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1. PREÂMBULO

O Documento a seguir apresentado refere-se ao Estudo de Impacte Ambiental do Aviário de Morgado & Cordeiro, Lda.,

correspondente a uma instalação existente.

O estudo em referência corresponde a uma exigência no quadro da obtenção da respectiva Licença Ambiental,

tratando-se pois de uma instalação existente e em laboração, muito embora (sem necessidade de quaisquer intervenções

ao nível das infra-estruturas ou outras actualmente existentes) se pretenda aumentar a capacidade instalada.

O Estudo a seguir descrito foi assim realizado de acordo com a legislação em vigor, referente à Elaboração de Estudos de

Impacte Ambiental, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de

8 de Novembro e a Portaria n.º 330/2001, de 14 de Novembro.

A obrigatoriedade da elaboração do Estudo deriva do facto de a Agência Portuguesa do Ambiente, entidade

responsável pelo procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), se ter pronunciado no sentido de serem

realizados Estudos de Impacte Ambiental (EIA) no caso de instalações existentes que se encontram em processo de

licenciamento ambiental. Assim, este tipo de empreendimento inclui-se na listagem apresentada no Anexo II (projectos

abrangidos pelo n.º 2 do artigo 1.º), Alínea e) ≥ 40 000 frangos, galinhas, patos ou perus, caso geral), do Decreto-Lei

mencionado.

A estrutura adoptada do estudo assenta no disposto na portaria acima identificada e que se refere às normas técnicas de

elaboração de Estudos de Impacte Ambiental.
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2. INTRODUÇÃO

2.1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO E DO PROPONENTE

A unidade avícola em assunto, sita no Vale da Barata, Azambuja, é constituída por quatro pavilhões destinados à recria

e engorda de frango em regime intensivo, para um efectivo por bando de cerca de 90.000 aves.

A infra-estrutura proposta encontra-se em Exploração. O proponente deste Projecto é a firma Morgado & Cordeiro, Lda.

2.2. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE LICENCIADORA

O exercício da actividade avícola de produção carece de autorização da Direcção-Geral de Veterinária, ouvida a

Direcção Regional de Agricultura respectiva.

2.3. IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO EIA

O presente estudo foi elaborado no quadro da própria empresa Morgado & Cordeiro, Lda. por uma equipa constituída

pelos seguintes elementos:

Manuel Duarte Sociólogo Direcção e Coordenação de Projecto
e Aspectos Sociais e Económicos

Marta Cardoso Engenheira do Ambiente Coordenação de Projecto e Aspectos
Biofísicos

João Carlos Caninas e Mário
Monteiro (Emérita, Lda.)

Arqueólogos Arqueologia e Património

Paulo Sousa e Pedro Barreto
(Neoamb, Lda.)

Técnicos de Acústica Ruído

André Carreira Técnico de Planeamento Cartografia
Cristiano Morgado Promotor Aspectos Técnicos de Avicultura

A elaboração do presente Relatório e dos trabalhos a ele associados decorreu entre os meses de Maio e Setembro de 2013.

2.4. ANTECEDENTES DO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL

Este Estudo de Impacte Ambiental não apresenta quaisquer antecedentes, nomeadamente Proposta de Definição de

Âmbito.

2.5. METODOLOGIA E DESCRIÇÃO GERAL DA ESTRUTURA DO ESTUDO

2.5.1. Descrição Geral

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) faz parte do processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), que consiste num

conjunto de procedimentos através dos quais se avaliam os efeitos de determinado projecto no ambiente, de acordo com

a integração dos factores biofísicos, culturais e socioeconómicos.

O EIA é uma ferramenta ambiental que contribui para um desenvolvimento sustentável, na medida em que avalia a

capacidade do meio em estudo para suportar o projecto em questão.

A avaliação da adequação de um projecto permite ao decisor tomar, desta forma, uma decisão de acordo com a

protecção dos ecossistemas e consequentemente com a sustentabilidade dos recursos naturais.
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A Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) constitui pois um instrumento preventivo da política de ambiente e do

ordenamento do território, que permite assegurar que as prováveis consequências sobre o ambiente sejam devidamente

analisadas e tomadas e consideração no respectivo processo de aprovação, o que não corresponde integralmente ao caso

do presente projecto, uma vez que este se encontra já a funcionar e à data de início da respectiva actividade tal

instrumento não lhe era legalmente exigível.

A sua aplicação compreende:

 A preparação de um Estudo de Impacte Ambiental (EIA), da responsabilidade do proponente;

 A condução de um processo administrativo;

 O processo de AIA propriamente dito – da responsabilidade do Ministério competente.

Pretende-se com este Estudo de Impacte Ambiental apresentar uma avaliação objectiva e directamente referenciável ao

território em análise. Desta forma, pretende evitar-se uma avaliação demasiado genérica e que abranja áreas territoriais

que não sofram qualquer efeito e/ou influência por parte da infra-estrutura em análise.

O conteúdo e metodologia inerentes a este EIA obedecem à legislação actualmente em vigor, nomeadamente o Decreto-

Lei nº 69/2000, de 3 de Maio, que aprova o regime jurídico da Avaliação de Impacte Ambiental, alterado pelo Decreto-

Lei nº 197/2005, de 8 de Novembro, e a Portaria nº 330/2001, de 2 de Abril, referente às normas técnicas do EIA.

De acordo com um dos objectivos daqueles documentos legais, que se refere a uma maior transparência e eficácia do

procedimento de AIA, foi publicada a Portaria n.º 330/2001 de 2 de Abril, que diz respeito às normas técnicas que os EIA

devem seguir e quais os seus conteúdos obrigatórios.

Os grandes itens das especialidades contidos neste estudo específico, relativos à situação de referência, impactes e

medidas, são os seguintes:

 Clima;

 Geomorfologia, Geologia e Hidrogeologia;

 Solos e Usos do Solo;

 Recursos Hídricos Superficiais e Qualidade da Água;

 Factores Biológicos e Ecológicos;

 Qualidade do Ar;

 Ruído;

 Resíduos;

 Paisagem;

 População, Emprego e Actividades Económicas;

 Arqueologia e Património Cultural;

 Instrumentos de Ordenamento do Território.

No âmbito temático, a profundidade de abordagem de cada factor ambiental dependeu da relevância de cada um

perante a situação específica deste projecto.
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O projecto é analisado segundo escalas espaciais relacionadas com as áreas de influência dos impactes do projecto, sendo

variáveis consoante o factor ambiental. Assim sendo, consideraram-se para cada área dois níveis espaciais de

enquadramento de âmbito geográfico:

 Área restrita de implantação do projecto, na qual foram abordados de forma detalhada os impactes

ambientais que decorrem da fase de exploração do aviário – que inclui toda a área que envolve as várias

estruturas referidas;

 Área envolvente mais vasta, na qual serão avaliados os impactes durante a fase de exploração, que terá

impactes potenciais sobretudo ao nível dos factores ambientais Resíduos, Paisagem, População, Emprego e

Actividades Económicas. Considerou-se também um limite de envolvência das populações e acessos localizados

na envolvente do empreendimento em análise. Assim, num contexto ainda mais alargado, serão analisados os

possíveis impactes que o projecto terá ao nível socioeconómico da região em que se insere.

Sabendo-se, como resultado da experiência que advém da avaliação deste tipo de projectos, que os impactes ambientais

derivados da implantação de uma exploração com esta tipologia são limitados, houve factores ambientais que foram

sujeitos a maior detalhe, como se dará expressão ao longo do presente relatório.

Note-se que, por se tratar de uma exploração já em funcionamento, não houve lugar à análise da

Evolução da Situação de Referência sem Projecto.

2.5.2. Metodologia e Identificação da Estrutura Geral do EIA

Neste estudo será realizada uma caracterização regional e local da zona de inserção do projecto. Identifica-se em

primeiro lugar a situação de referência existente e que corresponde à fase de exploração. Tendo esta como base procede-

se à identificação e quantificação dos principais impactes ambientais (quer estes sejam positivos ou negativos) que se

preveem vir a ser gerados no decorrer desta fase.

Mediante estes, e sempre que tal seja justificável, serão propostas medidas de potenciação dos impactes positivos e

medidas de minimização para os impactes negativos. De acordo com as características do projecto e tendo em atenção os

factores ambientais mais susceptíveis, é elaborado um plano de gestão ambiental.

Os aspectos estudados e desenvolvidos no Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Aviário de Morgado & Cordeiro, Lda.

são os seguintes:

 Preâmbulo, onde é referenciada a intervenção do projecto e EIA;

 Introdução, onde é apresentado o projecto, o seu proponente e os seus objectivos, os antecedentes do EIA, bem

como a metodologia utilizada;

 Objectivos e Justificação do Projecto, que inclui as razões e necessidades da realização deste projecto;

 Descrição do Projecto, com detalhes de projecto, nomeadamente infra-estruturas existentes e localização do

projecto;

 Caracterização do Ambiente Afectado pelo Projecto, com a apresentação da situação de referência, incluindo

as características biofísicas e socioeconómicas da área em análise;
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 Análise de Impactes e Medidas, onde se procede à identificação, análise e avaliação dos impactes (de natureza

singular e cumulativa) positivos e negativos sobre o ambiente, na fase de operação, com posterior definição de

medidas minimizadoras/compensadoras dos impactes negativos e potenciadoras dos positivos;

 Monitorização e Medidas de Gestão Ambiental dos Impactes Resultantes do Projecto, onde se apresentam quais

as componentes que deverão possuir um programa de monitorização e acompanhamento;

 Lacunas Técnicas ou de Conhecimento, onde são expostas todas as dificuldades encontradas na realização deste

estudo;

 Conclusões, com um resumo do projecto e com algumas recomendações a ter em consideração durante a fase

de exploração;

 Bibliografia, onde se encontra toda a documentação consultada e utilizada para uma abordagem mais

específica dos temas abordados neste estudo.

O conteúdo do Relatório de EIA foi elaborado de acordo com a fase de projecto considerada e de acordo com as

características do mesmo, possuindo a estrutura descrita anteriormente.

O presente Estudo de Impacte Ambiental é constituído por três volumes:

 Resumo Não Técnico;

 Relatório Técnico;

 Anexos.

O Resumo Não Técnico (RNT) é um sumário do conteúdo do EIA, ou seja, da situação actual, sua evolução, principais

impactes e medidas recomendadas. Sendo um dos seus objectivos a consulta pública, tal documento é preparado com

simplicidade, numa linguagem não técnica (acessível à maioria das pessoas) de forma a facilitar a sua compreensão por

todos aqueles que o consultem. É uma peça essencial à participação do público no procedimento de Avaliação de

Impacte Ambiental (AIA), sendo em muitos casos a única fonte de informação de alguns segmentos do público

interessado. O RNT deve ser suficientemente completo para que possa cumprir a função para a qual foi concebido,

sintetizando o conteúdo do EIA, sem ser exaustivo, não abordando, necessariamente, todos os pontos do EIA.

O conteúdo do Relatório Técnico é elaborado de acordo com a fase de projecto considerada e de acordo com as

características do mesmo, possuindo a estrutura acima especificada. Note-se que, tratando-se de uma instalação existente

e a funcionar não se justifica a consideração de uma fase de construção. De igual forma, não se considerou a existência de

uma fase de desactivação, por a mesma não ser encarada como possível pelos proprietários da instalação em estudo, a

qual surge integrada no quadro da actividade agrícola.

Os factores abordados na Caracterização do Ambiente Afectado pelo Projecto são suportados por cartografia em escala

adequada, de forma a tornar mais compreensível e a apoiar o texto apresentado.

As fontes de informação utilizadas estão indicadas ao longo do texto e em elemento informativo ou ilustrativo.

São, por fim, enumeradas as Lacunas Técnicas ou de Conhecimento detectadas ao longo da elaboração dos trabalhos e é

incluída a Lista de Bibliografia utilizada na elaboração dos vários capítulos do EIA.
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Os Anexos, apresentam elementos que, sendo exaustivos para serem reproduzidos no quadro do Relatório de Estudo de

Impacte Ambiental, constituem elementos importantes para a compreensão do especificado no quadro do EIA.
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3. OBJECTIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO

3.1. OBJECTIVOS E NECESSIDADE DO PROJECTO

O projecto objecto do presente EIA dedica-se à exploração avícola, recria e engorda de frango em regime intensivo, e que

pode atingir os 90.000 frangos. O projecto é, antes de mais, justificado pela crescente procura do mercado de carne de

aves.

O projecto, tal como referido anteriormente, encontra-se já em fase de exploração, com uma produção anual licenciada

de 40.000 aves por bando. A instalação encontra-se contudo preparada para poder produzir 90.000 aves por bando,

quantidade que se pretende desta forma licenciar. O esquema de produção assenta no sistema “tudo dentro - tudo fora”,

com três criações no período do Verão e 2,6 no Inverno, o que permitirá a produção de 5 a 6 bandos por ano, num total

de 488.880 frangos.

3.2. CONFORMIDADE DO PROJECTO COM OS INSTRUMENTOS DE PLANEAMENTO TERRITORIAL

O Plano Director Municipal (PDM) do concelho de Azambuja é regulamentado pela Resolução do Conselho de Ministros

n.º 14/95, de 16 de Fevereiro, com a 1ª alteração pela Resolução do Conselho de Ministros nº 84/2002, de 19 de Abril, com

suspensão parcial através da Resolução do Conselho de Ministros nº 3/97, de 11 de Janeiro.

Tendo como base a Planta de Ordenamento do PDM de Azambuja, a área em estudo insere-se na classe de Espaços

Agrícolas Não Integrados em Reserva Agrícola Nacional.

De acordo com o artigo 23º do Regulamento do PDM de Azambuja, e quanto ao regime de uso e alteração dos solos

agrícolas não integrados na RAN, “os espaços agrícolas não integrados na RAN destinam-se predominantemente à

exploração agrícola e instalações de apoio à agricultura, admitindo-se outros usos, como o habitacional, instalações de

indústrias pecuárias, turismo rural, agroturismo e turismo de habitação”, sendo que “são permitidas instalações pecuárias

em parcelas constituídas nas seguintes condições:

 Índice de construção máximo – 0,05;

 Área mínima da parcela – 15.000 m2

 Área coberta das instalações – 1.000 m2

 Afastamento mínimo aos limites da parcela – 50 m;

 Tratamento de efluentes – através de sistema adequado, a constituir de acordo com as normas técnicas

estabelecidas pela Câmara Municipal e entidades licenciadoras.”
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4. DESCRIÇÃO DO PROJECTO E DAS ALTERNATIVAS CONSIDERADAS

4.1. LOCALIZAÇÃO DO PROJECTO

4.1.1. Enquadramento do Projecto

A área em estudo é parte integrante de uma propriedade pertencente ao requerente. O aviário de Morgado & Cordeiro,

Lda. e respectivas instalações (principais e de apoio), localizam-se em Vale da Barata, freguesia e concelho de Azambuja.

Como já mencionado, o projecto é constituído por 4 pavilhões e respectivos equipamentos de apoio. O acesso ao local do

empreendimento é realizado por uma estrada em terra batida, a partir da EM513.

4.1.2. Concelho e Freguesia

A instalação avícola de Morgado & Cordeiro, Lda. localiza-se em Vale da Barata, freguesia e concelho de Azambuja. Em

termos geográficos, o projecto enquadra-se na folha n.º 376 da Carta Militar de Portugal, do Instituto Geográfico do

Exército.

Com a intenção de se definirem os limites espaciais que serão analisados no decorrer do presente estudo, e no qual o

projecto se encontra enquadrado, a Figura seguinte apresenta a delimitação da Área de Estudo, à escala Nacional e à

escala Regional.

O concelho de Azambuja insere-se no distrito de Lisboa, integrando na NUTII a Lezíria do Tejo.

Tem fronteira a Norte com o município de Rio Maior, a Oeste o município de Cadaval e Alenquer, a Sul os concelhos de

Vila Franca de Xira e Benavente, e a Este os concelhos do Cartaxo e Santarém.
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Figura 4-1 - Inserção Regional do Projecto

4.1.3. Áreas Sensíveis

O projecto em estudo não se encontra inserido em áreas classificadas como Zona de Protecção Especial, Sítio Natura

2000 ou Parque Natural.

Na envolvente do Aviário Morgado & Cordeiro, Lda., encontram-se três áreas sensíveis, sendo a mais próxima a Serra de

Montejunto, que dista cerca de 12 km da exploração. Seguidamente, encontra-se a Reserva Natural do Estuário do Tejo,

já a cerca de 22 km. A cerca de 47 km situa-se o Parque Natural Sintra-Cascais.
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Figura 4-2 – Áreas Sensíveis mais próximas

4.1.4. Plano de Ordenamento do Território e Condicionantes, Servidões e Restrições de

Utilidade Pública

O Plano Director Municipal (PDM) do concelho de Azambuja é regulamentado pela Resolução do Conselho de Ministros

n.º 14/95, de 16 de Fevereiro, com uma 1ª alteração regulamentada pela Resolução do Conselho de Ministros nº 3/97, de 11

de Janeiro. De acordo com informação da Câmara Municipal, o PDM encontra-se actualmente em revisão.

Como foi referido acima, tendo como base a Planta de Ordenamento do PDM de Azambuja, a área de estudo insere-se,

totalmente, em área classificada como Espaços Agrícolas Não Integrados em Reserva Agrícola Nacional.

Relativamente às Plantas de Reserva Agrícola Nacional (RAN) e Reserva Ecológica Nacional (REN), a área em estudo

não é abrangida por nenhuma classe integrante das mesmas.
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4.2. DESCRIÇÃO DO PROJECTO

O projecto apresenta-se em fase de exploração.

A exploração avícola em estudo consiste numa exploração de produção de frangos em regime intensivo industrial no

escalão A. A referida instalação avícola apresenta capacidade para 90.000 frangos por cada bando divididos por 4

pavilhões e 5 zonas de engorda (3 pavilhões de um só piso e 1 pavilhão com rés-do-chão e 1º andar), estimando-se uma

permanência de 35 a 42 dias seguindo posteriormente para abate.

A actividade apresenta uma variação no respectivo regime de funcionamento, dada a necessidade de existir uma fase de

descanso da instalação (vazio sanitário) entre cada fase de criação de frangos.

Note-se que durante a fase de cria e engorda de frangos a instalação funciona 24 horas por dia. A instalação possui um

único funcionário, o seu sócio-gerente, que gere e controla todo o processo produtivo. Quando necessário recorre a mão-

de-obra familiar não remunerada.

A empresa integradora possui uma equipe especializada que se desloca à instalação para a entrega dos pintos e para a

apanha e acondicionamento das aves em caixas, para serem transportadas para o centro de abate (pela mesma

empresa integradora) após o fim do ciclo na instalação.

Esta exploração está abrangida pelo PGEP (Plano de Gestão de Efluentes Pecuários), segundo o Decreto-Lei nº 214/2008,

de 10 de Novembro e Portaria nº631/2009, de 9 de Junho, uma vez que a exploração pecuária é produtora de efluentes

pecuários, em regime intensivo, com quantidade de produção superior a 200 m3 ou 200 t.

Figura 4-3 – Aspecto geral da instalação avícola
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4.2.1. Descrição Geral do Processo Produtivo

O processo produtivo de engorda de frangos decorre ao longo de 35 a 42 dias dependendo das necessidades de mercado,

sendo enviadas para um centro de abate após o fim de crescimento. Dado que as aves entram todas na mesma semana

e a maioria sai na mesma semana e que são efectuadas duas a três semanas de vazio sanitário entre cada bando, a

instalação produz em média cerca de cinco bandos por ano.

Figura 4-4 – Fluxograma de produção na instalação avícola da Quinta da Barata
(Fonte: Aditamento ao Pedido de Licença Ambiental Ano 2010)
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Figura 4-5 – Cronograma de produção
(Fonte: Aditamento ao Pedido de Licença Ambiental Ano 2010)

O processo de produção nesta instalação envolve várias fases que são fulcrais ao desenvolvimento das aves no interior dos

pavilhões, sendo apresentadas de seguida.

a) Preparação do pavilhão

b) Recepção dos pintos;

c) Fase de cria;

d) Fase de recria;

e) Fase de acabamento;

f) Apanha, transporte e descarga no centro de abate

g) Limpeza das instalações

h) Vazio sanitário.

Preparação do pavilhão

Duração: A fase de preparação do pavilhão tem um tempo de duração de 1 semana.

O objectivo desta fase é a preparação dos pavilhões para a recepção das aves nas melhores condições possíveis.

Os frangos são criados ao nível do solo, onde as aves permanecem sobre uma camada de casca de arroz e serradura,

disposta sobre o pavimento, atingindo cerca de 5 cm de altura, formando assim a “cama das aves”.

Dado que a casca de arroz vem armazenada sob a forma de fardos ou a granel, é colocada directamente do veículo de

transporte para o interior dos pavilhões, com o intuito de minimizar desperdícios, acontecendo o mesmo à serradura. O

excedente de ambos é armazenado num armazém de matérias-primas, de modo a poder ser utilizada durante a

permanência de frangos na instalação.

Para garantir as melhores condições térmicas à chegada das aves, o aquecimento é ligado previamente nas zonas de

engorda. O aquecimento dos pavilhões é feito por meio de injecção de calor gerado nas caldeiras que se localizam no
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exterior dos pavilhões. A fonte de energia utilizada no aquecimento é a biomassa em caldeiras gerando ar quente que

percorre os pavilhões.

Recepção dos pintos

Duração: A fase de recepção dos pintos tem um tempo de duração de 1 semana.

As condições de temperatura e humidade são estabilizadas antes de se efectuar a descarga dos pintos. O fornecimento de

ração e água é efectuado automaticamente, sendo regulado para a posição de 1ª idade.

Os pintos, provenientes da empresa integradora, são transportados em caixas de 100 pintos cada, os quais são depois

espalhados na instalação (nesta altura, o pavilhão encontra-se dividido em 3 partes, ocupando estes pintos apenas 1/3 do

total do pavilhão).

A fase de descarga dos pintos envolve ainda a verificação da temperatura e o preenchimento da “Ficha de Reclamação

a Fornecedores”. O tratador dos animais conta o número de caixas e confirma a quantidade de pintos por caixa, em pelo

menos 10% das caixas.

Fase de cria

Duração: A fase de cria tem um tempo de duração de 20 a 21 dias.

Nesta fase os animais são vacinados e alimentados com ração e água. A ração apresenta-se em farinha, sendo consumida

neste período cerca de 850 g de ração/frango. Nesta fase os pintos já duplicaram o seu tamanho, o espaço dentro do

pavilhão é alargado, sendo 2/3 do pavilhão ocupado.

Figura 4-6 – Interior dum pavilhão avícola

Fase de recria

Duração: A fase de recria tem uma duração de cerca de 15 dias.
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Nesta fase, os frangos começam por consumir 0,5 kg de ração (migalha grossa) para efectuar a transição para o

granulado, sendo depois alimentados com granulado. É atingida a capacidade máxima do pavilhão (3/3 do pavilhão

ocupado).

Fase de acabamento

Duração: A fase de acabamento tem uma duração de cerca de 5 a 7 dias.

Os frangos são alimentados com ração. Ao atingirem a idade de abate, estes deverão pesar cerca de 1,800 kg de peso

vivo. A mortalidade média durante a criação é de cerca de 1,5%. Efectua-se o programa de luz de forma a evitar mortes

súbitas.

Apanha, transporte e descarga no centro de abate

Duração: A fase de apanha, transporte e descarga no Centro de Abate tem um tempo de duração de 2 a 3 horas, mas

as cargas podem decorrer num espaço de entre 1 a 3 semanas.

Nesta fase do processo, os frangos são apanhados, enjaulados e carregados no carro de transporte. É efectuado o

transporte até ao Centro de Abate onde as jaulas são descarregadas.

Limpeza das instalações

Duração: A fase de remoção das camas e lavagem dos pavilhões e equipamentos tem um tempo de duração de 3

semanas. A fase de limpeza é subdividida em 5 fases:

As camas das aves são constituídas por uma mistura de casca de arroz e serradura (cerca de 60% da massa total) e

dejectos de animais (cerca de 40% da massa total).

A remoção do estrume é feita directamente para o veículo de transporte, que o encaminhará para entidade licenciada

não havendo necessidade de armazenagem na instalação. O estrume apresenta em média cerca de 25% de humidade.

De seguida é efectuado o varrimento e aspiração das restantes partículas sólidas existentes no interior do pavilhão.

Estes resíduos têm tido até aqui como destino final as fábricas de produção de adubos, onde irão ser utilizados como

matéria-prima.

O varrimento e aspiração dos resíduos nos pavilhões apresentam uma eficácia muito elevada, não necessitando estes de

um processo de lavagem durante todas as fases do vazio sanitário, permitindo a poupança de água na instalação,

contribuindo para a não deterioração da instalação.

Após o varrimento e aspiração, o equipamento móvel é retirado para o exterior dos pavilhões e lavado no exterior. O

equipamento fixo é elevado para uma altura que não impeça a entrada de qualquer máquina, ficando suspenso. O

processo de desinfecção dos pavilhões é realizado por meio de pulverização a alto volume.

A pulverização realiza-se em cada zona de engorda de acordo com o seguinte procedimento:

 Utilização dos equipamentos de protecção individual necessários, como fato, óculos de protecção e luvas;

 Diluição do produto em água, colocando-o no aparelho pulverizador, agregando o mesmo ao tractor;
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 Começar a pulverização pelas partes inferiores (menos de 1,5 cm) e depois os tectos, partes altas das paredes e

terminar pelos solos;

 Colocação dos materiais amovidos no devido lugar, seguido de um período de vazio sanitário;

Este procedimento permite assim realizar pulverização, recorrendo ao uso de água em muito pouca quantidade. Dado

que a desinfecção é feita em jacto, facilmente o produto é evaporado, sem produção de efluentes.

Os silos são limpos à saída de cada bando. A sua limpeza começa pelo esvaziamento total do silo, abrindo-se as tampas

de carga e descarga de forma a arejar. De seguida, limpam-se as paredes internas, batendo nas paredes exteriores do silo.

Assim como os restantes equipamentos, também o tanque, as linhas de água e os bebedouros são limpos, de forma a

prevenir contaminações, muito usuais neste tipo de processo.

Todas as operações de limpeza das instalações são registadas. Este registo permite determinar causas de infecção que

poderão estar relacionadas com o grau de limpeza efectuado.

Vazio sanitário

Duração: Esta fase tem um tempo de duração de 2/3 semanas.

Após a retirada das aves e a limpeza dos pavilhões, procede-se à desinfecção dos mesmos, recorrendo à eliminação de

agentes patogénicos por meio de pulverização a alto volume, respeitando o vazio sanitário.

Após as fases anteriores, as instalações permanecem em vazio sanitário por um período nunca inferior a duas semanas.

Desta forma, cada pavilhão de produção recebe em média por ano cinco ciclos produtivos.

Factores que condicionam o processo produtivo

Esta actividade apresenta condicionantes no desenvolvimento do processo produtivo que têm de ser geridas da melhor

forma, para garantir o bom crescimento das aves e um produto de qualidade.

O controlo da ventilação, temperatura, humidade é efectuado automaticamente, através de um painel existente em

cada pavilhão. Deste modo evita-se a propagação de microrganismos e intoxicação provocada por gases libertados pela

decomposição da matéria orgânica.

Figura 4-7 – Automatização do processo (painel de controlo)
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Administração de ração e água

Estes factores são os mais determinantes no sucesso da qualidade dos frangos produzidos. Os comedouros e bebedouros

são regulados diariamente para que os frangos tenham um bom acesso ao alimento e para que ocorra o mínimo

derrame de água e ração, é também muito importante que a água se mantenha a uma temperatura adequada (entre

os 10 e os 12ºC).

A administração da água é efectuada ad libitum através de bebedouros do tipo “pipeta” apresentando boa qualidade.

Este tipo de bebedouros caracteriza-se por apresentar um reduzido nível de contaminação bacteriana e um risco de

derrame mínimo, prevenindo um nível de humidade excessivo. Os consumos de água durante o crescimento são em

média o dobro do consumo do alimento.

Figura 4-8 – Bebedouros do tipo “pipeta”

A alimentação das aves é efectuada ad libitum com uma dieta formulada de maneira a proporcionar a energia e os

nutrientes necessários à produção saudável de frango.

Figura 4-9 – Ração proveniente do silo

As dietas fornecidas às aves vão ao encontro das suas necessidades nutricionais e da sua idade. Estas dietas variam

fisicamente em termos de granulometria e em conteúdo (nutrientes, gorduras, proteínas, coccidiostáticos, etc.).
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Figura 4-10 – Comedouro

Consoante o objectivo comercial pretendido, os frangos são engordados de maneira a obter um peso standard a uma

idade standard. Como exemplo, os valores de consumo e crescimento que nos podem servir de referência encontram-se

descritos no quadro seguinte.

Quadro 4-1 - Valores de consumo e crescimento

Fonte: “Descrição das estratégias alimentares previstas”, documento apresentado no âmbito do Pedido de Licença Ambiental

Idade
(dias)

Consumo de
ração

(gr/aves/dia)

Peso
(gr/ave)

0 0 0
1 12 57
2 17 73
3 21 92
4 25 113
5 29 136
6 32 162
7 36 180
8 39 220
9 43 252
10 47 286
11 51 323
12 56 361
13 60 401
14 64 444
15 68 489
16 72 535
17 76 584
18 80 635
19 85 688
20 89 743
21 93 800
22 97 858
23 101 918
24 105 979
25 109 1041
26 114 1105
27 117 1169
28 120 1234
29 123 1300
30 127 1366
31 131 1432
32 135 1499
33 138 1565
34 142 1630
35 145 1700
36 148 1767
37 152 1835
38 156 1903
39 160 1971
40 164 2040
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Aquecimento

O sistema de aquecimento dos pavilhões é feito por meio de caldeiras a biomassa, a qual gera ar quente que é

distribuído pelos pavilhões. Este factor é essencial ao desenvolvimento dos frangos, devendo a temperatura da área

ocupada pelas aves ser uniforme.

Figura 4-11 – Caldeira a biomassa

As temperaturas adequadas ao crescimento e desenvolvimento das aves são apresentadas de seguida.

Quadro 4-2 - Temperaturas óptimas para a produção de frangos

Frangos (idade/dias) Temperatura do
pavilhão (ºC)

0-3 28
4-6 27
7-9 26

10-12 25
13-15 24
16-18 23
19-21 22
22-24 21

>25 20
Fonte: “Plano de produção”, documento no âmbito do Pedido de Licença Ambiental

A instalação apresenta seis caldeiras a biomassa que consomem casca de pinha e de pinhão, para a geração de calor que

circula pelas zonas de engorda, mantendo a temperatura adequada ao crescimento dos frangos. As caldeiras funcionam

durante a permanência das aves, ocorrendo um período de paragem durante a fase de vazio sanitário na instalação,

utilizado para a manutenção.

Ventilação

A ventilação garante condições óptimas de temperatura, de humidade e dos níveis de amoníaco no interior dos

pavilhões, sendo por isso de extrema importância. Os pavilhões encontram-se dotados de um sistema de ventilação

natural (por meio de janelas), bem como de um sistema de ventilação automático controlado pelo painel, permitindo

garantir as condições de bem-estar animal aos frangos.
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Figura 4-12 – Sistema de ventilação automático

Figura 4-13 – Ventilação forçada exterior (janelas)

Iluminação

Nas zonas de engorda são efectuados períodos de obscuridade durante a presença dos frangos, de forma a permitir o seu

descanso de forma a melhorar assim as suas capacidades de resistência.

Quadro 4-3 - Relação idade/tempo de obscuridade (durante o período nocturno)

Idade (dias) Tempo de
obscuridade/dia

0-3 1 h escuro
4-10 4 h escuro
11-25 4 h escuro/2 h luz/4h escuro

26-fim 4 h escuro
Fonte: “Plano de produção”, documento apresentado no âmbito do Pedido de Licença Ambiental
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Vacinações

As vacinações, e a administração de medicamentos, são consideradas medidas profilácticas, sendo determinadas em

função do estado sanitário dos bandos e de acordo com a apreciação técnica do Médico Veterinário Assistente.

Os factores referidos anteriormente, nomeadamente a humidade e a temperatura, exercem grande influência nas

diferentes fases de desenvolvimento dos frangos, podendo um único factor colocar em risco o crescimento e a qualidade

dos frangos produzidos.

4.2.2. Infra-estruturas presentes

A exploração avícola desenvolve-se numa área total de 123.520 m2, com uma área coberta de 7.063,75 m2. A distribuição

no terreno das diversas infra-estruturas construídas presentes pode ser vista, a uma escala mais adequada, no Anexo I do

presente EIA e que dele faz parte integrante.

A instalação possui 4 pavilhões e 5 zonas de engorda (3 pavilhões de um só piso e 1 pavilhão com rés-do-chão e 1º andar).

Os pavilhões são abaixo apresentados em fotografia aérea, sendo numerados de 1 a 4. O pavilhão nº1 refere-se ao que

possui rés-do-chão e 1,º andar.

As zonas de engorda encontram-se devidamente isoladas, não permitindo a entrada de aves ou outro tipo de animais

através dos sistemas de ventilação. Existe uma única entrada de viaturas que possui rodilúvio, garantindo a desinfecção

antes da entrada das viaturas que têm acesso à instalação avícola e à saída das mesmas. A entrada de todas as zonas de

engorda apresenta um pedilúvio, prevenindo assim a transmissão de agentes patogénicos entre instalações.

A instalação avícola possui câmaras frigoríficas para armazenamento das aves que não sobrevivem ao processo de

crescimento, estas estão localizadas na zona de armazenamento. Semanalmente, estas aves são recolhidas por empresa

autorizada para efectuar o seu tratamento.

A instalação apresenta seis caldeiras a biomassa que consome casca de pinha e de pinhão, para a geração de calor que

circula pelas zonas de engorda, mantendo a temperatura adequada ao crescimento dos frangos.
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Figura 4-14 – Fotografia aérea da localização do aviário
Fonte: http://earth.google.com

(Data das imagens: 2009)

Os pavilhões de produção, que constituem o aviário, apresentam o seguinte dimensionamento:

Quadro 4-4 - Área útil de cada pavilhão

Fonte: Aditamento ao Pedido de Licença Ambiental; Ano 2010

Quadro 4-5 - Capacidade de alojamento de cada pavilhão

Fonte: Aditamento ao Pedido de Licença Ambiental Ano 2010
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Note-se que, dos edifícios existentes, até ao momento apenas os pavilhões se encontram devidamente licenciados, pelos

alvarás de licença n.º 119, de 1981 (referente a 3 pavilhões, atrás referenciados com os números 2, 3 e 4) e n.º 43, de 1995

(referente ao pavilhão atrás referenciado com o número 1).

Quadro 4-6 - Listagem dos edifícios e seu pé direito

Fonte: Pedido de Licença Ambiental Ano 2010

Os edifícios e restantes infra-estruturas de apoio são os seguintes:

 Armazéns (Casca de arroz/serradura; Biomassa);

 Armazém dos remédios;

 Sanitários;

 Arrecadação;

 Balança de pesagem de veículos e respectivo escritório;

 Área social de apoio;

 Filtro sanitário;

 Pórtico de desinfecção;

 Silos (ração);

 Furo e depósitos de água;

 Caldeiras a biomassa;

 Fossas biológicas estanques;

 Gerador de emergência;

 Sistema automático de controlo de temperatura e humidade;

 Sistema automático de alimentação (administração de ração e água).

Apresenta-se no quadro seguinte as instalações de nível social existentes na instalação avícola.

Edifícios Pé direito (m)

1 2,8

2 2,8

3 2,8

4 - R/C 3,1

4 - 1º andar 2,60 e parte central 4,0

Arrecadação 4

Armazém de casca de
arroz

4

Armazém de biomassa 4

Armazém dos remédios 2,8

Área social de apoio 2,8

Sanitários 2,8
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Quadro 4-7 - Instalações de nível social

Fonte: Aditamento ao Pedido de Licença Ambiental Ano 2010

Existe apenas uma entrada na instalação para os colaboradores a qual é feita, obrigatoriamente, através do filtro

sanitário existente, localizado no pavilhão 4, e é passagem obrigatória à entrada e à saída da laboração para banho e

mudança de vestuário,

Os pavilhões 2, 3 e 4 têm um silo cada, com capacidade para 6 toneladas e o pavilhão 1 tem dois silos (cada um

abastecendo um piso) com capacidade de 16 toneladas cada. A biomassa e todos os restantes excedentes são

armazenados num armazém específico (com excepção da ração).

Figura 4-15 – Silos

Quadro 4-8 - Capacidade de cada silo e pavilhão que abastece

Fonte: Aditamento ao Pedido de Licença Ambiental Ano 2010
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A instalação avícola possui fossas que são dotadas de um sistema de tratamento biológico. Apresenta-se no Anexo II

deste EIA, a declaração da entidade gestora da respectiva rede de saneamento, em como não é possível a integração das

águas residuais domésticas da exploração na rede pública de saneamento.

Figura 4-16 – Fossas biológicas estanques

Figura 4-17 – Depósito de água

Apresenta-se no quadro seguinte os depósitos de água e respectivas capacidades.

Quadro 4-9 - Depósitos de água e respectivas capacidades

Fonte: Aditamento ao Pedido de Licença Ambiental Ano 2010
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Figura 4-18 – Furo

Apresenta-se no Anexo III deste EIA um documento relativo à declaração da entidade gestora da respectiva rede de

abastecimento em como não é possível a ligação do Projecto a esta rede.

Apresenta-se no Anexo IV – Cópia da Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos para a Captação de Águas

Subterrâneas.

A instalação possui um gerador de emergência de forma a colmatar as possíveis falhas de energia de fornecimento da

rede pública.

Figura 4-19 – Gerador de emergência

O gerador de emergência tem uma potência de 165 kVA e o PT tem uma potência de 160 kVA.

Nas figuras seguintes apresentam-se fotografias aéreas com a localização das diferentes infra-estruturas.
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Figura 4-20 – Pavilhão 1 e infra-estruturas envolventes
Legenda: 1 – Pavilhão avícola; 6 –Arco de desinfecção; F – Fossa; 10 – Instalação Sanitária; 13 – Antecâmara; S – Silos; 8 – Armazém da biomassa; FF! FF2, FF3, – Caldeira a biomassa e chaminé; D1 – Depósito de

água; PA!, PA2 – Parque de armazenamento de resíduos; 11 – Arrecadação; 19 – Casa das máquinas; 22 – Arca dos mortos; 5 – Casa da balança
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Figura 4-21 – Pavilhão 2,3 e 4 e respectivas infra-estruturas e envolvência
Legenda: 2,3,4 – Pavilhão avícola; 12 – Gerador de emergência; 17 – Posto de transformação; FF4, FF5, FF6 - Caldeira a biomassa e chaminé; 13 – Antecâmara; S – Silo; D2 – Depósito de água; PA3 - Parque de

armazenamento de resíduos; 18 – Alpendre; 7 – Instalação sanitária; 9 – armazém casca de arroz; 14- Casa de apoio; 15 – Armazém arrumos; F – Fossa; 21 – Armazém de alfaias e outra maquinaria agrícola
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Figura 4-22 – Localização do furo
Legenda: 1,2,3,4 – Pavilhão avícola; 20 – Furo
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4.2.3. Alternativas ao Projecto

Tendo em consideração que o Aviário da Quinta Vale da Barata, se encontra em fase de exploração, não são

apresentadas quaisquer alternativas ao projecto.

4.2.4. Projectos Complementares ou Subsidiários

O projecto encontra-se em fase de exploração, pelo que não são apresentados quaisquer projectos

complementares ou subsidiários de relevância para o projecto.

4.2.5. Acções de Projecto consideradas

Uma vez que a instalação avícola já se encontra em exploração, a análise deste projecto realizar-se-á apenas de

acordo com a fase de fase de exploração.

A fase de exploração como o próprio nome indica consiste nas actividades inerentes à exploração avícola.

Na fase de exploração, as actividades previstas que são susceptíveis de gerar alguns impactes potenciais,

discriminam-se de seguida:

 Presença física das infra-estruturas e equipamentos associados;

 Tráfego rodoviário (intermitente).

Paralelamente às actividades propriamente ditas, a exploração da própria instalação possui acções inerentes que,

também elas, poderão ter impactes, sejam eles positivos ou negativos, as quais, pela sua especificidade, serão

identificadas ao longo do presente Estudo.

4.2.6. Quantificação de alguns parâmetros

Materiais e Energia Utilizados e Produzidos

A instalação consome energia eléctrica fornecida pela rede pública e energia térmica gerada pela queima de

biomassa em caldeiras. A energia eléctrica é fornecida directamente da rede pública, por meio de um posto de

transformação.

Apresenta-se no quadro seguinte um resumo dos combustíveis utilizados na instalação.

Quadro 4-10 - Combustíveis utilizados na instalação

Tipo Capacidade de
Armazenamento (t)

Consumo anual

Energia eléctrica - 75.940 kwh
Gasóleo 0 8.500 l

Fonte: Aditamento ao Pedido de Licença Ambiental Ano 2010
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Quadro 4-11 - Quantidade de biomassa consumida anualmente

Fonte: Aditamento ao Pedido de Licença Ambiental Ano 2010

Consumos de água

A água é utilizada no decorrer do processo produtivo, nomeadamente no abeberamento das aves, no consumo

humano, na pulverização, no arco de desinfecção e no sistema de ambiente controlado. O consumo de água nesta

instalação avícola não é constante, variando de acordo com a permanência ou ausência de frangos na instalação,

a idade dos mesmos, a temperatura e humidade atmosféricas, entre outros aspectos. Durante o período de

permanência de frangos na instalação, os consumos de água são devidos essencialmente à alimentação das aves á

limpeza e ao funcionamento do sistema de arrefecimento das instalações. Durante o vazio sanitário, o consumo de

água é praticamente nulo.

A água que abastece a instalação provém de um furo de captação subterrânea, localizado nas proximidades da

instalação avícola. O tratamento inicial da água é realizado recorrendo à introdução de hipoclorito de sódio por

meio de um doseador.

A água é então encaminhada por meio de uma rede de abastecimento até aos depósitos de água D1 (com

capacidade de 40 m3) e D2 (com capacidade de 12m3), existentes na instalação. A água é depois encaminhada

para abastecimento dos edifícios que consomem água (sofrendo ainda um tratamento por UV) e para

abastecimento dos depósitos de ambiente controlado.

Regularmente são feitas verificações dos sistemas de abastecimento de água de forma a evitar desperdícios.

Quadro 4-12 - Consumo de água por pulverização

Fonte: Aditamento ao Pedido de Licença Ambiental Ano 2010



MORGADO & CORDEIRO, Lda.

Estudo de Impacte Ambiental do Aviário da Quinta Vale da Barata – Instalação Existente – setembro de 2013
Relatório técnico

[41]

Quadro 4-13 - Consumos de água estimados por actividade mensal e anual

Fonte: Aditamento ao Pedido de Licença Ambiental Ano 2010

Quadro 4-14 - Água consumida num ciclo produtivo

Fonte: Aditamento ao Pedido de Licença Ambiental Ano 2010

Da análise do quadro anterior permite-nos concluir que a água para o abeberamento das aves representa em

média cerca de 98% do consumo anual de água, sendo os restantes 2% relativos à desinfecção das instalações, ao

sistema de arrefecimento por nebulização, utilização no arco de desinfecção e instalações sanitárias.

A instalação possui o sistema de arrefecimento por favos de mel (ambiente controlado) em todos os pavilhões.

Este sistema funciona em circuito fechado, reaproveitando a água que não foi evaporada no arrefecimento.

Quadro 4-15 - Características dos sistemas de arrefecimento dos pavilhões

Fonte: Aditamento ao Pedido de Licença Ambiental Ano 2010

Fluxos de entradas e saídas de matérias-primas e outros

Apresenta-se um quadro síntese relativo aos fluxos de entradas e saídas de matérias-primas e outros na

instalação.
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Quadro 4-16 - Fluxos de entradas e saídas anuais de matérias-primas e outros na instalação

Fonte: Aditamento ao Pedido de Licença Ambiental Ano 2010

Efluentes, Resíduos e Emissões Previsíveis

Efluente pecuário

O efluente pecuário existente na instalação é a cama das aves, produzida aquando da permanência das aves nos

pavilhões. Este resíduo é composto por uma mistura de casca de arroz e serradura (em cerca de 60% da massa

total) e por dejectos de animais (cerca de 40% da massa total).

