguimento de um programa de
monitorização da qualidade da água subterrânea que abastecem a exploração.



No seguimento da medida referida anteriormente, a ações de monitorização
das águas, deverá ser complementada com monitorização da qualidade do
solo, nas áreas de deposição de efluentes, permitindo verificar eventuais
cenários de contaminação das águas subterrâneas com a pluviosidade.

IMPACTES NA QUALIDADE DO AR

Durante a fase de exploração os principais impactes estão associados à emissão de
gases resultantes da circulação de veículos.
De referir ainda que as atividades inerentes ao funcionamento da exploração de
bovinos são responsáveis pela constante emissão de compostos voláteis responsáveis
pela libertação de odores, nomeadamente de NH4, N2O, CH4 e H2S. A gestão de
estrumes, desde o manuseamento/armazenamento dentro das instalações até à sua
colocação em terrenos agrícolas é um dos principais focos potenciais de
contaminação atmosférica por odores.
A gestão das águas residuais não tratadas – essencialmente chorumes (contem fezes
e urina) e águas de lavagem, também deverá ser salientada pela potencial emissão de
odores em espaço exterior, principalmente em dias em que a velocidade e direção do
vento são favoráveis à sua dispersão.
No entanto, os impactes, apesar de negativos, serão nesta fase muito reduzidos e
locais.
Para a fase de exploração propõe-se uma cuidada racionalização do armazenamento
de estrumes, e desenvolvimento de um sistema de gestão dos chorumes, de modo a
minimizar a libertação de odores.
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7.

IMPACTES NO AMBIENTE SONORO

A caracterização do ambiente sonoro atual na zona de estudo permitiu verificar que o
ambiente acústico se apresenta pouco perturbado, permitindo antever que não
deverão ser ultrapassados os limites legais impostos na legislação atualmente em
vigor neste domínio, tendo sido obtidos níveis sonoros suscetíveis de não gerar
incómodo.
Uma vez que a exploração se encontra em pleno funcionamento (não se
perspetivando a construção de novas infraestruturas), relativamente afastada de
recetores sensíveis, que os equipamentos existentes na instalação não são
particularmente ruidosos, e não existindo reclamações ao nível deste descritor devido
à laboração da exploração, não se considera necessária a implementação de medidas
de minimização.

8.

IMPACTES NOS FATORES ECOLÓGICOS

8.1

Metodologia

Uma vez que as diferentes infraestruturas da Exploração Agrícola Teixeira do Batel se
encontram atualmente implantadas, e em pleno funcionamento, a avaliação de
impactes nos fatores ecológicos incidirá apenas na fase de exploração, mais
precisamente na análise dos impactes decorrentes das atividades de exploração de
bovinos para a produção de leite, e de gestão de efluentes pecuários (utilizados na
sua totalidade para a fertilização de terrenos agrícolas).
Para a avaliação dos impactes nos fatores ecológicos decorrentes da exploração foi
seguida uma metodologia baseada na revisão bibliográfica, nos resultados dos
levantamentos de campo para caracterização da situação atual e nas características
do projeto em estudo. A avaliação dos impactes do projeto nos fatores biológicos e
ecológicos foi realizada separadamente para a flora/vegetação e para fauna.
No que se refere à flora/vegetação, a avaliação de impactes teve em consideração as
diferentes atividades da exploração, assim como o valor e tipo de habitats / espécies
florísticas em presença na envolvente da área de projeto, passíveis de afetação
indireta.
A avaliação dos impactes na fauna teve igualmente em consideração as atividades da
exploração e o elenco faunístico presente na área de estudo.
A avaliação da magnitude dos impactes teve por base os seguintes pressupostos:


quando a importância dos equilíbrios ou das espécies afetadas for
grande ou ainda se a extensão das áreas afetadas for considerável;

Elevado:
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quando determinam importantes afetações sobre o equilíbrio dos
ecossistemas existentes, introduzindo ruturas ou alterações nos processos
ecológicos, afetando ou destruindo em efetivos, diversidade ou estabilidade
das populações, espécies animais ou vegetais endémicas raras ou
ameaçadas, ou atingindo de algum modo o património natural protegido por
legislação específica;



quando determinam pequenas afetações sobre o equilíbrio dos
ecossistemas existentes, introduzindo stress nos processos ecológicos,
afetando ou destruindo em efetivos, diversidade ou estabilidade das
populações, espécies animais ou vegetais existentes no local.

Moderado:

Reduzido:

Posteriormente foram propostas medidas de mitigação de acordo com os impactes
identificados como de potencial ocorrência.

8.2

Flora e Vegetação

O projeto em análise considera as atividades de exploração de bovinos para a
produção de leite e a gestão dos efluentes inerentes à essa atividade.
Uma vez que não se encontra prevista a criação de novas infraestruturas, nem
afetação de novas áreas (para construção e/ou atividade agrícola), não existe, com o
presente projeto, uma afetação direta de coberto vegetal e habitats.
Importa referir que a exploração agrícola em análise encontra-se devidamente
implementada e em laboração permanente, estando totalmente integrada na sua
envolvente.
Por outro lado, é importante referir que o projeto em análise encontra-se fora de
qualquer área incluída na Rede Nacional de Áreas Protegidas, nem classificadas no
âmbito da Rede Natura 2000 (Zonas de Proteção Especial – ZPE e Sítios de Interesse
Comunitário – SIC). Sendo ainda de salientar que, não foram identificados espécies de
flora protegidas e/ou habitats de elevado interesse conservacionista na envolvente
próxima.

8.2.1

Avaliação de Impactes na Fase de Exploração

8.2.1.1 Atividades Associadas à Exploração de Bovinos para Produção de Leite

A exploração de bovinos obriga ao manuseamento e armazenamento de numerosas
substâncias e produtos químicos nas proximidades da área de produção,
nomeadamente produtos com um diminuto potencial poluente, tais como as rações, e
outros produtos que podem levantar alguns problemas, p.e. medicamentos ou aditivos
alimentares. Existe portanto possibilidade, embora pouco provável, de contaminação
de solos, junto dos locais de armazenamento, que poderá afetar de forma indireta as
comunidades vegetais (por arrastamento pelas águas pluviais).
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Todavia, essa possível contaminação ocorrerá numa envolvente imediata que,
conforme verificado na situação de referência, é maioritariamente ocupada por áreas
agrícolas, pelo que a afetação de habitats naturais ou seminaturais é muito pouco
provável.
O impacte inerente à contaminação dos solos por produtos químicos, com
consequente afetação de comunidades vegetais presentes na envolvente, dependerá,
em larga escala, do tipo de substância em causa e do quantitativo incorporado nos
solos, antes que o acidente seja detetado e as devidas medidas de contenção,
limpeza ou descontaminação sejam tomadas. Importa salientar que, a envolvente
imediata da exploração é ocupada por áreas agrícolas, e comunidades florísticas
dominadas por espécies ruderais e nitrófilas, resistentes a este tipo de contaminantes,
pelo que não são expectáveis alterações na composição e estrutura das comunidades
da envolvente de projeto.
Assim, os impactes na flora e vegetação, no que se refere à atividade pecuária, são
pouco prováveis, são nulos.