Após a saída das aves inicia-se processo de limpeza dos pavilhões, com a remoção total do estrume.

Posteriormente ocorre o seu varrimento e aspiração e a remoção total dos fragmentos e poeiras.

Para garantir o encaminhamento total deste resíduo, previamente à saída das aves é contactada a empresa

responsável pelo transporte de forma a acertar a data de recolha. O estrume é então removido directamente

para o seu transporte, para que não ocorram contaminações nem derrames em possíveis zonas não

impermeabilizadas.

Figura 4-23 – Local de descarga e carga de estrume para veículo de transporte

Este efluente tem sido encaminhado na sua totalidade para valorização, sendo enviado para empresas de

produção de adubos orgânicos, licenciadas de acordo com a legislação em vigor. Desta forma, não existe

armazenamento dos resíduos nas instalações, uma vez que a carga é efectuada directamente dos pavilhões para

as viaturas de transporte.
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O efluente proveniente desta instalação possui baixa carga orgânica e a quantidade produzida é muito baixa.

Águas Residuais

As águas residuais presentes na fossa ES2 são provenientes das instalações sanitárias (identificada com o ponto 10

na Planta da instalação avícola à escala 1:500 apresentada no Anexo I ao presente EIA). As águas residuais

destinadas à fossa ES3 são provenientes da casa de apoio (Ponto 14 na Planta da instalação avícola à escala

1:500) e Instalações sanitárias (Ponto 7 na Planta da instalação avícola à escala 1:500). No entanto, na casa de

apoio não se consideram produções de águas residuais devido a esta não estar a ser utilizada pelos trabalhadores.

Quadro 4-17 - Estimativa do regime de descarga das duas fossas ES2 e ES3

(Fonte: Aditamento ao Pedido de Licença Ambiental Ano 2011)

Admitindo que o consumo de água para consumo humano apenas se refere a descargas de autoclismos e água

consumida nos lavabos, estima-se uma produção de águas residuais domésticas de aproximadamente 10 m3/ano.

As fossas são dotadas de um sistema de tratamento biológico. Este tratamento passa por duas fases: primário

(decantação primária e uma separação de flutuantes através das diferenças de densidades) e secundário (através

de um filtro biológico). Findo o tratamento, este efluente é encaminhado para uma trincheira infiltrante, não

sendo portanto necessário o encaminhamento deste efluente para tratamento em ETAR, visto o tratamento já ser

realizado nas respectivas fossas.

Emissões gasosas

O processo de criação de frangos apresenta as seguintes fontes de emissão:

 Fontes pontuais: seis caldeiras localizadas junto de cada pavilhão

 Fontes difusas: veículos de serviço na instalação, gerador de emergência, permanências das aves na

instalação

As caldeiras apresentam um regime de funcionamento esporádico, de acordo com a permanência das aves nos

pavilhões. Das seis caldeiras existentes apenas duas são abrangidas pelo Decreto-Lei nº78/2004 de 3 de Abril,

dado que as restantes têm potência inferior a 100 kW térmicos.

As emissões produzidas pelos veículos são muito reduzidas uma vez que a instalação apenas tem um funcionário

em permanência. Contudo, admite-se que estas aumentarão aquando da fase de recepção das aves e do seu

envio para o centro de abate.
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Poderão ainda ocorrer emissões provenientes do funcionamento do gerador no entanto, estimando-se que o

funcionamento deste equipamento não ultrapasse as 15 horas anuais, uma vez que só funcionará em caso de

falha da rede pública de energia.

Nos pavilhões poderá ocorrer a libertação de gases provenientes da decomposição da matéria orgânica

produzida, durante a permanência das aves, sendo libertados devido à ventilação existente nos pavilhões.

Quadro 4-18 - Síntese de resultados da caldeira GS 230-1A

Fonte: Relatório Técnico de Efluentes Gasosos (Novembro de 2012)

Quadro 4-19 - Síntese de resultados da caldeira GS 230-1B

Fonte: Relatório Técnico de Efluentes Gasosos (Novembro de 2012)
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Resíduos

Quadro 4-20 - Estimativa da produção anual de resíduos

Código
LER

Descrição Origem
Quantidade

(t/ano)

200121
Lâmpadas usadas Iluminação das

instalações
0,005

150110
Embalagens
contaminadas

Embalagem de
armazenamento de
biocida

0,003

020106
Estrume de aves Fase de limpeza das

zonas de engorda de aves 120

180203 Embalagens de
medicamentos e vacinas

Prevenção de infecções 0,005

020102 Aves mortas Produção 2,0
100101 Cinzas Caldeiras a biomassa 5,0

200304
Lamas de depuração das
fossas sépticas

Instalações sanitárias
500 l

200140
Metal Manutenção de

equipamentos 0,100

200301 Mistura de resíduos
urbanos e equiparados

Instalações sociais 0,100

200101 Papel e cartão Instalações sociais 0,30
200139 Plástico Embalagens 0,20
200102 Vidro Instalações sociais 1,00

Fonte: Aditamento ao Pedido de Licença Ambiental Ano 2011
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5. CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE AFECTO AO PROJECTO

5.1. ENQUADRAMENTO

Neste capítulo pretende-se efectuar a caracterização do estado actual do ambiente susceptível de ser afectado

pelo projecto na área de influência do mesmo. É considerada como área de influência, o espaço físico envolvente

até onde se façam sentir os seus efeitos, pelo que a área considerada afectada não será necessariamente igual

para todos os factores ambientais considerados.

Assim, consoante a componente ambiental que estiver a ser analisada, poderão existir diferentes

enquadramentos: a nível local, envolvente e regional.

De seguida, apresenta-se a situação de referência, no que se refere aos seguintes aspectos:

 Clima (Sub-Capítulo 5.2);

 Geomorfologia, Geologia e Hidrogeologia (Sub-Capítulo 5.3);

 Solos e Usos do Solo (Sub-Capítulo 5.4);

 Recursos Hídricos Superficiais e Qualidade da Água (Sub-Capítulo 5.5);

 Factores Biológicos e Ecológicos (Sub-Capítulo 5.6);

 Qualidade do Ar (Sub-Capítulo 5.7);

 Ruído (Sub-Capítulo 5.8);

 Resíduos (Sub-Capítulo 5.9);

 Paisagem (Sub-Capítulo 5.10);

 População, Emprego e Actividades Económicas (Sub-Capítulo 5.11);

 Arqueologia e Património Cultural (Sub-Capítulo 5.12);

 Instrumentos de Ordenamento do Território (Sub-Capítulo 5.13).

A descrição da situação de referência foi realizada com base em observações no local de implantação do projecto,

aquando de visitas de campo realizadas ao local.

Recolheu-se ainda informação nas Cartas de Solos, Cartas de Ocupação do Solo e Cartas de Capacidade de Uso

do Solo, Carta Geológica e Carta Militar n.º 376 (1:25 000), e na cartografia do PDM de Azambuja.
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5.2. CLIMA

5.2.1. Enquadramento

A zona de estudo localizada no distrito de Lisboa, concelho de Alenquer e de Azambuja, está inserida na Região

Climática do Ribatejo e Oeste, pelo que a descrição dos parâmetros climáticos é efectuada recorrendo ao volume

2 das Normais Climatológicas da Região de Ribatejo e Oeste, e aos dados da estação meteorológica mais

próxima.

Figura 5-1 – Região Climática em que se insere o projecto (Ribatejo e Oeste)
Fonte: O Clima de Portugal, 1991

Neste caso específico, a Estação Ota/Base Aérea é a que se encontra mais próxima do local em estudo e a que

apresenta valores caracterizadores do clima local com base em séries de 30 anos. As características e localização

desta estação encontram-se discriminadas no quadro abaixo indicado.

Quadro 5-1 – Características da Estação Climatológica de Ota / Base Aérea

Apresenta-se na página seguinte, a localização da Estação de Ota/Base Aérea.
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Figura 5-2 – Localização da Estação Climatológica da Ota/Base Aérea
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5.2.2. Principais Aspectos

5.2.2.1. Conforto Bioclimático

Considerando o local em estudo, verifica-se que corresponde à mancha do intervalo (10,0- 11,0) confortável

(quente), tal como se apresenta na figura seguinte.

Figura 5-3 – Conforto Bioclimático
Fonte: www.apambiente.pt

5.2.2.2. Insolação

A insolação consiste no período de tempo que decorre enquanto o Sol está descoberto num local definido. Os

valores exprimem-se em horas (h), podendo ainda exprimir-se em percentagem, ou seja, pelo quociente expresso

em centésimos (%) da insolação observada e da insolação máxima possível no mesmo intervalo de tempo.

O valor médio da insolação oscila normalmente entre as 2 750 e as 2 800 horas/ano.
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Figura 5-4 – Insolação
Fonte: www.apambiente.pt

5.2.2.3. Radiação Solar

A radiação solar é a quantidade de energia radiante recebida por unidade de área de uma superfície horizontal

no local, durante o intervalo de tempo que se considera, incluindo a radiação solar directa emitida, reflectida e

difundida pela atmosfera e corpos nela existentes, podendo o seu valor ser expresso em calorias por centímetro

quadrado (Kcal/cm2).

De acordo com a figura apresentada a seguir, o local em estudo apresenta uma variação média anual entre 145 a

150 Kcal/cm2.
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Figura 5-5 – Radiação Solar
Fonte: www.apambiente.pt

5.2.2.4. Temperatura

A temperatura do ar (T), é um elemento meteorológico de grande importância no crescimento e desenvolvimento

das plantas, sendo expresso em graus Celsius (ºC). A distribuição no espaço da temperatura do ar numa região

limitada é especialmente condicionada pelos factores fisiográficos, como o relevo (altitude e exposição), a

natureza e revestimento do solo, a proximidade de grandes superfícies de água e o regime de ventos.

No quadro seguinte apresentam-se os valores médios diários da temperatura do ar, para a estação de Ota/Base

Aérea para o período mencionado.

Quadro 5-2 – Temperatura Média do Ar
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Figura 5-6 – Variação da Temperatura Média Mensal ao longo do ano
Fonte: INMG, 1991

Pelo quadro apresentado, verifica-se que os valores médios da temperatura variam regularmente ao longo do

ano, atingindo o seu máximo nos meses de Julho e Agosto, em termos absolutos e médios, e o seu mínimo em

Janeiro, também em termos absolutos e médios. A temperatura anual média é de 16ºC, como se pode observar

na figura seguinte.

Figura 5-7 – Temperatura Média
Fonte: www.apambiente.pt
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5.2.2.5. Precipitação

Entende-se por precipitação a quantidade de água transferida da atmosfera para o globo nos estados líquido ou

sólidos, sob a forma de chuva, chuvisco, neve, granizo ou saraiva, por unidade de área de uma superfície

horizontal no globo, durante o intervalo de tempo que se considera. Os seus valores exprimem-se em milímetros,

onde 1 mm de precipitação significa 1 litro de água no estado líquido recebido da atmosfera por m2 de superfície

horizontal do globo.

No quadro seguinte apresentam-se os valores médios mensais e anuais da quantidade de precipitação registada

na estação meteorológica de Ota/Base Aérea, no período entre 1951-1980.

Quadro 5-3 – Quantidade de Precipitação Total (mm)

Como se pode verificar os períodos mais secos são Julho e Agosto, ocorrendo nos meses de Janeiro e Fevereiro os

maiores valores de precipitação. O valor médio de precipitação anual situa-se entre os 500 e os 1000 mm, valor

considerado típico de um clima moderadamente chuvoso.

Figura 5-8 – Variação da Precipitação Mensal ao longo do ano
Fonte: INMG, 1991

5.2.2.6. Humidade Relativa do Ar

A humidade relativa do ar utiliza-se para descrever o estado higrométrico do ar. Esta é dada pelo quociente da

massa de vapor de água que existe em determinado volume de ar no local, à hora que se considera, pela massa

de vapor de água que nela existiria se o ar estivesse saturado à mesma temperatura.

Os valores exprimem-se em centésimos (%), correspondendo 0 (zero) ao ar seco e 100 (cem) ao ar saturado de

vapor de água.
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A região em estudo apresenta valores médios anuais de 77% de humidade relativa do ar para as 9 horas, de 59%

para as 15 h e de 79% para as 21 horas.

Quadro 5-4 – Humidade Relativa do Ar (%)

Figura 5-9 – Humidade Relativa do Ar
Fonte: www.apambiente.pt

Pela análise da figura anterior, verifica-se que no local em estudo a variação da humidade relativa do ar se situa

entre os 70 e os 80%. Assim, considera-se que o local de implantação é húmido.

5.2.2.7. Nebulosidade

Se uma massa de ar húmido arrefece e a sua temperatura atingir o ponto de orvalho do ar, o vapor de água

condensa-se em pequenas gotículas que ficam em suspensão na atmosfera, constituindo nuvens ou nevoeiros,

conforme a condensação ocorra em altitude ou junto da superfície do globo.

O elemento climático nebulosidade é a quantidade de nuvens no céu, vistas do local que se considera. Os seus

valores exprimem-se em décimos de céu com nuvens: o valor 0 (zero) representa céu limpo, sem nuvens e 10

(dez), representa céu encoberto, sem qualquer porção de azul visível.

O quadro que se segue contém a informação relativa ao número médio de dias em que ocorrem valores médios

de nebulosidade inferiores a 2/10 e superiores a 8/10, para a Estação de Ota/Base Aérea.
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Quadro 5-5 – Número médio de dias com valores de nebulosidade inferiores a 2/10 e superiores a 8/10,
registados na Estação de Ota/Base Aérea

Como se pode verificar, o número de dias com valores de nebulosidade inferiores a 2/10 é maior em Julho e menor

em Fevereiro, sendo nos meses de Julho e Agosto que se registam os valores mais baixos e no mês de Janeiro que se

regista o valor mais alto, no que diz respeito à nebulosidade superior a 8/10.

5.2.2.8. Vento

Para caracterizar o vento no local, é necessário indicar a sua direcção, sentido e velocidade, expresso em

quilómetros por hora (km/h). Considera-se que existe calma, quando a velocidade do vento é igual ou inferior a

2,0 km/h, sem rumo determinável. No Quadro que se segue encontra-se caracterizado o vento que ocorre na

estação climatológica de Ota/Base Aérea, segundo a sua direcção, sentido e velocidade para os vários meses do

ano.

Quadro 5-6 – Caracterização dos Ventos locais segundo os rumos para a Estação de Ota/Base Aérea
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De acordo com os valores anteriormente indicados referentes à frequência de ocorrência do vento em cada um

dos oitos rumos (expressa em percentagem) e à velocidade média do vento (expressa em km/h) e relativos à

estação de Ota/Base Aérea pode constatar-se que o vento sopra predominantemente de N (30,1% do ano), sendo

esta predominância mais significativa nos meses de Julho e Agosto. Relativamente à intensidade, o vento sopra

com maior intensidade de NW, atingindo nos meses de Abril e Julho as velocidades mais elevadas.

As Figuras que se seguem esquematizam a velocidade média e a predominância do vento referente aos vários

rumos considerados para a Estação de Ota/Base Aérea.

Figura 5-10 – Predominância do Vento (%)
Fonte: INMG, 1991

Figura 5-11 – Velocidade Média (km/h)
Fonte: INMG, 1991

5.2.2.9. Outros Meteoros

Neste ponto consideram-se o nevoeiro, o granizo e a saraiva.
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No quadro seguinte apresentam-se os dados referentes a estes meteoros para a Estação de Ota/Base Aérea, em

termos do número de dias de ocorrência, sendo visível que os valores registados para estes meteoros não são

particularmente significativos.

Quadro 5-7 – Caracterização da ocorrência de Nevoeiro, Granizo e Saraiva, em termos do número médio de dias
em que ocorrem na Estação de Ota/Base Aérea

5.2.2.10. Evaporação e Evapotranspiração

Quando a água passa do estado líquido ou sólido para o estado de vapor e se mistura com o ar da vizinhança

diz-se que evaporou. Quando esta transferência se faz através das plantas dá-se-lhe o nome de transpiração.

Designa-se ainda por evapotranspiração a perda de água de um solo por evaporação e transpiração das plantas.

Dado que a determinação da evaporação sob as mais diferentes formas é muito difícil, Thornthwaite introduziu os

conceitos de evapotranspiração potencial e real.

Assim, entende-se por Evapotranspiração potencial (Ep) a quantidade máxima de água que é perdida, sob a

forma de vapor, por uma cobertura contígua de vegetação cobrindo todo o solo, mantendo-se este saturado de

água. Inclui a evaporação de água do solo e a transpiração da vegetação, durante um dado de intervalo de

tempo e no local considerado.

Evaporação real (Er), é a quantidade de vapor de água emitida do solo e pela transpiração das plantas para a

atmosfera sob condições existentes.

O quadro seguinte apresenta os valores médios de Evaporação para a estação de Ota/Base Aérea. Os valores

médios mais elevados de Evaporação registam-se no período húmido, atingindo o seu valor máximo em Agosto.

Quadro 5-8 – Evaporação (mm) média registada no período de 1951-1980
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Figura 5-12 – Variação da Evaporação ao longo do ano
Fonte: INMG, 1991

5.2.3. Caracterização Climática

A classificação de Köppen classifica o clima com um grupo de três ou quatro letras e baseia-se nos valores médios

da temperatura do ar e da quantidade de precipitação ao longo do ano. Se tivermos em consideração esta

classificação, o clima da região é classificado com as siglas Csb:

 Mesotérmico (temperado) húmido (C), pois a temperatura média do mês mais frio é superior a -3ºC e

inferior a 18ºC;

 Com Verão seco (Cs), pois o mês mais seco apresenta uma precipitação inferior a 30 mm e no mês mais

chuvoso do Inverno precipita mais de três vezes do que precipita no mês mais seco de verão;

A temperatura média do mês mais quente é superior a 22ºC (Csa).
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5.3. GEOMORFOLOGIA, GEOLOGIA E HIDROGEOLOGIA

5.3.1. Enquadramento

Neste ponto procede-se à identificação e caracterização dos principais factores de índole geológico e

hidrogeológico.

A descrição deste capítulo baseou-se na Carta Militar relativa a esta área, na Carta Geológica de Portugal, à

escala 1/50.000, Folha 30-D Alenquer e respectiva Notícia Explicativa, editada em 1965 pelos Serviços Geológicos

de Portugal, no Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo, na Carta Neotectónica de Portugal Continental,

no Atlas do Ambiente, nos Mapas de Vulnerabilidade realizados por Ferreira & Oliveira, 1995 e (INAG, 2001),

Lobo-Ferreira et al., 2011ª, Agência Portuguesa do Ambiente, na base de dados do SNIRH e em elementos

provenientes dos levantamentos de campo e dados analíticos na posse do promotor.

5.3.2. Metodologia

Foi efectuada uma pesquisa e consulta de elementos de cariz geológico e hidrogeológico existentes sobre a zona.

A situação de referência é caracterizada de seguida, nos aspectos relacionados com:

 Geomorfologia

 Estratigrafia e Litologia

 Tectónica

 Sismologia

 Hidrogeologia

 Dados de Qualidade

 Dados de Quantidade

 Localização das captações e respectivos perímetros de protecção na área em estudo

 Caracterização do furo localizado na exploração

5.3.3. Principais Aspectos

5.3.3.1. Geomorfologia

A exploração avícola em causa encontra-se situada numa área de relevo medianamente acentuado, verificando-

se contudo que grande parte da área apresenta um declive homogéneo, entre os 0 e 10 graus.

No entanto, a análise da Carta Militar n.º 376, à escala 1:25.000 da área a estudar permite tecer algumas

considerações face à situação acima descrita. Assim pela análise da carta, verifica-se que a instalação avícola se

encontra num terreno terraplenado aquando da respectiva construção e situado a uma cota de 45 m.
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Figura 5-13 – Carta de Declives
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Figura 5-14 – Carta Hipsométrica

Da análise das Cartas apresentadas acima, verifica-se que a zona Norte da área de implantação apresenta a

cota mais elevada de 95 m, e a zona Sul apresenta uma cota mais reduzida de cerca de 28 m.
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Na envolvente próxima da instalação, os valores de altitude são mais reduzidos a Oeste (cerca dos 28 m junto à

linha de água – Rio de Valverde, mas subindo na vertente contrária à instalação até aos 101 m) e ligeiramente

mais elevados a Este, podendo atingir os 92 m.

5.3.3.2. Estratigrafia e Litologia

Apresenta-se na figura seguinte o Extracto da Carta Geológica de Portugal (Folha 30-D Alenquer, Escala

1/50.000), com a área em estudo assinalada.

Figura 5-15 – Extracto da Carta Geológica de Portugal (Folha 30-D Alenquer, Escala 1/50.000)

Relativamente à geologia, a propriedade encontra-se em terrenos compostos por complexos detríticos com

intercalações calcárias, do Miocénico. (M 4-5 Complexo com vertebrados de Archino e Calcários de Vale de Paraíso

(.) Sarmato-Pontiano.

Pontiano superior

M5 – Calcários de Vale do Paraíso

Os referidos calcários encontram-se representados, nas imediações de Vale do Paraíso, por um grupo de pequenos

afloramentos que a acção da erosão veio a separar.

Localizam-se nos altos que separam o Vale de Valverde do Vale da Ribeira de Aveiras e correspondem a um

equivalente lateral dos calcários de Almoster (Pontiano superior) definidos na região de Santarém e do Cartaxo.

Os referidos calcários contêm, a E do Vale de Aveiras, numerosos moluscos terrestres e moluscos de água doce,

entre os quais se destacam os géneros Testacella, Helix, Limnaea, Planorbis, Bithinia, Viviparus, Cyclostoma,

Melania, etc.

Sarmato-pontiano

M4-5 – Complexo de Archino e de Vila Nova da Rainha

Constituído por um complexo de grés argiloso e de argilas com algumas intercalações calcárias, especialmente

desenvolvidas na parte superior.



MORGADO & CORDEIRO, Lda.

Estudo de Impacte Ambiental do Aviário da Quinta Vale da Barata – Instalação Existente – setembro de 2013
Relatório técnico

[63]

Os seus afloramentos ocupam a parte superior dos altos existentes entre o v.g. Archino, v.g. Texuga, Vale do

Paraíso, Casais Britos, v.g. Paulino, v.g. Rocha, v.g. Corvo e v.g. Gorda.

Um corte realizado a SW do v.g. Tábuas apresenta a seguinte sucessão, de cima para baixo:

12 – Argila castanho-avermelhada;

11 – Grés argiloso, avermelhado, com seixos;

10 – Argila arenosa castanho-avermelhada, com manchas amareladas;

9 – Grés argiloso castanho – avermelhado;

8 – Margas com concreções calcárias (cerca de 1 m);

7 – Grés acinzentado com laivos ferruginosos (1 m);

6– Argila muito arenosa, acinzentada e esbranquiçada com laivos ferruginosos, com intercalações gresosas da

mesma cor (2,50 m);

5 – Grés grosseiros com seixos e cobertos por níveis argilo-arenosos finos, micáceos, bem estratificados (2 m);

4 – Argilas muito arenosas passando a grés muito argilosos esbranquiçados, amarelados, etc., com fragmentos de

ossos indetermináveis (3,70 m);

3 – Margas castanhas (1,50 m);

2 – Margas castanhas com concreções calcárias (1,60 m);

1 – Margas e argilas castanhas sobrepostas ao complexo greso-argiloso do Miocénico médio e inferior (3,70 m).
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Figura 5-16 – Corte transversal do terreno existente na exploração avícola

5.3.3.3. Tectónica

Segundo a Notícia Explicativa (Folha 30-D Alenquer, Escala 1/50.000), do ponto de vista tectónico a NE da área

abrangida pela Folha 30-D (local onde está localizada a exploração avícola), distingue-se do ponto de vista

estrutural, o Terciário da região situada entre Ota, Vale do Paraíso, Vila Nova da Rainha e Vale do Paraíso.

As camadas do Terciário são fortemente levantadas a W, entre Ota e Carregado, ao longo do seu contacto com o

Maciço jurássico. Em vários sítios existem falhas cuja importância real é desconhecida.

Apresenta-se na figura seguinte a Carta Neotectónica de Portugal Continental (escala 1:1.000.000).
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Figura 5-17 – Enquadramento Neotectónico
Fonte: Carta Neotectónica de Portugal Continental (escala 1:1.000.000)

Sobre esta matéria, contudo, existem alguns estudos que ajudarão a clarificar a situação local. Assim,

apresentam-se na figura seguinte as principais estruturas tectónicas do Vale Inferior do Tejo e área envolvente,

reveladas por prospecção sísmica de reflexão.
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Figura 5-18 – Principais estruturas tectónicas do Vale Inferior do Tejo e área envolvente, reveladas por
prospecção sísmica de reflexão

Fonte: P. VILANOVA, Susana; F. B. D. FONSECA, João ; (sem data). A Falha do Vale Inferior do Tejo na
Análise da Perigosidade Sísmica. Engenharia Sísmica e Sismologia do ICIST, Lisboa

Legenda: NF – Falha da Nazaré; AiR – Serra de Aire; CR – Serra dos Candeeiros; PF – Falha de Peniche; AsF – Falha de Asseca;
VCO – Vila Chã de Ourique; TVMF – Falha Torres Vedras Montejunto; MR – Serra de Montejunto; OF – Falha da Ota; AzF –
Falha da Azambuja; CRF – Falha do Cabo da Roca; EF – Falha do Espigão; SF – Falha do Sobral; CFZ – Zona de Falhas de
Cascais; VF – Falha de Vila Franca; AF – Falha de Alcochete; ArR – Serra da Arrábida. Base geológica simplificada, segundo a
Carta Geológica de Portugal na escala 1:500000. Segundo Vilanova e Fonseca.

A Neotectónica do VIT foi estudada por Cabral, que identifica movimentos verticais diferenciados de ambos os

lados do vale, e admite a existência de um acidente tectónico profundo ao longo do rio, conforme proposto em

estudos clássicos anteriores e apoiado por prospecção sísmica de refracção profunda. O mesmo autor estima a

taxa de deslizamento vertical média durante o PlioQuaternário em 0.05 a 0.1 mm/ano, mas aponta para a

necessidade de considerar outras estruturas, de orientação transversal ao VIT, na explicação da deformação

neotectónica. Em particular, a rotura de uma falha de orientação WNW-ESE é invocada para explicar a

configuração das isossistas do terramoto de Benavente de 1909, (magnitude M6.3). Recentemente, Cabral et al.

reveem os dados geofísicos disponíveis e concluem pela ausência de evidência de um acidente estrutural contínuo

ao longo do VIT, atribuindo por outro lado um relevante papel sismogénico a estruturas de orientação N-S a

NNE-SSW, como a falha de Alcochete (Pinhal Novo no estudo citado), a Falha de Vila Franca ou a Falha da

Azambuja, atribuindo-lhes magnitudes máximas de M6.6 a M6.9. (Fonte: P. VILANOVA, Susana; F. B. D.

FONSECA, João ; (sem data). A Falha do Vale Inferior do Tejo na Análise da Perigosidade Sísmica. Engenharia

Sísmica e Sismologia do ICIST, Lisboa).
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5.3.3.4. Sismologia

Efectua-se uma breve síntese baseada no documento “Riscos e Protecção Civil - Diagnóstico Estratégico”, no

âmbito do PROT – OVT relativa aos sismos na região OV Oeste e Vale do Tejo.

A distribuição espacial das intensidades sísmicas máximas, com base na sismicidade histórica, mostra que a região

OV Oeste e Vale do Tejo (se situa nas zonas de intensidade IX a VIII, ou seja, uma das mais elevadas do território.

Este facto é devido, não só à proximidade de estruturas activas submarinas que marginam o território continental

português a SW e a S, que têm o potencial de gerar os sismos máximos regionais (Grácia et al., 2003), mas

também, à falha (ou zona de falhas) do vale inferior do Tejo, a qual se localiza na sub-região da Lezíria.

Apresenta-se na figura abaixo a distribuição dos epicentros com base na sismicidade instrumental na região do

baixo vale do Tejo e áreas adjacentes, no período 1915-2004.

Figura 5-19 – Distribuição dos epicentros com base na sismicidade instrumental na região do baixo vale do Tejo
e áreas adjacentes, no período 1915-2004

Fonte: Riscos e Protecção Civil Diagnóstico Estratégico; ZÊZERE, José Luís; RAMOS, Catarina; REIS, Eusébio; GARCIA, Ricardo;
OLIVEIRA, Sérgio. CCDR-LVT, PROT – OVT (2008)

A região OVT enquadra-se nas zonas A e B do zonamento de risco sísmico em Portugal Continental, ou seja, nas

de maior risco. Apresenta-se na figura abaixo o Perigo Sísmico na região Oeste e Vale do Tejo.
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Figura 5-20 – Distribuição do Perigo Sísmico na região Oeste e Vale do Tejo
Fonte: Riscos e Protecção Civil Diagnóstico Estratégico; ZÊZERE, José Luís; RAMOS, Catarina; REIS, Eusébio; GARCIA, Ricardo;

OLIVEIRA, Sérgio. CCDR-LVT, PROT – OVT (2008)

5.3.3.5. Hidrogeologia

Segundo a Notícia Explicativa (Folha 30-D Alenquer, Escala 1/50.000), do ponto de hidrologia subterrânea, a

distribuição das águas no meio do complexo miocénico depende da posição das camadas arenosas bem como da

cimentação argilosa, maior nos bordos da bacia do Tejo.

Assim, na área entre Vila Nova da Rainha e Azambuja, são conhecidos níveis aquíferos situados entre 15m e 25m

de profundidade e dando caudais da ordem dos 5 a 8,3 l/seg com pequenos rebaixamentos, de 1m a 2 m.

Apresenta-se na figura abaixo a área em estudo e o seu enquadramento na Unidade hidrogeológica Bacia do

Tejo/Sado e no Sistema Aquífero T1 – Bacia do Tejo – Sado/Margem Direita.
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Figura 5-21 – Localização da área em estudo no contexto hidrogeológico regional
Fonte: http://snirh.pt/

Nesta unidade, os sistemas aquíferos definidos são em número de quatro e as formações mais produtivas e que

constituem o suporte dos sistemas são:

 Formações quaternárias (aluviões e terraços)

 Formações terciárias, fundamentalmente pliocénicas e miocénicas (Grés de Ota, Calcário de Almoster,

Série greso-calcária, etc.)

Quadro 5-9 – Sistema Aquífero (dados gerais)

Fonte: http://snirh.pt/
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Quadro 5-10 – Características gerais do Sistema Aquífero

Fonte: PGRH do Tejo

Estratigrafia e Litologia do Sistema Aquífero T1 – Bacia do Tejo/Sado / Margem Direita

A formação dos Arenitos de Ota, do Miocénico, é constituída por arenitos de origem continental, mais ou menos

arcósicos, argilas e, por vezes, pequenas lentículas de calhaus. Assinalam-se variações verticais e laterais de fácies

significativas. Segundo Barbosa (1995), a espessura da formação varia entre 200 e 500 m. São conhecidos furos

cortando mais de 360 m da formação, por exemplo no Cartaxo.

A formação Calcários de Almoster consiste em calcários mais ou menos compactos, calcários margosos e margas

com frequentes intercalações de argilas, alguns leitos arenosos e raras lentículas de calhaus. A formação tem

pequena espessura na região de Vila Nova da rainha tornando-se muito mais espessa na região de Tomar.

Nalguns locais tanto os Calcários de Almoster como os Arenitos de Ota são cobertos por depósitos pliocénicos de

origem continental. (Fonte: Sistemas Aquíferos de Portugal Continental, Dezembro 2000, C. Almeida; J.J.L

Mendonça; M. R. Jesus; A. J. Gomes).

Apresenta-se na figura seguinte, o enquadramento litoestratigráfico do sistema aquífero T1 – Bacia do Tejo/Sado /

Margem Direita.



MORGADO & CORDEIRO, Lda.

Estudo de Impacte Ambiental do Aviário da Quinta Vale da Barata – Instalação Existente – setembro de 2013
Relatório técnico

[71]

Figura 5-22 – Enquadramento litoestratigráfico do sistema aquífero T1 – Bacia do Tejo/Sado /
Margem Direita

Fonte: Sistemas Aquíferos de Portugal Continental”, Dezembro 2000, C. Almeida; J.J.L Mendonça; M. R. Jesus; A. J. Gomes

Características Gerais

Este sistema aquífero, cuja área aproximada é de 1629 km2, constitui, juntamente com o da Margem Esquerda e

o das aluviões do Tejo, uma grande unidade hidrogeológica cujo suporte são os sedimentos que preenchem a

bacia terminal do Tejo – Sado.

O sistema é constituído por um aquífero carbonatado, ausente nalgumas regiões, nomeadamente nos bordos NW

e SW, e por um aquífero mais profundo instalado em rochas detríticas. Estes aquíferos são predominantemente

confinados ou semiconfinados. Os calcários apresentam-se localmente carsificados mas essa carsificação, em geral,

não é muito desenvolvida. A alimentação faz-se por recarga directa da precipitação e por drenância a partir de

cursos de água superficiais.

Os Arenitos de Ota podem ter espessuras entre os 200 e os 250 m, segundo Barbosa, 1995. No entanto, conhecem-

se furos de captação de água que apresentam espessuras superiores a 360 m, nomeadamente no Cartaxo.

Os Calcários de Almoster apresentam uma espessura muito variável. Nas proximidades de Almoster pode chegar

aos 200 m, mas em Vila Chã de Ourique (Cartaxo) uma sondagem hidrogeológica atingiu 400 m, sem deixar de

atravessar os calcários. (Fonte: Sistemas Aquíferos de Portugal Continental, Dezembro 2000, C. Almeida; J.J.L

Mendonça; M. R. Jesus; A. J. Gomes).
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5.3.3.6. Qualidade

Será efectuada uma breve síntese relativamente aos seguintes itens:

 Caracterização da Vulnerabilidade à Poluição (baseado nos Mapas de Vulnerabilidade realizados por

Ferreira & Oliveira, 1995 e INAG, 2001)

 Dados de qualidade do Sistema Aquífero T1 – Bacia do Tejo-Sado/Margem direita (dados do SNIRH)

 Dados de qualidade da água do Ponto de Água (377/80) (base de dados do SNIRH)

Caracterização da Vulnerabilidade à Poluição

Consultaram-se os mapas de Vulnerabilidade da água subterrânea, em Portugal Continental, calculada pelo

método DRASTIC (Ferreira & Oliveira, 1995) e de vulnerabilidade da água subterrânea, em Portugal Continental,

desenvolvido para o PNA, com base numa classificação litológica (INAG, 2001).

Figura 5-23 – Mapa de vulnerabilidade da água subterrânea, em Portugal Continental, calculada pelo método
DRASTIC (Ferreira & Oliveira, 1995)

NOTA: OS CÍRCULOS A ROSA NÃO INDICAM A LOCALIZAÇÃO DO PROJECTO, JÁ SE ENCONTRANDO NA FIGURA
ORIGINAL
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Pela análise do mapa anterior verifica-se que o local da exploração avícola, corresponde a um índice de

vulnerabilidade situado entre 100 e 139.

Figura 5-24 – Mapa de vulnerabilidade da água subterrânea, em Portugal Continental, desenvolvido para o
PNA, com base numa classificação litológica (INAG, 2001)

NOTA: OS CÍRCULOS A ROSA NÃO INDICAM A LOCALIZAÇÃO DO PROJECTO, JÁ SE ENCONTRANDO NA FIGURA
ORIGINAL

O mapa anterior, desenvolvido de acordo com uma metodologia assente nas características litológicas do local e

aplicada pelo INAG, considera a área em estudo como variando entre um Risco médio a baixo.
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Figura 5-25 – Síntese do estado químico geral e das tendências significativas e constantes das águas
subterrâneas do PGRH do Tejo
Fonte: Lobo-Ferreira et al., 2011a
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Figura 5-26 – Tendências crescentes e significativas de poluentes nas águas subterrâneas
Fonte: PGRHT

Como se pode observar na figura anterior a Bacia do Tejo-Sado/margem direita, na qual está localizada a

exploração avícola em estudo, apresenta zonas com tendências de poluentes de subida e de inversão.
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Quadro 5-11 – Cargas originadas pelas fossas sépticas e ETAR compactas com descarga no solo por MA
subterrânea

Fonte: PGRHT
Quadro 5-12 – Poluição difusa: cargas de azoto originadas pelos sectores da pecuária, agro-indústria e

agricultura na RH5, por MA subterrânea

Fonte: PGRHT

Figura 5-27 – Cargas poluentes e pressões mais relevantes nas massas de água subterrâneas
Fonte: PGRHT
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Dados de qualidade da água do Ponto de Água (377/80) base de dados do SNIRH – consulta

efectuada em Maio de 2013)

Da consulta efectuada na base de dados do SNIRH verificou-se que este ponto de água (377/80) é o mais

representativo do local em estudo, uma vez que pertence à Bacia Hidrográfica do Tejo. O ponto de água

(377/AG3) não é representativo do local em estudo porque pertence a outra bacia hidrográfica, apesar de se

encontrar mais próximo do local da exploração avícola.

O local em estudo situa-se na Bacia Hidrográfica do Tejo, na Unidade Hidrogeológica Bacia do Tejo/Sado e no

Sistema Aquífero T1 – Bacia do Tejo-Sado/Margem Direita.

Figura 5-28 – Localização dos Pontos de Água pertencentes à rede de qualidade de água subterrânea na
envolvência do local da exploração avícola

Fonte: http://snirh.pt

Quadro 5-13 – Dados dos Pontos de Água localizados na envolvência do local do projecto

Estação
Distância ao local da
exploração avícola

(km)

377/AG3 2,02

377/80 3,06
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Dados gerais do Ponto de Água (377/80)

A sua profundidade é de 352 m.

Figura 5-29 – Dados do Ponto de Água 377/80
Fonte: http://snirh.pt

Nota: Este ponto (377/80) não pertence à Rede de Quantidade (Piezometria e Nascentes).

Dados de qualidade (Ano 2002)

Apresentam-se de seguida os dados de qualidade disponíveis sintetizados para este Ponto de Água (Ano 2002).
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Figura 5-30 – Dados de Qualidade do Ponto de Água 377/80

Fonte: http://snirh.pt

Pelos gráficos apresentados verifica-se que os parâmetros condutividade, nitratos, cloretos, cobre, cádmio, ferro,

fosfatos, hidrocarbonetos dissolvidos ou emulsionados, manganês, mercúrio e sulfatos registaram valores inferiores

ou iguais a VMR durante o Ano 2002.

O parâmetro oxigénio dissolvido registou valores situados entre VMR e VMA durante o Ano de 2002.

Os parâmetros pH e azoto amoniacal registaram valores inferiores ou iguais a VMR e valores entre o VMR e o

VMA durante o Ano de 2002.

O parâmetro temperatura variou entre valores inferiores ou iguais a VMR e valores situados entre VMR e VMA e

valores superiores a VMA durante o Ano 2002.

Nota: VMA - Valor Máximo Admissível; VMR – Valor Máximo Recomendado
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Figura 5-31 – Dados de qualidade do Sistema Aquífero T1 – Bacia do Tejo-Sado/Margem Direita -
Isovalores médios de nitratos em 2011 Sistema Aquífero T1 – Bacia do Tejo-Sado/Margem Direita

Fonte: http://snirh.pt

Todos os pontos de água monitorizados no ano 2011 registaram valores inferiores ao VMR (25 mg/l).

Classificação da qualidade da água no Sistema Aquífero T1 – Bacia do Tejo-Sado/Margem Direita

Segundo a classificação da qualidade da água subterrânea efectuada de acordo com o Anexo I do DL 236/98 de 1

de Agosto, 100% está incluída na Classe A3 (tratamento físico, químico de afinação e desinfecção), essa

classificação deve-se aos parâmetros fluoretos e fosfatos.
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NOTA: O ano de 2011 corresponde ao ano com dados mais actualizados relativos à qualidade da água do sistema aquífero T1.

Contudo o ponto de água 377/80 mais representativo do local da exploração avícola apresenta apenas dados para o ano 2002.

Apresenta-se na figura abaixo a classificação da qualidade da água no sistema aquífero T1.

Figura 5-32 – Classificação da Qualidade da Água no Aquífero T1 (1)
Fonte: http://snirh.pt/
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Figura 5-33 – Classificação da Qualidade da Água no Aquífero T1 (2)
Fonte: http://snirh.pt/

5.3.3.7. Quantidade

Da consulta efectuada na base de dados do SNIRH (Maio de 2013) verificou-se que o ponto de água (377/91) é o

que se localiza mais perto da área em estudo e com dados disponíveis de quantidade. A distância ao local da

exploração avícola é cerca de 5,10 km.

Será efectuada uma breve síntese relativamente aos seguintes itens:

 Relação da recarga das MA subterrâneas com a precipitação

 Superfície piezométrica média do Sistema Aquífero T1 – Bacia do Tejo-Sado/Margem Direita.

 Profundidade média do nível de água do Sistema Aquífero T1 – Bacia do Tejo-Sado/Margem Direita

 Nível piezométrico (m) e Profundidade do nível de água (m) do Ponto de Água 377/91 (dados SNIRH)

O local da exploração avícola em estudo pertence à Bacia do Tejo-Sado e ao sistema aquífero T1 – Bacia do Tejo-

Sado/Margem Direita.

Da consulta efectuada ao PGRHT, constatou-se que do estudo realizado da evolução dos níveis piezométricos

existe tendência de descida dos níveis piezométricos nas seguintes MA: Ourém, Bacia do Tejo-Sado / Margem

Direita, Bacia do Tejo-Sado / Margem Esquerda e zona Norte da MA Aluviões do Tejo. Apesar disto, considera-se

que a extensão das séries e a irregularidade dos períodos de medição dos níveis não permite com segurança

confirmar uma tendência de descida. Salienta-se também que as situações identificadas são pontuais e localizadas

em algumas áreas da MA, não podendo ser consideradas representativas da totalidade da MA.
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Figura 5-34 – Relação da recarga das MA subterrâneas com a precipitação
Fonte: PGRHT

Superfície piezométrica média do Sistema Aquífero T1 – Bacia do Tejo-Sado/Margem Direita.

Apresenta-se na figura seguinte a superfície piezométrica média no ano hidrológico 2011/2012 relativa ao Sistema

Aquífero T1.

Figura 5-35 – Superfície piezométrica média no ano hidrológico 2011/2012
Fonte: http://snirh.pt

A superfície piezométrica define-se como a superfície contínua virtual ou imaginária que representa o nível da

pressão hidrostática do aquífero confinado ou semi-confinado.
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O ponto mais representativo do local em estudo (377/91) não tem dados disponíveis para 2011. Para o último ano

de registos relativos a este ponto (2002), registou-se um valor de 58 m de superfície piezométrica média.

Profundidade média do nível de água do Sistema Aquífero T1 – Bacia do Tejo-Sado/Margem Direita

Apresenta-se na figura seguinte a profundidade média do nível de água no ano hidrológico 2011/2012 relativa ao

Sistema Aquífero T1.

Figura 5-36 – Profundidade média do nível de água no ano hidrológico 2011/2012
Fonte: http://snirh.pt

O ponto mais representativo do local em estudo (377/91) não tem dados disponíveis para 2011. Para o último ano

de registos relativos a este ponto (2002), registou-se um valor de 2 m de profundidade média do nível de água.
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Nível piezométrico (m) e Profundidade do nível de água (m) do Ponto de Água 377/91 (dados SNIRH – consulta

efectuada em Maio 2013)

Da consulta efectuada na base de dados do SNIRH (Maio de 2013) verificou-se que o ponto de água (377/91) é o

que se localiza mais perto da área em estudo e com dados disponíveis.

Figura 5-37 – Localização do Ponto de Água na envolvência do local do projecto
Fonte: http://snirh.pt

Este ponto (377/91) não pertence à Rede de Qualidade.
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Figura 5-38 – Dados de localização do Ponto de Água (377/91)
Fonte: http://snirh.pt

Nível piezométrico (m) e Profundidade do nível de água (m) do Ponto de Água (377/91)

Apresentam-se os dados de piezometria disponíveis na base de dados do SNIRH, sintetizados relativos ao:

 Nível piezométrico (m)

 Profundidade do nível de água (m)

Nível piezométrico (m)

Figura 5-39 – Nível piezométrico (m) período Outubro 1979 a Outubro 2002
Fonte: http://snirh.pt
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Figura 5-40 – Gráfico do Ano Hidrológico (Média 1978/79 – 2011/12)
Fonte: http://snirh.pt

Quadro 5-14 – Dados – nível piezométrico (m) (últimos dados)

Fonte: http://snirh.pt

Pelos dados do quadro acima, relativos ao nível piezométrico, verifica-se que em 29/09/2003 (último registo) este

apresentou um valor de 57.72 m. Apresenta-se no quadro seguinte a estatística do parâmetro nível piezométrico

(m) para o período 01/03/1979 a 29/09/2003.

Quadro 5-15 – Estatística do parâmetro Nível piezométrico (m) de 01/03/1979 a 29/09/2003

Fonte: http://snirh.pt
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Figura 5-41 – Gráfico do nível piezométrico de 01/03/1979 e 29/09/2003
Fonte: http://snirh.pt

Profundidade do nível de água (m)

Quadro 5-16 – Profundidade do nível de água (m) (últimos dados)

Fonte: http://snirh.pt

Pelos dados do quadro anterior, verifica-se que se registou um valor de 2.28 m relativo à profundidade do nível

de água em 29/09/2003 (último registo).

Apresenta-se no quadro seguinte a estatística do parâmetro profundidade do nível de água (m) para o período

de período de 01/03/1979 a 29/09/2003.

Quadro 5-17 – Estatística do parâmetro profundidade do nível de água (m) de 01/03/1979 a 29/09/2003

Fonte: http://snirh.pt
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Figura 5-42 – Profundidade do nível de água (m) período 01/03/1979 e 29/09/2003
Fonte: http://snirh.pt

5.3.3.8. Localização das Captações e Respectivos Perímetros de Protecção na Área

em Estudo

Perímetros de protecção do concelho da Azambuja

A Portaria n.º 1187/2010 de 17 de Novembro aprova a delimitação dos perímetros de protecção das captações de

água P10 e P500-I do pólo de captação do Espadanal (concelho da Azambuja).

Quadro 5-18 – Delimitação do perímetro de protecção do pólo de captação do Espadanal

Fonte: Agência Portuguesa do Ambiente
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Figura 5-43 – Delimitação dos perímetros de protecção das captações de água P10 e P500-I do pólo de captação
do Espadanal

Fonte: Agência Portuguesa do Ambiente

A figura acima, consultada no sítio da Internet da Agência Portuguesa do Ambiente relativa aos perímetros de

protecção do concelho da Azambuja, verificando-se facilmente que os mesmos não conflituam com a área onde

se localiza a instalação avícola em estudo.

No sentido de se obterem os dados relativos à localização das captações públicas e respectivos

perímetros de protecção na área de estudo (raio de 3 km a partir do centro da instalação) foi

solicitada a respectiva informação à Administração da Região Hidrográfica do Tejo, I.P., em 20 de

Junho p.p. No entanto, até ao momento não foi recebida qualquer informação relativa ao

solicitado.
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5.3.3.9. Caracterização do Furo Localizado na Exploração

A água que abastece a instalação é captada num furo vertical de captação subterrânea, localizado nas

proximidades da instalação avícola para consumo humano e abeberamento animal, cuja localização foi

apresentada no capítulo anterior.

A profundidade máxima de perfuração é de 100 m, o regime de exploração previsto é de 7560 m3 (volume médio

mensal), o volume máximo mensal para o mês de maior consumo é de 630 m3, o caudal de exploração é de

0,8 l/s, sendo o equipamento de extracção eléctrico com potência de 7,5 cv, a profundidade de instalação é de

57m.

Apresenta-se no Anexo IV – Cópia da Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos para a Captação de

Águas Subterrâneas, emitido pela autoridade competente.

Em 1/7 p.p. foi efectuada uma análise à qualidade da água do furo de captação da exploração, cujo Boletim

Analítico é apresentado no Anexo V e cujos resultados se reproduzem abaixo.
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Quadro 5-19 – Resultados da análise à qualidade da água do furo de captação da exploração

Verifica-se que todos os parâmetros realizados cumprem com o disposto no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de

Agosto.
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5.4. SOLOS E USOS DO SOLO

A caracterização dos solos existentes na área abrangida pelo projecto em estudo foi realizada a partir da

informação de base disponível do Instituto de Hidráulica, Engenharia Rural e Ambiente (IHERA), que segue a

metodologia do Serviço de Reconhecimento e Ordenamento Agrário (SROA).

A cartografia utilizada foi a “Carta dos Solos de Portugal” e a “Carta de Capacidade de Uso do Solo”, à escala 1:25

000.

Relativamente ao Uso do Solo, foi identificada e caracterizada a ocupação actual do solo da área em estudo com

informação bibliográfica e visita ao local.

5.4.1. Tipo de Solo Ocorrente

A caracterização pedológica é realizada com base nas unidades de solos com as mesmas características físicas,

químicas e mecânicas. As categorias taxonómicas consideradas na classificação dos solos são: Ordem, Sub-

Ordem, Grupo, Sub-Grupo e Família.

A Figura da página seguinte apresenta as unidades de solos existentes na área em estudo.

Através da análise da Carta de Solos, foi possível identificar dentro dos limites da propriedade, os seguintes solos e

associações de solos: Al+A+Sbl; Vtc; Par(p)+Srt(p), em que:

Al – Solos Insipientes – Aluviossolos Modernos, Não Calcários, de Textura Ligeira;

A – Solos Insipientes – Aluviossolos Modernos, Não Calcários, de Textura Mediana;

Sbl – Solos Insipientes – Solos de Baixas (Coluviossolos), Não Calcários, de Textura Ligeira.

São solos não evoluídos, sem horizontes genéticos claramente diferenciados, praticamente reduzidos ao

material originário. O horizonte superficial é frequentemente Cp, podendo haver um A ou Ap de espessura

reduzida, caso em que existe pequena acumulação de matéria orgânica. A ausência de horizontes

genéticos é, fundamentalmente, devida a escassez de tempo para o seu desenvolvimento se dar. Os

coluviossolos são de origem coluvial, ou seja, por acumulação de depósitos muito variados, por acção da

gravidade em vales, depressões ou base de encostas. Frequente apresentar toalha freática dentro da

profundidade normal de observação, com relevo plano ou quase.

Vtc – Solos Argiluviados Pouco Insaturados – Solos Mediterrâneos, Vermelhos ou Amarelos, de Materiais Não

Calcários, Normais, de outros arenitos.

Os Solos Argiluviados Pouco Insaturados são solos evoluídos, que se desenvolvem em climas com

características mediterrâneas, têm cores pardacentas ou avermelhadas nos horizontes A e B.
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Figura 5-44 – Tipos de Solos Ocorrentes na Área em Estudo
Fonte: DGDAR, Carta de Solos

Par(p) – Solos Litólicos, Não Húmicos, Pouco Insaturados, Normais, de Materiais Arenáceos Pouco Consolidados,

com Materiais Lateríticos, na fase pedregosa;

Srt(p) – Solos Argiluviados Pouco Insaturados – Solos Mediterrâneos, Vermelhos ou Amarelos, de Materiais Não

Calcários, Normais, de Arenitos Arcósicos ou Arcoses, na fase pedregosa.
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Os Solos Litólicos são pouco evoluídos, formados a partir de rochas não calcárias, com pequena espessura

efectiva, frequentemente pobres do ponto de vista químico, com baixo teor em matéria orgânica, com

expansibilidade baixa ou nula, permeabilidade rápida e capacidade de campo mediana.

No Quadro seguinte apresenta-se a percentagem de ocupação de cada associação de solo na Área em estudo:

Quadro 5-20 – Ocupação por Tipo de Solo

As associações com maior expressão são as Par(p) + Srt(p) com uma percentagem de ocupação superior a 81%. Ou

seja, predomina a associação dos Solos Litólicos Não Húmicos Pouco Insaturados e dos Solos Argiluviados Pouco

Insaturados, ambos em fase pedregosa.

5.4.2. Capacidade de Uso do Solo

A Capacidade de Uso do Solo está associada directamente à aptidão agrícola dos solos, sendo estes agrupados de

acordo com as suas potencialidades e limitações agrícolas. Esta classificação tem em consideração a espessura do

terreno, a sua pedregosidade, a possibilidade de exploração do solo dela resultante e o escalonamento dos solos,

de acordo com a sua capacidade de uso.

Com o objectivo de conseguir abranger a maioria das variações de solos existentes, as unidades de capacidade de

uso constituem classes subdivididas em subclasses.

As classes são agrupamentos de solos que apresentam o mesmo grau de limitações e/ou riscos de deterioração

semelhantes. Diferenciam-se pelas limitações resultantes do solo e do clima em relação ao uso, exploração e

produtividade do solo.

As subclasses são grupos de solos da mesma classe que apresentam a mesma espécie de limitação dominante ou

de riscos de deterioração.
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Quadro 5-21 – Classes de Solos e suas Características

De A para E aumenta o número e/ou o grau de limitações de utilização e os riscos de deterioração do solo. Por

outro lado, de A para C, diminui o número de culturas que é possível cultivar e as respostas à exploração do solo

são cada vez menos favoráveis. Relativamente ao risco de erosão associado a estes tipos de solos, as classes C e D,

apresentam riscos elevados a muito elevados de erosão.

As classes dividem-se em três subclasses que se apresentam no Quadro seguinte.

Quadro 5-22 – Sub-classes de Solos e suas Características
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Para a caracterização da capacidade de uso do solo da área em estudo, recorreu-se à Carta da Capacidade de

Uso do Solo do IHERA, a qual se representa na Figura seguinte.

Figura 5-45 – Capacidade de Capacidade de Uso dos Solos na Área em Estudo
Fonte: DGDAR, Carta de Capacidade de Uso dos Solos

Com base na referida Figura, apresenta-se em seguida o quadro com a percentagem de ocupação de classes de

capacidade de uso do solo.
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Quadro 5-23 – Ocupação por Classes de Uso do Solo

É a classe Ee (ou seja, correspondente a solos com limitações muito severas e sem capacidade agrícola, a que se

junta a susceptibilidade à erosão) aquela que assume maior destaque, com mais de 81% da área ocupada total.

Os solos de Classe E são solos com capacidades muito baixas, limitações muito severas, riscos de erosão muito

elevados, não susceptíveis de uso agrícola. Possuem severas a muito severas limitações para pastagens,

explorações de matos e exploração florestal. Em muitos casos o solo não é susceptível de qualquer utilização

económica.

A subclasse e caracteriza-se pelo risco de erosão, resultante da susceptibilidade à erosão e do declive, e, em certos

casos, o grau de erosão, são os principais factores a considerar para a inclusão dos solos nesta subclasse.

5.4.3. Uso do Solo

A caracterização do actual uso do solo na área em estudo teve por base a cartografia disponibilizada pelo

Instituto Geográfico Português, em formato digital, mapa de caracterização do uso e ocupação do solo para

Portugal Continental, em 2006, (CLC06_PT - CORINE Land Cover 2006), e visitas de reconhecimento ao local, de

forma a aferir os resultados, sendo esta, igualmente, complementada por fotografias.

Na Figura abaixo, referente à Carta de Ocupação do Solo, representa-se o uso do solo na área de projecto.

Relativamente à ocupação do solo, verifica-se que a área de projecto se distribui pela classe de uso: Indústria,

Comércio e Transportes e Florestas. No geral a área em estudo situa-se numa zona integrada em espaços rurais,

com uma paisagem assente em áreas de cultivo agrícola e actividades a esta associada, com habitações dispersas.

Em visita ao local, verificou-se que as culturas agrícolas e florestais ocupam uma importante área envolvente da

exploração. A Oeste da instalação predominam as culturas anuais, sobretudo vinha e, embora de forma dispersa,

vestígios de antigas explorações de olival, bem como exploração de milho e matos ruderais. A Este da mesma

predominam as culturas florestais com base na exploração de eucalipto e pinheiro.
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Figura 5-46 – Carta de Ocupação do Solo na Área em Estudo

Fonte: COS, 2007
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No interior da propriedade a ocupação prende-se sobretudo com a instalação avícola e equipamentos associados,

observando-se apenas exemplares dispersos de matos e espécies arbóreas (nomeadamente pinhal).

A Figura seguinte ilustra a ocupação do solo da área envolvente à exploração avícola e no interior da mesma.

Legenda: Área Social Área Agrícola Área Florestal

Figura 5-47 – Ocupação do Solo no interior da propriedade e na área envolvente

Figura 5-48 – Exemplo de Ocupação do Solo na área agrícola envolvente (cultura de milho e vinha)
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Figura 5-49 – Exemplo de Ocupação do Solo na área florestal envolvente (pinheiro e eucalipto)

Na envolvente é possível encontrar várias unidades de ocupação do solo, que vão desde zonas artificializadas a

zonas agrícolas e florestais.

Assim sendo, podem distinguir-se zonas artificializadas, que consistem em tecido urbano simples e descontínuo,

disposto ao longo dos diversos caminhos existentes e estando integrado na paisagem agrícola.

As zonas agrícolas podem ser subdivididas de acordo com as culturas dominantes:

 Dominância de culturas anuais de sequeiro;

 Dominância de culturas anuais de regadio;

 Dominância de culturas permanentes.

As zonas florestais, à semelhança das zonas agrícolas, podem também ser subdivididas de acordo com o mesmo

critério:

 Dominância de espécies resinosas (p. ex: pinheiro bravo);

 Dominância de espécies de produção intensiva (Eucalipto).
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5.5. RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS E QUALIDADE DA ÁGUA

5.5.1. Metodologia geral

A área abrangida pela exploração avícola encontra-se inserida na região hidrográfica do Tejo (RH5) , pelo que a

caracterização dos recursos hídricos seguidamente apresentada foi realizada com base no levantamento de

campo realizado durante visitas ao local, na informação contida na carta militar, na base de dados do SNIRH e

no Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo.

5.5.2. Enquadramento

A RH5 é uma região hidrográfica internacional com uma área total de aproximadamente 81 310 km2 dos quais 25

666 km2, ou seja 32%, são em território nacional, constituindo esta área o objecto do Plano. De acordo com o

Decreto-Lei n.º 347/2007, de 19 de Outubro, a RH5 é limitada pelo território espanhol a Este, as bacias

hidrográficas das ribeiras do Oeste e do Lis a Oeste, a bacia hidrográfica do Mondego a Norte e a bacia

hidrográfica do Douro a Nordeste. A Sul e a Sudeste é limitada pelas bacias hidrográficas do Sado e do Guadiana,

respectivamente.

Na Figura seguinte, apresenta-se o enquadramento geográfico da RH5.

Figura 5-50 – Enquadramento Geográfico da Bacia Hidrográfica do Tejo (RH5)
Fonte: Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo Agosto 2012

O local da exploração avícola localiza-se no concelho e freguesia de Azambuja. Este concelho insere-se

integralmente na área da Bacia Hidrográfica do rio Tejo. As características gerais da bacia hidrográfica do Rio

Tejo estão apresentadas no quadro abaixo.
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Quadro 5-24 – Características Gerais da bacia Hidrográfica do rio Tejo

O Rio Tejo nasce na Serra de Albarracín (Espanha) a cerca de 1600 m de altitude e apresenta um comprimento

de 1100 km, dos quais 230 km em Portugal e 43 km de troço internacional, definido desde a foz do Erges à foz do

Sever. Os principais afluentes do rio Tejo em território espanhol são: o Jarama (11.600 km2), o Alberche (4.100

km2), o Tietar (4.500 km2) e o Alagon (5.400 km2) na margem direita; e o Guadiela (3.500 km2) e Almonte

(3.100 km2), na margem esquerda. Em Portugal, os principais afluentes são os rios Erges, Ponsul, Ocreza e Zêzere,

na margem direita, e os rios Sever e Sorraia, na margem direita. Destes afluentes merecem referência especial o

Zêzere (4.980 km2) e o Sorraia (7.520 km2), que totalizam cerca de 50 % da área da bacia portuguesa.

5.5.3. Estado Geral das Massas de Água Superficiais

A classificação do estado das MA superficiais baseia-se na relação entre os diferentes elementos de qualidade, e é

realizada de acordo com os esquemas conceptuais apresentados nas figuras seguintes.
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Figura 5-51 – Esquema para a classificação do estado das MA superficiais naturais no âmbito da DQA/Lei da
Água

Fonte: Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo Agosto 2012

Figura 5-52 – Esquema para a classificação das MAFM (Massas de água fortemente modificadas) e MAA (Massas
de água artificiais) no âmbito da DQA/ Lei da Água

Fonte: Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo Agosto 2012
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Figura 5-53 – Resultados percentuais do estado das massas de água (MA) por sub-bacia da RH5
Fonte: Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo Agosto 2012

Figura 5-54 – Resultados percentuais do potencial das massas de água (MA) por sub-bacia da RH5
Fonte: Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo Agosto 2012
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5.5.4. Hidrografia

5.5.4.1. Rede de Drenagem na Área de Projecto e na Envolvência

Não existe nenhuma linha de água no local da exploração avícola. As linhas de água mais próximas localizam-se

a Sudeste e a Noroeste da exploração, constituindo afluentes do rio de Valverde (como tal identificado na Carta

Militar), também conhecido localmente como ribeira de Valverde.

Figura 5-55 – Delimitação da instalação avícola e linhas de água identificadas na Carta Militar

O rio de Valverde está localizado a Oeste da exploração, apresentando sobretudo um regime torrencial.
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O afluente do rio de Valverde mais próximo da instalação (sensivelmente a 50 m do limite da mesma) tem

carácter sazonal, com um escoamento torrencial. Por seu lado, o rio de Valverde situa-se a cerca de 200 m do

perímetro exterior da instalação.

Figura 5-56 – Linhas de água identificadas na carta militar e na visita de campo localizadas na envolvência do

local da exploração avícola

Figura 5-57 – Afluente localizado fora da exploração avícola
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Note-se que não existe nenhuma infra-estrutura da exploração avícola implantada sobre qualquer

linha de água.

A instalação não possui quaisquer redes de drenagem de águas pluviais, uma vez que estas apenas se limitam a

acompanhar o escoamento natural do terreno, sendo infiltradas no solo naturalmente. Existe contudo uma

pequena tubagem de escoamento pluvial, destinada a permitir o escoamento pluvial natural na instalação e

identificada na figura seguinte.

Figura 5-58 – Tubagem de escoamento pluvial (início do troço)

Figura 5-59 – Tubagem de escoamento pluvial (fim do troço)

Note-se que resultante da actividade da exploração avícola não é efectuada qualquer descarga

sobre qualquer linha de água existente na proximidade.
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No âmbito deste estudo foi contactada a Câmara Municipal da Azambuja e a Agência Portuguesa do Ambiente

(na qual está integrada a ex-ARH Tejo), de modo a obter os dados disponíveis relativos ao rio de Valverde:

 Usos da água (captações superficiais, agrícola – rega, indústria, outros, etc...)

 Análises da qualidade da água superficial

 Estado da massa de água no âmbito da DQA/Lei da Água

 Caracterização do risco (Estado Ecológico e Estado Químico)

A Câmara Municipal da Azambuja não possui a informação pretendida e a APA (ARH Tejo), não respondeu em

tempo útil ao solicitado. Por seu lado, contactado o SNIRH esta entidade (através de mail datado de 27/6 p.p.)

informou não possuir qualquer informação sobre a referida linha de água.

5.5.4.2. Fontes de Poluição Locais

Na visita de campo efectuada ao local, não se identificaram fontes de poluição resultantes da exploração

avícola em estudo.

As fontes de poluição de carácter pontual, poderão eventualmente relacionar-se com os seguintes aspectos:

 Efluentes domésticos (Fossas biológicas)

 Práticas inadequadas de gestão dos resíduos produzidos resultantes da exploração avícola

(acondicionamento, armazenamento, etc.)

 Manutenção de maquinaria (tractores agrícolas, etc.)

Por outro lado, as fontes de poluição de carácter difuso, poderão ser as seguintes:

 Áreas agrícolas

 Espalhamento do estrume (Efluente pecuário)

 Vias rodoviárias

Efluentes domésticos (Fossas biológicas)

As únicas águas residuais produzidas na exploração avícola são os efluentes domésticos resultantes das instalações

sanitárias, os quais são encaminhados para as fossas dimensionadas para os trabalhadores existentes.

As fossas são dotadas de um sistema de tratamento biológico. Este tratamento passa por duas fases: primário

(decantação primária e uma separação de flutuantes através das diferenças de densidades) e secundário (através

de um filtro biológico). Findo o tratamento, este efluente é encaminhado para uma trincheira infiltrante, não

sendo portanto, necessário o encaminhamento deste efluente para tratamento em ETAR, visto o tratamento já

ser realizado nas respectivas fossas.
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Limpeza das instalações

Não se produzem águas residuais resultantes das lavagens das instalações. O varrimento e aspiração dos resíduos

nos pavilhões apresentam uma eficácia muito elevada, não necessitando estes de um processo de lavagem

durante todas as fases do vazio sanitário, permitindo a poupança de água na instalação e contribuindo para a

não deterioração da instalação.

Após o varrimento e aspiração, o equipamento móvel é retirado para o exterior dos pavilhões e lavado no

exterior. O equipamento fixo é elevado para uma altura que não impeça a entrada de qualquer máquina,

ficando suspenso.

O processo de desinfecção dos pavilhões é realizado por meio de pulverização a alto volume. A pulverização

realiza-se em cada zona de engorda de acordo com o seguinte procedimento:

 Utilização dos equipamentos de protecção individual necessários, como fato, óculos de protecção e luvas;

 Diluição do produto em água, colocando-o no aparelho pulverizador, agregando o mesmo ao tractor;

 Começar a pulverização pelas partes inferiores (menos de 1,5 cm) e depois os tectos, partes altas das

paredes e terminar pelos solos;

 Colocação dos materiais amovidos no devido lugar, seguido de um período de vazio sanitário;

Este procedimento permite assim realizar pulverização, recorrendo ao uso de água em muito pouca quantidade.

Dado que a desinfecção é feita em jacto, facilmente o produto é evaporado, sem produção de efluentes.

Os silos são limpos à saída de cada bando de frangos. A sua limpeza começa pelo esvaziamento total do silo,

abrindo-se as tampas de carga e descarga de forma a arejar. De seguida, limpam-se as paredes internas, batendo

nas paredes exteriores do silo.

Assim como os restantes equipamentos, também o tanque, as linhas de água e os bebedouros são limpos, de

forma a prevenir contaminações, muito usuais neste tipo de processo.

Gestão dos resíduos produzidos resultantes da exploração avícola

São adoptados todos os procedimentos adequados de armazenamento, acondicionamento e envio para operador

licenciado dos resíduos produzidos na exploração avícola, pelo que a sua produção não constitui uma fonte de

poluição para os recursos hídricos.

Os locais de armazenamento dos resíduos são impermeabilizados e cobertos, estando os resíduos acondicionados

em contentores, não existindo assim derrames e escorrências para o solo e recursos hídricos.
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Manutenção de maquinaria

A manutenção da maquinaria existente não é efectuada na exploração avícola, não existindo produção e

manuseamento de combustíveis e óleos.

Áreas agrícolas

Existem áreas agrícolas na envolvência do lo al em estudo, como pomares, plantações de vinha e milho. Cujas

práticas agrícolas constituem fonte de uso de água (para rega) e de poluição (recurso a fertilizantes).

Figura 5-60 – Áreas agrícolas na envolvente

Efluente pecuário

O efluente pecuário existente na instalação é a cama das aves, produzida aquando da permanência das aves nos

pavilhões. Este resíduo é composto por uma mistura de casca de arroz e serradura (em cerca de 60% da massa

total) e por dejectos de animais (cerca de 40% da massa total).

Após a saída das aves inicia-se processo de limpeza dos pavilhões, com a remoção total do estrume.

Posteriormente ocorre o seu varrimento e aspiração e a remoção total dos fragmentos e poeiras.

Para garantir o encaminhamento total deste resíduo, previamente à saída das aves é contactada a empresa

responsável pelo transporte de forma a acertar a data de recolha. O estrume é então removido directamente

para o seu transporte, para que não ocorram contaminações nem derrames em possíveis zonas não

impermeabilizadas.

Este efluente tem sido encaminhado na sua totalidade para valorização por uma empresas de produção de

adubos orgânicos, licenciadas de acordo com a legislação em vigor. Desta forma, não existe armazenamento dos
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resíduos nas instalações, uma vez que a carga é efectuada directamente dos pavilhões para as viaturas de

transporte.

O efluente proveniente desta instalação possui baixa carga orgânica e a quantidade produzida é muito baixa.

Vias rodoviárias

Quanto à via rodoviária mais próxima da exploração, (estrada municipal M 513) é de reduzida dimensão e de

tráfego reduzido sendo insignificantes as escorrências das vias rodoviárias associadas ao tráfego.

Figura 5-61 – Vias rodoviárias localizadas na proximidade da exploração avícola
Fonte: http://earth.google.com (Data das imagens: 2009)

Deverão considerar-se igualmente as fontes de poluição exteriores à exploração avícola, mas eventualmente

situadas na respectiva envolvente. As fontes de poluição de carácter pontual, poderão ser:

 ETAR (descargas)

 Indústrias

 Actividades pecuárias

 Aterros Sanitários

 Extracções Mineiras

As fontes de poluição de carácter difuso, poderão ser:

 Áreas agrícolas
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 Vias rodoviárias

 Campos de golfe

ETAR (descargas)

O sistema de saneamento do Município de Azambuja é composto por cinco Estações de Tratamento de Águas

Residuais (ETAR), sendo estas as seguintes: ETAR de Aveiras, ETAR de Azambuja, ETAR de Maçussa, ETAR de Vila

Nova da Rainha e ETAR de Alcoentre. A gestão e exploração destas infra-estruturas encontra-se sob a

responsabilidade da empresa Águas do Oeste.

O sistema actual permite servir cerca de 60% da população do concelho, estando ainda prevista a construção da

ETAR de Casais de Baixo/Casais de Britos, que irá servir para além de parte da população da freguesia de

Azambuja também a zona industrial de V.N. Rainha / Azambuja. Procura-se assim, com o reforço do sistema de

tratamento abranger 90% da população passível de ser servida por ETAR, no concelho.

As estações de tratamento de águas residuais em funcionamento no concelho, utilizam os seguintes sistemas de

tratamento: Lagunagem, Lamas Activadas. A ETAR mais próxima da área em estudo é a de Azambuja, que se

localiza a cerca de 4 km a Sul do local da instalação avícola.

Figura 5-62 – Localização da ETAR da Azambuja

Indústrias

Não existem indústrias na proximidade.

Actividades pecuárias
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Existem várias explorações suinícolas na envolvência da exploração avícola em estudo, de que se apresentam na

figura seguinte as que se conseguiram identificar em levantamento de campo.

Legenda: Instalação Instalações Suínicolas

Figura 5-63 – Localização das explorações suinícolas na envolvência da exploração avícola

Aterros Sanitários

Não existe nenhum aterro sanitário na proximidade da exploração avícola em estudo.

Extracções Mineiras

Não existem extracções mineiras na proximidade da exploração avícola em estudo.

Áreas agrícolas e ocupação do solo

O solo na área a Este dos pavilhões está ocupado com coberto herbáceo baixo e denso e pinheiros dispersos.

Existem áreas agrícolas na envolvência da exploração avícola, como pomares, plantações de vinha e milho.
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Vias rodoviárias

Como já referido anteriormente, a via rodoviária mais próxima da exploração é uma estrada municipal (M 513) é

de reduzida dimensão e de tráfego reduzido sendo insignificantes as escorrências das vias rodoviárias associadas ao

tráfego.

Campos de golfe

Não existem campos de golfe na envolvência do local.

5.5.4.3. Estratégia Nacional para os Efluentes Agro-Pecuários e Agro-Industriais

A Estratégia Nacional para os Efluentes Agro-Pecuários e Agro-Industriais (ENEAPAI) é um plano com incidência

territorial e sectorial, estando desenhado para um horizonte de sete anos, abrangendo o período entre 2007 e

2013.

Da consulta efectuada no documento “Estratégia Nacional para os Efluentes Agro-Pecuários e Agro-Industriais,

apresenta-se uma breve síntese relativa ao sector da avicultura.

Breve caracterização do sector da avicultura

A produção avícola em Portugal continental concentra-se, principalmente, em frangos e galinhas poedeiras, que

no seu conjunto representam quase 90% do efectivo avícola.

Figura 5-64 – Distribuição do efectivo avícola

Fonte: ENEAPAI e RGA 1999

As regiões com maior efectivo são a Beira Litoral e o Ribatejo e Oeste, onde se situam mais de 90% das

explorações avícolas.
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Figura 5-65 – Distribuição regional das explorações avícolas

Fonte: ENEAPAI

Análise Ambiental Territorializada

Como se pode observar no quadro abaixo, os sectores de produção animal são mais representativos em termos de

carga em nutrientes (Azoto e Fósforo).

Quadro 5-25 – Carga poluente por sector em habitante – equivalente

Fonte: ENEAPAI

Nas Figuras seguintes ilustra-se o peso relativo de cada sector, em termos de carga orgânica (CBO5), Azoto e

Fósforo:
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Figura 5-66 – Distribuição da carga poluente por sector em habitante equivalente

Fonte: ENEAPAI

Apresenta-se na figura seguinte a carga de CBO5 por concelho para os sectores: Bovinicultura, Suinicultura,

Avicultura, Lagares, Matadouros, Queijarias, Adegas. Uma vez que a exploração avícola em estudo se localiza no

concelho da Azambuja apresenta-se apenas o extracto desse concelho e respectiva legenda. Para este concelho o

intervalo situa-se inferior a 2.500 ton CBO5/ano.

(Fonte: ENEAPAI)

Figura 5-67 – Carga de CBO5 por concelho para os sectores: Bovinicultura, Suinicultura, Avicultura, Lagares,

Matadouros, Queijarias, Adegas



MORGADO & CORDEIRO, Lda.

Estudo de Impacte Ambiental do Aviário da Quinta Vale da Barata – Instalação Existente – setembro de 2013
Relatório técnico

[119]

Apresenta-se na figura seguinte a carga de azoto por concelho para os sectores: Bovinicultura, Suinicultura,

Avicultura, Lagares, Matadouros, Queijarias, Adegas. Uma vez que a exploração avícola em estudo se localiza no

concelho da Azambuja, apresenta-se apenas o extracto desse concelho e respectiva legenda. Para este concelho o

valor situa-se entre 500 a 1.000 ton de azoto/ano.

(Fonte: ENEAPAI)

Figura 5-68 – Carga de azoto por concelho para os sectores: Bovinicultura, Suinicultura, Avicultura, Lagares,

Matadouros, Queijarias, Adegas

Apresenta-se na figura seguinte a carga de azoto por concelho para os sectores: Bovinicultura, Suinicultura,

Avicultura e Lagares. Uma vez que a exploração avícola em estudo se localiza no concelho da Azambuja,

apresenta-se apenas o extracto desse concelho e respectiva legenda. Para este concelho o valor situa-se entre 500

a 1.000 ton de azoto/ano.

(Fonte: ENEAPAI)

Figura 5-69 – Carga de azoto por concelho para os sectores: Bovinicultura, Suinicultura, Avicultura e Lagares

Apresenta-se na seguinte figura a carga de azoto na SAU por concelho nos sectores: Bovinicultura, Suinicultura,

Avicultura e Lagares. SAU: Total. Uma vez que a exploração avícola em estudo se localiza no concelho da
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Azambuja apresenta-se apenas o extracto desse concelho e respectiva legenda. Para este concelho o valor é

inferior a 100 kg de Azoto/ha.ano.

(Fonte: ENEAPAI)

Figura 5-70 – Carga de azoto na SAU por concelho nos sectores: Bovinicultura, Suinicultura, Avicultura e

Lagares. SAU: Total

Apresenta-se na seguinte figura a carga de azoto na SAU por concelho nos sectores: Bovinicultura, Suinicultura,

Avicultura e Lagares. SAU: Forragens e Prados temporários, Pastagens Permanentes, Cereais e Olivais. Uma vez

que a exploração avícola em estudo se localiza no concelho da Azambuja, apresenta-se apenas o extracto desse

concelho e respectiva legenda. Para este concelho o valor é inferior a 100 ton. de Azoto/ha.ano.

(Fonte: ENEAPAI)

Figura 5-71 – Carga de azoto na SAU por concelho nos sectores: Bovinicultura, Suinicultura, Avicultura e

Lagares. SAU: Forragens e Prados temporários, Pastagens Permanentes, Cereais e Olivais

No Código de Boas Práticas Agrícolas, o valor estabelecido para a carga de azoto por hectare é de

170 kg N/ha.ano em zonas consideradas como vulneráveis e 210 kg N/ha.ano para as restantes zonas.
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No quadro seguinte apresenta-se a pressão exercida pelos diversos sectores, em cada uma das regiões

hidrográficas estabelecidas na recente Lei da Água, considerando, fundamentalmente, as cargas poluentes

produzidas por cada sector. Verifica-se que esta pressão é, normalmente, mais acentuada em regiões e bacias

hidrográficas de maior “fragilidade”.

Quadro 5-26 – Pressão de cada sector por região hidrográfica

Fonte: ENEAPAI

Para o local em estudo, pertencente à RH 5, classifica-se como pressão muito elevada. A avicultura está muito

concentrada nas regiões do Dão, da Beira Litoral e do Ribatejo e Oeste, sendo significativa a sua importância na

produção de matéria orgânica, nomeadamente nas regiões hidrográficas do Vouga e Tejo/Ribeiras do Oeste.

Identificação de Zonas com Maior Pressão e Definição de Núcleos de Acção Prioritária

Foram identificados os concelhos e as regiões de maior pressão e definidos Núcleos de Acção Prioritária para cada

sector, considerando diversos critérios, designadamente:

 Número de efectivo animal ou quantidade de produto laborado;

 Número de unidades a laborar por concelho;

 Dimensão e características das unidades;

 Proximidade física das várias unidades consideradas dos concelhos abrangidos;

 Pressão exercida no solo e nos recursos hídricos.

Relativamente ao sector da avicultura, apresenta-se o seguinte quadro dos núcleos de acção prioritária. O

concelho da Azambuja está no núcleo E.
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Quadro 5-27 – Núcleos de acção prioritária - avicultura

Fonte: ENEAPAI

De referir, ainda, que os efluentes pecuários produzidos podem constituir fontes de poluição pontual, se

descarregados em massas de água superficiais, ou fontes de poluição difusa, se utilizados como fertilizantes em

solos agrícolas.

5.5.4.4. Caracterização Geral da Qualidade da Água

Não existe nenhuma linha de água no local da exploração avícola. A linha de água mais próxima está localizada

a Sudeste da exploração, sendo um afluente do rio de Valverde, o qual se localiza a Oeste da exploração.

Não existe nenhuma estação de qualidade da água representativa do local em estudo como se pode observar

pela figura seguinte.
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Figura 5-72 – Rede de Monitorização (Qualidade das Águas Superficiais) mais próxima do local em estudo

Fonte: http://snirh.pt

A estação de qualidade (19D/06) está actualmente extinta, localizando-se a cerca de 4,86km da exploração

avícola. Considera-se contudo que esta estação de qualidade não é, de todo em todo, representativa da área em

estudo, nomeadamente pelos seguintes aspectos:

 Pelo facto de se situar a uma distância para montante já considerável da exploração avícola (quase

5 km);

 Por não existir qualquer linha de água no local da exploração avícola;

 Por não existir qualquer infra-estrutura da exploração avícola implantada sobre qualquer linha de

água;

 Por não ser efectuada qualquer descarga para linha de água, resultante da actividade da exploração

avícola. Os únicos efluentes produzidos resultam das instalações sanitárias, os quais são directamente

encaminhados para duas fossas;

 Por não ser efectuada valorização agrícola nos terrenos da propriedade com utilização do estrume

produzido na exploração;
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 Pelo facto de a manutenção da maquinaria existente não ser efectuada na exploração avícola, não

existindo produção e manuseamento de combustíveis e óleos;

 Pelo facto de a estação de qualidade existente muito provavelmente reflectir já os aspectos referentes às

contribuições resultantes da zona urbana da Azambuja e da respectiva zona industrial, as condições

desta estação não são representativas da situação do local da instalação avícola, o qual constitui uma

zona de carácter vincadamente rural.

Nestas condições, apesar de não existirem dados de qualidade da água do Rio de Valverde, pensa-se que tal não

tem implicações com a caracterização da situação de referência a nível de qualidade dos recursos hídricos

superficiais, uma vez que a exploração avícola não tem qualquer influência sobre a qualidade da água do

referido rio e respectivos afluentes.

Não seria desta forma correcto estar a relacionar a eventual deterioração da qualidade da água deste rio e seus

afluentes com a existência desta exploração avícola, pelas várias razões acima descritas.
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5.6. FACTORES BIOLÓGICOS E ECOLÓGICOS

5.6.1. Enquadramento

A área em estudo insere-se numa zona vincadamente antropomorfizada. No geral, a área em estudo situa-se

numa zona onde dominam os espaços rurais e florestais, mas situada entre espaços urbanos de pequena e média

dimensão (nomeadamente no eixo Azambuja – Vale do Paraíso - Aveiras de Cima).

Disso mesmo se ressente a dinâmica bioecológica da área em estudo. Embora praticamente toda a área

envolvente à exploração se encontre envolta de vegetação, no geral esta apresenta pouco interesse global.

Logicamente, a zona específica de implantação do Aviário consiste numa área edificada e artificializada e com

um reduzido interesse do ponto de vista da fauna, flora e habitats. Considerando apenas o local de implantação

da instalação avícola, este não apresenta comunidades naturais estáveis e complexas do ponto de vista

sucessional, quer por existir um distúrbio antrópico continuado, quer pela sua completa destruição. As

comunidades naturais existentes resumem-se aqui às que apresentam um grau de especialização elevado à

presença humana. Deste modo, no perímetro da Instalação não existe sequer a possibilidade de subsistência de

qualquer espécie ou comunidade natural sensível que apresente importância conservacionista, embora a

envolvente apresente ainda algumas comunidades naturais, que eventualmente merecerão referência no sentido

de caracterizar a situação existente.

Assim, a caracterização e análise da fauna e flora presentes na área de influência do projecto desenvolveu-se

segundo duas vertentes: numa 1ª fase efectuou-se a compilação e análise bibliográfica disponível e numa 2ª fase

realizaram-se visitas de campo, que consistiram na recolha e observação dos diversos elementos biológicos

presentes.

5.6.2. Principais Aspectos

5.6.2.1. Flora e Vegetação

A metodologia utilizada para efectuar a caracterização da flora e vegetação/habitats consistiu na realização de

percursos ao longo dos quais se identificaram os elementos de flora e vegetação/habitats mais significativos, assim

como da análise das fotografias aéreas disponíveis. Quanto à avaliação do valor botânico das espécies

encontradas tal foi efectuado confrontando o elenco florístico local com a Lista de Espécies Botânicas a Proteger

em Portugal (SNPRCN 1990).

A área onde se insere o Aviário em estudo está localizada, em termos biogeográficos, e segundo Rivas Martinez

1990, na Região Mediterrânica, Sub-Região Mediterrânica Ocidental, Superprovíncia Mediterrânica-Ibero-

Atlântica, Província Luso-Extremadurense, Sector Divisório Português. De acordo com os dados bioclimáticos e

biogeográficos da área em estudo, a vegetação existente, aquando o clímax climático, consistiria em bosques ou

matas marcescentes e perenifólias com dominância do carvalho-cerquinho (Quercus faginea).

Actualmente, esta área insere-se numa região do país onde a actividade agrícola e florestal assumem alguma

intensidade. Assim sendo, a ocupação actual do solo na região onde se insere o aviário em estudo demonstra as

intervenções cumulativas de muitas décadas, que eliminaram gradualmente as florestas climáticas, substituindo-

as por campos de cultivo anuais e perenes.
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Na zona do Aviário propriamente dita, onde se encontram implantados os pavilhões e edificações de apoio à

actividade, não existe vegetação com qualquer valor conservacionista.

Na envolvente directa da área de projecto, identificam-se as seguintes unidades fisionómicas de vegetação:

 Áreas agrícolas;

 Áreas Florestais.

As culturas agrícolas ocupam uma importante área da envolvente da exploração. É uma zona onde

predominam as culturas anuais, sobretudo de vinha e culturas mais recentes (milho e alguns hortícolas), bem

como matos ruderais e prados.

Figura 5-73 – Área envolvente com culturas de milho, hortícolas e vinha

As culturas florestais assentam em espécies destinadas a abate e venda da madeira, nomeadamente de

formações de porte arbóreo dominadas por pinheiro-bravo (Pinus pinaster) e por eucalipto (Eucalyptus globulus).
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Figura 5-74 – Área envolvente com exploração florestal

No elenco florístico da área de impacte directo, não foi detectada a existência de manchas de

vegetação com elevado valor ecológico e biológico nem a ocorrência de espécies com estatuto de

conservação especial ou que constem do Anexo II da Directiva 92/43/CEE.

5.6.2.2. Fauna

A caracterização da fauna existente no local em estudo teve por base as saídas de campo efectuadas ao local,

onde se utilizaram diferentes métodos para diferentes grupos de fauna:

 Anfíbios: caracterização feita com recurso a prospecção visual semi-intensiva;

 Répteis: caracterização feita com recurso a prospecção visual semi-intensiva;

 Aves: realização de transectos onde se efectuou detecção visual e pontos de escuta para detecção

auditiva;

 Anfíbios: caracterização feita com recurso a prospecção visual semi-intensiva;

 Répteis: caracterização feita com recurso a prospecção visual semi-intensiva;

 Aves: realização de transectos onde se efectuou detecção visual e pontos de escuta para detecção

auditiva.

 Mamíferos: devido aos seus hábitos pouco conspícuos, a identificação e o levantamento foram

efectuados com base em vestígios de presença (pegadas, dejectos e rastos).
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As espécies da comunidade faunística foram depois confrontadas com

Directiva Aves (Directiva Comunitária n.º 79/409/CEE), ou na Directiva Habitats (Directiva Comunitária n.º

92/43/CEE), ambas transpostas para o direito nacional pelo Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, o qual foi

alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro, no sentido de avaliar o seu valor conservacionista de

acordo com os respectivos estatutos de protecção.

Foi também verificado o estatuto de conservação das várias espécies identificadas de acordo o Livro Vermelho dos

Vertebrados de Portugal (SNPRCN 1990).

Foram considerados dois biótipos considerados representativos da área de implantação da exploração: zona

agrícola e zona florestal.

O biótipo da zona agrícola, é constituído por explorações agrícolas e terrenos de prados e matos ruderais, no

primeiro caso dedicados essencialmente a vinha, milho e hortícolas. É um biótipo bastante importante para os

répteis, em especial para as espécies como a cobra-rateira (Malpolon mospessulanus), a cobra-de-escada (Elaphe

scalaris) e a cobra-de-ferradura (Coluber hippocrepis) que devem ser relativamente comuns neste biótipo.

É espectável que aves como o melro (Turdus merula), o picanço-real (Lanius excubitor), a petinha-dos-prados

(Anthus campestris), a cotovia-de-poupa (Galerida creistata), a laverca (Alauda arvensis) e o trigueirão (Miliaria

calandra) sejam mais ou menos abundantes neste biótipo consoante a época do ano e as passagens migratórias.

Tendo em consideração os mamíferos, é provável que apareçam raposas (Vulpes vulpes), rato-cego (Microtus

lusitanicus), toupeira (Talpa occidentalis) e coelho-bravo (Oryctolagus cuniculus).