8.2.1.2 Gestão dos efluentes

O chorume (efluente líquido) resultante da atividade pecuário é utilizado, na sua
totalidade, para a fertilização de terrenos agrícolas. Este tipo de efluente apresenta
três macronutrientes principais: o azoto (N), o fósforo (P) e o potássio (K),
apresentando, ainda, de forma secundária outros macronutrientes tais como o cálcio, o
magnésio e o sódio.
Apresenta igualmente uma grande quantidade de microrganismos, valores elevados
de matéria orgânica e de sólidos suspensos, e quantidades apreciáveis de
micronutrientes.
O espalhamento destes efluentes, em áreas agrícolas, contribui para o enriquecimento
dos solos em nutrientes e matéria orgânica, podendo assim influenciar a composição
das comunidades vegetais limítrofes destas mesmas áreas. Atualmente, conforme
verificado na situação de referência, os limites das zonas agrícolas são geralmente
dominadas por comunidades ruderais e nitrófilas, adaptadas a solos com elevados
teores em nutrientes. Assim, não é expectável uma alteração das comunidades
vegetais, nas zonas limítrofes dos terrenos agrícolas onde é efetuado o espalhamento
dos efluentes pecuários.
Desta forma, os impactes na flora e vegetação, no que se refere à gestão de efluentes
pecuários, são nulos.

8.2.2

Conclusão

Durante a fase de exploração do projeto da Exploração Agrícola Teixeira do Batel não
são reconhecidos impactes significativos sobre a flora e vegetação.
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8.2.3

Medidas de minimização

Tendo em consideração a ausência de impactes não são preconizadas medidas de
minimização.

8.3

Fauna Terrestre

Os impactes sobre a fauna, relativos ao tipo de exploração em análise, assentam nas
alterações dos habitats existentes, e aspetos comportamentais das diferentes
espécies existentes no local (comportamento trófico e comportamento reprodutivo).
À semelhança da flora e vegetação, uma vez que o projeto em análise não prevê a
construção de novas infraestruturas e/ou afetação de áreas adicionais, não se verifica
uma afetação direta de biótopos e, consequentemente, das comunidades faunísticas
da envolvente da exploração.
Desta forma, os possíveis impactes nas comunidades faunísticas apenas poderão
estar associadas as atividades da exploração.

8.3.1

Avaliação de Impactes na Fase de Exploração

A exploração de bovinos para produção de leite envolve a operação de maquinaria e
equipamentos variáveis, que poderão originar ruído na envolvente próxima da mesma
e, consequentemente, perturbar de forma indireta o comportamento da fauna local.
Todavia, os equipamentos existentes na instalação não são particularmente ruidosos,
pelo que não é expectável uma alteração significativa do comportamento da fauna
local e / ou efeito de exclusão na envolvente imediata da exploração. Alias, na
caracterização da situação de referência verificou-se que, para a maioria dos grupos
faunísticos avaliados, o transeto e ponto de escuta mais próximo da exploração foram
os que apresentaram maior diversidade e abundância.
Assim, uma vez que não se verifica nenhum efeito de exclusão e / ou perturbação da
comunidade faunística, direta ou indireta, considera-se que os impactes na fauna, na
fase de exploração, são nulos.

8.3.2

Conclusão

Durante a fase de exploração do projeto da Exploração Agrícola Teixeira do Batel não
são reconhecidos impactes significativos sobre a fauna.

8.3.3

Medidas de minimização

Tendo em consideração a ausência de impactes não são preconizadas medidas de
minimização.
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9.

IMPACTES SOCIOECONÓMICOS

9.1

Metodologia

Neste ponto faz-se a identificação e avaliação dos impactes socioeconómicos
previsivelmente gerados pela Exploração Agrícola Teixeira do Batel, Lda. na fase de
exploração.
Os impactes socioeconómicos gerados pela Exploração Agrícola são identificados e
avaliados face às características e âmbito do projeto em estudo seguindo uma análise
local, em que são avaliados os seus efeitos a nível da demografia, emprego,
atividades económicas e qualidade de vida das populações locais.