O biótopo da zona florestal apresenta comunidades de espécies com reduzido interesse conservacionista. A

comunidade de anfíbios não se prevê muito diversificada. Quanto à comunidade réptil esta não apresenta indícios

de elevados níveis de riqueza específica. No entanto, constituirá um importante pólo de distribuição de saurídeos

e ofídeos à escala local. A cobra-de-ferradura (Colluber hippocrepis) pode ocorrer na área do projecto, pois habita

uma grande variedade de biótopos, ocorrendo preferencialmente em áreas secas expostas, apresentando uma

distribuição contínua, principalmente a sul do rio Douro (Almeida et al. 2001). Esta espécie, apesar de ser

considerada uma espécie de interesse comunitário que exige uma protecção rigorosa, estando incluída no Anexo

IV do D.L. n.º 140/99, em Portugal possui estatuto de conservação Não Ameaçado (Cabral et al. 2005), o que

revela a sua ubiquidade.

Ao nível da avifauna, verificou-se também que a comunidade existente na área envolvente ao Aviário não

constitui per se um importante valor do ponto de vista da conservação, tendo sido detectadas sobretudo espécies

bastante ubiquistas, como os Pardais-comuns (Passer domesticus), o Chamariz (Serinus serinus), o Pisco-de-peito-

ruivo (Erithacus rubecula) e o Corvo (Corvus corax).

Ao nível da mamofauna foi possível identificar a presença da raposa (Vulpes vulpes) e alguns mustelídeos, bem

como a do coelho-bravo (Oryctolagus cuniculus). Nesta área florestal foi referida a ocorrência de javali (Sus

scrofa). É expectável também a presença de pequenos mamíferos insectívoros e roedores como o musaranho-de-

dentes-brancos (Crocidura russula), o rato-cego (Microtus lusitanicus), o rato-do-campo (Apodemus sylvaticus) e a

ratazana (Rattus norvegicus), bem como mamíferos carnívoros como a doninha (Mustela nivalis), a geneta

(Genetta genetta) e o saca-rabos (Herpestes ichneumon).
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Das espécies que potencialmente são observadas nos biótipos apresentados, nenhuma se encontra

inscrito no Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal.
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5.7. QUALIDADE DO AR

5.7.1. Enquadramento

A caracterização da qualidade do ar, nomeadamente no que se refere às concentrações dos poluentes

atmosféricos mais significativos, na zona de implantação do projecto, costuma ter por base o conjunto de dados

para a região em estudo. Em regra, estes dados são disponibilizados pelas Comissões de Coordenação e

Desenvolvimento Regional (CCDR), resultantes de medições referentes aos parâmetros da qualidade do ar,

efectuadas nas estações de monitorização, distribuídas pelas diversas redes, à escala regional e nacional.

No entanto, a rede de medição de qualidade do ar existente não possui postos de medição na área de localização

do projecto, cujos resultados pudessem ser utilizados na avaliação da qualidade do ar da área em estudo. Com

efeito, a estação de medição da qualidade do ar mais próxima é a da Chamusca, localizada no concelho e

freguesia de Chamusca, em zona rural regional (Sítio da Ermida do Senhor Do Bonfim, Monte do Bonfim, ponto

mais alto da vila da Chamusca), não sendo representativa da qualidade do ar local.

5.7.2. Metodologia de Avaliação

A metodologia seguida para a caracterização da qualidade do ar no local em estudo, foi realizada tendo em

conta os seguintes aspectos:

FONTES DE POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA – onde é efectuada a caracterização sumária das principais fontes de

emissão na área de implantação do projecto e sua envolvente próxima;

RECEPTORES SENSÍVEIS – onde é analisada a presença na zona de receptores sensíveis, como sejam áreas

habitacionais ou recreativas;

DADOS SOBRE A CONCENTRAÇÃO DE POLUENTES ATMOSFÉRICOS – onde se caracteriza a qualidade do ar

nas áreas em causa, de acordo com os dados de monitorização disponíveis;

ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DE DISPERSÃO NO MEIO RECEPTOR – onde se analisam as condições de dispersão

na atmosfera.

Normalmente, a caracterização da qualidade do ar, nomeadamente no que se refere às concentrações dos

poluentes atmosféricos mais significativos, na zona de implantação do projecto, deveria ter por base, na medida

do possível, o conjunto de dados para a região em estudo, em especial os que são disponibilizados pelas Comissões

de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR), resultantes de medições referentes aos parâmetros da

qualidade do ar, efectuadas nas estações de monitorização, distribuídas pelas diversas redes, à escala regional e

nacional.

No entanto, e como se referiu atrás, não existe para a zona qualquer estação representativa de medição da

qualidade do ar local, pelo que se tornou necessário recorrer a uma metodologia de caracterização pericial.
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5.7.3. Caracterização da Qualidade do Ar

A noção de qualidade do ar encontra-se associada ao grau de poluição existente no ar que é respirado pela

população exposta. Esta poluição pode ser provocada por uma mistura de substâncias químicas ou físicas,

lançadas directamente no ar ou resultantes de reacções químicas, que alteram aquela que seria a constituição

natural da atmosfera. Dependendo das características e concentração dessas substâncias, bem como das condições

meteorológicas e da localização e tipo das fontes de emissão, estas poderão ter maior ou menor impacte sobre a

qualidade do ar.

5.7.3.1. Fontes de Emissão e Poluentes Atmosféricos

As fontes de emissão dos vários poluentes atmosféricos são numerosas e diversificadas. Em geral, estas podem

dividir-se em:

 Antropogénicas: as que resultam de actividades humanas, como sejam sistemas de transportes, geração

de energia, aquecimento e actividade industrial.

 Não Antropogénicas ou naturais: que englobam fenómenos que ocorrem geralmente na Natureza,

como sejam fogos florestais de origens naturais, fenómenos vulcanológicos, etc.

Tem interesse distinguir, ainda, as fontes móveis (dos sistemas de transporte, por exemplo) das fontes fixas, com

uma localização definida. De entre estas últimas consideram-se, também, as fontes estacionárias, com um regime

de emissão permanente, e as difusas, com um regime de emissão irregular ou intermitente.

Relativamente aos poluentes há que distinguir entre:

 Poluentes primários - que são emitidos directamente pelas fontes para a atmosfera e expelidos

directamente por estas, dos quais os mais significativos são o monóxido de carbono (CO), óxidos de azoto

(NOx) constituídos pelo monóxido de azoto (NO) e pelo dióxido de azoto (NO2), dióxido de enxofre (SO)

e as partículas totais em suspensão (PTS);

 Poluentes secundários - que resultam de reacções químicas que ocorrem na atmosfera e em que

participam alguns poluentes primários, como sejam o ozono troposférico (O) que resulta de reacções

fotoquímicas entre os óxidos de azoto, dióxido de carbono (CO2) ou compostos orgânicos voláteis (COV);

ou o vapor de ácido sulfúrico (H2SO) que resulta da reacção entre o dióxido de enxofre o vapor de

água.

No Quadro seguinte apresentam-se, sinteticamente, as principais fontes de emissão dos principais poluentes

atmosféricos, nomeadamente os que são utilizados pelas CCDR para o cálculo do Índice de Qualidade do Ar.
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Quadro 5-28 – Fontes e características dos Poluentes que são considerados para o cálculo do Índice de Qualidade
do Ar

5.7.3.2. Dispersão de Poluentes na Atmosfera

As substâncias poluentes, uma vez libertadas para a atmosfera, sofrem interacções de ordem vária com a mesma,

podendo ser diluídas, transportadas por convecção ou reagir umas com as outras. A dispersão ocorre

fundamentalmente devido à influência dos vectores climatológicos, sendo as propriedades dispersivas da

atmosfera caracterizadas pelas suas classes de estabilidade, que estão intrinsecamente relacionadas com as

condições meteorológicas locais.

As metodologias mais utilizadas em estudos referentes à dispersão de poluentes (quer gasosos, quer sólidos), são a

de Pasquill-Gilfford e a de Turner, as quais, embora apresentando algumas limitações, constituem uma boa base

de previsão e são muito utilizadas em estudos de poluição atmosférica. Combinadas com modelos de dispersão

das plumas de poluentes (relativos a campos gaussianos, eulerianos, lagrangianos) é possível prever os fluxos de

dispersão de poluentes na atmosfera.

Neste estudo referem-se as classes de estabilidade calculadas com base na tipologia de Pasquill-Gilfford que

advém de observações meteorológicas e foi testada com resultados experimentais, constituindo, por estas razões,

uma boa base de previsão no âmbito da microescala.

Segundo esta tipologia a estabilidade atmosférica divide-se em 6 classes distintas, que vão desde a muito instável

(A) à classe muito estável (F), em que a muito instável corresponde a maior dispersão local e a muito estável a

menor dispersão. Esta tipologia relaciona as classes de estabilidade com a insolação diurna, a nebulosidade

nocturna e a velocidade do vento à superfície, como se apresenta no Quadro seguinte.
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Quadro 5-29 – Relação das classes de estabilidade de Pasquill-Gilfford com as condições atmosféricas
predominantes

Especificamente, existem duas componentes principais a considerar na avaliação das condições de dispersão dos

poluentes atmosféricos:

 a componente horizontal, que depende fundamentalmente do regime de ventos;

 a componente vertical, que depende principalmente do gradiente vertical da temperatura do ar ou

gradiente térmico.

No âmbito deste estudo considera-se que o local tem uma classe de estabilidade entre B-C e D, dado que a

velocidade do vento dominante se encontra compreendida entre 5 e 6,5 m/s (conforme se pode ver na figura

seguinte que apresenta as intensidades dos ventos em Portugal Continental) e tem uma insolação diurna

Moderada.
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Figura 5-75 – Intensidade dos Ventos em Portugal Continental

Além disso, o conhecimento geral do regime de ventos é indispensável nos estudos de previsão de dispersão de

poluentes na atmosfera. O vento é uma grandeza vectorial, sendo que a sua resultante determina a direcção do

vento em cada instante. Uma das componentes (z) é responsável pela turbulência enquanto as outras (x e y)

determinam o transporte e a diluição das plumas de poluentes.

A velocidade do vento aumenta em altura, afectando de forma mais directa a massas de poluentes emitidos

pelas chaminés de grande altura, no momento inicial da mistura dos gases de saída com a camada atmosférica.

Em condições de grande estabilidade da atmosfera, o transporte das plumas em altura pode ser efectuado a

longas distâncias e levar a situações de concentrações de poluentes a nível do solo em locais onde não há fontes

poluentes próximas.

No local em estudo, o Vento sopra predominantemente de NW.
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Figura 5-76 – Rosa de Ventos para Portugal Continental

De um modo geral, a temperatura do ar decresce com a altitude. No entanto, podem ocorrer, mesmo

pontualmente, fenómenos de inversão térmica.

As inversões de temperatura desempenham um papel muito importante nos fenómenos de dispersão que

ocorrem na atmosfera. Na presença de uma inversão térmica a atmosfera fica estável, ou seja, sem movimento

vertical. Assim, a estabilidade da atmosfera faz cessar a troca de energia entre o vento e a camada de ar junto ao

solo e os ventos de elevada altitude, prejudicando não só a dispersão vertical como, também, a difusão horizontal.

Todas as inversões, independentemente de ocorrerem ao nível do solo ou a altitudes superiores, inibem a mistura

atmosférica, conduzindo à acumulação de poluentes. A ocorrência de inversões durante o Verão é diminuta, uma

vez que a radiação proveniente do Sol é suficientemente forte para as eliminar, ao contrário do que acontece no

Inverno.

Uma inversão pode ser produzida pelo arrefecimento de uma camada de ar inferior, aquecimento de uma

camada de ar superior, passagem de uma camada de ar quente numa camada de ar frio e passagem de uma

camada de ar frio numa camada de ar quente. As inversões ocorrem com mais frequência em vales encaixados

onde a circulação dos ventos é dificultada pela própria topografia local.
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5.7.4. Principais Aspectos

5.7.4.1. Receptores Sensíveis

Neste ponto, procedeu-se a um levantamento dos receptores sensíveis existentes na área de implantação do

projecto e na área de influência do mesmo. Actualmente a área de implantação do projecto é ocupada por 4

Pavilhões e respectivas infraestruturas de apoio.

Neste ponto procura efectuar-se um levantamento dos receptores sensíveis eventualmente existentes na área de

implantação do projecto, bem como na sua área envolvente directa.

A instalação avícola encontra-se inserida no concelho de Azambuja. A instalação localiza-se em espaços agrícolas

não integrados em RAN. O aviário fica distante de grandes centros urbanos (a cerca de 5 km da sede do

concelho), sendo que a ocupação humana mais próxima da instalação é uma casa de habitação localizada a

cerca de 150 m do aviário, constituindo este um receptor sensível. Na zona circundante da instalação existe uma

cortina arbórea que, para além de constituir uma faixa de protecção e isolamento, contribui para a melhoria do

aspecto visual da paisagem.

Trata-se, ainda, de uma área pouco povoada, constituída por habitações esparsas, inexistência de indústria, e

traçado de estradas municipais e florestais.

5.7.4.2. Análise das Fontes de Emissão

A caracterização das principais fontes de perturbação da qualidade do ar, ou seja, fontes de emissão de poluentes

atmosféricos, passa por um levantamento exaustivo das fontes emissoras e a quantificação das respectivas

emissões. Sempre que possível, as fontes emissoras identificadas devem ser caracterizadas com recurso a valores

reais.

Só no caso das fontes de poluição difusas, tais como campos agrícolas, explorações pecuárias, transportes e

florestas, a medição directa não é exequível.

Uma vez que, conforme se refere no ponto anterior, a zona de concretização do projecto se encontra

suficientemente afastada de povoações, aglomerados habitacionais e se concluiu pela inexistência de unidades

industriais, considera-se não existirem fontes emissoras fixas de poluentes atmosféricos, sendo ainda de concluir

pela inexistência de fontes difusas significativas.

Assim, na zona de implantação do projecto, as principais fontes de poluição atmosféricas exteriores ao projecto

correspondem principalmente à própria exploração e a fontes de emissão móveis provenientes do tráfego

rodoviário nas vias de circulação existentes.

O tráfego rodoviário é responsável, fundamentalmente, pela emissão de óxidos de azoto, monóxido de carbono,

dióxido de enxofre, metais pesados, compostos orgânicos voláteis e partículas em suspensão. Registe-se, contudo,

que por existirem apenas algumas (poucas) estradas locais de circulação reduzida, a afecção da qualidade do ar

devido ao tráfego automóvel deverá ser não significativa e de magnitude muito reduzida.



MORGADO & CORDEIRO, Lda.

Estudo de Impacte Ambiental do Aviário da Quinta Vale da Barata – Instalação Existente – setembro de 2013
Relatório técnico

[137]

5.7.4.3. Indicadores de Qualidade do Ar

A identificação dos principais poluentes atmosféricos passa pelo recurso aos dados das Estações de Medição da

Qualidade do Ar, da responsabilidade da CCDR. No entanto, esta rede não tem, na região de inserção do

projecto, nenhum posto de medição (DGA, 2001) situando-se as estações de medição de qualidade do ar mais

próximas na Chamusca.

A extrapolação de dados desta estação não se afigura a mais adequada para a análise da qualidade do ar da

área em questão, uma vez que aquela não apresenta um contexto semelhante no que diz respeito às variáveis

que condicionam a dispersão e o tipo de poluentes atmosféricos presentes – regime de ventos, ocupação do solo e

estabilidade atmosférica.

Uma das fontes de perturbação da qualidade do ar local é o tráfego rodoviário, através do qual se pode estimar

indirectamente a qualidade do ar. No entanto, face aos valores de tráfego observados, e dado não serem de

prever emissões referenciadas de poluentes que possam afectar a qualidade do ar local, estes não foram

quantificados.

No entanto, é possível a comparação da qualidade do ar da área de estudo com o resto do país. Com efeito, com

o objectivo de constituir um elemento de suporte para a avaliação preliminar da Qualidade do Ar no âmbito da

aplicação do Decreto-Lei nº 267/99, de 23 de Julho, o Departamento de Ciências e Engenharia do Ambiente da

Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa e na altura, Direcção Geral do Ambiente

(DGA) efectuaram, a nível nacional, duas campanhas de medição da concentração de dióxido de azoto (NO2) e

dióxido de enxofre (SO), tendo sido utilizados para o efeito tubos de difusão, numa malha sistemática de 20 km x

20 km.

Com estas campanhas foi possível, através da interpolação dos pontos de amostragem, obter uma imagem dos

níveis e da distribuição das concentrações medidas em localizações de fundo dos gases referidos ao longo do

território nacional. Os resultados obtidos na campanha realizada são apresentados sob a forma de curvas de

isoconcentração (isolinhas).
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Figura 5-77 – Concentrações de Dióxido de Enxofre obtidas em Portugal Continental

Através da Figura atrás verifica-se que na área de implantação do projecto a concentração de Dióxido de

Enxofre (SO2) varia entre 0 <SO2 ≤2 (µg/m3).
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Figura 5-78 – Concentrações de Dióxido de Azoto obtidas em Portugal Continental

Pela análise da figura acima, verifica-se que na área de implantação do projecto, que a concentração de Dióxido

de Azoto (NO2) varia entre os valores de 0<NO2)≤4 µg/m3.
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Figura 5-79 – Mapa de pontos e interpolação (Kriging) das concentrações de O3 obtidas para o Continente na 1ª
e 2ª campanhas e do máximo das duas campanhas

O perfil de concentrações obtido na 1ª e na 2ª campanha é semelhante e revela que os teores de ozono se

encontram fortemente relacionados com a altitude e com a radiação solar. Com efeito, as maiores concentrações

correspondem a pontos situados nas cotas mais elevadas (região Nordeste do país), e nas zonas onde a radiação

solar é mais intensa (Alentejo e o Algarve).

Na área de implantação da instalação avícola, a concentração máxima verificada nas duas campanhas, varia

entre os valores de 60-70 µg/m3.

Logicamente, pelas condições específicas em que estes resultados são obtidos, a comparação destas concentrações

com os valores-limite da legislação nacional não se afigura adequada. No entanto, consultada a bibliografia de
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referência (WHO, 1987), pode afirmar-se que os níveis naturais da concentração no ar variam entre 0,4 e

9,4 µg/m3, no caso do NO, e entre 5 e 25 µg/m3, no caso do SO.

Assim, e face aos resultados obtidos para a área de estudo é possível inferir que as concentrações de NO2 são

normais e as concentrações de SO2 são baixas em toda a área do projecto.

Em síntese, tendo em conta os valores disponíveis nestas campanhas e tendo igualmente em conta

que o local de inserção do projecto se situa numa zona em que as emissões atmosféricas, por

unidade de área, são relativamente baixas, é de esperar que os níveis de concentração dos

principais poluentes sejam igualmente reduzidos, concluindo-se pois que se referem a uma situação

típica de zonas naturais e/ou rurais, não apresentando sinais de degradação que mereçam

referência.
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5.8. RUÍDO

No quadro do presente Estudo de Impacte Ambiental foram efectuadas medições acústicas por empresa

devidamente certificada, sendo o respectivo relatório apresentado no Anexo VI.

As medições realizaram-se na envolvente da empresa Morgado e Cordeiro, Lda (Aviário), sita em Vale da Barata

- Azambuja, para os períodos diurno, entardecer e noturno, com a empresa em laboração e parada, de forma a

efetuar uma análise ao ruído para verificação do cumprimento do Decreto-lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro.

Para a recolha dos dados acústicos, foram utilizados equipamentos devidamente calibrados, de acordo com o

exigido pela legislação portuguesa e pelo IPAC – Instituto Português de Acreditação.

A avaliação efetuada correspondeu à análise do ruído particular proveniente do aviário para o período diurno,

entardecer e noturno. A empresa tem um funcionamento contínuo, no entanto, existem interrupções de

funcionamento devido ao vazio sanitário. As medições foram efectuadas em condições normais de funcionamento.

Os pontos seleccionados referem-se aos recetores sensíveis existentes nas proximidades da empresa, no ponto 1

considerou-se uma habitação pertencente à exploração, no ponto 2 uma habitação situada junto a um

aglomerado de habitações. Os ruídos emitidos pelo funcionamento da actividade são regulares durante o período

de funcionamento.

Figura 5-80 – Localização dos pontos de medição do ruído

Relativamente às medições de ruído residual, estas foram efetuadas com a exploração sem animais nas mesmas

condições de medição do ruído ambiente com a exploração com animais para os três períodos de referência no

ponto 2, para o período diurno no ponto 1. Desta forma, todos os equipamentos e atividades susceptíveis de
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emitirem ruído num dia normal de funcionamento encontravam-se parados, pelo que os valores acústicos

determinados durante a paragem podem-se considerar representativos do ruído predominante na zona de

implantação da empresa na ausência desta.

Dada a natureza do ruído, irregular mas sem grandes variações de nível de pressão sonora, consideraram-se

adequados os períodos de integração para medição de um valor estável no mínimo de 15 minutos, para um

mínimo acumulado de 45 minutos. As medições foram efetuadas de acordo com o “Guia prático para medições

de ruído Ambiente” da APA – Agência Portuguesa do Ambiente e a NP ISO 1996-2:2011.

No ponto 1, as medições para os três períodos de referência foram efectuadas em apenas um dia de acordo com a

nota 3, página 6 do guia APA. No período entardecer e nocturno é dispensado a determinação do critério de

incomodidade para o ponto 1, de acordo com acordo com o n.º 5 do art.º 13 do DL9/2007.

Nos quadros abaixo são apresentados os resultados das medições.

Quadro 5-30 – Medições Acústicas: resultados obtidos para o ponto 1

* Existem componentes K2, mas estas não são devidas ao funcionamento da atividade, por isso não são consideradas.

Período Data Hora
Duração
(H:m:s)

Medição
dB(A)

LAeq

dB(A)
Médio

K1 K2 LAr

dB(A)
LAeqLT
dB(A)

LAeqR
dB(A)

D
iu

rn
o

La
b

or
a

r

04-06-13
15:23 0:15:37 49,9

48,8 0 0 48,8* 47,8 --15:39 0:15:18 48,8
15:56 0:15:24 47,5

P
a

r
a

d
o 14-05-13

16:42 0:15:03 47,1
47,4 -- -- -- -- 47,416:59 0:15:25 47,0

17:15 0:15:11 48,0

En
ta

rd
ec

er

La
b

or
a

r

04-06-13

20:01 0:15:17 43,6

44,7 0 0 44,7 44,2 --
20:17 0:15:06 44,8
20:33 0:15:05 44,7
20:50 0:15:08 45,6

N
ot

u
rn

o

La
b

or
a

r

04-06-13
23:02 0:15:06 37,6

38,7 0 0 38,7 38,7 --23:37 0:15:06 39,0
23:53 0:15:07 39,3
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Quadro 5-31 – Medições Acústicas: resultados obtidos para o ponto 2

* Existem componentes K2, mas estas não são devidas ao funcionamento da atividade, por isso não são consideradas.

Período Data Hora
Duração
(H:m:s)

Medição
dB(A)

LAeq

dB(A)
Médio

K1 K2 LAr

dB(A)
LAeqLT
dB(A)

LAeqR
dB(A)

D
iu

rn
o

La
b

or
a

r

03-06-13
17:01 00:15:00 52,9

53,6

0 3 56,3 52,9 --

17:27 00:15:00 53,6
17:42 00:15:00 54,1

04-06-13
16:18 00:15:01 52,5

53,116:33 00:15:01 54,2
16:49 00:15:01 52,4

P
a

ra
d

o

13-05-13
16:19 00:21:26 51,6

53,3 -- --

-- 54,2 54,2

16:41 00:20:06 54,4
17:01 00:15:08 53,4

14-05-13
17:03 00:15:13 54,0

54,9 -- --17:20 00:15:01 56,0
17:38 00:15:03 54,4

En
ta

rd
ec

er

La
b

or
a

r

03-06-13
20:17 00:15:05 53,2

52,3

0 0 50,9* 50,7 --

20:33 00:16:36 51,5
20:49 00:15:00 52,1

04-06-13
20:14 00:15:01 49,7

48,820:44 00:15:02 48,5
20:59 00:15:00 47,9

P
a

ra
d

o

13-05-13
20:02 00:15:00 48,6

47,4 -- --

-- 50,4 50,4

20:18 00:15:02 46,3
20:33 00:15:01 47,0

14-05-13
20:03 00:15:18 53,6

52,1 -- --20:18 00:15:01 51,4
20:34 00:15:20 50,9

N
ot

u
rn

o

La
b

or
a

r

03-06-13
23:20 00:15:01 46,5

48,2

0 0 50,2* 50,2 --

23:35 00:15:01 48,8
23:51 00:15:01 49,0

04-06-13
23:12 00:15:01 50,9

51,523:28 00:15:01 53,0
23:45 00:15:03 50,1

P
a

ra
d

o

13-05-13
23:22 00:16:01 52,7

51,3 -- --

-- 50,5 50,5

23:54 00:15:00 49,9
0:10 00:15:08 50,8

14-05-13
23:40 00:15:01 50,7

49,6 -- --23:55 00:15:03 48,6
0:14 00:15:02 49,1
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5.9. RESÍDUOS

5.9.1. Enquadramento

Neste ponto efectua-se a avaliação do factor ambiental Resíduos. Para tal recorreu-se a uma caracterização do

estado actual do local susceptível de ser afectado pela existência da exploração avícola localizada no concelho de

Azambuja, na freguesia do mesmo nome.

A análise da situação de referência foi efectuada tendo por base elementos bibliográficos, a visita de campo ao

local da exploração avícola e os elementos em posse da empresa Morgado & Cordeiro, Lda.

5.9.2. Tipo de Resíduos Produzidos na Instalação

Decorrente do processo de engorda de frangos, o Aviário da Quinta Vale da Barata produz os seguintes tipos de

resíduos:

 Lâmpadas usadas

 Embalagens contaminadas

 Estrume de aves

 Embalagens de medicamentos e vacinas

 Aves mortas

 Cinzas

 Lamas de depuração das fossas sépticas

 Metal

 Mistura de resíduos urbanos e equiparados

 Papel e cartão

 Plástico

 Vidro

O efluente pecuário existente na instalação é a cama das aves, produzida aquando da permanência das aves nos

pavilhões. Este resíduo é composto por uma mistura de casca de arroz e serradura (em cerca de 60% da massa

total) e por dejectos de animais (cerca de 40% da massa total).

Após a saída das aves inicia-se processo de limpeza dos pavilhões, com a remoção total do estrume.

Posteriormente ocorre o seu varrimento e aspiração e a remoção total dos fragmentos e poeiras.

Para garantir o encaminhamento total deste resíduo, previamente à saída das aves é contactada a empresa

responsável pelo transporte de forma a acertar a data de recolha. O estrume é então removido directamente

para o seu transporte, para que não ocorram contaminações nem derrames em possíveis zonas não

impermeabilizadas.
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Figura 5-81 – Local de descarga e carga de estrume para veículo de transporte

Este efluente tem sido encaminhado na sua totalidade para valorização por empresas de produção de adubos

orgânicos, licenciadas de acordo com a legislação em vigor. Desta forma, não existe armazenamento dos resíduos

nas instalações, uma vez que a carga é efectuada directamente dos pavilhões para as viaturas de transporte.

O efluente proveniente desta instalação possui baixa carga orgânica e a quantidade produzida é muito baixa.

Nesta exploração avícola não há manutenção da maquinaria existente (tractores agrícolas, etc.),

não existindo local de acondicionamento de óleos e outros produtos do género na exploração.

Apresenta-se o quadro abaixo relativo ao tipo de resíduos, origem e quantidade produzida (dados constantes do

aditamento de 20 de Janeiro de 2011 relativo ao Pedido de Licença Ambiental).

Quadro 5-32 – Tipo de resíduos produzidos, origem e quantidade

Código
LER

Descrição Origem
Quantidade

(t/ano)

200121
Lâmpadas usadas Iluminação das

instalações 0,005

150110
Embalagens
contaminadas

Embalagem de
armazenamento de
biocida

0,003

020106
Estrume de aves Fase de limpeza das

zonas de engorda de aves 120

180203 Embalagens de
medicamentos e vacinas

Prevenção de infecções 0,005

020102 Aves mortas Produção 2,0
100101 Cinzas Caldeiras a biomassa 5,0

200304
Lamas de depuração das
fossas sépticas

Instalações sanitárias
500 l

200140
Metal Manutenção de

equipamentos 0,100

200301 Mistura de resíduos
urbanos e equiparados

Instalações sociais 0,100

200101 Papel e cartão Instalações sociais 0,30
200139 Plástico Embalagens 0,20
200102 Vidro Instalações sociais 1,00
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Quadro 5-33 - Estimativa da produção anual de RSU pelos trabalhadores

Produtor de Resíduos Capitação Nº de dias de
laboração/ano

Produção anual
(ton/ano)

Trabalhadores 1 0,250
(kg/trabalhador.dia)

240 0,06

5.9.3. Armazenamento de Resíduos

Quanto ao armazenamento dos resíduos produzidos apresenta-se o seguinte quadro (dados consultados do

aditamento de 20 de Janeiro de 2011 relativo ao Pedido de Licença Ambiental).

Quadro 5-34 - Características dos locais de armazenamento temporário e condições de acondicionamento

Código
Área total

(m2)

Área
coberta

(m2)

Área
impermeabilizada

(m2)
Vedado

Sistema
de

drenagem

Bacia de
retenção

Observações

PA 1

4 4

4

S

N N

Área das aves
mortas (nº 22 na
Planta AN 1.5 do
Anexo 1 do
Aditamento do
Pedido de Licença
Ambiental  Janeiro
de 2011)

PA 2
4 4 4

Interior da
arrecadação (nº 11
da referida Planta)

PA 3 20 20 Alpendre (nº 18 da
referida Planta)

PA 4 1 1 Instalações Sanitárias
PA 5

25 25

Compartimento do
armazém da
Biomassa (nº 8 da
referida Planta)

PA 6 Fossas biológicas (ES2 e ES3)
NOTA: A referida Planta AN 1.5 apresentada no Anexo 1 do Aditamento do Pedido de Licença Ambiental de
Janeiro de 2011) é apresentada no Anexo I deste Estudo de Impacte Ambiental.

Quadro 5-35 - Condições de acondicionamento

Código
LER Acondicionamento do resíduo Código do local de

armazenamento

Observações

Material do
recipiente

Tipo de
recipiente

Número de
recipientes

200121
Não aplicável Não aplicável

-
PA 2

Estante (volume não
definido)

150110 Não aplicável - - PA 2 Armazenado em palete
180203 Outro Caixa 4 PA 2 Volume não definido
020102 Outro Outro 1 PA 1 V = 400 L
100101 Não aplicável Não aplicável 1 PA 5 A granel
200304 Não aplicável - 2 PA 6 -
200140 Não aplicável Granel - PA 2 Volume não definido
200301

Matéria plástica
Embalagem
compósita

4
PA 3 e PA 4

1 Recipiente no PA 3 (V=
60 L) e 3 PA 4 (cada c/
V~ 10 L)

200101 Matéria plástica Outro 1 PA 3 V ~ 60 L
200139 Matéria plástica Outro 1 PA 3 V ~ 60 L
200102 Matéria plástica Outro 1 PA 3 V ~ 60 L
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Figura 5-82 – Local de armazenamento de aves mortas (arca frigorífica)

Figura 5-83 – Contentores para deposição selectiva de resíduos
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Figura 5-84 – Local de armazenagem de embalagens de medicamentos
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5.10. PAISAGEM

5.10.1. Metodologia de Análise da Paisagem

Na Paisagem são considerados os factores referentes às unidades paisagísticas, à qualidade da paisagem e à

fragilidade da paisagem.

A caracterização da situação de referência da componente paisagem tem como objectivo o conhecimento e a

compreensão, à escala regional, da paisagem do local em estudo. Assim, esta caracterização compreende várias

aproximações metodológicas: inicialmente uma caracterização objectiva com o estudo dos elementos

estruturantes do território e o estudo do funcionamento e da participação de cada elemento no mesmo e

posteriormente uma caracterização mais subjectiva, que consiste na caracterização e avaliação da manifestação

visual do território, que é conhecida por paisagem.

A caracterização apresentada foi realizada segundo dois tipos de metodologias: inicialmente pela metodologia

conhecida como Landscape Ecology, para a caracterização e compreensão da paisagem como ente organizado e

funcional e posteriormente pela metodologia proposta pela Countryside Commission - Landscape Assessment,

para a caracterização e avaliação visual da paisagem.

A recolha de informação para a caracterização da situação de referência foi realizada quer em trabalho de

gabinete quer em trabalho de campo, tendo em consideração diversa bibliografia existente sobre a região,

fotografia aérea e fichas de campo, nomeadamente referente a áreas de elevado valor ecológico e paisagístico.

5.10.2. Organização da Paisagem ao Nível Regional

A área em estudo, insere-se na Unidade de Paisagem “Colinas do Ribatejo”, pertencente ao Grupo de Unidade

de Paisagem “Ribatejo”.

A coerência da unidade de paisagem em análise compõe-se no domínio da baixa altitude, na suavidade do

relevo (contrastando com os relevos calcários da Estremadura que o limitam e enquadram a Oeste), na presença

do vale do Tejo e/ou dos seus efluentes, levando este a uma forte assimetria transversal das diferentes unidades de

paisagem.

Apesar da sua pouco significativa diversidade e dos contrastes presentes, o carácter deste grupo de unidades de

paisagem contínua bem distinto por um vigor das actividades ligadas ao sector agrícola como quase não se

depara em mais parte nenhuma do país. Este vigor tem expressão não só ao nível dos vales ocupados com

sistemas mais intensivos de regadio (o milho, o arroz, as hortícolas, a beterraba ou as pastagens), dos sistemas

arbóreo-arbustivos (com destaque para a vinha, pomares e olivais) e mesmo florestais (montados de sobro,

pinhais e eucaliptais) mas, também, das actividades e estruturas que, a montante e a jusante, acompanham a

grande qualidade destas produções (comércio de maquinaria e de outros produtos utilizados na agricultura,

serviços relacionados com o sector ou unidades de transformação de produtos). A presença de outro tipo de

indústria e de serviços, junto aos principais centros urbanos, contribui, também, para que as paisagens transmitam

a impressão de estarem bem vivas e dinâmicas.

Entre os relevos calcários, a Oeste, e a Lezíria do Tejo, a Este, o carácter desta unidade destaca-se pela diversidade

de usos, numa malha relativamente apertada, resultando num mosaico bastante diversificado, salpicado pelas
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múltiplas aglomerações, “casais” e outros edifícios. O uso do solo é mais intensivo nas áreas mais planas e próximas

do Tejo, mais florestal e extensivo quando o relevo é mais movimentado. Os cereais, a vinha e o olival dominam o

mosaico agrícola, verificando-se a plantação recente tanto de vinha como de olival. A presença da figueira traduz

já alguma influência mediterrânea, relativamente à atlântica que se faz sentir nas unidades a Oeste.

Apesar da dispersão e densidade do povoamento, associado a pequenas indústrias, a armazéns e comércio,

predomina um carácter rural, sobretudo na parte Norte da unidade; a Sul, à medida que se vai aproximando a

Área Metropolitana de Lisboa, as manchas urbanas vão assumindo cada vez mais importância.

No geral, os usos agrícolas e florestais são coerentes com as características biofísicas presentes. A recente difusão de

técnicas que permitem a rega em encostas e cabeços, assim como a falta da mata e de uma rede de

compartimentação em extensas partes desta unidade, são excepções daquela coerência geral. Ao nível das infra-

estruturas e da expansão do edificado, com particular realce para os principais centros urbanos (Cartaxo,

Azambuja, Torres Novas, Entroncamento, Tomar e Santarém), também, se verificam evidentes incoerências e

mesmo degradações, devido, nomeadamente, à ocupação indiscriminada de zonas de vale, de solos com elevada

fertilidade, de encostas declivosas, da envolvente próxima de vias de circulação intensa, etc.

5.10.3. Ecologia da Paisagem ao Nível Regional

A abordagem ecológica da paisagem é fundamental para o conhecimento e para a compreensão das

potencialidades e das problemáticas de cada paisagem. Esta perspectiva de compreensão do funcionamento da

paisagem visa:

 a utilização racional das potencialidades do território, sem as colocar em causa, ou melhor, retirando do

território tudo o que ele nos oferece e tudo o que procuramos, sem perturbar de forma irreversível a sua

dinâmica e funcionalidade;

 a conservação e a protecção de áreas naturais ou próximo do natural que apresentem elevado valor

ecológico e paisagístico;

 a recuperação e a reabilitação da estrutura funcional do território/paisagem após a sua utilização, de

forma a recuperar todas as potencialidades existentes antes do seu uso.

No caso concreto do projecto em análise, tratando-se de uma instalação que já iniciou a sua actividade, a

compreensão da ecologia da paisagem tem como objectivos:

 a avaliação da compatibilidade do uso previsto com a funcionalidade do território;

 a identificação de áreas naturais e/ou próximas do natural, com valor conservacionista do ponto de vista

ecológico e paisagístico;

 a eventual posterior recuperação e reabilitação dos espaços pretendidos para a área da instalação.

A preservação e valorização ambiental é, no caso vertente, concretizada através de uma Estrutura Regional de

Protecção e Valorização Ambiental (ERPVA). Assim, o ambiente e os valores relacionados com a sustentabilidade

ambiental e paisagística são considerados, actualmente, recursos e objectivos centrais na área do planeamento,

pelo que o Plano Regional de Ordenamento do Território para a Região do Oeste e Vale do Tejo (PROT-OVT)

integra estas questões no desenvolvimento das diferentes fases do mesmo. Deste modo, a definição de uma

ERPVA para a região do Oeste e Vale do Tejo constitui um suporte territorial de base, para o desenvolvimento
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sustentável das actividades no território. Esta estrutura é um elemento essencial para a identificação e

preservação dos recursos naturais, em particular para a manutenção da biodiversidade e para o funcionamento

equilibrado dos processos naturais e da paisagem regional.

A ERPVA constitui uma estrutura multifuncional com diferentes objectivos de protecção de áreas para a

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

lazer e articulação com a rede urbana. A coexistência espacial da ERPVA com as diferentes actividades depende

de diferentes graus de compatibilização. Por exemplo, a conservação da natureza e a protecção de habitats

podem ser em determinadas situações, objectivos não compatíveis com o uso para recreio deste espaço. Esta

estrutura, ao integrar diferentes territórios e sistemas, de forma articulada, poderá suscitar a proposta no plano de

regimes de gestão diferenciada para as diferentes áreas.

Em termos conceptuais, a ERPVA é constituída por uma rede de áreas e corredores com funções ecológicas

dominantes, recursos fundamentais para a manutenção das funções ecológicas da região, interligadas de modo a

garantir a continuidade entre espaços. Estas estruturas englobam as áreas e corredores mais sensíveis ou

classificados, do ponto de vista da conservação da natureza, assim como recursos hídricos importantes e a

preservação de habitats e ecossistemas particulares.

A integração, em termos metodológicos, de um conjunto de contributos de diversos sectores do PROT-OVT é

importante, em especial das áreas da conservação da natureza e biodiversidade, agricultura e florestas, riscos

naturais, assim como elementos decorrentes da interpretação da cartografia dos padrões de ocupação do solo.



MORGADO & CORDEIRO, Lda.

Estudo de Impacte Ambiental do Aviário da Quinta Vale da Barata – Instalação Existente – setembro de 2013
Relatório técnico

[153]

Figura 5-85 – Estrutura Regional de Protecção e Valorização Ambiental
Fonte: PROT-OVT, 2008

Relativamente à ERPVA, a área em estudo não faz parte de corredores ecológicos da região, sendo

que o local não tem valor conservacionista do ponto de vista da funcionalidade ecológica à escala

regional.
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Figura 5-86 – Cartografia dos Sistemas de maior Valor Ecológico na Região do Oeste e Vale do Tejo
Fonte: PROT-OVT, 2008

Relativamente aos sistemas de maior valor ecológico à escala regional, a zona em estudo insere-se numa área

onde dominam os matos, pinhal e a policultura. A preservação do valor ecológico destes sistemas é um objectivo

mais abrangente, pois proporciona a existência de corredores ecológicos. Segundo a Estratégia Nacional de

Conservação da Natureza e da Biodiversidade a sua instituição é indispensável, já que permite estabelecer ou

salvaguardar a ligação e os fluxos génicos entre as diferentes áreas nucleares de conservação, contribuindo para

ultrapassar uma visão redutora da conservação da natureza e da biodiversidade - circunscrita às áreas

classificadas - e para promover a continuidade espacial e a conectividade das componentes da

biodiversidade em todo o território, bem como uma adequada integração e desenvolvimento das

actividades humanas.
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5.10.4. Análise da Paisagem ao Nível Local

No que se refere à caracterização da paisagem, existem e devem ser considerados, neste factor ambiental os

valores cénicos, geográficos e culturais, subjacentes a uma avaliação subjectiva de classificação do espaço

envolvente.

O conhecimento da organização estrutural da paisagem é a chave para a compreensão e o conhecimento da

mesma, para o conhecimento dos potenciais impactes causados pelo futuro uso e para a integração e

minimização do mesmo na funcionalidade e na manifestação visual da paisagem existente.

É importante referir que o valor da paisagem em si é muitas vezes motivo de desacordo, existindo divergências

face a várias opiniões. Ou seja, a paisagem é uma variável bastante subjectiva, sendo por isso mesmo

frequentemente considerada como um factor de decisão de menor peso na tomada de decisões quanto ao

projecto que se estuda.

Por este motivo, procuram encontrar-se padrões organizacionais (unidades de paisagem), através da sua

diferenciação funcional e naturalmente visual que serão estudados segundo uma discretização dos seus elementos

estruturais, estudando-os individualmente, percebendo quais os seus padrões de influência para a dinâmica de

cada unidade de paisagem em particular e para toda a paisagem em geral.

5.10.4.1. Estrutura da Paisagem

Geologia

Relativamente à geologia, a propriedade encontra-se em terrenos compostos por complexos detríticos com

intercalações calcárias, do Miocénico. (M 4-5 Complexo com vertebrados de Archino e Calcários de Vale de Paraíso

(.) Sarmato-Pontiano.

Clima

A área de Projecto insere-se na Região Climática do Ribatejo e Oeste. Segundo a classificação de Köppen, o clima

da região é do tipo Mesotérmico (temperado) húmido, com estação seca no Verão. A temperatura média anual é

de 16,1ºC, sendo a temperatura média do mês mais frio de 10,2ºC (em Janeiro) e a do mês mais quente de 22,4ºC

(em Agosto). O valor total de precipitação anual situa-se perto dos 587,3 mm. Na região em estudo a variação da

humidade relativa do ar situa-se entre os 70 e os 80%.

Relevo

A exploração avícola em causa encontra-se situada numa área de relevo medianamente acentuado, verificando-

se contudo que grande parte da área apresenta um declive homogéneo, entre os 0 e 10 graus. A zona Norte da

área de implantação apresenta a cota mais elevada de 95 m e a zona Sul apresenta uma cota mais reduzida de

cerca de 28 m. Na envolvente próxima da instalação, os valores de altitude são mais reduzidos a Oeste (cerca dos

28 m junto à linha de água – Rio de Valverde, mas subindo na vertente contrária à instalação até aos 101 m) e

ligeiramente mais elevados a Este, podendo atingir os 92 m.
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Hidrologia

Não existe nenhuma linha de água no local da exploração avícola. A linha de água mais próxima está localizada

a Sudeste da instalação, sendo um afluente do rio de Valverde (sensivelmente a 50 m do limite da mesma),

possuindo um carácter sazonal, com escoamento torrencial. Por seu lado, o rio de Valverde situa-se a cerca de

200 m do perímetro exterior da instalação.

Solos

Na área em estudo são Solos Litólicos e Argiluviados que predominam. Relativamente à capacidade de uso do

solo predomina a classe E.

Ocupação do Solo

As culturas agrícolas e florestais ocupam uma importante área envolvente directa da exploração. A Oeste da

instalação predominam as culturas anuais, sobretudo vinha e, embora de forma dispersa, vestígios de antigas

explorações de olival, bem como exploração de milho e matos ruderais. A Este da mesma predominam as culturas

florestais com base na exploração de eucalipto e pinheiro.

Figura 5-87 – Exemplo da ocupação do Solo na Área de Projecto
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Coberto Vegetal

As culturas agrícolas ocupam uma importante área envolvente da exploração (vinha, milho), bem como matos

ruderais e prados. Observam-se igualmente importantes áreas florestais de pinhal e eucalipto.