9.2

Avaliação de Impactes na Fase de Exploração

Toda a exploração agrícola está inserida numa zona rural, em que a atividade a
desenvolver na exploração contribui em considerável escala para a dinamização da
economia local, a qual está muito ligada à agricultura e agropecuária, tratando-se
assim de um impacte positivo, reduzido, mas significativo a nível local.
A exploração agrícola tem ainda efeitos positivos ao nível da economia local, pelo
facto de recorrer sazonalmente a mão-de-obra local e exterior, durante os períodos de
sementeira e colheitas. Desta forma, considera-se que a exploração em estudo
apresenta um impacte positivo, reduzido e pouco significativo sob o ponto de vista
socioeconómico.
Dada a magnitude empresarial e produtiva desta exploração de bovinos para produção
de leite, prevê-se que o sistema económico desta região possa beneficiar do seu
funcionamento, devido essencialmente ao rendimento proporcionado basicamente por
duas vias:


Pelas compras/aquisições relacionadas com as atividades associadas ao
funcionamento da exploração, que incidirá sobre diversos agentes económicos
fornecedores de bens e serviços;



Pela atividade económica em geral, devido ao rendimento transações
económicas.

O sistema económico local também beneficiará com as taxas e impostos arrecadados
pela Câmara Municipal de Vila do Conde.
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Em termos de efeitos negativos para o ambiente e qualidade de vida das populações
que habitam na envolvente, há a referir as seguintes atividades da exploração agrícola
que poderão estar na origem de alguma incomodidade:


O transporte de matérias-primas, de animais e de resíduos gerados. A
circulação de veículos afetos a esta atividade irá causar incómodo nas
povoações atravessadas ou naquelas que se encontrem na envolvente das
vias mais frequentemente utilizadas. Atendendo, contudo, a que o volume de
tráfego previsto será pouco significativo, não se prevê a ocorrência de
impactes significativos causados pela circulação de veículos afetos à
exploração agrícola.



O manuseamento, maturação e armazenamento de estrume e chorume pode
estar associado à libertação de compostos voláteis, responsáveis pelos odores
provenientes da exploração bovina, constituindo um dos principais impactes
negativos com implicações diretas na população residente na proximidade da
exploração. Contudo, a libertação de compostos voláteis apresenta maior
significância nos períodos de espalhamento, que são restritos no tempo, pelo
que o impacte é negativo, direto, permanente e pouco significativo.
Considera-se que só em determinadas circunstâncias, nomeadamente de
condições de vento desfavoráveis, é que poderá registar-se um aumento da
significância do impacte.



Se por um lado, o manuseamento e armazenamento de estrume recolhido das
instalações poderá provocar a emissão de odores desagradáveis, por outro
lado, a sua aplicação poderá provocar, em alguns casos, problemas pontuais e
localizados de poluição das águas, induzindo um impacte negativo, direto,
permanente e significativo a nível socioeconómico.



Outros dos impactes que deverão ser tidos em conta do ponto de vista
socioeconómico dizem respeito à possibilidade dos trabalhadores da
exploração agrícola contactarem diretamente com microrganismos
patogénicos, que poderão levar ao surgimento de doenças. No entanto, são
implementadas todas as medidas de segurança, higiene e saúde no trabalho
na exploração bovina, perspetivando-se que o impacte, embora negativo, seja
muito pouco significativo ou nulo.

Do ponto de vista da afetação da qualidade de vida das populações das
imediações, importa realçar que até à presente data não existe conhecimento de
qualquer reclamação decorrente do funcionamento da Exploração Agrícola Teixeira do
Batel, Lda.

9.3

Conclusão

Nesta fase estão previstos impactes positivos, ao nível das atividades económicas e
emprego, sendo contudo de magnitude reduzida, permanentes. Os impactes
negativos decorrem de eventuais perturbações nos fatores de qualidade do ambiente,
sendo também reduzidos a muito reduzidos e pouco significativos.
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10.