5.10.4.2. Resiliência Ecológica

A Resiliência Ecológica é o grau, forma e tempo de restauração na estrutura inicial de um sistema ecológico,

nomeadamente fitocenoses, após o distúrbio. A resiliência ecológica compõe-se de dois conceitos: a elasticidade,

que é a rapidez de restauração do estado relativo de equilíbrio após o distúrbio e a amplitude, que é o grau de

alteração ou de deformação do sistema ecológico.

A unidade em causa, e devido à estrutura do seu sistema ecológico, nomeadamente o seu coberto vegetal,

apresenta rápida restauração da situação inicial após o distúrbio, ou seja, apresenta elevada resiliência

ecológica.

5.10.4.3. Qualidade Visual da Paisagem

Para o estudo da manifestação visual da paisagem da área em estudo, procedeu-se à análise sumária da Bacia

de Impacte Visual Imediato, definida como a área de onde é possível visualizar a área de projecto e onde os

impactes visuais resultantes da respectiva exploração são sentidos.

Tendo em consideração que o aviário já se encontra implementado na zona em estudo, não se considera

necessário definir e caracterizar a Bacia de Impacte Visual Imediato, não sendo considerada, portanto, a

qualidade visual da paisagem como um factor relevante nesta fase do projecto. A absorção visual da paisagem

é a capacidade que esta apresenta para absorver, integrar ou disfarçar visualmente as actividades humanas,

permanecendo o seu carácter e a sua qualidade visual. Esta capacidade que a paisagem apresenta é avaliada

com base na maior ou menor capacidade para suportar um impacte visual. Esta capacidade é função

fundamental do relevo, bem como da existência de cortinas vegetais, sendo no entanto a primeira mais relevante

nesta definição, por determinar obstruções não anuláveis, o que já não se verifica na segunda.

À semelhança da Bacia de Impacte Visual Imediato, considera-se que a absorção visual da paisagem não

apresenta interesse relevante nesta fase do estudo, uma vez que o aviário já se encontra em funcionamento. Na

área circundante da instalação existe a Este e Norte uma cortina arbórea, que constitui uma faixa de protecção e

isolamento, melhorando o aspecto visual. Na envolvente do local de implantação para esse sentido geográfico

não existem contudo habitações ou outras explorações avícolas em grande número. No entanto, a Oeste não

existem cortinas que impeçam a visualização da instalação, a qual é perfeitamente observável da estrada

municipal na envolvente. No entanto, tal apenas parece reforçar o carácter rural da paisagem local.

5.10.4.4. Valor Cultural da Paisagem

O valor cultural de uma paisagem reflecte a importância do espaço em análise em termos culturais, quer do

ponto de vista cénico, com a integração na paisagem de elementos humanizados, quer em termos históricos, com

a integração na paisagem de elementos que exprimam o uso daqueles espaços ao longo dos tempos pelo homem.
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Assim, a unidade em estudo regista alguma presença de elementos humanizados, nomeadamente das infra-

estruturas da unidade de produção intensiva avícola e respectivas instalações de apoio.

Figura 5-88 – Exemplo da presença de elementos humanizados na Área de Projecto

5.10.4.5. Qualificação da Paisagem

Em termos do Valor Ecológico da Paisagem, a área em estudo apresenta um baixo valor ecológico, quer à escala

regional, quer à escala do lugar, devido à reduzida biodiversidade e reduzida estrutura vegetal.

No que respeita à Resiliência Ecológica esta apresenta uma rápida restauração da situação inicial após o

distúrbio, ou seja, apresenta elevada resiliência ecológica.

A Qualidade Visual da Paisagem reflecte e reforça o seu carácter rural, tanto mais que o seu Valor Cultural

destaca a presença de elementos humanizados.

Desta forma, a Paisagem ocorrente pode ser classificada como possuindo média a baixa qualidade.
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5.11. POPULAÇÃO, EMPREGO E ACTIVIDADES ECONÓMICAS

5.11.1. Enquadramento Metodológico

A análise do factor População, Emprego e Actividades Económicas foi efectuada, numa primeira fase, com base

na caracterização da área de intervenção, o que implicou uma descrição genérica das principais linhas de força

por que se têm vindo a orientar os processos de desenvolvimento do espaço abrangido pela infra-estrutura em

estudo, dando obviamente conta da respectiva incidência territorial.

A análise efectuada orientou-se de acordo com uma perspectiva global (na medida em que se preocupou em

analisar os espaços em apreço no contexto da região envolvente em que se inserem) e local (na medida em que a

análise não deixa de se referir explicitamente às diversas condicionantes locais que aqui se podem verificar).

De uma forma geral, a análise apresenta de forma adequada à presente situação, o estado social e económico

observado, de acordo com o conjunto de indicadores sociais e económicos exigíveis numa análise de uma infra-

estrutura de pequena dimensão e face à qual, a priori, não se detectam situações de impacte que pareçam

merecer grande destaque.

Como resultado final da análise da Situação de Referência obtém-se o conhecimento das condições globais no seio

das quais o desenvolvimento deste projecto tem lugar, de forma a serem determinadas as respectivas

possibilidades e condicionantes sociais e económicas. Relembre-se que a instalação em estudo já se encontra em

fase de exploração.

Com base nos principais indicadores demográficos e socioeconómicos disponíveis efectuou-se uma análise

integrada das diferentes variáveis em presença: com efeito, a evolução dos diversos factores presentes numa

formação social determinada não pode ser efectuada de forma isolada, mas antes levando em linha de conta

todos os elementos presentes na mesma, uma vez que o dinamismo social mais não é do que a resultante da

interacção entre estes diferentes e diversos elementos.

Com efeito, não raramente, tal abordagem é erroneamente identificada com uma mera avaliação de viabilidade

do projecto. Acontece, contudo, que tal avaliação, embora necessária, deve forçosamente apresentar-se como

elemento técnico prévio à definição de projecto, sobretudo com o recurso a elementos estruturados de avaliação

financeira.

Desta forma, a avaliação social e económica integrada num Estudo de Impacte Ambiental deve preocupar-se,

sobretudo, com os elementos do sistema social e económico directamente referenciados ao espaço em que se

encontram inseridos. Dito de outra forma: enquanto a prévia avaliação económica e financeira de um projecto se

centra sobretudo nas suas próprias características internas, a avaliação socioeconómica em termos de impacte

ambiental integra o projecto em questão no espaço envolvente, avaliando a sua adequabilidade à situação de

referência em tal espaço.

É precisamente sobre este aspecto que a análise se centrará. Assim, a questão da avaliação socioeconómica

remete, desde logo, para a questão do espaço e da lógica de inserção espacial/territorial de determinadas infra-

estruturas. Na realidade, o espaço tem-se vindo a constituir como um dos mais importantes elementos de

abordagem e de consideração na avaliação do impacte de projectos, mesmo no que se refere aos de pequena

dimensão global, como parece ser o caso.
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Neste contexto, a avaliação socioeconómica do projecto em estudo é efectuada com base na sua dimensão

especificamente local, mas sempre por referência à freguesia (Azambuja) e ao respectivo concelho (Azambuja)

em que ele se integra e face à situação global aí considerada. A presente abordagem centra-se assim na

caracterização do espaço local de inserção do projecto e na sua integração na freguesia e no respectivo concelho

de inserção.

Para a caracterização da situação de referência recorreu-se pois a uma análise centrada em torno das estruturas

sociais e económicas, sendo considerados como indicadores mais significativos, de acordo, aliás, com modelos de

análise suficientemente testados em Estudos de Impacte Ambiental e com resultados amplamente satisfatórios, os

seguintes:

 demografia e estruturas populacionais,

 emprego, economia e sistemas de produção e infra-estruturas.

Obviamente, este modelo de análise foi aferido e adaptado, quer à situação especificamente em apreço, quer à

tipologia de infra-estrutura em apreço. Em termos metodológicos, recorreu-se assim a uma metodologia assente

em fontes de informação de diversa proveniência, a saber:

 Recorreu-se a uma bateria de dados retirados e tratados a partir das estatísticas oficiais, sujeitos, no

entanto, a tratamento próprio;

 Efectuou-se um levantamento da informação presente no Plano Director Municipal de Azambuja, no

que se relaciona com o espaço onde se situa o projecto, devidamente complementado com os dados

referenciados e sujeitos a tratamento próprio, bem como a monografias e outras análises inseridas em

instrumentos de planeamento municipal;

 Recorreu-se a uma análise e levantamento de dados de campo, procedendo a uma pesquisa dos

elementos presentes no terreno, complementados com uma metodologia de abordagem assente em

investigação de campo e adaptada às presentes circunstâncias analíticas.

5.11.2. População e Povoamento: a Estrutura Demográfica

5.11.2.1. Caracterização e Evolução dos Efectivos Populacionais

O concelho de Azambuja insere-se estatisticamente na Região do Alentejo, no distrito de Lisboa, integrando na

NUTII a Lezíria do Tejo. Tem fronteira a Norte com o município de Rio Maior, a Oeste com o município de

Cadaval e Alenquer, a Sul com os concelhos de Vila Franca de Xira e Benavente, e a Este com os concelhos do

Cartaxo e Santarém.

Os dados estatísticos consultados constam do Anuário Estatístico da Região do Alentejo, referente ao ano de 2010

e aos Censos 2011, recentemente publicados. O concelho de Azambuja apresenta um total população residente de

21.814 habitantes, sendo a área do Concelho de 262,6 Km2., o que nos permite calcular uma densidade

populacional de 83,1 hab./km2.

Na Figura seguinte é possível observar a evolução da população residente no concelho da Azambuja, no período

entre 1991 e 2011. Verifica-se que este parâmetro tem tido uma evolução crescente e consolidada, com um amento

de aproximadamente 10% num período de 20 anos.
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Figura 5-89 – Evolução da População residente no concelho da Azambuja, entre os anos de 1991, 2001, 2011
Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011

A distribuição da população no município da Azambuja, por faixas etárias, pode ser observada na Figura

seguinte:

Figura 5-90 – Distribuição da População por Faixas Etárias, em 2011
Fonte: INE, Censos 2011

Em média, o concelho da Azambuja apresenta um peso da população com idades situadas entre os 0 e os 14

anos, face à população residente total, em 2011, de cerca de 14,7%. Os especialistas em demografia concordam

com o princípio de que uma população com uma pirâmide etária equilibrada apresenta um peso desta

população que ronda em média os 20%. Ou seja, o concelho da Azambuja apresenta um peso da população

jovem, face ao total dos efectivos demográficos, relativamente desequilibrada, apontando para um

envelhecimento da respectiva base.
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Verifica-se que neste município, a faixa etária entre os 25 a 64 anos é a mais representativa, englobando 56. A

segunda faixa etária mais representativa é a de maiores de 65 anos. O índice de envelhecimento deste município

(expresso pela relação entre o número de população residente com 65 e mais anos e de população residente entre

os 0 e os 14 anos) apresenta um valor de 137, sendo este valor aponta para o envelhecimento da população,

tendência que já era patente no anterior Censo de 2001.

O significado destes valores e desta tendência, associado ao facto de, mesmo assim, a população ter vindo a

registar ligeiros, mas continuados, aumentos dos respectivos efectivos, merece registo, uma vez que estes aumentos

se baseiam sobretudo na capacidade de atracção do município da Azambuja, cuja taxa se cifra em 13,5%.

Ao nível da freguesia da Azambuja, no período decorrente entre 1991 e 2011, o valor da população residente teve

uma evolução positiva de 31,5% (quando ao nível concelhio este crescimento foi de 10%), mais significativa entre os

anos de 2001 e 2011 (22%).

Figura 5-91 – Evolução da População residente na freguesia da Azambuja, entre os anos de 1991, 2001, 2011
Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011

Esta diferença de evolução entre o concelho da Azambuja na sua totalidade e a freguesia sede do seu principal

centro urbano é sobretudo explicável pelo facto de a atracção do concelho passar, antes de mais, por um

fenómeno paralelo de abandono rural 8associado ao envelhecimento da população) e de aparecimento de uma

população urbana (vincadamente formada por neolocais), com novos hábitos culturais e socioeconómicos.

No entanto, mesmo ao nível interno da freguesia da Azambuja, esta evolução não é uniforme. Com efeito, esta

análise estatística, se complementada com uma visita de campo, permite-nos constatar, localmente, sobretudo no

eixo situado entre a vila da Azambuja e a vila de Aveiras de Cima (passando assim pela área onde se localiza o

aviário aqui em estudo) que nos encontramos perante um território sem praticamente população residente,

distribuindo-se esta por propriedades agrícolas e explorações pecuárias associadas, constituindo-se pois como

população isolada, de cariz vincadamente rural.
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5.11.2.2. Emprego e Distribuição da População Activa

A análise das estruturas de emprego é, neste contexto, de alguma importância analítica, uma vez que nos

permite visualizar, de forma mais ou menos clara, a forma como se têm vindo a orientar os processos de

territorialização e de apropriação espacial e económica do território envolvente em estudo.

Para tal análise, iremos, também aqui, recorrer aos dados constantes do Recenseamento Geral da População da

Região do Alentejo, relativo ao ano de 2011, ao nível do concelho e freguesia em estudo.

Quadro 5-36 – População Activa e Empregabilidade

Fonte: INE, Censos 2011

As taxas de actividade registadas situam-se para a totalidade do concelho da Azambuja dentro dos valores

médios nacionais (que são cerca de 47,6%), sendo de, aproximadamente, 46,8% neste concelho da Azambuja, mas

é superior à média nacional na freguesia de Azambuja (cuja taxa de actividade se situa em 50,8%).

Tais valores possuem uma explicação social que importa destacar. Com efeito, é normal encontrarem-se taxas de

actividade importantes em duas situações limite: em espaços sujeitos a uma forte juvenilização dos efectivos

populacionais, onde a população em idade activa assume especial destaque; ou, em territórios sujeitos a uma

perda acentuada de efectivos demográficos e onde os estratos etários mais elevados “prolongam” a sua

permanência no mercado de trabalho, desenvolvendo actividades económicas produtivas em contextos de

economia familiar, sobretudo ligada aos processos produtivos do sector primário, embora não se esgotem

exclusivamente neste, podendo abranger actividades terciárias em que a unidade económica familiar pode

assumir algum destaque. No caso vertente, este valor parece referir-se, precisamente, a este padrão “ruralizado”.

Esta leitura pode ser reforçada pela avaliação da taxa de desemprego. Com efeito, em situações de economia

com uma forte influência (que não necessariamente pendor) rural, os valores referentes à taxa de desemprego

são, em regra, mais baixos do que os registados na média nacional (que era nos Censos de 2011 de 13,2%, mas de

11,6% e 11,3%, repectivamente para o concelho e freguesia de Azambuja). A explicação para tal situação radica no

facto de, em economias “rurais”, a dependência do emprego assalariado ser menor, por via do efeito de

“amortecimento” representado pelas unidades económicas familiares.

Estes valores não significam um padrão económico bem estruturado, mas apenas que as economias domésticas

possuem uma importância local que, face a estes indicadores, as dotam de uma maior capacidade de

“resistência”.

A estrutura do emprego registada no concelho e freguesia em análise parece reflectir, aliás, a predominância de

padrões específicos, claramente correlacionados, evidentemente, com estruturas económicas internas destes

espaços.
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Figura 5-92 – Distribuição dos Activos por sectores de actividade no concelho e freguesia de Azambuja, em 2011
Fonte: INE, Censos 2011

Assim, o concelho de Azambuja bem como a freguesa de Azambuja apresentavam-se, em 2011, com incidência

directa no sector terciário, o qual capta cerca de 73,7% e 76,8%, respectivamente, do total dos activos. O sector

secundário, por seu lado, capta cerca de 22,3% e 19,3%, respectivamente, e o sector primário cerca de 4,0% e 3,9%,

respectivamente, valor que assume pouco destaque no contexto dos valores nacionais e regionais e que não

denota uma certa capacidade de “resistência”.

O concelho de Azambuja tem assistido aliás, nos últimos anos, ao reforço do sector terciário, o qual se tem vindo a

constituir como o mais importante sector de desenvolvimento económico local, reflectindo um padrão que visa

aproveitar as principais vantagens oferecidas pelo território concelhio.

O sector agrícola tem vindo a perder importância relativa ao longo dos anos, fruto não apenas da perda de

importância económica desta actividade, mas igualmente da sua diversificação tecnológica e produtiva, menos

exigente em termos de mão-de-obra.

Deverá ser devidamente reforçado que (Mateus, 2011) a localização do concelho da Azambuja, numa área de

“fronteira” entre a Lezíria do Tejo, o Oeste e a Grande Lisboa, o têm vindo sucessivamente a posicionar como

dependente da Grande Lisboa, na sua polarização directa e por ela claramente influenciado em termos de

geografia social e económica.

Contudo, ao nível específico da área de estudo projecto, apesar de se tratar de espaços situados na freguesia da

Azambuja, mas em territórios já integrados em espaços rurais (e desta forma, tratando-se de populações isoladas)

é permitido observar que ainda predomina a actividade agrícola, reproduzindo-se aqui as tendências mais

próximas dos territórios rurais, mas cada vez mais influenciados pela expansão urbana registada no concelho.

Desta forma, os elementos apresentados anteriormente devem ser entendidos de acordo com um conjunto de

elementos de enquadramento e caracterização, a saber:
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Tem sido evidente a redução progressiva dos efectivos na agricultura ao longo das últimas décadas, por via, não

apenas da constante situação de “crise” da agricultura de base familiar e para auto consumo, como mesmo pela

introdução de um maior grau de mecanização, inibidor do recurso a maiores efectivos de mão-de-obra;

A actividade agrícola tem sido progressivamente complementada por outro tipo de obtenção de rendimentos

familiares, muitas vezes com origem no sector não formal da actividade económica e portanto de difícil

contabilização, mas acreditando-se que, no prolongamento da lógica económica verificada no campesinato

nacional, assuma um peso significativo na obtenção de produto;

Em alguns casos esta actividade não formal, não contabilizada oficialmente, radica no aumento de outros

serviços;

O envelhecimento progressivo da população residente não deixará no futuro de aumentar não só o total dos

activos que abandonam o sector primário, como da mesma forma, aumentará a pressão sobre os sistemas de

segurança social, aumentando os respectivos níveis de dependência.

Valerá a pena, neste contexto, focar a atenção nas estruturas qualificativas da população residente (e activa), já

que se compreende a importância que estas poderão ter na estruturação económica e produtiva e até como

enquadramento ao desenvolvimento futuro dos espaços concelhios.

Quadro 5-37 – População Residente segundo o nível de ensino atingido e taxa de analfabetismo, em 2011

Fonte: INE, Censos 2011

A taxa de analfabetismo era, em 2011, de 6,5% (12,7%, em 1991) para a totalidade do concelho da Azambuja e de

4,4,% para a freguesia do mesmo nome. Estes valores, se indiciam já uma situação de baixa qualificação dos

residentes e activos, é ainda mais reforçado se a análise descer ao nível das qualificações efectivamente

encontradas no concelho em estudo. Com efeito, verifica-se, para o concelho de Azambuja, que cerca de 32,2%

dos que sabem ler e escrever não possuem qualificações superiores ao 1º ciclo do ensino básico, enquanto apenas

18,2% possuem o ensino secundário e 9,8% o ensino superior.

Relativamente à freguesia da Azambuja, cerca de 26,1% da população que sabe ler e escrever não possui

qualificações superiores ao 1º ciclo do ensino básico, enquanto 21,6% possuem o ensino secundário e apenas 4,1%

tem o ensino superior.

5.11.2.3. A Estrutura Económica e Produtiva

Em regra, os espaços concelhios parecem reflectir um conjunto básico de especializações territoriais que os

determinam e, em grande parte, constituem os elementos básicos para o respectivo ordenamento. Nesta

perspectiva, também o concelho da Azambuja parece reflectir alguns princípios de estruturação económico-

espacial significativa, a qual tem vindo, de forma mais ou menos consolidada, a apontar para um padrão

específico do “zonamento” territorial do concelho.
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De acordo com estes princípios, ir-se-á aqui orientar a abordagem em torno dos principais sectores económicos,

dando conta da sua pertinência e distribuição ao longo dos espaços concelhios, mas com ênfase na situação

observada em termos do local específico de implantação da unidade produtiva em análise.

Agricultura

Em termos agrológicos a área de inserção do projecto insere-se na sub-região Lezíria do Tejo. Apresentam-se no

quadro abaixo os principais indicadores relativos às Explorações Agrícolas na Lezíria do Tejo e concelho de

Azambuja.

Quadro 5-38 – Explorações segundo a condição pela qual é recenseada a exploração

Fonte: INE, Recenseamento Geral da Agricultura, 2009

Quadro 5-39 – Principais Indicadores relativos às Explorações Agrícolas na sub-região Lezíria do
Tejo e no concelho da Azambuja

Fonte: INE, Recenseamento Geral da Agricultura, 2009

A estrutura fundiária de Azambuja caracteriza-se pela existência de 908 explorações agrícolas que ocupam no

seu conjunto cerca de 13.193 hectares. No concelho de Azambuja concentra-se 7% da área total da terra arável da

sub-região de Lezíria do Tejo, 5,6% da área dedicada às culturas permanentes e 2,5% da área de superfície

agrícola não utilizada.

Figura 5-93 – Forma de Exploração da SAU

Fonte: INE, Recenseamento Geral da Agricultura, 2009



MORGADO & CORDEIRO, Lda.

Estudo de Impacte Ambiental do Aviário da Quinta Vale da Barata – Instalação Existente – setembro de 2013
Relatório técnico

[167]

Na análise à forma de exploração da Superfície Agrícola Utilizada (SAU), ilustrada na figura anterior, verifica-se

que a predomina a SAU explorada por conta própria.

Quadro 5-40 – Principais Indicadores relativos às principais Culturas Agrícolas

Fonte: INE, Recenseamento Geral da Agricultura, 2009

A grande maioria das explorações do concelho de Azambuja dedica, à semelhança com a restante da sub-região

de Lezíria do Tejo, uma grande parte da sua área às culturas permanentes, olival e vinha.

No estudo do efectivo animal, verifica-se que no município de Azambuja, a maioria das explorações dedica-se à

avicultura (galinhas poedeiras e reprodutoras) com cerca de 420 explorações, seguida as explorações dedicadas

também à avicultura mas a frangos de carne, com cerca de 153 explorações.

Indústria e Construção Civil

As actividades ligadas à Indústria e Construção Civil (na prática, o grosso do sector secundário) assumem alguma

expressão no contexto local. É evidente que não cabe neste quadro de elaboração do estudo avaliar e identificar

as situações que cabem, de forma particularizada, neste domínio, embora se justifique uma breve abordagem

sobre estes sectores, o que iremos efectuar recorrendo aos elementos constantes do Anuário Estatístico da Região

do Alentejo (20118), relativos ao número de sociedades e pessoal, disponibilizados por concelho.

Ao nível da indústria extractiva, as estatísticas oficiais registam um total, na sub-região Lezíria do Tejo, de 92

empresas tendo 4 sede no concelho de Azambuja, o que equivale a um peso de 4,3% do total de empresas no

concelho. Relativamente ao número de pessoas ao serviço no sector da Indústria Extractiva, no concelho de

Azambuja é de apenas 4, revelando a sua pouca importância global neste contexto.
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Quadro 5-41 – Empresas com sede na sub-região e concelho, segundo a CAE, Ver. 3, em 2010

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região do Alentejo, 2011

Quadro 5-42 – Pessoal ao Serviço nas empresas com sede na sub-região e concelho, segundo a CAE, Ver. 3, em
2010

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região do Alentejo, 2011
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Relativamente às empresas na indústria transformadora com sede na sub-região de Lezíria do Tejo e concelho de

Azambuja, são as empresas Indústrias metalúrgicas de base e de produtos metálicos que assumem maior

expressão económica, com um peso de cerca de 24,2% no concelho, sendo neste sector que se verifica o maior

número de pessoal ao serviço, ao nível concelhio (que, nos dados de 2010 surgem em segredo estatístico. Em

seguida, surgem as Indústrias alimentares, das bebidas e do tabaco, com um peso de cerca de 31,5% no concelho

ao nível do número de empresas e de 40% ao nível do emprego na indústria.

Quadro 5-43 – Empresas da Indústria Transformadora com sede na sub-região e concelho, segundo a CAE, Ver.
3, em 2010

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região do Alentejo, 2011
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Quadro 5-44 – Pessoal ao Serviço nas empresas da Indústria Transformadora com sede na sub-região e concelho,
segundo a CAE, Ver. 3, em 2010

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região do Alentejo, 2011

Quanto à Construção Civil e Obras Públicas, o sector regista um total de 2.001 empresas, na sub-região Lezíria do

Tejo e de 125 empresas com sede no concelho de Azambuja, representando estas cerca de 6,2% de peso no número

total de empresas do sector na sub-região, com 441 pessoas ao serviço (cerca de 6% do total sub-regional).

Terciário e Serviços

As actividades ligadas ao Consumo (terciário e serviços) têm vindo a assumir uma importância crescente nos

contextos nacional e regional, até enquanto enformadoras da lógica de reordenamento espacial das economias.

Analisando o quadro de empresas com sede na sub-região da Lezíria do Tejo e concelho da Azambuja no sector

terciário, é o Comércio que ganha destaque, com um peso de 24,8% e 25,2%, respectivamente, sendo estas

actividades grandes empregadoras no concelho, com cerca de 1.193 pessoas, correspondentes a aproximadamente

20% do emprego total.
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Relativamente aos indicadores Hoteleiros e de Turismo, este sub-região não se destaca por qualquer indicador em

particular, denotando uma fraca capacidade de atracção de turistas externos, que aqui permitem.

Quadro 5-45 – Indicadores relativos à actividade hoteleira, em 2010

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região do Alentejo, 2011

O concelho da Azambuja, aliás, só regista 1 estabelecimento hoteleiro, com 94 camas.

5.11.2.4. Infra-estruturas

No âmbito desta avaliação justifica-se plenamente que seja efectuada uma breve abordagem em torno das

principais infra-estruturas e condições de qualidade de vida do concelho de Azambuja, uma vez que qualquer

infra-estrutura pode ter uma influência e/ou pressão a estes níveis.

Ao nível das infra-estruturas viárias, mau grado a relativa periferabilidade face aos espaços envolventes, a

situação do concelho de Azambuja, no que se refere às infraestruturas de circulação, pode ser designada, regra

geral, como de boa qualidade, o que prefigura uma situação de boa acessibilidade global. Com efeito, o concelho

é servido pelo nó da A10/A8 com a A1, que permite boas ligações a Sul, à Área Metropolitana de Lisboa e a Norte.

O IC2 permite o acesso a polos de interesse regional e local e as EN33 e EN366 possibilitam o atravessamento do

município e as ligações entre as vias primárias.

Figura 5-94 – Integração da Azambuja nas redes rodo e ferroviária
Fonte: Mateus, 2011



MORGADO & CORDEIRO, Lda.

Estudo de Impacte Ambiental do Aviário da Quinta Vale da Barata – Instalação Existente – setembro de 2013
Relatório técnico

[172]

Em termos de distribuição de infra-estruturas de saúde e de educação, no concelho de Azambuja, e de acordo

com os dados disponíveis, o concelho possui uma rede de escolas públicas até ao ensino básico (24

estabelecimentos até o 3º ciclo), 1 estabelecimento de ensino secundário público, e nenhum estabelecimento de

ensino superior.

Quanto aos estabelecimentos de saúde, Azambuja possui 1 centro de saúde (e 5 extensões), 6 farmácias e nenhum

hospital público ou privado.

No que se refere a infra-estruturas culturais, Azambuja regista 1 museu, mas sem contabilização do número total

de visitantes, 1 galeria de arte e não regista presença de recintos culturais.
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5.12. ARQUEOLOGIA E PATRIMÓNIO CULTURAL

No quadro do presente Estudo de Impacte Ambiental foram efectuados levantamentos arqueológicos e

patrimoniais por arqueólogos devidamente credenciados, sendo o respectivo relatório apresentado no Anexo VII.

5.12.1. Metodologia

Como âmbito de caracterização do descritor Património consideraram-se achados (isolados ou dispersos),

construções, monumentos, conjuntos, sítios e, ainda, indícios - toponímicos, topográficos ou de outro tipo -, de

natureza arqueológica, arquitectónica e etnológica, independentemente do seu estatuto de protecção ou valor

cultural. Estes dados são denominados, de forma abreviada, como ocorrências.

A metodologia seguida teve como guia a Circular do Instituto Português de Arqueologia de 10 de Setembro de

2004 sobre os “Termos de Referência para o Descritor Património Arqueológico em Estudos de Impacte

Ambiental”.

5.12.2. Pesquisa Documental

No âmbito do trabalho realizou-se uma pesquisa documental prévia de modo a tomar conhecimento do

potencial cultural da Área de Incidência Directa (AI) do projecto e a dotar o trabalho de campo com cartografia

actualizada em relação ao património pré-existente.

As fontes de informação utilizadas incluíram bibliografia arqueológica, o Plano Director Municipal da Azambuja

(PDM), as bases de dados de organismos públicos com tutela sobre o Património, nomeadamente da Direcção-

Geral do Património Cultural (DGPC) e do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU), a

cartografia geológica (CGP) e militar (CMP) e a Câmara Municipal.

Solicitaram-se informações à Câmara Municipal da Azambuja não se tendo obtido resposta até à presente data.

Na Área de Estudo (AE) não se encontram referenciados imóveis classificados ou em vias de classificação.

O PDM da Azambuja e o Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Tejo não contêm património cultural na AE. De

igual modo, também não existem registos de património arqueológico na base de dados da DGPC em referência

à AE.

A Carta Militar de Portugal e a Carta Geológica de Portugal não assinalam património cultural na AE.

Em resumo, nesta fase de definição da situação actual do descritor Património Cultural não se identificaram

ocorrências na Área de Estudo.

Será de referir na cartografia militar o topónimo “Vale de Fornos” identificado na zona Este da Zona de

Enquadramento da Área de Incidência Directa do Projecto (ZE), podendo este indiciar a presença de antigos

fornos que existiriam naquele vale.
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5.12.3. Trabalho de Campo

Os trabalhos de campo foram realizados por dois prospectores. As condições climáticas foram adequadas,

encontrando-se a AI muito alterada pela construção da unidade industrial e pela utilização do espaço.

Figura 5-95 – Zonamento da prospecção arqueológica sobre fotografia aérea (Visibilidade do solo)

O trabalho de campo foi zonado no que concerne às características da ocupação do terreno e de visibilidade do

solo para a detecção de estruturas e materiais arqueológicos

No âmbito do trabalho de campo identificou-se um achado isolado, localizado na área de incidência indirecta do

projecto, em ponto de transição de eucaliptal adulto para eucaliptal recentemente plantado (com terreno

lavrado). Aqui identificou-se um seixo afeiçoado e uma lasca, ambos em quartzito. Prospectaram-se todos os

terrenos lavrados para sul da área de incidência do projecto não se tendo identificado mais materiais.
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Figura 5-96 – Localização da área de incidência Directa do projecto e de Ocorrências sobre Carta Militar de
Portugal



MORGADO & CORDEIRO, Lda.

Estudo de Impacte Ambiental do Aviário da Quinta Vale da Barata – Instalação Existente – setembro de 2013
Relatório técnico

[176]

5.13. INSTRUMENTOS DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

5.13.1. Enquadramento

O projecto encontra-se implantado em área do concelho de Azambuja, nomeadamente na freguesia com o

mesmo nome. Encontra-se sujeito a regulamentações e restrições de uso do solo de carácter geral, decorrentes da

legislação nacional e dos instrumentos normativos relacionados com o ordenamento do território e com

planeamento e uso do solo.

Os instrumentos de ordenamento do território identificados e que possuem potenciais implicações com a área de

projecto são os correspondentes aos aqui referenciados e prendem-se com o Plano Regional de Ordenamento do

Território do Oeste e Vale do Tejo (PROT-OVT) e o Plano Director Municipal (PDM) da Azambuja.

5.13.2. Plano Regional de Ordenamento do Território do Oeste e Vale do Tejo (PROT-

OVT)

5.13.2.1. Objectivos Globais do PROT-OVT

A Resolução de Conselho Ministros nº 30/2006, de 23 de Março, determinou a elaboração do PROTOVT. O Plano,

elaborado pela CCDR-LVT, foi submetido a discussão pública (entre Junho e Agosto de 2008), tendo sido entregue

em Outubro de 2008 a proposta de PROT-OVT, a submeter à aprovação do Governo. Na sequência deste

processo, foi aprovado o diploma que regula o PROT-OVT, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 64-

A/2009, de 6 de Agosto.

O PROT-OVT define as linhas estratégicas de desenvolvimento, de organização e de gestão do território das sub-

regiões do Oeste, Lezíria do Tejo e Médio Tejo, enquadrando os investimentos a realizar e servindo de quadro de

referência para a elaboração dos planos especiais, intermunicipais e municipais de ordenamento do território. No

PROT é demarcado o Futuro da Região no horizonte de 2020, pretendendo-se que o Oeste e Vale do Tejo venha

a ser um dos territórios mais qualificados, atractivos e produtivos do país.

As opções estratégicas para o território do OVT concretizam-se em quatro eixos estratégicos, fundados

essencialmente:

 Na competitividade (Eixo 1 – ganhar a aposta da inovação, competitividade e internacionalização);

 Na valorização (Eixo 2 – potenciar as vocações territoriais num quadro de sustentabilidade ambiental);

 Na qualidade (Eixo 3 – concretizar a visão policêntrica e valorizar a qualidade de vida urbana);

 Na multifuncionalidade (Eixo 4 – descobrir as novas ruralidades).

Assim, pretende-se que no horizonte de 2020 o Oeste e Vale do Tejo seja um dos territórios mais qualificados,

activos e produtivos do país, combinando:

a) Excelência dos seus diversificados sistemas naturais e patrimoniais, paisagens e culturas;

b) Recursos humanos, científicos e organizacionais qualificados;

c) Reforçadas acessibilidades e conexões que lhe conferem uma nova centralidade nacional e relevância

internacional;
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d) Actividades agrícolas, florestais, industriais, centros logísticos e serviços com elevado grau de inovação,

tecnologia e conhecimento;

e) Fixação de novos residentes e talentos, relevantes eventos culturais e de lazer, e ainda, elevado número

de visitantes.

Desta forma, é propiciado um modelo de desenvolvimento sustentável, apreciada qualidade de vida,

governabilidade consistente e coesão e tolerância sociais distintas, a caminho da sociedade do conhecimento.

A visão policêntrica do Oeste e Vale do Tejo está assente em estratégias locais diferenciadas, e apoia-se na

recomposição regional em torno das comunidades de aglomeração, contribuindo decisivamente para dinamizar

sistemas produtivos locais e espaços integrados de gestão de oportunidades e de riscos naturais e sociais. Entende-

se a recomposição do território Oeste e Vale do Tejo no sentido da reorganização das aglomerações urbanas locais

e da estruturação dos espaços alargados e pertinentes ao nível demográfico, cultural, ambiental, económico e

social. Tendo em consideração a capacidade competitiva do sector agrícola e florestal e, simultaneamente, a

fragilidade dos territórios rurais face ao consumo de solo rural para actividades turísticas e urbanas (ou a

fragmentação do tecido urbano) ao nível regional, desenvolveu-se um eixo estratégico específico. Neste sentido, o

PROT-OVT aposta na convergência da multifuncionalidade das explorações agrícolas com a competitividade

económica dos respectivos sistemas de agricultura de forma a assegurar a futura sustentabilidade económica,

ambiental e social quer do sector agro-florestal, quer das zonas rurais do Oeste e Vale do Tejo.

Uma visão estratégica do tipo multifuncional e económica visa a concretização dos três seguintes objectivos:

a) Promover sistemas de produção agrícolas e florestais economicamente competitivos e ambientalmente

sustentáveis;

b) Viabilizar sistemas de ocupação e uso do solo que valorizem os recursos naturais, paisagísticos e

patrimoniais das zonas rurais;

c) Incentivar a diversificação e reforço do tecido económico e social das zonas rurais e contribuir para a

melhoria da sua qualidade de vida.

A concretização destes objectivos vai depender da capacidade dos produtores agrícolas da Região para

desempenhar três diferentes tipos de funções:

a) Uma função económica baseada na prática de actividades agrícolas de tipo agro-comercial capazes de

serem competitivas no contexto de mercados cada vez mais alargados e concorrenciais e respeitadoras

do ambiente, segurança alimentar e bem-estar animal;

b) Uma função ambiental baseada na prática de actividades agrícolas de tipo agroambiental orientada

para a conservação da natureza e da biodiversidade para o ordenamento do espaço rural;

c) Uma função social baseada em actividades agrícolas e não agrícolas, de tipo agro-rural, orientadas para

a consolidação e diversificação do tecido económico e social das zonas rurais.

A ideia das novas ruralidades assenta, pois, na capacidade de harmonizar a competitividade com a

multifuncionalidade nos espaços rurais, sendo que estes, actualmente, incorporam elementos e características do

urbano.

O Oeste e Vale do Tejo está relativamente bem dotado de infra-estruturas, equipamentos e serviços, assentes

numa rede de cidades médias, potenciando a emergência de polos a vários níveis. E este território possui uma
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forte vocação e competitividade agrícola e nele se procura a excelência ambiental, mas que importa

salvaguardar das pressões da Área Metropolitana de Lisboa.

Sendo positiva a aproximação do espaço social à hegemonia da urbanização - tendo-se criado novos valores e

atitudes – também o é a valorização das especificidades e particularidades do mundo rural. Supõe-se, portanto,

que importa valorizar os contornos e as especificidades do espaço rural do Oeste e Vale do Tejo, impedindo a sua

descaracterização ou diluição social, e simultaneamente, reafirmar a necessidade de amplo acesso das populações

rurais aos mesmos equipamentos, serviços e infra-estruturas do meio urbano. A emergência de uma nova

ruralidade está em curso no Oeste e Vale do Tejo a qual, na actualidade, exige o reconhecimento do rural, tanto

nas suas relações com o urbano, como segundo as suas relações internas e específicas, mas que não lhe nega as

mesmas condições de acesso.

As cidades e as áreas rurais do Oeste e Vale do Tejo são mutuamente responsáveis pelo seu desenvolvimento

futuro e, segundo lógicas de partilha de custo-benefício, adiantam esforços para formar internamente sub-regiões

funcionais. Esta complementaridade funcional e territorial, seguindo estratégias de aglomeração e equidade,

valoriza as funções económicas, ambientais e residenciais dos espaços rurais e, simultaneamente, reforça as

economias de aglomeração nas áreas urbanas.

A integração das áreas rurais nas estratégias de ordenamento das regiões urbanas joga também um importante

papel na economia regional e no aprofundamento das relações urbano-rurais. Neste contexto, os sistemas urbanos

definidos no modelo territorial do Oeste e Vale do Tejo concorrem para o aprofundamento do policentrismo à

escala regional.

5.13.2.2. Unidade Territorial

As Unidades Territoriais são demarcadas com base na identificação de áreas relativamente homogéneas do ponto

de vista dos padrões de ocupação do solo, apresentam características gerais muito semelhantes em termos de

tipologias de ocupação agrícola, florestal ou edificada e não obstante a sua natural diversidade interna,

evidenciam potencialidades e problemas comuns em função do padrão dominante.

Das 16 unidades territoriais identificadas no PROT-OVT, algumas foram divididas em subunidades, seja pelas

características específicas que as distinguem, ou por descontinuidade espacial. Na Figura seguinte, representam-se

as unidades e subunidades definidas no Oeste e Vale do Tejo e que abrangem a área em estudo, seguidas de uma

breve explicação das suas principais características.
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Figura 5-97 – Unidades Territoriais definidas no PROT-OVT
Fonte: PROT-OVT

Segundo a Figura anterior a exploração avícola localiza-se na Unidade Territorial 8 – Eixo Ribeirinho

Azambuja/Santarém. Esta Unidade Territorial é constituída pelo eixo Santarém - Azambuja que se desenvolve ao

longo do Rio Tejo, desde o limite Sul do OVT até Santarém.

Os padrões agrícolas e florestais são nesta unidade minoritários e essencialmente afectos a pequenas áreas

residuais de floresta e de policultura. Existem grandes áreas afectas a edificação dispersa, fragmentada ou

concentrada, às quais estão associados polos industriais também de grandes dimensões. Na faixa territorial

compreendida entre o Carregado e Santarém, ocorrem actividades que implicam grande consumo de espaço:

logística, indústria e grandes infra-estruturas de acessibilidades rodo-ferroviária. Aliás, a A1 e sobretudo a linha do

Norte, tiveram grande influência na organização deste território.

O sistema urbano é polarizado por Azambuja, Cartaxo e Santarém, sendo que em matéria de dinâmica

empresarial e logística, Aveiras e Carregado assumem um papel importante na estruturação da unidade. A

concentração de estabelecimentos industriais perigosos e o atravessamento do gasoduto e oleoduto conferem a

esta unidade territorial perigosidade tecnológica acentuada. Sendo que é uma Unidade com potencial de energia

solar relevante.

Destaca-se o aquífero da margem direita do Tejo, nesta unidade, de elevado valor estratégico para a região.

Tendo em conta a geologia dos solos esta unidade está extensivamente exposta a um elevado risco sísmico.



MORGADO & CORDEIRO, Lda.

Estudo de Impacte Ambiental do Aviário da Quinta Vale da Barata – Instalação Existente – setembro de 2013
Relatório técnico

[180]

Esta unidade apresenta uma forte relação com a unidade da Lezíria do Tejo, quer do ponto de vista estrutural,

quer cénico. É exemplo dessa relação a vista única sobre a planície da Lezíria, proporcionada pelas “Portas do Sol”

em Santarém. Verifica-se também uma forte relação com a Área Metropolitana de Lisboa.

Normas Específicas relativas a esta Unidade Territorial

As Unidades Territoriais correspondem a espaços que à escala regional evidenciam características específicas do

ponto de vista da ocupação e da utilização do solo e que pela sua extensão e particularidades são merecedores

de uma abordagem conjunta e integrada e objecto de normas detalhadas dirigidas ao planeamento das

ocupações e usos do solo.

Nas Unidades Territoriais aplicam-se as orientações e directrizes identificadas, as quais visam, em particular,

constituir o quadro de referência para os planos municipais de ordenamento do território e orientar os planos

especiais de ordenamento do território, instrumentos vinculativos dos particulares a que incumbe,

respectivamente, o estabelecimento de regimes de ocupação, uso e transformação do solo e de salvaguarda de

recursos e valores naturais.

Para a unidade em análise (Eixo Ribeirinho Azambuja/Santarém) as directrizes são as seguintes:

1. Elaborar, no âmbito dos PDM, Esquemas de Ordenamento (acessibilidades, infraestruturas, parque

habitacional, indústrias, logística, ambiente e frente ribeirinha do Rio Tejo) para o eixo

Azambuja/Santarém.

2. Garantir a compatibilidade de ocupação e usos na unidade com o regime de cheias do rio Tejo e

afluentes.

3. Preservar as manchas de produção vitícola DOC Ribatejo e prever a expansão das áreas de olival com

vista a produção de Azeites do Ribatejo (DOP).

4. Manter o coberto vegetal natural e a gestão sustentável dos usos agrícolas e das formações florestais, ao

longo do Corredor Ecológico da Margem Norte do Tejo.

5. Manter o uso agrícola dominante das várzeas, designadamente das Ribeiras de Valverde, Ribeira de

Aveiras, Ribeira de Pontével (Vala Real), Ribeira da Asseca e Ribeira das Fontainhas.

6. Diversificar as produções associadas aos espaços florestais promovendo a actividade silvopastoril e a

regeneração natural do montado de sobro.

7. Promover as componentes de protecção e conservação da Mata Nacional das Virtudes, adoptando uma

gestão florestal que aumente a sua importância como refúgio de biodiversidade.

8. Manter ou recuperar zonas palustres e respectiva avifauna, enquanto elementos de valorização eco-

turística do território, incluindo os pauis de Anana e Fontainhas.