IMPACTES NO ORDENAMENTO DO TERRITORIO

No que respeita aos Instrumentos de Gestão Territorial em vigor sobre a área em
estudo, destaca-se que não foram detetados conflitos entre os usos neles
preconizados e o projeto em estudo, que o possam inviabilizar de qualquer forma.
O Projeto em estudo no presente EIA contempla o licenciamento da Exploração
Agrícola Teixeira do Batel, Lda.
Relativamente ao disposto na proposta do PROT-N não foram identificadas
incompatibilidades entre o projeto em avaliação e os objetivos preconizados. No que
respeita ao PROF da Área Metropolitana do Porto e entre Douro e Vouga também não
foram identificadas incompatibilidades entre o projeto em avaliação e os objetivos
preconizados neste documento. No que respeita ao PDM de Vila do Conde, face à
dimensão da propriedade em causa, não se prevê a existência de qualquer conflito
entre o disposto para os diversos índices e parâmetros urbanísticos.
Em suma, não se configura a existência de conflitos ou incompatibilidades com as
figuras de ordenamento do território vigentes sobre este local, quer para o caso do
licenciamento da exploração agrícola em estudo, quer para a valorização dos
efluentes pecuários nos terrenos agrícolas.
No que respeita às servidões e restrições de utilidade pública, as áreas em estudo
integram zonas classificadas como Reserva Agrícola Nacional (RAN). No
Anexo 8 – Pareceres da RAN do Volume 3 – Anexos Técnicos apresentam-se os pareceres
favoráveis emitidos pela Entidade Regional do Norte da Reserva Agrícola Nacional no
âmbito do projeto em estudo. Assim, verifica-se a compatibilidade do projeto com esta
condicionante.

11.

IMPACTES NA PAISAGEM

A Exploração Agrícola Teixeira do Batel já executada e em funcionamento desde
1975, faz parte da paisagem rural, onde a exploração agrícola e pecuária se insere.
Os edifícios principais na propriedade, em termos arquitetónicos, apresentam uma
traça arquitetónica típica da região. Os parâmetros de volumetria, cor, estrutura e
textura, presentes na propriedade e que definem o seu cenário paisagísticos de
referência, ocorrem de forma equilibrada na conjugação dos principais fatores que
definem as subunidades paisagísticas em que se inserem e como tal não se verificam
impactes significativos ao nível da paisagem. Contudo, define-se uma medida de
minimização que deverá ser cumprida durante a fase de exploração.
De referir que o projeto se insere numa zona confinada e sem grandes visibilidades do
exterior, em que as construções existentes da exploração são de piso térreo.
Para a fase de exploração deverá ser assegurada a manutenção das infraestruturas e
dos edifícios em perfeitas condições de “integração paisagística”, realizando a sua
manutenção periódica através de pinturas, substituição de materiais de acabamento
desgastados e substituição de elementos visualmente degradados.
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12.

IMPACTES PATRIMONIAIS

O projeto em análise não preconiza a construção de qualquer edifício ou a abertura de
novos acessos. Quanto aos efluentes gerados no processo produtivo serão
espalhados em solos agrícolas, que estão continuadamente a sofrer mobilizações do
solo pelas práticas de cultivo. Pelo que se pode garantir que o projeto em análise não
irá gerar quaisquer impactes negativos sobre valores patrimoniais potencialmente
presentes na área em estudo.
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VI - PLANOS DE MONITORIZAÇÃO

1.

ÂMBITO

Para além das medidas mínimas de cumprimento dos requisitos legais de carácter
ambiental, exigíveis no processo de licenciamento da unidade de exploração agrícola,
serão efetivadas algumas ações de adoção de boas práticas ambientais e de
aplicação de eventuais técnicas e tecnologias ambientalmente mais limpas,
associadas ao funcionamento da unidade agropecuária.
Por outro lado e face à tipologia dos impactes identificados anteriormente, torna-se
imperioso a tomada de medidas mais efetivas no tempo e de controlo qualitativo das
respetivas variáveis.
Desta forma, e com o objetivo de complementar as ações a adotar relativamente à
implementação das medidas de minimização anteriormente descritas, deverá preverse a implementação do Plano Geral de Monitorização ambiental (PGM),
nomeadamente para os fatores Recursos Hídricos Subterrâneos e Solos, apresentado
de seguida.

2.

RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS

O objetivo é o de monitorizar a qualidade da água subterrânea subjacente à área da
exploração agrícola.

2.1

Locais de Monitorização

Para a água subterrânea, recomenda-se a recolha de uma amostra na captação
existente na propriedade e que abastece a exploração.

2.2

Frequência das Campanhas

Ao nível da frequência das campanhas de monitorização das águas subterrâneas,
recomenda-se que seja realizada uma campanha de monitorização anual na captação
existente.
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2.3

Parâmetros a monitorizar

Os parâmetros a monitorizar são os seguintes:
Parâmetros medidos “in situ”:


Altura da coluna de água;



Condutividade;



pH;



Temperatura.

Parâmetros a analisar em laboratório:

2.4



Cobre total;



Zinco total;



Ferro total;



Fósforo;



Nitratos;



Azoto amoniacal;



Sólidos Suspensos Totais;



Óleos e Gorduras;



Carência Química de Oxigénio (CQO);



Carência Bioquímica de Oxigénio (CBO5);



Coliformes totais;



Coliformes fecais.

Métodos e Técnicas de Análise

Os métodos analíticos de campo e de laboratório, a utilizar durante o programa de
monitorização, deverão ser validados e documentados de acordo com a norma NP EN
ISO/IEC 17025, ou com outras normas equivalentes aceites a nível internacional, nos
termos do Decreto-Lei n.º83/2011, de 20 de Junho.
Os métodos de análise deverão ser acreditados nos termos do Decreto-Lei n.º
83/2011, de 20 de Junho.

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
Exploração Agrícola Teixeira do Batel, Lda.
março.2015
Rev.00

pág.139

Volume 2 – Relatório Síntese

2.5

Periodicidade dos Relatórios de Monitorização

Após a realização de cada campanha de monitorização, deverá ser elaborado um
relatório técnico em que será efetuada uma avaliação dos resultados obtidos. Em
função dos resultados obtidos, caso seja necessário, deverão ser apresentadas as
medidas de minimização necessárias. Poder-se-á ainda reajustar o plano de
monitorização, desde que tecnicamente justificado.
As normas técnicas, estruturação e conteúdo dos Relatórios de Monitorização (RM),
deverão seguir o definido na Portaria nº330/2001, de 2 de abril, retificada pela
Declaração de Rectificação nº13-H/2001, de 31 de maio.

3.

QUALIDADE DOS SOLOS

O facto de se proceder regularmente ao espalhamento de efluentes na Exploração
Agrícola Teixeira do Batel, atribui uma enorme relevância a todos os trabalhos que
visam a monitorização dos recursos pedológicos. Com efeito, a poluição dos solos, a
ocorrer, poderá ser transferida para os produtos vegetais e para as águas, afetando o
próprio efetivo animal.
O objetivo do Plano de Monitorização é o de determinar se o espalhamento está a
afetar negativamente a fertilidade dos solos em qualquer das suas componentes física
(erosão), química (desequilíbrios nutritivos, reação do solo, salinização do solo e
acumulação de metais pesados) e biótica (microrganismos).
O solo deverá ser amostrado em diversas datas e a diferentes profundidades e
analisado de forma a ser acompanhada a evolução da sua qualidade no espaço e no
tempo.

3.1

Locais de Monitorização do solo agrícola

A monitorização dos solos deverá ser efetuada em cada cultura onde é efetuado o
espalhamento

3.2

Frequência das Campanhas

Anualmente, antes de cada sementeira.
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3.3

Parâmetros a monitorizar

Os parâmetros a analisar por cada amostra de solo deverão ser, no mínimo, os
seguintes:


Porosidade



Capacidade de troca catiónica



Iões maiores



Fosfatos



Nitratos



pH



Condutividade elétrica

Na sequência dos resultados obtidos poderá haver a necessidade de serem
eventualmente considerados outros fatores a monitorizar, como sejam, a densidade
real e aparente do solo, água no solo etc.
Estes fatores destinam-se essencialmente à análise e estudo da migração dos
poluentes nos solos em profundidade.