9. Garantir, em sede de PDM, a existência de corredores secundários de ligação à lezíria do Tejo, parte

constituinte da ERPVA.

10. Garantir a manutenção da leitura paisagística/geomorfológica da Lezíria do Tejo.
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5.13.2.3. Modelo Territorial

O modelo territorial do PROT-OVT coloca a Azambuja na segunda coroa metropolitana e no Eixo de

Conectividade com a AML, como centro urbano complementar, prestando um leque de funções urbanas não

muito diversificadas, mas fundamentais na sustentação da coesão territorial e na consolidação das redes de

proximidade.

Especificamente na área onde se insere o aviário, o PROT-OVT classifica-a como áreas de desenvolvimento

agrícola e florestal - Viticultura e Olivicultura.

Figura 5-98 – Modelo Territorial definido no PROT-OVT
Fonte: PROT-OVT

As actividades agrícolas, florestais e indústrias associadas assumem uma importância decisiva na competitividade

e no futuro desenvolvimento socioeconómico regional, integrando diferentes áreas de desenvolvimento agrícola e

florestal que correspondem às áreas onde se admite existirem condições favoráveis para a expansão futura de

fileiras estratégicas do ponto de vista agrícola e rural e que constituem a matriz de base do modelo territorial

desta actividade económica. Assim, no modelo territorial do OVT são identificadas sete áreas de desenvolvimento

agrícola e florestal relevantes para a estratégia regional de desenvolvimento rural.

A Área Viticultura e Olivicultura, em que o potencial de produção vitícola é indiscutível não só pela

predominância de vinha nesta área, mas também pelo tipo de vinhos produzidos, que em grande parte tem a

designação de Denominação de Origem Controlada (DOC) e cuja aptidão da fileira olivícola importa promover.
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Também com expressão territorial concentrada foi identificada a subárea da Pecuária Intensiva (suinicultura e

avicultura) para a qual deverão ser criadas as condições ambientais necessárias para que as actividades existentes

possam vir a coexistir com uma valorização sustentada dos recursos naturais, paisagísticos e patrimoniais das zonas

rurais onde se localizam (Estratégia Nacional para os Efluentes Agro-Pecuários e Agro-Industriais), tornando-os,

assim, compatíveis com a expansão futura de turismo de qualidade nas sub-regiões do Oeste e Vale do Tejo.

No Oeste e Vale do Tejo destaca-se, ainda, a importância significativa que as indústrias agroalimentares e

florestais assumem na competitividade das diferentes áreas de desenvolvimento identificadas, dado que, no

primeiro caso, são grandes utilizadoras de produtos agrícolas regionais e, no segundo, absorvem a grande fatia da

oferta daquele sector primário, e que contribuem, de forma indirecta, para colocar nos mercados esses bens.

Evidencia-se, também, a aposta na expansão do regadio como fileira estratégica e na consolidação das áreas de

regadio já existentes, dada a forte aptidão desta Região para o desenvolvimento da agricultura de regadio,

estando em fase de estudo cinco aproveitamentos hidroagrícolas, que beneficiarão um total de cerca de 6.100

hectares distribuídos pelas diferentes áreas de desenvolvimento agrícola e florestal.

A estratégia territorial visa ainda a promoção de iniciativas que promovam o desenvolvimento de serviços rurais

dentro e fora das explorações, dada a pequena dimensão da maioria das explorações agrícolas e a grande

importância já hoje nelas assumida pelos respectivos rendimentos de origem não agrícola, o que constitui um

complemento decisivo para a viabilização futura da generalidade das actividades de produção agrícola.

Nas áreas desta região onde a dimensão física das explorações agrícolas é mais elevada, é indispensável o

desenvolvimento de acções especificamente orientadas para os sistemas agro-silvo-pastoris, sem as quais se irá

assistir a um progressivo abandono dos solos em causa, tornando assim mais frágeis as suas possibilidades de virem

a resistir quer às pressões exercidas por outras actividades económicas que com elas venham a concorrer do ponto

de vista da ocupação e uso dos solos da Região, quer aos incêndios florestais.

Para além do incremento das actividades agro-silvo-pastoris, deverá igualmente incentivar-se uma adequada

gestão dos espaços florestais. Assim, a floresta na Região OVT deve ser planeada conforme as orientações previstas

nos Planos Regionais de Ordenamento Florestal do Oeste e do Ribatejo que se traduzem por um lado por uma

visão de uma floresta diversificada, com espaços florestais estabilizados e explorados de uma forma sustentável e

por outro espaços florestais centrados em lógicas de fileiras e preparados para alcançar objectivos de gestão

multifuncional.

5.13.2.4. Estrutura Regional de Protecção e Valorização Ambiental (ERPVA)

A Estrutura Regional de Protecção e Valorização Ambiental (ERPVA) constitui uma estrutura que tem por

suporte um conjunto de áreas territoriais e corredores que representam e incluem as áreas com maior valor

natural ou com maior sensibilidade ecológica. Esta estrutura deverá permitir a manutenção da biodiversidade

característica da Região e dos processos ecológicos fundamentais para a integridade dos seus ecossistemas sensíveis.

A ERPVA é uma das componentes do modelo territorial, articulando-se com as demais na concretização da visão

e das opções estratégicas para a região, tendo presente os seguintes aspectos fundamentais:

 O OVT possui recursos ecológicos, diversos e de elevada sensibilidade ecológica em bom estado de

funcionamento.
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 A região possui muito boas condições para o desenvolvimento de actividades económicas de forma

sustentável.

 São escassas as áreas consideradas selvagens ou naturais sem intervenção humana, pelo que assumem

particular relevância a relação estreita entre actividade humana e qualidade de suporte ecológico

regional.

 Grande parte dos sistemas ecológicos mais interessantes estão associados ao funcionamento e às

características dos sistemas agrícola, agro-florestal e florestal dependendo a sua conservação da

manutenção desses usos, numa óptica de gestão sustentável dos recursos solo e água, promovendo o

desenvolvimento da função produtiva de áreas estratégicas, de que se salientam os vales dos rios Tejo e

Sorraia e restantes baixas aluvionares da região.

 É possível definir uma hierarquia de áreas e valores ecológicos a nível regional de acordo com a

importância relativa dos diferentes ecossistemas em presença.

A ERPVA do OVT sucede da articulação da informação mais relevante de cada um dos sectores referidos

anteriormente, que em conjunto com o sistema de povoamento e a localização das actividades económicas,

permite a definição de uma estrutura ecológica coerente que garanta a sustentabilidade do território OVT.

Os objectivos fundamentais da ERPVA passam, em primeiro lugar, pela manutenção e valorização dos principais

recursos naturais, espaços agro-florestais e valores paisagísticos regionais mas também, pela sua articulação com

os territórios envolventes de modo a garantir o funcionamento global dos sistemas no território, numa lógica

funcional e integradora das actividades.

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

áreas nucleares e complementares e de corredores ecológicos. Estas áreas e corredores estão organizados em três

níveis – Redes Primária, Secundária e Complementar - correspondentes com a importância que possuem na

estruturação ambiental do território regional.

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

de exigência em termos de ordenamento e gestão do território.

As Áreas Nucleares compreendem a um conjunto de paisagens notáveis com elevado interesse nacional e regional

para a conservação da natureza e biodiversidade e com particular sensibilidade às actividades humanas. Estas

áreas são articuladas entre si através de Corredores Ecológicos que têm como objectivo assegurar a continuidade

dos processos ecológicos e favorecer os fluxos de indivíduos entre os diferentes sistemas.



MORGADO & CORDEIRO, Lda.

Estudo de Impacte Ambiental do Aviário da Quinta Vale da Barata – Instalação Existente – setembro de 2013
Relatório técnico

[184]

Figura 5-99 – Estrutura Regional de Protecção e Valorização Ambiental definido no PROT-OVT
Fonte: PROT-OVT

A Figura anterior inclui unicamente os elementos das Redes Primária e Secundária os quais apresentam escala e

dimensão relevante para integrar um conjunto de áreas e corredores que estruturam e completam a ERPVA

regional.

As áreas e corredores identificados na ERPVA, com excepção das que têm estatuto legal definido, correspondem a

áreas em que os valores em presença têm carácter dominante ainda que no seu interior possam existir áreas às

quais se apliquem outros regimes ou estatutos de conservação.

Esta orientação, não obriga a que os usos do solo se mantenham estáticos nestes territórios mas sim que as

alterações de uso do solo decorrentes das dinâmicas territoriais instaladas, considerem como preocupação

dominante e componente da decisão, as questões ambientais e os valores ecológicos em presença.

Tendo em consideração a Figura da Estrutura Regional de Protecção e Valorização Ambiental, a instalação

avícola localiza-se parcialmente em Área Nuclear Secundária, sendo este considerado um espaço de elevado

valor ecológico. A Rede Secundária, o segundo nível da ERPVA, tem como suporte fundamental valores ecológicos

com relevância regional e intermunicipal, designadamente os que estão associados aos recursos hídricos superficiais

ou subterrâneos, às baixas aluvionares e a áreas de elevado valor ecológico com dimensão relevante ao nível

regional e local que não estão incluídas na Rede Nacional de Áreas Protegidas ou em sítios da Rede Natura 2000.
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A Rede Secundária compreende Áreas Nucleares Secundárias (ANS) e Corredores Ecológicos Secundários (CES). As

ANS englobam as áreas identificadas pelos estudos da Conservação da Natureza como espaços de elevado valor

ecológico cujos limites e valor de conservação devem ser objecto de estudo detalhado e posterior classificação ao

nível municipal ou intermunicipal. Estas áreas incluem os matos, matagais e as zonas húmidas mais significativas

destacando-se o Planalto das Cesaredas, a Lagoa de Óbidos e o Paúl da Tornada os quais, a par da generalidade

das ANS, constituem espaços com elevado valor paisagístico e únicos na identidade regional.

Quadro 5-46 – Rede Secundária da ERPVA

Fonte: PROT-OVT

As ANS incluem, ainda, as principais áreas identificadas no âmbito do estudo dos Padrões de ocupação do Solo

como baixas aluvionares. Estas áreas são fundamentais para o equilíbrio hidrológico regional, constituem valores

naturais únicos com elevada relevância para muitas espécies de aves, devendo estar por isso afastadas de

qualquer ocupação edificada e ser objecto de uma gestão e produção agrícola sustentável, com preocupações

ambientais, que procure minimizar os efeitos negativos da produção agrícola intensiva.

Os CES identificados nesta rede secundária procuram estabelecer uma estrutura em rede que efectua a ligação

transversal entre os diferentes sistemas ecológicos regionais. Estes corredores promovem a conservação da

biodiversidade aquática e ribeirinha e estabelecem eixos de movimentação para espécies de fauna e flora

terrestres que garantam a manutenção da biodiversidade em sistemas de elevada produtividade agrícola e

florestal.

Os CES seguem, em grande parte dos casos, os cursos de água mais naturalizados e com importância regional, os

respectivos vales aluvionares, assim como, eixos de continuidade de vegetação natural e semi-natural.
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5.13.3. Plano Director Municipal (PDM) da Azambuja

O Plano Director Municipal (PDM) do concelho de Azambuja é regulamentado pela Resolução do Conselho de

Ministros n.º 14/95 de 16 de Fevereiro, com a 1ª alteração pela Resolução do Conselho de Ministros nº 3/97, de 11 de

Janeiro. O PDM de Azambuja abrange a totalidade da área do concelho, e constitui para essa mesma área o

respectivo instrumento de ordenamento do território, podendo ser revisto antes de decorrido o prazo de 10 anos a

partir da sua vigência. De acordo com informação da Câmara Municipal, o PDM encontra-se actualmente em

revisão.

Figura 5-100 – Extracto da Planta de Ordenamento do PDM da Azambuja
Fonte: PDM do Município da Azambuja
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Tendo como base a Planta de Ordenamento do PDM da Azambuja, o projecto em estudo insere-se,

parcialmente, na área classificada como Espaços Agrícolas Não Integrados na Reserva Agrícola Nacional (RAN).

Segundo o PDM, de acordo com o artigo 23º, e quanto ao regime de uso e alteração dos solos agrícolas não

integrados na RAN, “os espaços agrícolas não integrados na RAN destinam-se predominantemente à exploração

agrícola e instalações de apoio à agricultura, admitindo-se outros usos, como o habitacional, instalações de

indústrias pecuárias, turismo rural, agro-turismo e turismo de habitação.”

Ainda de acordo com o mesmo regulamento, não são permitidas instalações pecuárias:

 a menos de 100 m das estradas nacionais e municipais e caminhos municipais;

 a menos de 100 m, 500 m e 1000 m a partir dos espaços urbanos e urbanizáveis, respectivamente até

20, 100 e 250 unidades, quanto a explorações de suiniculturas;

 a menos de 100 m, 300 m e 500 m respectivamente até 10, 100 e mais unidades, quanto a outras

explorações.

São permitidas instalações pecuárias em parcelas constituídas nas seguintes condições:

 Índice de construção máximo – 0,05;

 Área mínima da parcela – 15.000 m;

 Área coberta das instalações – 1.000 m2;

 Afastamento mínimo aos limites da parcela – 50 m;

 Tratamento de efluentes – através de sistema adequado, a constituir de acordo com as normas técnicas

estabelecidas pela Câmara Municipal e entidades licenciadoras.

Relativamente à edificação (artigo 23º, n.º 4 do Regulamento do PDM), poderá ser autorizada a construção de

habitação própria, unifamiliar, e instalações de apoio à agricultura, obedecendo às seguintes condições:

 Índice de construção bruto máximo (Ic) – 0,03;

 Número máximo de pisos: dois;

 O proprietário será o responsável pela execução das infra-estruturas, devendo o edifício ser servido por

uma via de acesso pavimentada, assim como garantir a ligação às redes públicas de abastecimento de

electricidade e água.

São ainda permitidas obras de recuperação e ampliação dos edifícios desde que justificadas pela necessidade de

melhoria das condições de habitabilidade e desde que obedeçam aos seguintes parâmetros:

 A superfície total de pavimentos poderá ser acrescida em 30%, assegurando um mínimo de 100 m2;

 Número máximo de pisos – dois.

Tendo como base a Planta de Condicionantes impostas pelo PDM de Azambuja em vigor, a área em estudo

não é abrangida por nenhuma classe integrante da Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou da Reserva Ecológica
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Nacional (REN). Igualmente, o projecto em estudo não se encontra inserido em áreas classificadas como Zona de

Protecção Especial, Sítio Natura 2000 ou Parque Natural.

Figura 5-101 – Extracto da Planta de Condicionantes do PDM da Azambuja
Fonte: PDM do Município da Azambuja
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Figura 5-102 – Extracto da Carta de REN do PDM da Azambuja
Fonte: PDM do Município da Azambuja
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Figura 5-103 – Extracto da Carta de RAN do PDM da Azambuja
Fonte: PDM do Município da Azambuja
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6. ANÁLISE DOS IMPACTES E DAS MEDIDAS AMBIENTAIS PROPOSTAS

6.1. ENQUADRAMENTO

Neste capítulo procede-se à identificação dos impactes previstos e das medidas que devem ser adoptadas para

minimizar esses mesmos impactes, tendo em conta os diversos factores ambientais considerados na fase de

exploração. Deverão ser identificados os impactes positivos ou negativos, directos ou indirectos, a curto, médio e

longo prazo, permanentes ou temporários, certos ou incertos.

Para cada um dos factores ambientais, e pelas razões já apresentadas, para a fase de exploração, serão

analisadas e recomendadas as medidas a adoptar, com vista à minimização das perturbações ambientais

causadas pela exploração da instalação.

6.2. METODOLOGIA REFERENTE À AVALIAÇÃO DE IMPACTES E À AVALIAÇÃO DAS MEDIDAS AMBIENTAIS

Entende-se por impacte a alteração ao meio envolvente originada por determinado projecto, de forma directa

ou indirecta. Estes impactes poderão ser muito pouco significativos, pouco significativos, significativos, muito

significativos, ou mesmo não significativos (nulos), consoante a gravidade ou magnitude da situação a eles

inerente.

Para cada factor ambiental são identificados, quantificados (sempre que possível) e avaliados conjuntos de

impactes, que permitam uma quantificação ou qualificação o mais rigorosa possível das pressões exercidas pelo

projecto sobre o meio, de maneira a tornar mais perceptível a interpretação dos vários impactes. Apresenta-se a

situação existente e os impactes decorrentes das acções previstas.

Naturalmente, existirão impactes analisados de forma mais detalhada que outros, justificando-se tal situação pelo

facto de, conforme o projecto, existirem factores ambientais que, à partida, se pressupõem como mais passíveis de

serem afectados, apresentando um risco ambiental de maior dimensão.

Também a informação insuficiente que por vezes existe, leva a que a análise de alguns impactes não seja

efectuada como se desejaria. Tais situações equivalem a lacunas de conhecimento que serão devidamente

identificadas ao longo do estudo, sendo posteriormente recomendadas eventuais medidas no sentido de serem

efectuados estudos específicos, por forma a se preverem os impactes gerados com o grau de confiança desejável.

Quando os indicadores em presença tenham um significado similar ou complementar, poderão ser agregados em

índices, por forma a sintetizar melhor a informação, com requisitos metodológicos que preservem o significado

original dos dados. Indicadores com significado intrinsecamente diferente, ou que tenham como alvos diferentes

sujeitos, não são agregados por forma a não mascarar problemas críticos.

A partir dos indicadores em presença, é definido um conjunto de “índices de impacte”. Os valores de cada índice

são classificados de acordo com a sua natureza, espaço, duração, início, reversibilidade, probabilidade e

magnitude, com as seguintes ressalvas:
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 Nem sempre a natureza do impacte é simples. O mesmo impacte pode ser considerado positivo por uma

entidade e negativo por outra. Caso isto ocorra, serão discriminados os valores do impacte em função do

sujeito;

 O nível de significância (muito pouco significativo, pouco significativo, significativo e muito significativo),

em qualquer escala convencional, é sempre reportado a um padrão (legal, técnico-científico ou pericial),

mediante uma função de classificação com critérios objectivos. Existindo quantificação objectiva e na

ausência de padrão, dispensar-se-á qualquer classificação da significância;

 Um impacte pode manifestar-se directa ou indirectamente num factor ambiental;

 O início refere-se à verificação observável de um efeito no ambiente: curto prazo (dentro de dois anos),

médio prazo (dentro da vida útil do projecto) e longo prazo (para além do tempo de vida útil do

projecto);

 A duração (temporário ou permanente) refere-se à fracção de tempo em que o efeito se verifica e está

associado ao conceito de reversibilidade, correspondendo à cessação de um efeito no prazo de cerca de

dois anos após a cessação da causa (acção do projecto) que originou esses efeitos;

 O conceito de certo ou incerto refere-se à probabilidade de um impacte se manifestar ou não.

Um impacte é tanto mais significativo quanto maior for o seu nível espacial, duração, irreversibilidade,

probabilidade e magnitude, mas apenas na medida em que tal implicar perdas de usos. São considerados

especialmente significativos (negativos) os impactes irreversíveis que infrinjam as normas legais, ou destruidoras de

componentes raros ou únicos do património natural ou cultural, dada a óbvia perda de usos implicada.

A escala convencional utilizada é, tanto quanto possível, similar para os diferentes factores ambientais, devendo

ser feito um grande esforço para a compatibilização de critérios. Os impactes ambientais significativos foram

considerados consoante o mencionado na Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, Anexo II:

 Positivo e negativo;

 Directo e indirecto;

 De curto, médio e longo prazo;

 Permanente e temporário;

 Certo e incerto.

Note-se que a escala convencional de impactes utilizada no presente EIA é explicitada na

apresentação da matriz síntese, uma vez que se pretende que, ao longo da análise dos diferentes factores

ambientais a explicitação dos impactes seja o mais objectiva e quantificada possível.

Para todos os casos, são explicitados os critérios que presidem à definição de um dado nível de impacte em função

de dados objectivos. Dada a diferença de significado entre os diversos factores ambientais, e a ausência de

padrões sedimentados em muitos sectores, admitimos que possa subsistir alguma arbitrariedade na classificação,

ou mesmo alguma distorção num ou noutro caso. De qualquer forma, os critérios são sempre objectivados.

A cada sector estudado poderá corresponder um ou mais índices de impacte. Quando para um determinado

sector existirem sujeitos de impactes muito diferentes ou mesmo de sinal oposto, são discriminados diferentes

índices de impacte que clarifiquem essas diferenças ou conflitos.



MORGADO & CORDEIRO, Lda.

Estudo de Impacte Ambiental do Aviário da Quinta Vale da Barata – Instalação Existente – setembro de 2013
Relatório técnico

[193]

Na generalidade, e para todos os factores ambientais, é efectuada uma caracterização dos eventuais impactes.

Essa caracterização, além dos aspectos referidos, indicará a base da estimativa para os impactes e níveis de

incerteza e confiança.

A análise de impactes neste caso, uma vez que o aviário já está em exploração incidirá sobre a fase de

exploração, não se justificando pois proceder à avaliação dos impactes da fase de construção do mesmo.

Neste capítulo serão também analisadas e recomendadas as medidas a adoptar durante a fase de exploração,

com vista à minimização das perturbações ambientais causadas pela exploração do projecto. Serão assim

analisadas e recomendadas as medidas a adoptar durante a fase de exploração, com vista à minimização das

perturbações ambientais causadas pela exploração do projecto.

Tendo em conta que o Aviário de Morgado & Cordeiro, Lda. se encontra já em fase de exploração, serão apenas

enunciadas para cada factor ambiental as medidas de carácter geral e específico que se deverão levar em conta

durante esta fase do projecto, e que contribuam para a minimização dos impactes negativos previstos e para

potenciar os impactes positivos, ou valorização de impactes, com a implementação do cenário ambientalmente

mais favorável.
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6.3. CLIMA

6.3.1. Análise de Impactes

A nível global, não são esperados impactes relacionados com o clima. No entanto, admite-se que possa ocorrer

um aumento muito localizado da temperatura do ar, aumento este resultante do aquecimento das instalações,

necessária para a manutenção de uma temperatura adequada ao crescimento das aves.

É de salientar que a probabilidade da ocorrência deste aumento é muito reduzida, visto que os pavilhões estão

preparados para a retenção da temperatura dentro deles. Assim, também se considera um impacte nulo ao nível

local.

As alterações da morfologia do terreno induzem a modificações na drenagem das massas de ar, com incidência

sobre os ventos locais e brisas. A remoção da vegetação e a impermeabilização do solo têm também

consequências ao nível da radiação reflectida e na evapotranspiração.

A obstrução provocada pela instalação, decorrente da presença dos edifícios da instalação em análise, constitui

uma barreira à circulação de massas de ar e dos ventos e brisas locais.

No presente caso, os impactes climáticos anteriormente referidos são considerados nulos, visto os edifícios da

instalação não apresentarem alturas muito significativas e pelo facto de estarem já implantados. Não é assim

expectável um agravamento da ocorrência de fenómenos meteorológicos.

Em síntese, a exploração da instalação não é susceptível de causar impactes significativos no clima da região

atravessada.

6.3.2. Proposta de Medidas

Para este factor ambiental, não são propostas medidas, dada a inexistência de significado de impactes

identificáveis ao nível do clima.
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6.4. GEOMORFOLOGIA, GEOLOGIA E HIDROGEOLOGIA

6.4.1. Análise de Impactes

6.4.1.1. Características geomorfológicas do local e movimentação de terras

Encontrando-se o projecto em exploração, a superfície local encontra-se devidamente estabilizada. A única

actividade realizada e que eventualmente poderia provocar impactes sobre a geomorfologia dos terrenos

prende-se, essencialmente, com a circulação de veículos pesados de transporte, nomeadamente para transporte

de ração, cama, de subprodutos (aves mortas, estrume), de aves vivas e de resíduos. No entanto, trata-se de

actividades meramente pontuais e cuja dimensão não é de molde a ter efeitos sobre a estabilidade dos terrenos.

Assim, na fase de exploração em que se encontra o projecto, os impactes que tiveram início na fase de construção,

decorrentes da alteração das características geomorfológicas do local e das movimentações de terras realizadas,

não têm expressão, uma vez que não são registadas quaisquer afectações resultantes da exploração da

instalação.

6.4.1.2. Áreas Impermeabilizadas

Em termos gerais a existência de áreas impermeabilizadas pode conduzir à alteração da drenagem superficial,

bem como à diminuição da taxa de infiltração. Contudo, no presente caso, as áreas impermeabilizadas (pavilhões

e arruamentos) existentes no aviário são pouco significativas (apenas cerca de 5,8% da área total da instalação),

pelo que não se esperam que ocorram modificações no regime hidrológico e hidrogeológico locais.

Quadro 6-1 – Áreas totais (m2)

Área coberta 7.063,75

Área impermeabilizada
(não coberta)

50,40

Área não
impermeabilizada nem

coberta

116.405,85

Área total 123.520,00
Fonte: Pedido de Licença Ambiental, 2010

6.4.1.3. Consumos de água subterrânea – furo de captação

Face à inexistência de possibilidade de as Águas da Azambuja integrarem a instalação na rede de abastecimento

público de água (ver Anexo III), este é efectuado através dum furo de captação devidamente licenciado (ver

Anexo IV).

A água que abastece a instalação é captada num furo vertical de captação subterrânea, localizado nas

proximidades da instalação avícola, destinando-se a consumo humano e a abeberamento animal.

A profundidade máxima de perfuração é de 100 m, o regime de exploração previsto é de 7.560 m3, o volume

máximo mensal para o mês de maior consumo é de 630 m3, o caudal de exploração é de 0,8 l/s, sendo o

equipamento de extracção eléctrico com potência de 7,5 cv e a profundidade de instalação é de 57m.
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A instalação tem ainda adoptadas medidas de racionalização de consumo de água, desta forma minimizando os

potenciais impactes ocorrentes.

É efectuado tratamento à água captada por cloração (1 litro de cloro/6.000 litros de água, à saída do furo) e por

UV (Ultravioleta à entrada de cada pavilhão). São efectuadas análises regulares à água captada. A água

destina-se ao consumo humano e abeberamento das aves. Os resultados analíticos apresentados na

caracterização da situação de referência e reproduzidos no Anexo V, comprovam a inexistência de situações de

contaminação dos recursos hídricos.

Para a pulverização dos pavilhões realiza-se a diluição do produto de acordo com a ficha técnica do mesmo.

Normalmente para uma embalagem com uma capacidade de 5 litros é feita a diluição em cerca de 300 litros de

água, sendo esta capacidade utilizada para a desinfecção dos 4 pavilhões (5 pisos), por bando.

Desta forma, por cada lavagem são consumidos 300 litros de água, com um total de 1.500 litros (1,5 m3/ano) de

água utilizados para desinfecção anualmente.

Quadro 6-2 – Consumo de água por pulverização

Fonte: Aditamento ao Pedido de Licença Ambiental Ano 2010

Quadro 6-3 – Consumos de água estimados por actividade mensal e anual

Fonte: Aditamento ao Pedido de Licença Ambiental Ano 2010

O consumo de água no ciclo produtivo é variável, uma vez que depende de vários factores externos, como as

temperaturas no exterior, a duração do ciclo produtivo (variável entre 35 e 42 dias). É ainda variável consoante a

mortalidade das aves.
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Assumindo uma duração média de 40 dias para o ciclo produtivo, apresentam-se os valores estimados no

seguinte quadro.

Quadro 6-4 – Água consumida num ciclo produtivo

Fonte: Aditamento ao Pedido de Licença Ambiental Ano 2010

Quadro 6-5 – Características dos sistemas de arrefecimento dos pavilhões

Fonte: Aditamento ao Pedido de Licença Ambiental Ano 2010

6.4.2. Proposta de Medidas

MG1. Na tampa de protecção do furo, deve existir um orifício de diâmetro não inferior a 20 mm, obturado

por um bujão, destinado a permitir a introdução de aparelhagem de medida dos níveis de água, de modo a

assegurar uma gestão cuidada e racional das águas subterrâneas, de forma a evitar o aumento do consumo e

o rebaixamento do nível freático.

MG2. As fossas biológicas devem estar protegidas da entrada de águas pluviais e ser de construção sólida de

modo a evitar a saída de águas residuais, com risco de contaminação do solo e das águas, sobretudo das

águas subterrâneas.

MG3. A fim de garantir o bom funcionamento das fossas, deverão ser tidos em conta os seguintes aspectos:

evitar a entrada de sólidos grossos, e materiais não degradáveis como trapos, pensos higiénicos, plásticos, etc;

efectuar uma operação de limpeza de 2 em 2 anos; lavagem do filtro biológico; substituição do carvão

activado. Evitando a deterioração da qualidade dos recursos hídricos subterrâneos como consequência do

mau desempenho das fossas, devido a fenómenos de colmatação, entupimento, etc.

MG4. De modo a salvaguardar a qualidade da água captada e evitar a sobre-exploração dos recursos hídricos

subterrâneos, devem ser monitorizadas regularmente a qualidade e quantidade de água captada. O

operador deve ter em conta medidas de racionalização dos consumos de água, algumas delas já adoptadas,

nomeadamente:

 Utilizam-se bebedouros de tipo pipeta;

 Inspecção periódica das condutas de água que abastecem os pavilhões para detecção e reparação de

eventuais fugas.
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 Ventilação e isolamento dos pavilhões, com o pavimento coberto de material de cama, e equipado com

sistema de bebedouros sem derrames

 Calibração regular dos bebedouros para evitar derrames

 Registo dos consumos de água

MG5. No caso de tal vir a ser aplicável, os utilizadores/valorizadores agrícolas devem cumprir o Código de Boas

Práticas Agrícolas, de modo a proteger a água contra a poluição com nitratos de origem agrícola

MG6. O potencial espalhamento do efluente tratado deve ser efectuado fora do período mais chuvoso (de

Outubro a Abril), uma vez que os quantitativos de precipitação potenciam a lixiviação dos contaminantes,

assim como as escorrências superficiais, especialmente se ocorrerem chuvadas intensas ou prolongadas.

MG7. Se for necessária a valorização agrícola dos efluentes pecuários e de outros fertilizantes, esta é interdita

nas seguintes situações:

 em solos inundados e inundáveis, e sempre que durante o ciclo vegetativo das culturas ocorram

situações de excesso de água no solo, devendo neste caso, aguardar-se que o solo retome o seu estado de

humidade característico do período de sazão;

 nos meses de Novembro, Dezembro e Janeiro, excepto quando a aplicação precede a instalação

imediata de uma cultura ou seja realizada sobre uma cultura já instalada e seja agronomicamente

justificável;

 nas parcelas classificadas com IQFP igual ou superior a 4, excepto em parcelas armadas em socalcos ou

terraços e nas áreas integradas em várzeas destas parcelas, bem como nas situações que a Direcção

Regional de Agricultura e Pescas considere tecnicamente adequadas;

 sob condições climatéricas adversas, designadamente em períodos de precipitação ou em que esta esteja

iminente;

 em solos agrícolas em que não exista uma cultura instalada ou esteja prevista a sua instalação e a

consequente utilização próxima dos nutrientes dos efluentes;

 em dias ventosos ou durante os períodos de elevada temperatura diária, com excepção da aplicação

por injecção directa.

MG8. A valorização agrícola de efluentes pecuários e de outros fertilizantes deve, ainda, respeitar as

seguintes condições:

 o efluente líquido deve ser, preferencialmente, aplicado com equipamentos de injecção directa ou

sistemas de baixas pressões que minimizem a sua dispersão;

 a incorporação no solo do efluente líquido deve ser realizada imediatamente após a sua aplicação, até

um limite de quatro horas;

 a incorporação no solo do efluente sólido e dos fertilizantes orgânicos deve ser realizada de forma tão

rápida quanto possível, até ao limite de vinte e quatro horas, após a sua aplicação.

 garantir a efectiva rotatividade das parcelas a beneficiar com o efluente, a fim de assegurar que não se

efectuam dotações em excesso e, deste modo, evitar a degradação física, química ou biológica dos solos.

 distribuir uniformemente o efluente nas várias parcelas agrícolas líquidos e sólidos, de modo a garantir

que a cultura beneficie dos nutrientes dotados.

 não aplicar o efluente em solos encharcados, devendo aguardar-se que o solo retome o seu estado de

humidade normal para proceder à aplicação

 evitar a circulação de veículos e maquinaria fora dos caminhos rurais de acessos às parcelas agrícolas

 realizar acções de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores e encarregados

envolvidos na exploração, relativamente às acções susceptíveis de causar impactes ambientais e às
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medidas de minimização a implementar, designadamente normas e cuidados a ter no decurso do

espalhamento.

 respeitar, no espalhamento dos efluentes, as zonas de defesa de 50 m para qualquer fonte, poço,

albufeira, charca ou captação de água e de 10 m para qualquer linha de água.
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6.5. SOLOS E USOS DO SOLO

6.5.1. Análise de Impactes

6.5.1.1. Enquadramento

O solo é uma interface entre o ar (atmosfera) e a água (hidrosfera). Por este motivo, este compartimento

ambiental pode sofrer contaminação directa ou por intermédio dos outros dois compartimentos ambientais. O

problema da contaminação dos solos é a principal questão neste factor ambiental para a fase em que se encontra

o projecto. Com efeito, tratando-se de um projecto já em laboração, não se colocam as questões dos usos

associados à exploração e dos efeitos sobre os solos ocorrentes, uma vez que estes já fazem, parte da situação de

referência.

O processo de contaminação pode definir-se como a adição ao solo de compostos que, qualitativa e/ou

quantitativamente, podem modificar as suas características naturais e utilizações, produzindo então efeitos

negativos.

Deste modo, define-se um sítio com solos contaminados como um local onde a poluição põe em risco a qualidade

do solo, das águas subterrâneas e das águas superficiais, limitando o seu uso e constituindo um risco imediato para

a saúde pública. De outra forma, e numa perspectiva de avaliação baseada no risco, poderá definir-se um sítio

com solos contaminados como um local onde as substâncias estão presentes no solo em concentrações superiores às

recomendadas, colocando em sério risco a saúde pública e o ambiente.

Durante a fase de exploração, a contaminação do solo em geral pode ocorrer devido às seguintes actividades:

deposição directa de resíduos; infiltração das redes de drenagem; derrames acidentais; e deposição atmosférica de

poluentes libertados.

6.5.1.2. Impactes decorrentes da gestão dos resíduos resultantes da exploração

avícola

São adoptados todos os procedimentos adequados de armazenamento, acondicionamento e envio para operador

licenciado dos resíduos produzidos na exploração avícola. São respeitadas todas as regras inerentes a um correcto

acondicionamento e transporte de resíduos, evitando-se assim a ocorrência de emissões difusas e odores

desagradáveis para a atmosfera.

A valorização agrícola dos terrenos pela aplicação de estrume, não é efectuada na exploração avícola. O referido

aviário não é pois considerado um valorizador agrícola, de acordo com o Regime de Exercício da Actividade

Pecuária (REAP).

No que se refere aos resíduos de origem orgânica que constituem a cama das aves, caracterizam-se estes por

apresentarem uma elevada carga orgânica, pelo que têm vindo a ser encaminhados para valorização. Assim, a

remoção do estrume é efectuada directamente do interior das zonas de engorda para os veículos de transporte do

estrume, já que, por razões higieno-sanitárias o referido aviário não procede ao armazenamento de estrumes nas

suas imediações. O estrume é pois removido do interior dos pavilhões, seguidamente é efectuado o varrimento do

piso. Os estrumes serão enviados para a Unidade de Compostagem. Estes resíduos (Subprodutos de categoria 2),
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que correspondem a uma quantidade de 120 ton/ano, são provenientes da fase de limpeza e são submetidos no

exterior à operação R3.

6.5.1.3. Impactes resultantes das fossas sépticas

O facto de as fossas serem estanques (embora com vala absorvente) não afectará de forma significativa a

qualidade dos recursos hídricos subterrâneos e o solo, e desde que seja assegurada a remoção regular das lamas

produzidas é garantida a eficiência do seu tratamento e a água residual é adequadamente tratada, não

existindo assim impactes negativos a nível dos recursos hídricos subterrâneos e solo.

De igual forma, não são efectuadas quaisquer manutenções mecânicas de equipamentos e máquinas no

perímetro da instalação, mas sim em oficina credenciada localizada na Azambuja, pelo que não se os impactes

resultantes sobre o solo são considerados nulos, pelo que nesta exploração avícola não há manutenção da

maquinaria existente (tractores agrícolas, etc.), não existindo pois local de acondicionamento de óleos e outros

produtos do género na exploração.

6.5.1.4. Impactes resultantes do transporte de cargas e descargas de/e para a

exploração

Como resultado da actividade aqui desenvolvida, verifica-se o transporte de cargas e descargas de/e para a

exploração, que poderá originar alguns impactes sobre o solo, resultantes da emissão de poeiras e/ou derrames dos

resíduos transportados para a envolvente.

No capítulo 6.12 deste EIA (Impactes – População, Emprego e Actividades Económicas) apresentam-se os circuitos

e frequência mais significativos dos vários tipos de transporte realizados de e para a exploração avícola, pelo que

não será repetida aqui essa informação.

Estando a contaminação do solo em geral directamente relacionada com os efluentes líquidos industriais (estes

não produzidos nesta instalação) e resíduos sólidos lançados e/ou depositados no solo, salienta-se a imediata

necessidade de controlo destes poluentes, preservando e conservando a integridade natural dos meios receptores,

como sendo os recursos hídricos, solos e atmosfera.

Visto que na instalação já existem medidas implementadas, nomeadamente: impermeabilização da superfície

onde se depositam os resíduos (pavilhões durante a fase de engorda), coberta e com acondicionamento

adequado, os impactes resultantes do uso actual do solo são considerados praticamente nulos.

São contudo respeitadas todas as regras inerentes a um correcto acondicionamento e transporte, evitando-se

assim a ocorrência de emissões difusas e odores desagradáveis para a atmosfera. Não se verificam também

emissões para os solos e linhas de água.

Tendo em conta os resíduos produzidos e os procedimentos a que os mesmos são sujeitos após a sua produção,

pode concluir-se que não existem impactes ambientais negativos associados aos mesmos, sendo já tomadas todas

as medidas de preservação ambiental e cumprimento da legislação em vigor.
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6.5.2. Proposta de Medidas

MSUS1. Na eventualidade de ocorrência de um derrame acidental, pouco expectável, ou de pequenos

derrames que, de forma continuada, que tenham provocado a contaminação extensa dos terrenos, é

necessário promover a sua remediação através de técnicas apropriadas;

MSUS2. Os resíduos devem ser sempre mantidos em áreas impermeabilizadas, planas e protegidas das

chuvas, bem como do acesso de pessoas e animais e da acção do vento, de forma a garantir a protecção dos

solos, águas superficiais e subterrâneas.

MSUS3. O operador deverá ainda incluir Informação sobre a quantidade de estrume produzido por

bando (kg/bando) e quantidade de estrume (em toneladas/ano) enviado para operador licenciado. Caso, e

sempre que, seja(m) utilizada(s) outra(s) UTS (Unidade Técnica de Subprodutos) deverão ser indicadas as

quantidades enviadas (kg/ano) para cada uma, assim como enviada cópia da(s) respectiva(s)

autorização(ões). O operador deverá ainda enviar cópia das guias de acompanhamento do estrume;

MSUS4. Proceder à limpeza regular, e sempre que tal se justifique, da fossa séptica.
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6.6. RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS E QUALIDADE DA ÁGUA

6.6.1. Análise de Impactes

A exploração encontra-se já em funcionamento, não estando prevista a alteração da modelação natural do

terreno.

Não se prevê o aumento da área impermeabilizada, pelo que não se verificará um aumento dos caudais

associados a uma eventual impermeabilização adicional do solo.

Não é efectuada qualquer descarga para linha de água, resultante da actividade da exploração

avícola. Os únicos efluentes produzidos resultam das instalações sanitárias. Estes efluentes são directamente

encaminhados para duas fossas biológicas.

A exploração avícola não tem qualquer influência sobre a qualidade da água do rio de Valverde.

Não seria correcto estar a relacionar a eventual deterioração da qualidade da água deste rio com a existência

desta exploração avícola.

Não é efectuada valorização agrícola nos terrenos da propriedade com utilização do estrume produzido

na exploração.

A manutenção da maquinaria existente não é efectuada na exploração avícola, não existindo

produção e manuseamento de combustíveis e óleos.

Não existe nenhuma linha de água no local da exploração avícola. A linha de água mais próxima está

localizada a Sudeste da exploração, sendo um afluente do rio de Valverde, localizando-se a cerca de 50 m do

perímetro da instalação. Por sua vez, o rio de Valverde localiza-se a cerca de 200 m do referido perímetro.

Note-se que não existe nenhuma infra-estrutura da exploração avícola implantada sobre qualquer

linha de água ou mesmo sobre qualquer linha de escorrência.

6.6.1.1. Drenagem de Águas Pluviais

A instalação não possui quaisquer redes de drenagem de águas pluviais, uma vez que as águas pluviais sofrem o

escoamento natural do terreno, sendo infiltradas no solo naturalmente. Existe apenas uma tubagem de

escoamento pluvial, devidamente referenciada no subcapítulo 5.5.4.

Note-se que resultante da actividade da exploração avícola não é efectuada qualquer descarga

sobre qualquer linha de água existente na proximidade.

6.6.1.2. Usos da Água

A instalação não faz qualquer uso das águas superficiais disponíveis. Quer a Câmara Municipal da Azambuja,

quer a APA não informaram sobre quaisquer usos associados às massas de água da região envolvente. No

entanto, dada a natureza eminentemente agrícola das explorações existentes, pressupõe-se que, dependente do
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caudal ocorrente, as massas de água poderão ser utilizadas para rega das produções agrícolas efectuadas,

sobretudo no que se refere ao rio de Valverde.

6.6.1.3. Actividade da Instalação Avícola

Não se consideram existir impactes sobre os recursos hídricos superficiais e qualidade da água, resultantes das

seguintes actividades desenvolvidas na exploração avícola, pelas razões a seguir indicadas:

 Limpeza e desinfecção das instalações e equipamentos

 Gestão dos resíduos produzidos na exploração

 Consumo de água na exploração avícola

 Descargas/Emissões Águas residuais domésticas

Limpeza e desinfecção das instalações e equipamentos

As camas das aves são constituídas por uma mistura de casca de arroz e serradura (cerca de 60% da massa total)

e dejectos de animais (cerca de 40% da massa total). A remoção do estrume é feita directamente para o veículo

de transporte, que o encaminhará para entidade licenciada não havendo necessidade de armazenagem na

instalação. O estrume apresenta em média cerca de 25% de humidade. De seguida é efectuado o varrimento e

aspiração das restantes partículas sólidas existentes no interior do pavilhão. Estes resíduos têm como destino final

as fábricas de produção de adubos, onde irão ser utilizados como matéria-prima.

O varrimento e aspiração dos resíduos nos pavilhões apresentam uma eficácia muito elevada, não necessitando

estes de um processo de lavagem durante todas as fases do vazio sanitário, permitindo a poupança de água na

instalação, contribuindo para a não deterioração da instalação. Após o varrimento e aspiração, o equipamento

móvel é retirado para o exterior dos pavilhões e lavado no exterior. O equipamento fixo é elevado para uma

altura que não impeça a entrada de qualquer máquina, ficando suspenso. O processo de desinfecção dos

pavilhões é realizado por meio de pulverização a alto volume.

A pulverização realiza-se em cada zona de engorda de acordo com o seguinte procedimento:

 Utilização dos equipamentos de protecção individual necessários, como fato, óculos de protecção e luvas;

 Diluição do produto em água, colocando-o no aparelho pulverizador, agregando o mesmo ao tractor;

 Começar a pulverização pelas partes inferiores (menos de 1,5 cm) e depois os tectos, partes altas das

paredes e terminar pelos solos;

 Colocação dos materiais amovidos no devido lugar, seguido de um período de vazio sanitário;

Este procedimento permite assim realizar pulverização, sem recurso à lavagem com água. A água é utilizada

apenas para a diluição do produto utilizado. Esta acção não produz quaisquer efluentes líquidos, uma vez que é

feita por nebulização, sendo que após a aplicação do produto, os pavilhões sofrem um período de vazio sanitário.

Dado que a desinfecção é feita em jacto, facilmente o produto é evaporado, sem produção de efluentes.

Os silos são limpos à saída de cada bando de frangos. A sua limpeza começa pelo esvaziamento total do silo,

abrindo-se as tampas de carga e descarga de forma a arejar. De seguida, limpam-se as paredes internas, batendo

nas paredes exteriores do silo. Assim como os restantes equipamentos, também o tanque, as linhas de água e os

bebedouros são limpos, de forma a prevenir contaminações, muito usuais neste tipo de processo.
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Na instalação não são realizadas quaisquer lavagens às jaulas, sendo as mesmas encaminhadas para o fornecedor

das aves.

Pelo descrito anteriormente não existem águas residuais resultantes da limpeza e desinfecção das instalações e

equipamentos.

Gestão dos resíduos produzidos na exploração

São adoptados todos os procedimentos adequados de armazenamento, acondicionamento e envio para operador

licenciado dos resíduos produzidos na exploração avícola. São respeitadas todas as regras inerentes a um correcto

acondicionamento e transporte de resíduos, evitando-se assim a ocorrência de emissões para os solos e linhas de

água.

A valorização agrícola dos terrenos pela aplicação de estrume, não é efectuada na exploração avícola. Após a

saída das aves inicia-se processo de limpeza dos pavilhões, com a remoção total do estrume. Posteriormente

ocorre o seu varrimento e aspiração e a remoção total dos fragmentos e poeiras.

Para garantir o encaminhamento total deste resíduo, previamente à saída das aves é contactada a empresa

responsável pelo transporte de forma a acertar a data de recolha. O estrume é então removido directamente

para o seu transporte, para que não ocorram contaminações nem derrames em possíveis zonas não

impermeabilizadas.

Consumo de água na exploração avícola

A água é utilizada no decorrer do processo produtivo, nomeadamente no abeberamento das aves, no consumo

humano, instalações sociais, na pulverização, no arco de desinfecção e no sistema de ambiente controlado, sendo

proveniente de captação subterrânea (ver subcapítulo 6.4.).

Descargas/Emissões Águas residuais domésticas

As águas residuais presentes na fossa ES2 são provenientes das instalações sanitárias (identificada com o ponto 10

na Planta da instalação avícola à escala 1:500 (apresentada no Anexo I do presente EIA). As águas residuais

destinadas à fossa ES3 são provenientes da casa de apoio (Ponto 14 na Planta da instalação avícola à escala 1:500

apresentada no Anexo I) e Instalações sanitárias (Ponto 7 na Planta da instalação avícola à escala 1:500

apresentada no Anexo I). Na casa de apoio não se consideram produções de águas residuais devido a esta não

estar a ser utilizada pelos trabalhadores.

Quadro 6-6 – Estimativa do regime de descarga das duas fossas ES2 e ES3

Fonte: Aditamento ao Pedido de Licença Ambiental Ano 2011
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Admitindo que o consumo de água para consumo humano apenas se refere a descargas de autoclismos e água

consumida nos lavabos, estima-se uma produção de águas residuais domésticas de aproximadamente 10 m3/ano.

As fossas são dotadas de um sistema de tratamento biológico. Este tratamento passa por duas fases: primário

(decantação primária e uma separação de flutuantes através das diferenças de densidades) e secundário (através

de um filtro biológico). Findo o tratamento, este efluente é encaminhado para uma trincheira infiltrante, não

sendo portanto, necessário o encaminhamento deste efluente para tratamento em ETAR, visto o tratamento já

ser realizado nas respectivas fossas.

Desde que seja garantido o adequado funcionamento e manutenção das fossas (evitar a entrada de sólidos

grossos, e materiais não degradáveis como trapos, pensos higiénicos, plásticos, etc.; efectuar uma operação de

limpeza de 2 em 2 anos; lavagem do filtro biológico; substituição do carvão activado), evita-se a deterioração da

qualidade dos recursos hídricos como consequência do mau desempenho das fossas, devido a fenómenos de

colmatação, entupimento e outros.

Como se afirmou, não é efectuada qualquer descarga para qualquer linha de água derivada da

instalação avícola.

6.6.2. Proposta de Medidas

MRHS1. A fim de manter a eficiência do sistema de tratamento das águas residuais domésticas (fossas

sépticas), este deve ser mantido em boas condições de funcionamento e manutenção, para o que é necessário

que se proceda, com a devida regularidade, à  remoção das lamas. As lamas devem ser transferidas para

destino final adequado (valorização/tratamento).

MRHS2. O operador deve ter em conta medidas de racionalização dos consumos de água, algumas

delas já adoptadas, nomeadamente:

 Utilizam-se bebedouros de tipo pipeta;

 Inspecção periódica das condutas de água que abastecem os pavilhões para detecção e reparação

de eventuais fugas;

 Ventilação e isolamento dos pavilhões, com o pavimento coberto de material de cama, e

equipado com sistema de bebedouros sem derrames;

 Calibração regular dos bebedouros para evitar derrames;

 Registo dos consumos de água.
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6.7. FACTORES BIOLÓGICOS E ECOLÓGICOS

6.7.1. Análise de Impactes

Dada a reduzida importância bioecológica do local de implantação do aviário, é expectável que os impactes

deste resultantes sejam reduzidos ou mesmo nulos.

6.7.1.1. Flora

Prevendo-se que no futuro a área de implantação da instalação não exceda o terreno em que se localiza e que se

apresenta bem delimitado e uma que as manchas de vegetação existentes são praticamente nulas e de reduzido

valor, considera-se que os impactes negativos na flora e vegetação são, no geral, inexistentes.

Acresce que as actividades aqui observadas não se estendem para além dos pavilhões situados no perímetro da

instalação, pelo que não existirão quaisquer efeitos sobre a flora e vegetação visualizada na envolvente.

6.7.1.2. Fauna

Os impactes observados ao nível da fauna provêm, fundamentalmente, da destruição do habitat e da

mortalidade directa provocada por atropelamentos e movimentos de veículos de acesso à instalação. No entanto,

a perturbação visual e sonora resultante desta circulação de veículos e a emissão de gases e poeiras constituem

também outros impactes negativos decorrentes do projecto.

Como se verificou na área em estudo e sua envolvente não se observa uma comunidade faunística com elevado

valor específico, devido à não detecção de espécies de particular interesse conservacionista (pelos seus estatutos de

protecção ou de conservação evidenciados). Refira-se igualmente que os potenciais efeitos decorrentes da

exploração apenas podem registar efeitos potenciais sobre a fauna terrestre.

Contudo, a avaliar pela caracterização da comunidade faunística efectuada e dado o seu valor fortemente

ubiquista, não se preveem impactes negativos que mereçam referência para a fauna.

6.7.2. Proposta de Medidas

Para este factor ambiental, não são propostas medidas, dada a inexistência de significado de impactes

identificáveis ao nível dos factores biológicos e ecológicos.
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6.8. QUALIDADE DO AR

6.8.1. Análise de Impactes

A instalação avícola em estudo apresenta três tipos de fontes de emissão de poluentes atmosféricos, que consistem

basicamente em:

 Fontes fixas de emissão atmosférica, correspondentes aos sistemas de aquecimento das instalações;

 Fontes difusas de emissão de odores, com origem no estrume gerado nas instalações, correspondente às

camas de aviário, removidos após a saída de cada bando, assim como do funcionamento descontínuo

do sistema de funcionamento dos pavilhões;

 Emissões derivadas das fontes de tráfego de acesso às instalações.

6.8.1.1. Fontes Fixas

O sistema de aquecimento dos pavilhões é feito por meio de caldeiras a biomassa, a qual gera ar quente que é

distribuído pelos pavilhões. A instalação apresenta seis caldeiras a biomassa que consomem casca de pinha e de

pinhão, para a geração de calor que circula pelas zonas de engorda, mantendo a temperatura adequada ao

crescimento dos frangos. As caldeiras funcionam durante a permanência das aves, ocorrendo um período de

paragem durante a fase de vazio sanitário na instalação, utilizado para a manutenção.

As caldeiras apresentam um regime de funcionamento esporádico, de acordo com a permanência das aves nos

pavilhões. Das seis caldeiras existentes apenas duas são abrangidas pelo Decreto-Lei nº78/2004 de 3 de Abril,

dado que as restantes têm potência inferior a 100 kW térmicos.

Poderão ainda ocorrer emissões provenientes do funcionamento do gerador no entanto, estimando-se que o

funcionamento deste equipamento não ultrapasse as 15 horas anuais, uma vez que só funcionará em caso de

falha da rede pública de energia.

Nos pavilhões poderá ainda ocorrer a libertação de gases provenientes da decomposição da matéria orgânica

produzida, durante a permanência das aves, sendo libertados devido à ventilação existente nos pavilhões.

Nos quadros abaixo apresentam-se os valores relativos às emissões das duas caldeiras para as quais é obrigatória

a monitorização periódica.
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Quadro 6-7 - Síntese de resultados da caldeira GS 230-1A

NOTA: Velocidade de escoamento: 5 m/s

Fonte: Relatório Técnico de Efluentes Gasosos (Novembro de 2012)

Quadro 6-8 - Síntese de resultados da caldeira GS 230-1B

NOTA: Velocidade de escoamento: 5 m/s

Fonte: Relatório Técnico de Efluentes Gasosos (Novembro de 2012)

De acordo com os resultados obtidos, para ambas as caldeiras, pode afirmar-se o seguinte:

 Os valores limites de emissão estipulados na Portaria n.º 677/2009, de 23 de Junho, são cumpridos para

todos os parâmetros caracterizados;

 De acordo com o estipulado na Portaria n.º 80/2006, de 23 de Janeiro, todos os parâmetros

caracterizados apresentam caudais mássicos que se situam abaixo dos limiares mássicos mínimos fixados;
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 A velocidade de saída dos gases em regime de funcionamento normal da instalação cumpre com o valor

estabelecido no n.º 3 do art.º 29.º do Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de Abril (velocidade igual ou

superior a 4 m/s para um caudal inferior a 5.000 m3/h).

Relativamente à avaliação da altura das chaminés, o Anexo VIII apresenta os respectivos cálculos. De acordo

com o referido documento, a chaminé da fonte FF1 deverá apresentar uma altura de 9,1 m e a fonte FF2 deverá

apresentar uma altura de 9,6 m. As chaminés existentes na instalação possuem uma altura de 10 m, pelo que são

cumpridas as exigências constantes da Portaria n.º 263/2005, de 17 de Março.

6.8.1.2. Fontes Difusas

Foi efectuada uma consulta dos factores de emissão para o ar (frangos de carne, cria e recria de galinhas

poedeiras e/ou galinhas reprodutoras), apresentando os valores obtidos no quadro seguinte.

Quadro 6-9 - Factores de Emissão para o Ar (frangos de carne, cria e recria de galinhas poedeiras e/ou galinhas
reprodutoras)

(Fonte: PRTR Anexo Sectorial - Sector PRTR 7a)i) Avicultura (Janeiro de 2010))

Tipicamente, as emissões para o ar do sector avícola são na sua maioria emissões difusas e provêm tanto do

maneio (NH3 e CH4) como do estrume gerado pelos animais e respectiva armazenagem (N2O e PM10).

Apresentam-se no quadro seguinte as estimativas das emissões difusas resultantes da exploração avícola em

estudo.

NMATOTAL = 90.000 frangos
Peso das aves = 1,800 kg (35 – 42 dias de vida)



MORGADO & CORDEIRO, Lda.

Estudo de Impacte Ambiental do Aviário da Quinta Vale da Barata – Instalação Existente – setembro de 2013
Relatório técnico

[211]

Quadro 6-10 – Emissões Difusas resultantes do aviário

Apesar do processo produtivo desenvolvido na instalação ser promotor da formação de odores no interior das

zonas de engorda, devido à presença dos dejectos das aves que se acumulam durante a fase de engorda, as

características de manutenção deste processo não permitem o seu aumento e dissipação ao meio envolvente.

Este odor é muito reduzido no exterior da instalação e é apenas sentido nas fases finais do processo, sensivelmente

a partir das quatro semanas, pois a exploração está equipada com um sistema integrado de controlo ambiental

que desempenha um papel fundamental na prevenção de entre outros aspectos, a existência de camas húmidas e

deficiente ventilação, factores responsáveis pela intensificação dos odores.

Após a saída dos frangos da instalação, procede-se à limpeza das instalações, eliminando-se a existência de

dejectos passíveis da produção de odores degradáveis.

A literatura não identifica valores típicos de emissões de odores (Lacey et al, 2004). No entanto encontra-se

determinado que a ocorrência de odores está relacionada com o facto de os estrumes produzidos (camas dos

animais) originarem emissões de gases, salientando-se o amoníaco (NH3). Com efeito, as camas húmidas, que

possuem teores de água superiores a 30%, apresentam-se propícias (sobretudo quando a temperatura é elevada)

à proliferação de bactérias, designadamente aquelas susceptíveis de segregarem enzimas capazes de catalisar a

reacção de conversão dos constituintes azotados dos excrementos de aves, designadamente ácido úrico e ureia,

em amoníaco, que volatiza, com efeitos eventualmente nocivos.

Lacey et al. (2004) referem a existência de valores típicos de emissão de odores em instalações avícolas, definidos

como variando entre 0,06 a 0,41 OUE por ave (valores obtidos para instalações na Holanda). A unidade OUE

refere-se a uma unidade odorífica europeia, mais comummente correspondente a 123 µg n-butanol evaporado

em 1 m de gás neutro. Os autores referem ainda contudo que estes valores (dado o estado actual do

conhecimento) devem ser vistos com precaução.

Aplicando este factor de emissão às condições de produção do presente aviário, obter-se-ia um valor de odores da

ordem dos 5.400 a 36.900 OUE por bando. Não se encontraram na literatura valores que determinem a relação

entre a concentração de odores e a respectiva intensidade. No entanto, para instalações avícolas não se

identificaram ocorrências de reclamações derivadas de odores aí eventualmente gerados.
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6.8.1.3. Emissões derivadas das fontes de tráfego

Foi ainda considerada a circulação dos veículos para transporte de matéria-prima (aparas/ serradura), de

resíduos (camas das aves), de aves (pintos e frangos) e a circulação dos veículos dos tratadores, como fontes de

emissões difusas.

A circulação destes veículos ocorre com maior intensidade durante a fase de recepção dos pintos e durante a fase

de saída dos frangos/remoção das camas das aves de dentro dos pavilhões, sendo que durante a fase de cria, o

tráfego existente está associado às visitas dos tratadores (diárias) e à remoção das aves mortas (semanal), sendo

pois reduzida a sua utilização e respectivas emissões gasosas a situações estritamente necessárias.

Relativamente aos poluentes emitidos pelos veículos de transporte associados ao funcionamento da instalação,

importa referir que o mesmo é muito reduzido, cerca de cinco afectos à exploração e dois externos à exploração.

Quanto aos veículos internos temos a considerar apenas dois tractores agrícolas, um ligeiro de mercadorias e dois

pesados de mercadorias.

Os tractores agrícolas efectuam o abastecimento das matérias-primas durante o período de funcionamento

daqueles equipamentos e o transporte das camas para o interior do pavilhão. Participa ainda na remoção de

camas e limpeza dos pavilhões, sendo que o total das actividades desenvolvidas dentro da exploração que possam

produzir emissões poluentes, é inferior a 200 horas/ano.

Os pesados de mercadorias têm a actividade emissora dentro da exploração restrita à saída e entrada na mesma,

resultado do transporte dos factores de produção e outros similares, nomeadamente aquisições das camas sendo o

número de horas de funcionamento reduzido (inferior 50 horas/ano). O ligeiro de mercadorias, é um veículo de

transporte dos criadores pelo que as emissões efectuadas por estes veículos são também diminutas.

Para finalizar, o pesado de mercadorias externo à empresa (veiculo da empresa integradora) apenas entra na

exploração para descarregar a ração e para trazer e recolher as aves, neste último caso uma vez por bando. A

circulação destes veículos ocorre com maior intensidade durante a fase de recepção dos pintos e durante a fase de

saída dos frangos/remoção das camas das aves de dentro dos pavilhões, sendo que durante a fase de cria, o

tráfego existente está associado às visitas dos tratadores (diárias) e à remoção das aves mortas (semanal), por

conseguinte fica reduzida a sua utilização e respectivas emissões gasosas a situações estritamente necessárias.

6.8.2. Proposta de Medidas

MQA1. Proceder ao controlo do grau de humidade da cama dos animais, através da utilização de

dispositivos e meios de uso eficiente da água para o abeberamento dos animais (evitando o derramamento

de água sobre as camas e o respectivo humedecimento);

MQA2. Promover a redução de consumo de energia, aproveitando (sempre que possível) as eventuais

condições de ventilação natural;

MQA3. Assegurar o controlo do funcionamento das caldeiras, assim como o regime de ventilação, de

forma a evitar perdas de calor e reduzir assim o período de funcionamento das mesmas;

MQA4. Os equipamentos móveis em funcionamento devem encontrar-se em boas condições de

operação, obedecendo às normas internacionais que regulam a quantidade de gases a emitir por veículos

pesados.
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6.9. RUÍDO

6.9.1. Análise de Impactes

Analisou-se o cumprimento dos diplomas legais, nomeadamente no que respeita ao Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17

de Janeiro (Regulamento Geral do Ruído).

De acordo com o referido Decreto-Lei acima referido, uma actividade ruidosa permanente, define-se como a

actividade 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.

As actividades ruidosas permanentes são sujeitas à avaliação de:

 Critério de exposição máxima;

 Critério de incomodidade.

6.9.1.1. Critério de Exposição Máxima

Nos quadros abaixo, verifica-se o cumprimento do valor legal de Lden e Ln, respetivamente, comparando-se os

valores obtidos com o artigo 11º do Decreto-Lei 9/2007, de 17 de janeiro.

Quadro 6-11 – Cumprimento do Valor Legal do parâmetro Lden em função do tipo de zona

Local Resultado
Limite Legal 1

(DL 9/2007) Avaliação do cumprimento

Zona não classificada

Ponto 1 48

≤63

Cumpre

Ponto 2 57 Cumpre

1 A zona não se encontra classificada, de acordo com informação disponibilizada pelo Arquitecto Paulo Natário, da CM
Azambuja.

Quadro 6-12 – Cumprimento do Valor Legal do parâmetro Ln em função do tipo de zona

Local Resultado Limite Legal 1

(DL 9/2007)
Avaliação do cumprimento

Zona não classificada

Ponto 1 39

≤53

Cumpre

Ponto 2 50 Cumpre

1 A zona não se encontra classificada, de acordo com informação disponibilizada pelo Arquitecto Paulo Natário, da CM
Azambuja.
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6.9.1.2. Critério de Incomodidade

No quadro abaixo, verifica-se o cumprimento do critério de incomodidade, comparando-se os valores obtidos com

o descrito no art.º 13 do Decreto-Lei 9/2007, de 17 de janeiro.

Quadro 6-13 – Cumprimento do Valor Legal para o critério de incomodidade

Local Período Incomodidade Limite Legal (DL 9/2007)

Ponto 1
Diurno 1 5 Cumpre
Entardecer N.A.1 4 Cumpre
Noturno N.A.1 3 Cumpre

Ponto 2
Diurno 2 5 Cumpre
Entardecer 1 4 Cumpre
Noturno 0 3 Cumpre

1 N.A. (não aplicável) - os valores obtidos são inferiores ou iguais a 45 dB(A) para medições no exterior, de acordo com o n.º 5 do
art.º 13 do Decreto-lei n.º 9/2007. Alterar conforme a aplicação ou eliminar.

6.9.1.3. Impactes provocados pela circulação de veículos

Em termos indirectos, foram considerados os impactes provocados pela circulação de veículos pesados para

transporte de ração, cama, de subprodutos (aves mortas, estrume), de aves vivas e de resíduos.

Relativamente aos transportes, consideram-se as seguintes situações:

Quadro 6-14 – Frequência, período, tipo de veículo para transporte de ração, cama, de subprodutos, de aves
vivas e de resíduos

Tendo em conta a reduzida quantidade de veículos em causa, não se considera a ocorrência de situações graves

de congestionamento de tráfego e de degradação do pavimento das vias utilizadas por estes veículos. Atendendo

a que o volume de tráfego previsto é pouco significativo, aliado a uma velocidade forçosamente reduzida e a

uma frequência reduzida, considera-se também que os mesmos estão associados a um impacte negativo contudo
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muito pouco significativo sobre a qualidade de vida das populações mais próximas decorrentes da emissão de

ruído resultantes da circulação automóvel.

6.9.2. Proposta de Medidas

MRU1. A gestão dos equipamentos utilizados na actividade deve ser efectuada tendo em atenção a

necessidade de controlar o ruído, particularmente através do cumprimento do Regulamento das Emissões

Sonoras para o Ambiente do Equipamento para Utilização no Exterior, aprovado pelo Decreto-Lei n.º

221/2006, de 8 de Novembro;

MRU2. Manter em bom funcionamento os equipamentos mecânicos, efectuando revisões e trabalhos

de manutenção desses equipamentos, de forma a evitar situações anómalas de emissão de ruído, assegurando

a sua manutenção e revisão periódica.

MRU3. A circulação de veículos pesados deve efectuar-se essencialmente em período diurno. É

recomendada, a redução da sua velocidade de circulação aquando do atravessamento de zonas

habitacionais.
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6.10. RESÍDUOS

6.10.1. Análise de Impactes

Tendo em conta que este estudo é efectuado na fase de exploração (funcionamento da exploração avícola), no

capítulo da caracterização da situação de referência relativo aos resíduos, já foi caracterizada a tipologia e

quantidade dos resíduos produzidos nesta exploração.

Desta forma, não se justifica repetir aqui a informação já apresentada anteriormente no capítulo 5.9. deste EIA.

Valerá a pena contudo reter que, decorrente da sua actividade a instalação produz sobretudo os seguintes tipos

de resíduos:

 Lâmpadas fluorescentes usadas;

 Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias perigosas;

 Estrume de Animais;

 Resíduos de tecidos animais: - aves mortas ou eliminadas;

 Embalagens vazias de medicamentos e medicamentos veterinários fora de uso;

 Resíduos urbanos e equiparados produzidos são, na sua maioria, de uso doméstico, embalagens e

invólucros comuns, material de protecção individual, mistura de resíduos urbanos e lamas provenientes

da fossa séptica;

 Cinza de caldeira de biomassa.

A gestão de resíduos na empresa tem como prioridade evitar ou reduzir a quantidade de resíduos produzidos e

promover a sua valorização.

Estes resíduos possuem uma operação de gestão efectuada correctamente por empresas devidamente

autorizadas que procedem à sua valorização ou eliminação, ou estão devidamente armazenados para serem

enviados a um destinatário autorizado.

O quadro abaixo especifica as operações de gestão de resíduos em curso na instalação.



MORGADO & CORDEIRO, Lda.

Estudo de Impacte Ambiental do Aviário da Quinta Vale da Barata – Instalação Existente – setembro de 2013
Relatório técnico

[217]

Quadro 6-15 – Operações de Gestão de Resíduos em curso na instalação

Código LER

Valorização

Eliminação Responsável pelo
transporte Responsável pela

operação

200121
R 13

- Produtor Fornecedor de
lâmpadas novas

150110 - D 15 Biovia Biovia
020106 R 3 - Produtor Interadubo
180203 - D 15 Produtor Centro de recepção:

Inogen; Valorização:
Valormed

020102 R 13 - Produtor Comave do Zêzere, S.A
100101 R 13 - Planirecursos Planirecursos
200304 R 13 - Planirecursos Planirecursos
200140 R 13 - Produtor Batistas, S.A
200301 - D 1 C.M Azambuja C.M. Azambuja
200101 R 13 - Valorsul Valorsul
200139 R 13 - Valorsul Valorsul
200102 R 13 - Valorsul Valorsul
NOTAS:
Embalagens de medicamentos e vacinas: O produtor entrega estes resíduos no fornecedor dos medicamentos,
vacinas e desinfectantes. A Valormed procede à sua recolha neste Centro de Recepção, para valorização.
Lamas de depuração das fossas sépticas: A instalação avícola, até à data ainda não fez qualquer entrega de
lamas.
Papel e cartão: Estes resíduos são produzidos pelos trabalhadores da instalação e são colocados no ecoponto
mais próximo da instalação.
Plástico: Estes resíduos são produzidos pelos trabalhadores da instalação e são colocados no ecoponto mais
próximo da instalação.
Vidro: Estes resíduos são produzidos pelos trabalhadores da instalação e são colocados no ecoponto mais próximo
da instalação.
Cinzas da caldeira de biomassa: Os resíduos de processos térmicos (cinzas) (LER 10 01 01) provenientes da
queima de carrasca de pinheiro das caldeiras de aquecimento são temporariamente armazenados em
contentores próprios, submetidos no exterior às operações R13 e D15 e posteriormente são enviados para a
empresa Planirecursos para valorização ou eliminação. Estima-se uma produção entre 650 kg e 1000 Kg por
ano.

6.10.2. Proposta de Medidas

Para este factor ambiental, não são propostas medidas, dada a inexistência de significado de impactes

identificáveis e devido ao facto de a instalação já promover uma gestão adequada dos resíduos produzidos na

mesma.
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6.11. PAISAGEM

6.11.1. Análise de Impactes

A existência das infra-estruturas associadas ao projecto, apresentam sempre um impacte visual, embora de

reduzida dimensão, dada a capacidade de absorção da área de intervenção e a reduzida dimensão do projecto.

No que diz respeito aos impactes na funcionalidade da paisagem, a utilização desta infra-estrutura causa

restrições na dinâmica actual do território, nomeadamente nas dimensões relativas à exploração agrícola e à

exploração florestal. No entanto, pode considerar-se que as explorações pecuárias funcionam como integrantes da

paisagem rural, não deixando contudo de introduzir uma componente vincadamente humanizada na mesma.

Figura 6-1 – Pormenor da visualização da instalação avícola a partir da EM513

Visto que estas estruturas já existem no local, relativamente à situação detectada na determinação da situação

de referência e visto que não se irão promover novas intervenções em infra-estruturas ou outras, nãos e preveem

impactes associados à introdução de quaisquer novos elementos. Assim, os impactes paisagísticos causados pela

presença destas infra-estruturas, são pois pouco significativos quer a nível visual, quer a nível funcional.

6.11.2. Proposta de Medidas

MPAI1. O espaço de localização da instalação avícola e sua envolvente (desde que incluída no

perímetro da unidade) directa devem ser mantidos em bom estado de conservação e limpeza, mantendo-se

as espécies arbóreas e a utilização agrícola e florestal existentes.



MORGADO & CORDEIRO, Lda.

Estudo de Impacte Ambiental do Aviário da Quinta Vale da Barata – Instalação Existente – setembro de 2013
Relatório técnico

[219]

6.12. POPULAÇÃO, EMPREGO E ACTIVIDADES ECONÓMICAS

6.12.1. Análise de Impactes

6.12.1.1. Emprego e Actividades Económicas

Pela tipologia de projecto em causa, pela sua organização laboral (trata-se, como se viu, de uma actividade

automatizada e que recorre a escassa mão-de-obra) e pelos volumes totais de emprego associados à respectiva

actividade, não se esperam impactes ao nível demográfico e de instalação de população, nem tão pouco ao nível

do emprego directo total criado.

Mesmo levando em consideração o facto de o emprego indirecto associado a uma instalação com estas

características poder ser contabilizado (a montante – instalações avícolas de produção de pintos do dia; a jusante

– actividades de transformação de carne de frango) o respectivo volume total (quando considerado redutível

especificamente a uma exploração avícola de engorda de frangos) os totais eventualmente considerados são

forçosamente reduzidos, quando muito duplicando o volume da mão-de-obra directa (que, no caso vertente, é

de apenas um trabalhador em permanência).

6.12.1.2. Especialização Produtiva Local

Sendo certo que o projecto em causa praticamente não produz efeitos ao nível demográfico e do emprego total

criado, merecerá contudo algum destaque a sua potencial importância para a especialização económica local,

em torno da produção avícola (frangos de carne). Do ponto de vista socioeconómico (e também paisagístico) o

projecto assume importância positiva ao nível da sua contribuição para o desenvolvimento rural e para a

manutenção das condições de vida e da paisagem rural na região onde se insere.

Segundo Martinho (2000), o conceito de desenvolvimento rural pode ser definido como: “a melhoria das

condições de vida das pessoas residentes nas áreas e regiões rurais, através de processos sociais que respeitem e

articulem os seguintes princípios: eficiência económica, equidade social e territorial, qualidade patrimonial e

ambiental, sustentabilidade, participação democrática e responsabilidade cívica”.

Este é um conceito, que surgiu com a Revolução Industrial e que tem tido uma importância crescente nas

preocupações europeias, em especial durante as últimas duas décadas. Com efeito, os últimos anos têm assistido a

um agravamento das consequências desta problemática, nomeadamente através do abandono crescente dos

meios rurais com a consequente degradação da paisagem, aumento dos riscos de incêndio nas zonas florestais,

degradação do património e da cultura das zonas rurais e do país em geral.

Como se verificou aquando da análise da situação de referência actual, o abandono rural é uma realidade

observável no concelho da Azambuja, surgindo nomeadamente associado ao envelhecimento da população e ao

aparecimento de uma população urbana neo-local, a qual beneficia do facto de se registar uma crescente

aproximação “geográfica” (parente sobretudo ao nível da mobilidade) entre a Azambuja e os concelhos da Área

Metropolitana de Lisboa.
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Os espaços rurais e as actividades a si inerentes, são alvos de políticas específicas (Política Agrícola Comum, PAC;

Políticas Estruturais de Desenvolvimento Regional e Políticas de Coesão Económica e Social dos Quadros

Comunitários de Apoio), que visam o combate à desertificação, apostando em atractivos económicos e melhoria

das condições de vida, tentando, assim, não só fixar as populações existentes como atrair, também, novos

residentes.

Dada a sua importância, o Apoio ao Desenvolvimento Rural pelo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento

Rural (FEDER), no período de 2007-2013, o segundo pilar da PAC, o desenvolvimento rural, tem tido uma

atenção especial. Este Apoio ao Desenvolvimento Rural e pretendeu, entre outros aspectos, a manutenção e

modernização das explorações agrícolas já existentes através de apoio monetário e de conhecimento.

Como foi referido, embora a área em estudo seja em grande parte agrícola, ela não está livre deste fenómeno de

desertificação, pelo que devem ser promovidas actividades rurais. Em especial, devem ser promovidas e apoiadas

as instalações avícolas, uma vez que no estudo do efectivo animal, verifica-se que no município de Azambuja a

maioria das explorações dedica-se à avicultura (galinhas poedeiras e reprodutoras) com cerca de 420 explorações,

seguida das explorações avícolas dedicadas a frangos de carne, com 153 explorações.

Nestas condições, o próprio Plano Estratégico da Azambuja (Mateus, 2011), considera como importante a aposta

num Eixo de actuação (designado por “Qualificação e Valorização dos Espaços Empresariais – Território para

Trabalhar”), que reconhece, na agricultura local, que as fileiras de produção agrícola e agro-pecuária têm um

papel relevante na densificação da base empresarial do concelho.

Desta forma, com a definição de tal Eixo de actuação no quadro do Plano Estratégico da Azambuja pretende-se

a dinamização e potenciação dos recursos endógenos e dar resposta aos desafios que se colocam às actividades

“típicas” do concelho, nomeadamente nas fileiras da produção agrícola e agro-pecuária.

A instalação avícola em questão contribui, assim, não só para a fixação de residentes na freguesia onde se insere,

como também para a economia e desenvolvimento na região. Trata-se de um aviário moderno, com tecnologia e

procedimentos de acordo com as indicações do Ministério da Agricultura para este tipo de actividade e

economicamente sustentável.

Embora esta exploração não contribua de forma importante para o emprego total da região, uma vez que se

trata de uma exploração familiar, ela traz a mais-valia de favorecer tanto a conservação como a modernização

do património rural e do modo de vida e paisagem rurais, caracterizada por ser (ainda) uma paisagem

claramente agrícola, na qual os aviários são considerados uma característica importante. Podemos, então, afirmar

que o aviário em estudo contribui para a caracterização e definição da paisagem rural do concelho da

Azambuja.
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Figura 6-2 – Dinâmicas e Factores Estratégicos da Dinâmica do Território da Azambuja
Fonte: Mateus, 2011

Em suma, o aviário contribui para o desenvolvimento promovendo aspectos como a economia de base local, a

fixação de residentes e a manutenção da paisagem rural, promovendo desta forma uma melhoria da qualidade

de vida no espaço rural.

6.12.1.3. Utilização das Infra-Estruturas Viárias

A um nível geral poderá verificar-se uma eventual pressão sobre as vias de acesso à instalação, que importa

especificar de uma forma um pouco mais detalhada. No geral, estes movimentos na rede viária contemplam o

transporte de ração, cama, de subprodutos (aves mortas, estrume), de aves vivas e de resíduos.

Como se viu atrás no quadro 6.14 do presente EIA, apenas o transporte de ração é efectuado numa base diária (2

a 3 camiões), uma vez que todos os outros transportes são efectuados apenas no final de cada bando (ou seja, de

8 em 8 semanas, correspondente a 5 vezes por ano), ou numa base quinzenal, ou ainda numa base semestral, e

na maior parte dos casos, limitado a uma veículo (ligeiro ou pesado, conforme as necessidades). Desta forma, para
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estes últimos casos, não se justifica a consideração de quaisquer impactes ao nível da rede viária, dada a sua

reduzida importância global ao nível da rede de transportes.

No que se refere ao transporte de ração, o mesmo é assegurado pelo integrador (Lusiaves), o qual integra esta

instalação no seu circuito geral de fornecimento de rações diárias às unidades por ela integradas. O percurso

assegurado pelos camiões considerados provém da unidade da Racentro, sita em Leiria. O trajecto efectuado tem

assim início em Leiria. O trajecto para o destino final (Aviário de Morgado & Cordeiro) é realizado através da A1,

saindo em Aveiras de Cima, utilizando depois a Estrada Nacional nº 366 e a Estrada Municipal nº 513 até à

instalação. Como se verifica, trata-se de vias com níveis de tráfego relativamente estáveis e com algum

significado, não sendo relevante a contribuição dos volumes associados à instalação avícola para as condições de

circulação nas mesmas.
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Figura 6-3 – Trajecto utilizado para o transporte de rações

6.12.2. Proposta de Medidas

Para este factor ambiental, não são propostas medidas, dada a inexistência de significado de impactes

identificáveis.
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6.13. ARQUEOLOGIA E PATRIMÓNIO CULTURAL

6.13.1. Análise de Impactes

Não foram identificadas impactes sobre as ocorrências de cariz cultural e o terreno correspondente à actual

instalação industrial não tem interesse arqueológico, pelo que não se identificam quaisquer impactes relativamente

a este factor ambiental.

6.13.2. Proposta de Medidas

Dado o facto de a Área de Incidência Directa do projecto se encontrar alterada pela construção e por não se

preverem novos trabalhos (obras de construção ou remodelação e escavação) que alterem ou ampliem as

construções existentes, não se justifica a imposição de medidas de minimização.
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6.14. INSTRUMENTOS DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

6.14.1. Análise de Impactes

6.14.1.1. Conformidade com o PROT-OVT

De acordo com o afirmado no PROT-OVT, a visão policêntrica do Oeste e Vale do Tejo está assente em estratégias

locais diferenciadas, e apoia-se na recomposição regional em torno das comunidades de aglomeração,

contribuindo decisivamente para dinamizar sistemas produtivos locais e espaços integrados de gestão de

oportunidades e de riscos naturais e sociais.

Tendo em consideração a capacidade competitiva do sector agrícola e florestal e, simultaneamente, a fragilidade

dos territórios rurais face ao consumo de solo rural para actividades turísticas e urbanas (ou a fragmentação do

tecido urbano) ao nível regional, o PROT-OVT desenvolveu neste particular um eixo estratégico específico. Neste

sentido, o PROT-OVT aposta na convergência da multifuncionalidade das explorações agrícolas com a

competitividade económica dos respectivos sistemas de agricultura de forma a assegurar a futura sustentabilidade

económica, ambiental e social quer do sector agro-florestal, quer das zonas rurais do Oeste e Vale do Tejo.

No que se refere às normas específicas associadas à Unidade territorial em que se integra a instalação avícola,

destaca-se a de se manter o uso agrícola dominante das várzeas, designadamente das Ribeiras de

Valverde [rio de Valverde], Ribeira de Aveiras, Ribeira de Pontével (Vala Real), Ribeira da Asseca e Ribeira das

Fontainhas.

Ainda de acordo com o PROT-OVT, com expressão territorial concentrada foi identificada a subárea da

Pecuária Intensiva (suinicultura e avicultura) para a qual deverão ser criadas as condições ambientais

necessárias para que as actividades existentes possam vir a coexistir com uma valorização sustentada dos recursos

naturais, paisagísticos e patrimoniais das zonas rurais onde se localizam (Estratégia Nacional para os Efluentes

Agro-Pecuários e Agro-Industriais), tornando-os, assim, compatíveis com a expansão futura de turismo de

qualidade nas sub-regiões do Oeste e Vale do Tejo.

A estratégia territorial visa ainda a promoção de iniciativas que promovam o desenvolvimento de serviços rurais

dentro e fora das explorações, dada a pequena dimensão da maioria das explorações agrícolas e a grande

importância já hoje nelas assumida pelos respectivos rendimentos de origem não agrícola, o que constitui um

complemento decisivo para a viabilização futura da generalidade das actividades de produção agrícola.

Neste sentido, a manutenção de instalações como a que é objecto do presente EIA (instalação avícola

devidamente articulada com exploração agrícola e exploração florestal) não deixa de dar corpo ao pretendido

pelo PROT-OVT, desta forma não se verificando qualquer incompatibilidade entre as normas referenciadas por

este e a existência da exploração de Morgado & Cordeiro, Lda.

A outro nível se coloca contudo a possível inserção da instalação avícola na Estrutura Regional de Protecção e

Valorização Ambiental (ERPVA), face a qual esta unidade parece surgir em Área Nuclear Secundária, sendo este

considerado um espaço de elevado valor ecológico. Devem no entanto ser levadas em consideração dois aspectos,

a saber: em primeiro lugar, grande parte das infra-estruturas correspondentes ao aviário já existia e estava em

funcionamento aquando da elaboração do PROT-OVT; em segundo lugar, a escala a que tal Plano é efectuado
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carece de uma verificação local das respectivas condições ecológicas, o que foi efectuado no respectivo capítulo do

EIA, onde se comprovou a pouca relevância florística e faunística da área específica em estudo.

6.14.1.2. Conformidade com o PDM da Azambuja

De acordo com o artigo 23º do Regulamento do PDM de Azambuja, e quanto ao regime de uso e alteração dos

solos agrícolas não integrados na RAN, “os espaços agrícolas não integrados na RAN destinam-se

predominantemente à exploração agrícola e instalações de apoio à agricultura, admitindo-se outros usos, como o

habitacional, instalações de indústrias pecuárias, turismo rural, agroturismo e turismo de habitação”, sendo que

“são permitidas instalações pecuárias em parcelas constituídas nas seguintes condições:

 Índice de construção máximo – 0,05;

 Área mínima da parcela – 15.000 m2

 Área coberta das instalações – 1.000 m2

 Afastamento mínimo aos limites da parcela – 50 m;

 Tratamento de efluentes – através de sistema adequado, a constituir de acordo com as normas técnicas

estabelecidas pela Câmara Municipal e entidades licenciadoras.”

Possuindo a instalação em causa uma área total de 123.520 m2 e uma área coberta de 7.063,75 m2, verifica-se o

cumprimento do índice de construção máximo (0,05). De acordo com o disposto no PDM, seria possível obter uma

área coberta de 8.234 m2, ficando-se contudo esta pelos 7.063,75 m2 atrás referidos. Sendo igualmente respeitados

os limites mínimos aos limites da parcela e as normas referentes ao tratamento de efluentes, o projecto encontra-

se conforme com o PDM da Azambuja, tendo aliás os pavilhões de engorda de frangos sido devidamente

aprovado pela respectiva Câmara Municipal, constituindo, como já foi afirmado, as infra-estruturas devidamente

licenciadas, carecendo de licenciamento adequado as restantes infra-estruturas de apoio, nomeadamente:

 Armazéns (Casca de arroz/serradura; Biomassa);

 Armazém dos remédios;

 Sanitários;

 Arrecadação;

 Balança de pesagem de veículos e respectivo escritório;

 Área social de apoio.

6.14.2. Proposta de Medidas

MOTR1. Garantir-se que o uso do espaço não será alterado, ou, caso esteja prevista uma alteração do

uso do mesmo, que esta seja feita tendo em conta todas as condicionantes impostas pelo PDM da Azambuja,

pelas medidas de minimização constantes neste EIA, bem como as impostas por outros instrumentos de

ordenamento do território aplicáveis.

MOTR2. No quadro do presente EIA proceder junto dos serviços da Câmara Municipal da Azambuja, à

devida legalização dos edifícios de apoio ainda não licenciados.
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6.15. MATRIZ SÍNTESE DE IMPACTES

De seguida, apresenta-se a matriz síntese de impactes, especificando-se nela as várias acções de projecto versus os

factores ambientais considerados. Consideraram-se as seguintes acções de projecto:

 Funcionamento Geral das Instalações de Produção Intensiva Avícola;

 Produção de Resíduos;

 Emissões Atmosféricas;

 Circulação de veículos pesados para transporte de ração e outras matérias-primas e subprodutos.

Esta classificação foi executada através de cores e siglas. As cores destinam-se a classificar os impactes de positivos

(tons verde) ou negativos (tons vermelho) e o seu grau de significância, o qual é dado pela intensidade da cor. As

siglas utilizadas são as seguintes:

 Certo (Ct) e Incerto (It);

 Directo (D) e Indirecto (I);

 A Curto (CP), Médio (MP) e Longo prazos (LP);

 Permanente (P) e Temporário (T).

A escala atribuída à significância do impacte, varia de muito pouco significativo a muito significativo. As cores

utilizadas na matriz de impactes são as seguintes:

Positivos Grau de Significância Negativos
Muito pouco significativo
Pouco significativo
Significativo
Muito significativo

Nesta matriz utiliza-se ainda a coloração azul, que se destina a classificar como nulo ou não existente o impacte

provocado por uma determinada acção do projecto sobre um determinado factor ambiental.
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Quadro 6-16 – Matriz Síntese de Impactes
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7. MEDIDAS DE GESTÃO AMBIENTAL E PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO

7.1. ENQUADRAMENTO

Neste capítulo são abordadas as principais medidas de gestão ambiental que deverão ser estabelecidas e seguidas

na instalação, durante as acções das quais possam resultar impactes ambientais negativos. É de salientar que,

atendendo à tipologia e à extensão das actividades associadas a este projecto, o programa ambiental que aqui se

apresenta não se apresenta muito exaustivo.

7.2. PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL

Seguidamente são apresentadas as linhas estratégicas do programa de gestão ambiental sugeridas para

implementação na presente exploração avícola.

7.2.1. Exploração do Aviário

7.2.1.1. Programa de Equipamentos

O responsável pela exploração avícola deverá ser o responsável pelas revisões e trabalhos de manutenção dos

todos os equipamentos existentes para assegurar que estes funcionem em perfeitas condições.

7.2.1.2. Programa de Armazenamento

Dado que são adquiridos vários tipos de materiais/matérias-primas, etc., indispensáveis à laboração da

exploração, o armazenamento destes deverá ser garantido adequadamente bem como os resíduos produzidos na

exploração.

O local de armazenamento deve ser coberto para que não haja alteração das características dos

materiais/matérias-primas, resíduos, etc., devido aos factores climáticos (chuva e calor) ou para que não ocorra

contaminação através do contacto com outros materiais. Este local deve ser impermeabilizado, plano e protegido

da pluviosidade e afastado das linhas de escorrência, para evitar uma eventual contaminação dos solos e dos

recursos hídricos subterrâneos e superficiais.