3.4

Métodos e Técnicas de Análise

O método de análise assenta na recolha de amostras de terra nas áreas de
espalhamento, de acordo com as seguintes indicações:


Se o terreno não for uniforme deverá dividir-se em parcelas em cada uma das
quais todo o terreno pareça semelhante quanto à cor, textura, declive,
drenagem, aspeto das culturas e que tenha sido cultivado de igual maneira no
último ano (as mesmas culturas, estrumação, adubação ou calagem);



Percorre-se em ziguezague, cada uma das parcelas (cuja área pode ter vários
hectares) e vão-se colhendo ao acaso, pelo menos em quinze pontos
diferentes, pequenas amostras parciais de igual tamanho na camada arável até
20 cm de profundidade, que se deitam no balde;



No fim mistura-se bem a terra, retirando as partículas de dimensões maiores
que amêndoas. Obtém-se, assim, uma amostra composta representativa do
terreno.

Desta terra retira-se uma parte que se coloca num saco que deverá ser devidamente
identificado. A recolha de amostras deve ser efetuada antes de cada
espalhamento/sementeira.
A amostragem e a análise dos solos, deve ser realizada tendo por base as normas
CEN. Em caso de inexistência das normas CEN, aplicam-se as correspondentes
normas nacionais, caso existam, ou, na falta destas, as normas ISO.
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3.5

Periodicidade dos Relatórios de Monitorização

Após a realização de cada campanha anual de monitorização, deverá ser elaborado o
respetivo relatório técnico no qual deverá ser efetuada uma avaliação dos resultados
obtidos. Em função dos resultados obtidos, deverão ser apresentadas eventuais
medidas de minimização. Poder-se-á ainda reajustar o plano de monitorização, desde
que tecnicamente justificado.
As normas técnicas, estruturação e conteúdo dos Relatórios de Monitorização (RM),
deverão seguir o definido na Portaria nº330/2001, de 2 de abril, retificada pela
Declaração de Rectificação nº13-H/2001, de 31 de maio.
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VII - LACUNAS DE CONHECIMENTO E CONCLUSÕES

1.

LACUNAS DE CONHECIMENTO

As maiores lacunas de conhecimento devem-se ao facto do projeto em estudo tratarse de uma instalação já em funcionamento há vários anos. Assim, neste estudo foi
apenas realizada uma caraterização local tendo em consideração as condições
atualmente existentes na envolvente próxima, e pressupondo que as mesmas seriam
semelhantes às existentes aquando da implantação inicial do projeto. O facto do
projeto se encontrar instalado numa área classificada atualmente como RAN, já
pressupõe que a sua implantação seria compatível com a atividade a desenvolver.
De entre a informação necessária para este tipo de estudo, foram detetadas algumas
lacunas de informação, tendo sido observadas algumas deficiências na descrição dos
requisitos de funcionamento da unidade de exploração de bovinos, nomeadamente no
que diz respeito à informação sobre a movimentação de maquinaria e veículos afetos
à exploração, dada a sua variabilidade frequente.

2.

CONCLUSÕES GERAIS

O presente estudo foi elaborado de acordo com as exigências do Decreto-Lei
n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, e pela Portaria n.º 330/2001, de 2 de abril com as
correções introduzidas pela Declaração de Retificação n.º 13H/2001, de 31 de maio.
A tipologia do projeto em apreço enquadra-se na alínea e) do n.º 1 – Agricultura,
silvicultura e aquicultura do Anexo II do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro,
uma vez que se refere ao licenciamento de uma instalação de pecuária intensiva (não
incluídas no anexo I) para criação intensiva de bovinos, com um efetivo igual ou
superior ou a 600 bovinos.
A entidade coordenadora, responsável pelo licenciamento, é a Direcção Regional de
Agricultura e Pescas do Norte (DRAPN).
Com o presente EIA, pretende-se obter o licenciamento da exploração, nos termos do
Decreto-Lei n.º 81/2013, de 14 de junho alterado pelo decreto-lei nº165/2014, de 5 de
novembro, que estabelece o novo regime do exercício da atividade pecuária (NREAP).
As normas regulamentares aplicáveis à atividade de detenção e produção primária ou
atividades complementares de espécie bovina, ovina e caprina encontram-se definidas
pela Portaria n.º 42/2015, de 19 de fevereiro, e devidamente implementadas no local.
O NREAP estabelece ainda o regime da atividade de gestão, por valorização ou
eliminação, dos efluentes pecuários, anexas a explorações pecuárias, de acordo com
as normas regulamentares definidas pela Portaria n.º 631/2009, de 9 de junho, com as
alterações que lhe confere a Portaria n.º 114-A/2011, de 23 de março.
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O presente Estudo de Impacte Ambiental teve por objetivo caracterizar e identificar os
impactes ambientais para os descritores biofísicos e socioeconómicos, decorrentes do
funcionamento da unidade de exploração de bovinos da Exploração Agrícola Teixeira
do Batel, no âmbito do estipulado no Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro,
relativo a Avaliação de Impactes Ambientais.
Este estudo reveste-se de alguma particularidade, dado incidir sobre uma exploração
em funcionamento há já vários anos e cuja dinâmica de exploração e produção tem
vindo a adaptar-se aos sucessivos regulamentos publicados sobre este tipo de
atividade.
No decurso do estudo, foram analisados os fatores ambientais (biofísicos,
socioeconómicos e de ordenamento do território), à escala local e também regional, de
modo a serem identificados, quer os cenários de referência (situação atual) quer as
eventuais situações mais significativas em termos de eventuais impactes ambientais
decorrentes do funcionamento da unidade de exploração de bovinos.
Tendo em conta o âmbito do presente EIA, objetivou-se essencialmente a verificação
de formas processuais de produção, sistematizando ações de melhoria do
desempenho ambiental da exploração e de gestão ambiental de toda a unidade.
Da análise efetuada podem salientar-se os seguintes aspetos:
1.

De acordo com a avaliação técnica efetuada neste EIA, a Exploração Agrícola
Teixeira do Batel, Lda., em exploração há cerca de 40 anos, não induz
impactes ambientais negativos que possam inviabilizar o seu licenciamento;

2.

O espalhamento do efluente produzido na Exploração após o respetivo
armazenamento e tratamento, incorre num impacte positivo de média
significância no solo, dado que se prevê uma melhoria potencial na estrutura
agrológica e capacidade de uso;

3.

Face às potenciais situações de impacte ambiental negativo identificadas em
cada um dos descritores, foram propostas as devidas medidas de minimização,
com vista à prevenção/redução dessas mesmas situações. A manutenção da
qualidade do ambiente implica um rigoroso controlo e aplicação de todas as
medidas de minimização preconizadas no presente estudo. De entre essas
medidas destacam-se aquelas que se direcionam para a necessidade de
elaboração de um Plano Geral de Monitorização para as componentes
Recursos Hídricos Subterrâneos e Solos, com vista ao controlo no tempo dos
padrões qualitativos destes meios ao longo do tempo;

4.

A empresa Exploração Agrícola Teixeira do Batel, tem vindo a adotar as suas
estruturas e processos produtivos, segundo os requisitos essenciais para a
melhoria progressiva do desempenho ambiental, adaptando-se qualitativa e
quantitativamente aos regulamentos de direito interno que regem este tipo de
atividade.
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Em suma, a legalização de uma atividade agropecuária instalada no território há quase
40 anos, permitirá concretizar a modernização do setor e reforçar a sua
competitividade, engrossando a cadeia de valor deste setor para a região.
É ainda de referir que a exploração pecuária de bovinos de leite, em estudo, é
compatível com os interesses regionais e nacionais, respeitando os valores ambientais
e contribuindo para o desenvolvimento sustentável local.
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