7.2.1.3. Protecção dos Recursos

Águas e Solos

Águas residuais domésticas

As águas residuais presentes na fossa ES2 são provenientes das instalações sanitárias. As águas residuais destinadas

à fossa ES3 são provenientes da casa de apoio e Instalações sanitárias. No entanto, na casa de apoio não se

consideram produções de águas residuais devido a esta não estar a ser utilizada pelos trabalhadores.

As fossas são dotadas de um sistema de tratamento biológico. Este tratamento passa por duas fases: primário

(decantação primária e uma separação de flutuantes através das diferenças de densidades) e secundário (através

de um filtro biológico). Findo o tratamento, este efluente é encaminhado para uma trincheira infiltrante, não
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sendo portanto, necessário o encaminhamento deste efluente para tratamento em ETAR, visto o tratamento já

ser realizado nas respectivas fossas.

A fim de garantir o bom funcionamento das fossas, deverão ser tidos em conta os seguintes aspectos: evitar a

entrada de sólidos grossos, e materiais não degradáveis como trapos, pensos higiénicos, plásticos, etc.; efectuar

uma operação de limpeza de 2 em 2 anos; lavagem do filtro biológico; substituição do carvão activado. Evitando

a deterioração da qualidade dos recursos hídricos subterrâneos e contaminação do solo como consequência do

mau desempenho das fossas, devido a fenómenos de colmatação, entupimento, etc.

Consumo de água

A água que abastece a instalação é captada num furo vertical de captação subterrânea, localizado nas

proximidades da instalação avícola para consumo humano e abeberamento animal.

O operador deve ter em conta medidas de racionalização dos consumos de água, algumas delas já adoptadas,

nomeadamente:

 Utilizam-se bebedouros de tipo pipeta;

 Inspecção periódica das condutas de água que abastecem os pavilhões para detecção e reparação de

eventuais fugas;

 Ventilação e isolamento dos pavilhões, com o pavimento coberto de material de cama, e equipado com

sistema de bebedouros sem derrames;

 Calibração regular dos bebedouros para evitar derrames;

 Registo dos consumos de água.

Recursos Hídricos Subterrâneos

Relativamente à captação de água subterrânea, o utilizador deve implementar medidas adequadas à protecção

e manutenção da captação, nomeadamente proceder de modo a que não haja poluição química ou

microbiológica da água captada, por águas de pior qualidade ou outras fontes poluentes e proteger a captação.

Solos

No que se refere aos resíduos de origem orgânica que constituem a cama das aves (mistura de aparas/ serradura

e dejectos de animais, numa proporção de 60% para 40% respectivamente), caracterizam-se por apresentarem

uma elevada carga orgânica. Contudo, até ao momento estes resíduos não têm sido aplicados no solo. No caso de

se verificar tal necessidade, esta deve obedecer às regras estabelecidas no Código de Boas Práticas Agrícolas.

Gestão de Resíduos

Decorrente do processo de engorda de frangos, a instalação avícola de Morgado & Cordeiro, Lda. produz os

seguintes tipos de resíduos:

 Lâmpadas fluorescentes usadas;

 Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias perigosas;

 Estrume de Animais;
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 Resíduos de tecidos animais: - aves mortas ou eliminadas;

 Embalagens vazias de medicamentos e medicamentos veterinários fora de uso;

 Resíduos urbanos e equiparados produzidos são, na sua maioria, de uso doméstico, embalagens e

invólucros comuns, material de protecção individual, mistura de resíduos urbanos e lamas provenientes

da fossa séptica;

 Cinzas da caldeira de biomassa.

O sistema de gestão de resíduos deve garantir uma correcta gestão, separação de resíduos e posterior

encaminhamento a destino final adequado, incluindo as seguintes medidas:

 Os resíduos são acondicionados em espaço próprio, com piso impermeabilizado e coberto, devidamente

acondicionados em recipientes destinados para o efeito e identificados de acordo com o código LER;

 Reutilização das embalagens, sempre que possível;

 Separação e recolha selectiva dos resíduos na fonte;

 Encaminhamento dos resíduos para destinatários finais adequados e devidamente licenciados;

 Elaboração de um registo interno anual dos resíduos produzidos.

 Sinalização das zonas de armazenamento;

 Minimização da produção de resíduos;

 Registo da origem e do destino dos resíduos, incluindo informação sobre a operação de

valorização/eliminação a que os mesmos estão sujeitos, e confirmação da autorização.

O objectivo deste programa é o de garantir a recolha e o armazenamento seguros dos diversos resíduos

produzidos, de modo a evitar a contaminação do local, procedendo ao correcto encaminhamento destes para

destino final adequado (valorização ou eliminação), consoante a tipologia do resíduo produzido.

Qualidade do Ar

A instalação avícola em estudo apresenta três tipos de fontes de emissão de poluentes atmosféricos, que consistem

basicamente em:

 Fontes fixas de emissão atmosférica, correspondentes às emissões produzidas pela combustão de

biomassa e que se destinam ao aquecimento destes pavilhões;

 Fontes difusas produzidas pela emissão de odores, com origem no estrume gerado nas instalações,

correspondente às camas de aviário, removidos após a saída de cada bando;

 Emissões derivadas das fontes de tráfego de acesso às instalações (transporte de matérias primas e

produtos finais), nomeadamente, óxidos de azoto, monóxido de carbono, hidrocarbonetos não

queimados e fumos negros.

Durante a fase de limpeza, poderá também ocorrer a emissão de partículas em suspensão, originadas pela

limpeza da instalação, dado que a mesma é efectuada a seco. No entanto, estas poeiras não são suficientes para

causar quaisquer impactes ambientais.

As caldeiras apresentam um regime de funcionamento esporádico, de acordo com a permanência das aves nos

pavilhões. Das seis caldeiras existentes apenas duas são abrangidas pelo Decreto-Lei nº78/2004 de 3 de Abril,

dado que as restantes têm potência inferior a 100 kW térmicos.
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As emissões produzidas pelos veículos são muito reduzidas . Efectivamente aumentarão aquando da fase de

recepção das aves e do seu envio para o centro de abate.

Poderão ainda ocorrer emissões provenientes do funcionamento do gerador no entanto, estima-se que o

funcionamento deste equipamento não ultrapasse as 15 horas anuais, uma vez que só funcionará em caso de

falha da rede pública de energia.

Relativamente à qualidade do ar preconizam-se as seguintes medidas de gestão ambiental, na maior parte já

adoptadas pela instalação:

 Medidas de controlo do grau de humidade da cama dos animais, através da utilização de dispositivos e

meios de uso eficiente da água para o abeberamento dos animais (evitando o derramamento de água

sobre as camas e o respectivo humedecimento);

 Medidas de redução de consumo de energia, aproveitando (sempre que possível) as eventuais condições

de ventilação natural;

 Assegurar o controlo do funcionamento das caldeiras, assim como o regime de ventilação, de forma a

evitar perdas de calor e reduzir assim, o período de funcionamento das caldeiras;

 Os equipamentos móveis em funcionamento devem encontrar-se em boas condições de operação,

obedecendo às normas internacionais que regulam a quantidade de gases a emitir por veículos pesados.

7.3. MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS

No Aviário procurou-se implementar algumas práticas, consideradas actualmente pelo BREF deste sector

(Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs – BREF (ILF)), com a

adopção publicada no JOC 170, de 19 de Julho de 2003, como Melhores Técnicas Disponíveis aplicáveis ao sector da

criação eficiente de aves de capoeira, de modo a serem compatíveis com o bem-estar animal e a obtenção de

elevadas performances zootécnicas, nomeadamente:

Sistema de criação de aves de capoeira

 Pavilhões ventilados, bem isolados, com pavimento totalmente coberto de material de cama, equipados

com sistema de bebedouros sem derrames

Estratégia alimentar de aves de capoeira

 Gestão nutricional dos alimentos fornecidos às aves

Redução do consumo de água

O operador tem em conta medidas de racionalização dos consumos de água, algumas delas já adoptadas,

nomeadamente:

 Utilizam-se bebedouros de tipo pipeta, reduzindo assim o desperdício por derrame;

 Calibração periódica dos bebedouros para evitar derrames;

 Inspecção periódica das linhas de água para detecção e reparação de eventuais fugas;
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 À saída do furo encontra-se um caudalímetro que efectua o registo do consumo de água na instalação;

 Em cada pavilhão existe um sistema de controlo da quantidade de água consumida automático que

permite detectar as fugas existentes no interior de cada pavilhão e evitar desperdícios de água:

 A instalação apresenta um sistema de ventilação, que permite um maior controlo da temperatura no

interior dos pavilhões, reduzindo a perda de água por evaporação.

Limpeza e desinfecção das instalações e equipamentos

A fase de limpeza é subdividida em 5 fases:

As camas das aves são constituídas por uma mistura de casca de arroz e serradura (cerca de 60% da massa total)

e dejectos de animais (cerca de 40% da massa total).

A remoção do estrume é feita directamente para o veículo de transporte, que o encaminhará para entidade

licenciada não havendo necessidade de armazenagem na instalação. O estrume apresenta em média cerca de

25% de humidade. De seguida é efectuado o varrimento e aspiração das restantes partículas sólidas existentes no

interior do pavilhão.

Estes resíduos têm como destino final as fábricas de produção de adubos, onde irão ser utilizados como matéria-

prima.

O varrimento e aspiração dos resíduos nos pavilhões apresentam uma eficácia muito elevada, não necessitando

estes de um processo de lavagem durante todas as fases do vazio sanitário, permitindo a poupança de água na

instalação, contribuindo para a não deterioração da instalação.

Após o varrimento e aspiração, o equipamento móvel é retirado para o exterior dos pavilhões e lavado no

exterior. O equipamento fixo é elevado para uma altura que não impeça a entrada de qualquer máquina,

ficando suspenso. O processo de desinfecção dos pavilhões é realizado por meio de pulverização a alto volume.

A pulverização realiza-se em cada zona de engorda de acordo com o seguinte procedimento:

 Utilização dos equipamentos de protecção individual necessários, como fato, óculos de protecção e luvas;

 Diluição do produto em água, colocando-o no aparelho pulverizador, agregando o mesmo ao tractor;

 Começar a pulverização pelas partes inferiores (menos de 1,5 cm) e depois os tectos, partes altas das

paredes e terminar pelos solos;

 Colocação dos materiais amovidos no devido lugar, seguido de um período de vazio sanitário;

Este procedimento permite assim realizar pulverização, sem recurso à lavagem com água. A água é utilizada

apenas para a diluição do produto utilizado. Esta acção não produz quaisquer efluentes líquidos, uma vez que é

feita por nebulização, sendo que após a aplicação do produto, os pavilhões sofrem um período de vazio sanitário.

Dado que a desinfecção é feita em jacto, facilmente o produto é evaporado, sem produção de efluentes.

Os silos são limpos à saída de cada bando de frangos. A sua limpeza começa pelo esvaziamento total do silo,

abrindo-se as tampas de carga e descarga de forma a arejar. De seguida, limpam-se as paredes internas, batendo

nas paredes exteriores do silo.
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Assim como os restantes equipamentos, também o tanque, as linhas de água e os bebedouros são limpos, de

forma a prevenir contaminações, muito usuais neste tipo de processo.

Todas as operações de limpeza das instalações são registadas. Este registo permite determinar causas de infecção

que poderão estar relacionadas com o grau de limpeza efectuado.

Na instalação não são realizadas quaisquer lavagens às jaulas, sendo as mesmas encaminhadas para o fornecedor

das aves.

Pelo descrito anteriormente não existem águas residuais resultantes da limpeza e desinfecção das instalações e

equipamentos.

Controlo de emissões para a atmosfera

O processo de criação de frangos apresenta as seguintes fontes de emissão:

 Fontes pontuais: seis caldeiras localizadas junto de cada pavilhão;

 Fontes difusas: veículos de serviço na instalação, gerador de emergência, permanências das aves na

instalação.

É de relembrar que a instalação, está implantada longe dos aglomerados populacionais ou de outros locais

similares onde as emissões poluentes sejam frequentes.

Assim, e dadas as fontes emissoras, julga-se que a quantidade e características dos poluentes emitidos não é

suficiente para causar impactes ambientais.

Em termos ecológicos, pode concluir-se que estas emissões não causam impactes negativos, dada a reduzida

quantidade de poluentes emitidos.

No que concerne ao solo, a presente actividade não tem qualquer ligação directa ao mesmo e, a não afectação

da componente ecológica, conduz a que também os solos não sofram qualquer impacte associado às emissões

atmosféricas.

Deve ser efectuada monitorização das emissões provenientes das fontes de emissão pontual (apenas duas

caldeiras são abrangidas: caldeira GS 230 – 1ª e caldeira GS 230 – 1B), segundo o Decreto-lei n.º 78/2004 de 3 de

Abril.

Gestão de Resíduos

 Os resíduos são acondicionados em espaço próprio, com piso impermeabilizado e coberto, devidamente

acondicionados em recipientes destinados para o efeito e identificados de acordo com o código LER;

 Reutilização das embalagens, sempre que possível;

 Separação e recolha selectiva dos resíduos na fonte;

 Encaminhamento dos resíduos para destinatários finais adequados e devidamente licenciados;

 Elaboração de um registo interno anual dos resíduos produzidos.
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Subprodutos

 Estrume

o O efluente pecuário existente na instalação é a cama das aves, produzida aquando da

permanência das aves nos pavilhões. Este resíduo é composto por uma mistura de casca de

arroz e serradura (em cerca de 60% da massa total) e por dejectos de animais (cerca de 40%

da massa total).

o Após a saída das aves inicia-se processo de limpeza dos pavilhões, com a remoção total do

estrume. Posteriormente ocorre o seu varrimento e aspiração e a remoção total dos

fragmentos e poeiras.

o Para garantir o encaminhamento total deste resíduo, previamente à saída das aves é

contactada a empresa responsável pelo transporte de forma a acertar a data de recolha. O

estrume é então removido directamente para o seu transporte, para que não ocorram

contaminações nem derrames em possíveis zonas não impermeabilizadas.

o Este efluente é encaminhado na sua totalidade para valorização, sendo enviado para

empresas de produção de adubos orgânicos, licenciadas de acordo com a legislação em vigor.

Desta forma, não existe armazenamento dos resíduos nas instalações, uma vez que a carga é

efectuada directamente dos pavilhões para as viaturas de transporte.

o O efluente proveniente desta instalação possui baixa carga orgânica e a quantidade

produzida é muito baixa.

 Animais mortos

o As aves que não sobrevivem ao processo produtivo são armazenadas temporariamente na

arca frigorífica.

Redução do consumo de energia

Com vista a minimizar o dispêndio energético, são adoptados os seguintes procedimentos:

 Optimização do sistema de ventilação de cada edifício, a fim de obter um bom controlo da

temperatura e alcançar taxas de ventilação mínimas no Inverno

 A ventilação assume um papel importante na vida das aves na medida em que garante: renovação de

oxigénio, remoção de amoníaco, vapor de água, dióxido de carbono e outros gases, permitindo

eventualmente também controlar a temperatura do ar interior dos pavilhões e a temperatura corporal

das aves (perdas por convecção). A ventilação é natural e é efectuada para propiciar conforto térmico e

boa qualidade do ar às aves, para além de permitir manter as camas com baixo teor de água. O

sistema de arrefecimento propicia também conforto térmico e boa qualidade do ar às aves.

 Inspecção e limpeza frequentes dos ventiladores, para evitar resistências nos sistemas de ventilação.
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7.4. PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO

7.4.1. Recursos Hídricos Subterrâneos

7.4.1.1. Metodologia Proposta

Uma vez que a água captada além de ser usada no abeberamento das aves, é utilizada para consumo humano,

propõe-se que sejam monitorizados os parâmetros abaixo indicados, segundo o Decreto-Lei nº 306/2007 de 27 de

Agosto.

Quadro 7-1 – Parâmetros de Qualidade da Água a Monitorizar

De modo a evitar a sobre-exploração dos recursos hídricos subterrâneos, devem ser monitorizadas regularmente a

quantidade de água captada. Deverão ser efectuados registos mensais da água captada. O operador deverá

enviar trimestralmente à ARH competente, os Boletins de Extracção de Água Subterrânea da captação, conforme

consignado no n.º 2 do Art. 5.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de Maio. Deverá ainda ser medido o nível

piezométrico.

7.4.1.2. Localização do Ponto de Medição

A monitorização deve ser efectuada no furo de captação existente na instalação.
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7.4.1.3. Duração e Periodicidade das Medições

Propõe-se que sejam efectuadas análises semestrais à água captada (qualidade), análises trimestrais para o nível

piezométrico e registo mensal da quantidade de água captada.

7.4.1.4. Apresentação dos Resultados

Os resultados obtidos nas campanhas de monitorização serão interpretados e avaliados, sendo posteriormente

apresentados em Relatórios de Monitorização às entidades competentes.

7.4.2. Emissões Atmosféricas

7.4.2.1. Metodologia Proposta

A metodologia adoptada visa determinar alguns parâmetros relativos à qualidade do ar segundo métodos

acreditados para o efeito, recorrendo à medição de poluentes atmosféricos, tendo em conta o estabelecido no

Decreto-Lei nº 78/2004 de 3 de Abril.

As amostragens deverão ser realizadas com as fontes pontuais em funcionamento, para assim se conseguir

identificar mais concretamente os contributos em termos de emissão provenientes da queima da biomassa

utilizada como combustível.

7.4.2.2. Localização dos Pontos de Medição

As caldeiras apresentam um regime de funcionamento esporádico, de acordo com a permanência das aves nos

pavilhões. Das seis caldeiras existentes apenas duas são abrangidas pelo Decreto-Lei nº78/2004 de 3 de Abril,

dado que as restantes têm potência inferior a 100 kW térmicos. Devem assim ser monitorizadas as caldeiras GS

230 – 1A e GS 230 – 1B.

Os métodos de medição, recolha e análise das emissões de poluentes atmosféricos emitidos por fontes pontuais são

os fixados na portaria nº 675/2009 de 23 de Junho, sem prejuízo da aplicação de outras normas europeias (CEN)

ou nacionais, segundo o decreto-lei nº 78/2004 de 3 de Abril.

7.4.2.3. Duração e Periodicidade das Medições

Segundo o ponto 3 do artigo 21º do decreto-lei nº 78/2004 de 3 de Abril: o operador é obrigado à realização de

pelo menos uma medição pontual, nos termos do n.º 1 do artigo 19.º do decreto-lei nº 78/2004 de 3 de Abril, que

demonstre o cumprimento dos VLE aplicáveis nos termos do n.º 1 do artigo 17.º e do n.º 3 do artigo 24.º.

O operador está obrigado a possuir o registo actualizado do número de horas de funcionamento e consumo de

combustível (anual) para todas as instalações abrangidas pelo referido artigo.

7.4.2.4. Apresentação dos Resultados

Os resultados obtidos nas campanhas de monitorização serão interpretados e avaliados, sendo posteriormente

apresentados em Relatórios de Monitorização, remetidos à CCDR competente.
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8. LACUNAS TÉCNICAS OU DE CONHECIMENTO

Dada a especificidade do projecto, é importante conhecer as principais Lacunas de Conhecimento inerentes ao

actual estado de conhecimento da situação local e que interessa aprofundar no futuro.

Estas referem-se sobretudo aos seguintes aspectos:

 Não existem dados específicos relativos à Qualidade das Águas superficiais;

 Não existem dados específicos relativos à Qualidade do Ar na zona de implantação do projecto.

Contudo não é efectuada qualquer descarga para linha de água, resultante da actividade da exploração avícola.

Os únicos efluentes produzidos resultam das instalações sanitárias. Estes efluentes são directamente encaminhados

para fossa séptica. Não é efectuada valorização agrícola nos terrenos da propriedade com utilização do estrume

produzido na exploração. A manutenção da maquinaria existente não é efectuada na exploração avícola, não

existindo produção e manuseamento de combustíveis e óleos.

Assim sendo apesar de não existirem dados de qualidade da água no rio de Valverde, nada implica com a

caracterização da situação de referência a nível de qualidade dos recursos hídricos superficiais, uma vez que a

exploração avícola não tem qualquer influência sobre a qualidade da água do rio referido.

Entende-se assim que tais lacunas não colocam em causa os resultados alcançados pelo presente Estudo, pelo que

as análises por ele expressas e as suas principais conclusões não são colocadas em causa pelas Lacunas de

Conhecimento apresentadas.
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9. SÍNTESE CONCLUSIVA

O Estudo de Impacte Ambiental do Aviário de Morgado & Cordeiro, Lda., corresponde a uma instalação

existente.

O estudo em referência responde a uma exigência no quadro da obtenção da respectiva Licença Ambiental,

tratando-se pois de uma instalação existente e em laboração, muito embora (sem necessidade de quaisquer

intervenções ao nível das infra-estruturas ou outras actualmente existentes) se pretenda aumentar a capacidade

instalada.

A obrigatoriedade da elaboração do Estudo deriva do facto de a Agência Portuguesa do Ambiente, entidade

responsável pelo procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), se ter pronunciado no sentido de serem

realizados Estudos de Impacte Ambiental (EIA) no caso de instalações existentes que se encontram em processo de

licenciamento ambiental. Assim, este tipo de empreendimento inclui-se na listagem apresentada no Anexo II

(projectos abrangidos pelo n.º 2 do artigo 1.º), Alínea e) ≥ 40 000 frangos, galinhas, patos ou perus, caso geral), do

Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de Novembro.

A unidade avícola em assunto, sita no Vale da Barata, Azambuja, é constituída por quatro pavilhões destinados à

recria e engorda de frango em regime intensivo, para um efectivo por bando de cerca de 90.000 aves. A infra-

estrutura proposta encontra-se em Exploração. O proponente deste Projecto é a firma Morgado & Cordeiro, Lda.

O exercício da actividade avícola de produção carece de autorização da Direcção-Geral de Veterinária, ouvida a

Direcção Regional de Agricultura respectiva.

O conteúdo e metodologia inerentes a este EIA obedecem à legislação actualmente em vigor, nomeadamente o

Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio, que aprova o regime jurídico da Avaliação de Impacte Ambiental,

alterado pelo Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de Novembro, e a Portaria nº 330/2001, de 2 de Abril, referente às

normas técnicas do EIA.

Os grandes itens das especialidades contidos neste estudo específico, relativos à situação de referência, impactes e

medidas, são os seguintes:

 Clima;

 Geomorfologia, Geologia e Hidrogeologia;

 Solos e Usos do Solo;

 Recursos Hídricos Superficiais e Qualidade da Água;

 Factores Biológicos e Ecológicos;

 Qualidade do Ar;

 Ruído;

 Resíduos;

 Paisagem;

 População, Emprego e Actividades Económicas;

 Arqueologia e Património Cultural;

 Instrumentos de Ordenamento do Território.
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O projecto objecto do presente EIA dedica-se à exploração avícola, recria e engorda de frango em regime

intensivo, e que pode atingir os 90.000 frangos. O projecto é, antes de mais, justificado pela crescente procura do

mercado de carne de aves.

O projecto encontra-se já em fase de exploração, com uma produção anual licenciada de 40.000 aves por bando.

A instalação encontra-se contudo preparada para poder produzir 90.000 aves por bando, quantidade que se

pretende desta forma licenciar. O esquema de produção assenta no sistema “tudo dentro - tudo fora”, com três

criações no período do Verão e 2,6 no Inverno, o que permitirá a produção de 5,6 bandos por ano, num total de

488.880 frangos.

A área em estudo é parte integrante de uma propriedade pertencente ao requerente. O aviário de Morgado &

Cordeiro, Lda. e respectivas instalações (principais e de apoio), localizam-se em Vale da Barata, freguesia e

concelho de Azambuja. O projecto é constituído por 4 pavilhões e respectivos equipamentos de apoio. O acesso ao

local do empreendimento é realizado por uma estrada em terra batida, a partir da EM513.

A exploração avícola em estudo consiste numa exploração de produção de frangos em regime intensivo industrial

no escalão A. A referida instalação avícola apresenta capacidade para 90.000 frangos por cada bando divididos

por 4 pavilhões e 5 zonas de engorda (3 pavilhões de um só piso e 1 pavilhão com rés-do-chão e 1º andar),

estimando-se uma permanência de 35 a 42 dias seguindo posteriormente para abate.

A actividade apresenta uma variação no respectivo regime de funcionamento, dada a necessidade de existir uma

fase de descanso da instalação (vazio sanitário) entre cada fase de criação de frangos.

Note-se que durante a fase de cria e engorda de frangos a instalação funciona 24 horas por dia. A instalação

possui um único funcionário, o seu sócio-gerente, que gere e controla todo o processo produtivo. Quando

necessário recorre a mão-de-obra familiar não remunerada.

A empresa integradora possui uma equipe especializada que se desloca à instalação para a entrega dos pintos e

para a apanha e acondicionamento das aves em caixas, para serem transportadas para o centro de abate (pela

mesma empresa integradora) após o fim do ciclo na instalação.

O processo produtivo de engorda de frangos decorre ao longo de 35 a 42 dias dependendo das necessidades de

mercado, sendo enviadas para um centro de abate após o fim de crescimento. Dado que as aves entram todas na

mesma semana e a maioria sai na mesma semana e que são efectuadas duas a três semanas de vazio sanitário

entre cada bando, a instalação produz em média cerca de cinco bandos por ano.

O processo de produção nesta instalação envolve várias fases , nomeadamente:

i) Preparação do pavilhão

j) Recepção dos pintos;

k) Fase de cria;

l) Fase de recria;

m) Fase de acabamento;

n) Apanha, transporte e descarga no centro de abate

o) Limpeza das instalações

p) Vazio sanitário.
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Os pavilhões de produção, que constituem o aviário, apresentam o seguinte dimensionamento:

Note-se que, dos edifícios existentes, até ao momento apenas os pavilhões se encontram devidamente licenciados,

pelos alvarás de licença n.º 119, de 1981 (referente a 3 pavilhões, atrás referenciados com os números 2, 3 e 4) e n.º

43, de 1995 (referente ao pavilhão atrás referenciado com o número 1).

Os edifícios e restantes infra-estruturas de apoio são os seguintes:

 Armazéns (Casca de arroz/serradura; Biomassa);

 Armazém dos remédios;

 Sanitários;

 Arrecadação;

 Balança de pesagem de veículos e respectivo escritório;

 Área social de apoio;

 Filtro sanitário;

 Pórtico de desinfecção;

 Silos (ração);

 Furo e depósitos de água;

 Caldeiras a biomassa;

 Fossas biológicas estanques;

 Gerador de emergência;

Edifícios Pé direito (m)

1 2,8

2 2,8

3 2,8

4 - R/C 3,1

4 - 1º andar 2,60 e parte central 4,0

Arrecadação 4

Armazém de casca de
arroz

4

Armazém de biomassa 4

Armazém dos remédios 2,8

Área social de apoio 2,8

Sanitários 2,8
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 Sistema automático de controlo de temperatura e humidade;

 Sistema automático de alimentação (administração de ração e água).

Relativamente à Caracterização do Ambiente afecto ao Projecto (Descrição da Situação de Referência) os

resultados alcançados podem ser sintetizados nos pontos abaixo:

o Relativamente ao Clima, o clima da região é classificado como Mesotérmico (temperado) húmido, pois

a temperatura média do mês mais frio é superior a -3ºC e inferior a 18ºC; Com Verão seco, pois o mês

mais seco apresenta uma precipitação inferior a 30 mm e no mês mais chuvoso do Inverno precipita

mais de três vezes do que precipita no mês mais seco de verão; A temperatura média do mês mais

quente é superior a 22ºC.

o Relativamente à Geomorfologia, Geologia e Hidrogeologia, verifica-se que a exploração avícola

em causa encontra-se situada numa área de relevo medianamente acentuado, verificando-se contudo

que grande parte da área apresenta um declive homogéneo, entre os 0 e 10 graus. Relativamente à

geologia, a propriedade encontra-se em terrenos compostos por complexos detríticos com intercalações

calcárias, do Miocénico. (M 4-5 Complexo com vertebrados de Archino e Calcários de Vale de Paraíso (.)

Sarmato-Pontiano. Do ponto de vista tectónico a NE da área abrangida pela Folha 30-D (local onde

está localizada a exploração avícola), distingue-se do ponto de vista estrutural, o Terciário da região

situada entre Ota, Vale do Paraíso, Vila Nova da Rainha e Vale do Paraíso. A área enquadra-se nas

zonas A e B do zonamento de risco sísmico em Portugal Continental, ou seja, nas de maior risco. Do

ponto de hidrologia subterrânea, a distribuição das águas no meio do complexo miocénico depende da

posição das camadas arenosas bem como da cimentação argilosa, maior nos bordos da bacia do Tejo.

Assim, na área entre Vila Nova da Rainha e Azambuja, são conhecidos níveis aquíferos situados entre

15m e 25m de profundidade e dando caudais da ordem dos 5 a 8,3 l/seg com pequenos rebaixamentos,

de 1m a 2 m. Este sistema aquífero, cuja área aproximada é de 1629 km2, constitui, juntamente com o

da Margem Esquerda e o das aluviões do Tejo, uma grande unidade hidrogeológica cujo suporte são os

sedimentos que preenchem a bacia terminal do Tejo – Sado. O sistema é constituído por um aquífero

carbonatado, ausente nalgumas regiões, nomeadamente nos bordos NW e SW, e por um aquífero mais

profundo instalado em rochas detríticas. Estes aquíferos são predominantemente confinados ou

semiconfinados. Os calcários apresentam-se localmente carsificados mas essa carsificação, em geral, não

é muito desenvolvida. A alimentação faz-se por recarga directa da precipitação e por drenância a

partir de cursos de água superficiais. Segundo a classificação da qualidade da água subterrânea do

aquífero, efectuada de acordo com o Anexo I do DL 236/98 de 1 de Agosto, 100% está incluída na Classe

A3 (tratamento físico, químico de afinação e desinfecção), essa classificação deve-se aos parâmetros

fluoretos e fosfatos. No sentido de se obterem os dados relativos à localização das captações públicas e

respectivos perímetros de protecção na área de estudo (raio de 3 km a partir do centro da instalação)

foi solicitada a respectiva informação à Administração da Região Hidrográfica do Tejo, I.P., em 20 de

Junho p.p. No entanto, até ao momento não foi recebida qualquer informação relativa ao solicitado. A

água que abastece a instalação é captada num furo vertical de captação subterrânea, localizado nas

proximidades da instalação avícola para consumo humano e abeberamento animal. A profundidade

máxima de perfuração é de 100 m, o regime de exploração previsto é de 7560 m3 (volume médio

mensal), o volume máximo mensal para o mês de maior consumo é de 630 m3, o caudal de exploração

é de 0,8 l/s, sendo o equipamento de extracção eléctrico com potência de 7,5 cv, a profundidade de
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instalação é de 57m. Relativamente à qualidade da água do furo, verifica-se que todos os parâmetros

realizados cumprem com o disposto no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto.

o Relativamente aos Solos e Usos do Solo, através da análise da Carta de Solos, foi possível identificar

que predominam, em associações de solos, os solos Litólicos não húmicos pouco insaturados, normais, de

materiais arenáceos pouco consolidados e os solos Argiluviados pouco insaturados, em fase pedregosa, o

que conduz a uma capacidade de uso muito reduzida (de classe E). Quanto à à ocupação do solo,

verifica-se que a área de projecto se distribui pela classe de uso: Indústria, Comércio e Transportes e

Florestas. No geral a área em estudo situa-se numa zona integrada em espaços rurais, com uma

paisagem assente em áreas de cultivo agrícola e actividades a esta associada, com habitações dispersas.

o Relativamente aos Recursos Hídricos Superficiais e Qualidade da Água, a área abrangida pela

exploração avícola encontra-se inserida na região hidrográfica do Tejo. Não existe nenhuma linha de

água no local da exploração avícola. A linha de água mais próxima está localizada a Sudeste da

exploração, sendo um afluente do rio de Valverde (como tal identificado na Carta Militar), também

conhecido localmente como ribeira de Valverde. Não se encontrou qualquer informação sobre a

qualidade da referida linha de água. As únicas águas residuais produzidas na exploração avícola são os

efluentes domésticos resultantes das instalações sanitárias, os quais são encaminhados para as fossas

dimensionadas para os trabalhadores existentes.

o Relativamente aos Factores Biológicos e Ecológicos, a área em estudo insere-se numa zona

vincadamente antropomorfizada. No geral, esta área situa-se numa zona onde dominam os espaços

rurais e florestais, mas situada entre espaços urbanos de pequena e média dimensão (nomeadamente

no eixo Azambuja – Vale do Paraíso - Aveiras de Cima). A zona específica de implantação do Aviário

consiste numa área edificada e artificializada e com um reduzido interesse do ponto de vista da fauna,

flora e habitats. Considerando apenas o local de implantação da instalação avícola, este não apresenta

comunidades naturais estáveis e complexas do ponto de vista sucessional, quer por existir um distúrbio

antrópico continuado, quer pela sua completa destruição. As culturas agrícolas ocupam uma

importante área da envolvente da exploração. É uma zona onde predominam as culturas anuais,

sobretudo de vinha e culturas mais recentes (milho e alguns hortícolas), bem como matos ruderais e

prados. As culturas florestais assentam em espécies destinadas a abate e venda da madeira,

nomeadamente de formações de porte arbóreo dominadas por pinheiro-bravo (Pinus pinaster) e por

eucalipto (Eucalyptus globulus). No elenco florístico da área de impacte directo, não foi detectada a

existência de manchas de vegetação com elevado valor ecológico e biológico nem a ocorrência de

espécies com estatuto de conservação especial ou que constem do Anexo II da Directiva 92/43/CEE. Das

espécies que potencialmente são observadas nos biótipos apresentados, nenhuma se encontra inscrito no

Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal.

o Relativamente à Qualidade do Ar, a rede de medição de qualidade do ar existente não possui postos

de medição na área de localização do projecto, cujos resultados pudessem ser utilizados na avaliação da

qualidade do ar da área em estudo. Uma vez que a zona de concretização do projecto se encontra

suficientemente afastada de povoações, aglomerados habitacionais e se concluiu pela inexistência de

unidades industriais, considera-se não existirem fontes emissoras fixas de poluentes atmosféricos, sendo

ainda de concluir pela inexistência de fontes difusas significativas. Assim, na zona de implantação do

projecto, as principais fontes de poluição atmosféricas exteriores ao projecto correspondem

principalmente à própria exploração e a fontes de emissão móveis provenientes do tráfego rodoviário

nas vias de circulação existentes. É possível a comparação da qualidade do ar da área de estudo com o

resto do país. Com efeito, com o objectivo de constituir um elemento de suporte para a avaliação
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preliminar da Qualidade do Ar no âmbito da aplicação do Decreto-Lei nº 267/99, de 23 de Julho, o

Departamento de Ciências e Engenharia do Ambiente da Faculdade de Ciências e Tecnologia da

Universidade Nova de Lisboa e na altura, Direcção Geral do Ambiente (DGA) efectuaram, a nível

nacional, duas campanhas de medição da concentração de dióxido de azoto (NO2) e dióxido de enxofre

(SO), tendo sido utilizados para o efeito tubos de difusão, numa malha sistemática de 20 km x 20 km.

De acordo com este estudo, na área de implantação do projecto a concentração de Dióxido de Enxofre

(SO2) varia entre 0 <SO2 ≤2 (µg/m3); a concentração de Dióxido de Azoto (NO2) varia entre os valores de

0<NO2)≤4 µg/m3. Face aos resultados obtidos para a área de estudo é possível inferir que as

concentrações de NO2 são normais e as concentrações de SO2 são baixas em toda a área do projecto.

o Relativamente ao Ruído, no quadro do presente Estudo de Impacte Ambiental foram efectuadas

medições acústicas por empresa devidamente certificada. As medições foram efectuadas em condições

normais de funcionamento. Os pontos seleccionados referem-se aos recetores sensíveis existentes nas

proximidades da empresa, no ponto 1 considerou-se uma habitação pertencente à exploração, no ponto

2 uma habitação situada junto a um aglomerado de habitações. Os resultados obtidos cumprem com os

critérios legalmente estabelecidos.

o Relativamente aos Resíduos, decorrente do processo de engorda de frangos, o Aviário da Quinta Vale

da Barata produz os seguintes tipos de resíduos:

 Lâmpadas usadas

 Embalagens contaminadas

 Estrume de aves

 Embalagens de medicamentos e vacinas

 Aves mortas

 Cinzas

 Lamas de depuração das fossas sépticas

 Metal

 Mistura de resíduos urbanos e equiparados

 Papel e cartão

 Plástico

 Vidro

o Relativamente à Paisagem, a área em estudo, insere-se na Unidade de Paisagem “Colinas do

Ribatejo”, pertencente ao Grupo de Unidade de Paisagem “Ribatejo”. Apesar da sua pouco significativa

diversidade e dos contrastes presentes, o carácter deste grupo de unidades de paisagem contínua bem

distinto por um vigor das actividades ligadas ao sector agrícola como quase não se depara em mais

parte nenhuma do país. No que se refere à caracterização da paisagem, foram considerados, neste

factor ambiental os valores cénicos, geográficos e culturais, subjacentes a uma avaliação subjectiva de

classificação do espaço envolvente. Trata-se de uma paisagem rural que regista alguma presença de

elementos humanizados, nomeadamente das infra-estruturas da unidade de produção intensiva avícola

e respectivas instalações de apoio. A Paisagem ocorrente pode ser classificada como possuindo média a

baixa qualidade.

o Relativamente à População, Emprego e Actividades Económicas, o concelho de Azambuja

apresenta um total população residente de 21.814 habitantes, sendo a área do Concelho de 262,6 Km2., o

que nos permite calcular uma densidade populacional de 83,1 hab./km2. O índice de envelhecimento
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deste município (expresso pela relação entre o número de população residente com 65 e mais anos e de

população residente entre os 0 e os 14 anos) apresenta um valor de 137, sendo este valor aponta para o

envelhecimento da população, tendência que já era patente no anterior Censo de 2001. Ao nível da

freguesia da Azambuja, no período decorrente entre 1991 e 2011, o valor da população residente teve

uma evolução positiva de 31,5% (quando ao nível concelhio este crescimento foi de 10%), mais

significativa entre os anos de 2001 e 2011 (22%). No entanto, mesmo ao nível interno da freguesia da

Azambuja, esta evolução não é uniforme. Com efeito, esta análise estatística, se complementada com

uma visita de campo, permite-nos constatar, localmente, sobretudo no eixo situado entre a vila da

Azambuja e a vila de Aveiras de Cima (passando assim pela área onde se localiza o aviário aqui em

estudo) que nos encontramos perante um território sem praticamente população residente,

distribuindo-se esta por propriedades agrícolas e explorações pecuárias associadas, constituindo-se pois

como população isolada, de cariz vincadamente rural. O concelho de Azambuja bem como a freguesa

de Azambuja apresentavam-se, em 2011, com incidência directa no sector terciário, o qual capta cerca

de 73,7% e 76,8%, respectivamente, do total dos activos. O sector secundário, por seu lado, capta cerca

de 22,3% e 19,3%, respectivamente, e o sector primário cerca de 4,0% e 3,9%, respectivamente, valor que

assume pouco destaque no contexto dos valores nacionais e regionais e que não denota uma certa

capacidade de “resistência”.

o Relativamente à Arqueologia e Património Cultural, no âmbito do trabalho de campo identificou-

se um achado isolado, localizado na área de incidência indirecta do projecto, em ponto de transição de

eucaliptal adulto para eucaliptal recentemente plantado (com terreno lavrado). Aqui identificou-se um

seixo afeiçoado e uma lasca, ambos em quartzito. Prospectaram-se todos os terrenos lavrados para sul

da área de incidência do projecto não se tendo identificado mais materiais.

o Relativamente aos Instrumentos de Ordenamento do Território, o projecto encontra-se sujeito a

regulamentações e restrições de uso do solo de carácter geral, decorrentes da legislação nacional e dos

instrumentos normativos relacionados com o ordenamento do território e com planeamento e uso do

solo. Os instrumentos de ordenamento do território identificados e que possuem potenciais implicações

com a área de projecto são os correspondentes aos aqui referenciados e prendem-se com o Plano

Regional de Ordenamento do Território do Oeste e Vale do Tejo (PROT-OVT) e o Plano Director

Municipal (PDM) da Azambuja. Ao nível do PROT-OVT, a estratégia territorial visa, entre outras, a

promoção de iniciativas que promovam o desenvolvimento de serviços rurais dentro e fora das

explorações, dada a pequena dimensão da maioria das explorações agrícolas e a grande importância já

hoje nelas assumida pelos respectivos rendimentos de origem não agrícola, o que constitui um

complemento decisivo para a viabilização futura da generalidade das actividades de produção

agrícola. Tendo em consideração a Estrutura Regional de Protecção e Valorização Ambiental, a

instalação avícola localiza-se parcialmente em Área Nuclear Secundária, sendo este considerado um

espaço de elevado valor ecológico. Tendo como base a Planta de Ordenamento do PDM da Azambuja,

o projecto em estudo insere-se, parcialmente, na área classificada como Espaços Agrícolas Não

Integrados na Reserva Agrícola Nacional (RAN). Tendo como base a Planta de Condicionantes impostas

pelo PDM de Azambuja em vigor, a área em estudo não é abrangida por nenhuma classe integrante da

Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou da Reserva Ecológica Nacional (REN). Igualmente, o projecto em

estudo não se encontra inserido em áreas classificadas como Zona de Protecção Especial, Sítio Natura

2000 ou Parque Natural.
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Relativamente à Análise de Impactes e Medidas Ambientais Propostas os resultados alcançados podem ser

sintetizados nos pontos abaixo:

o No que se refere ao Clima, a exploração da instalação não é susceptível de causar impactes

significativos neste. Para este factor ambiental, não são propostas medidas.

o No que se refere à Geomorfologia, Geologia e Hidrogeologia, em termos gerais a existência de

áreas impermeabilizadas pode conduzir à alteração da drenagem superficial, bem como à diminuição

da taxa de infiltração. Contudo, no presente caso, as áreas impermeabilizadas (pavilhões e

arruamentos) existentes no aviário são pouco significativas (apenas cerca de 5,8% da área total da

instalação), pelo que não se esperam que ocorram modificações no regime hidrológico e hidrogeológico

locais. Já relativamente aos consumos de água subterrânea, a profundidade máxima de perfuração é de

100 m, o regime de exploração previsto é de 7.560 m3, o volume máximo mensal para o mês de maior

consumo é de 630 m3, o caudal de exploração é de 0,8 l/s, sendo o equipamento de extracção eléctrico

com potência de 7,5 cv e a profundidade de instalação é de 57m. São apresentadas medidas relativas à

racionalização dos consumos de água e relativamente às regras a aplicar em caso de, no futuro, o

estrume vir a ser aplicado no solo.

o No que se refere aos Solos e Usos do Solo, os principais impactes podem derivar apenas de situações de

falha relativas à deposição acidental derivada da gestão dos resíduos e eventuais derrames acidentais,

de baixa probabilidade de ocorrência. As principais medidas apresentadas destinam-se a antecipar,

corrigir e tratar eventuais situações acidentais.

o No que se refere aos Recursos Hídricos Superficiais e Qualidade da Água, não sendo efectuada

qualquer descarga para linhas de água, os principais impactes podem sobretudo ser resultantes da

ocorrência de situações acidentais. As principais medidas destinam-se a antecipar e corrigir tais situações

(de baixa probabilidade de ocorrência) e a introduzir maior racionalidade no consumo de água e

produção de efluentes.

o No que se refere à Factores Biológicos e Ecológicos, não se identificaram impactes que mereçam

referência. Para este factor ambiental, não são propostas medidas.

o No que se refere à Qualidade do Ar, as emissões derivadas de fontes fixas cumprem com os limites

legalmente estabelecidos. A ocorrência de odores é muito reduzida no exterior da instalação e é apenas

sentida nas fases finais do processo, sensivelmente a partir das quatro semanas, pois a exploração está

equipada com um sistema integrado de controlo ambiental que desempenha um papel fundamental

na prevenção de entre outros aspectos, a existência de camas húmidas e deficiente ventilação, factores

responsáveis pela intensificação dos odores. São propostas sobretudo medidas de controlo da potencial

ocorrência de emissões difusas (odores).

o No que se refere ao Ruído, são cumpridos os critérios de exposição máxima e de incomodidade. As

principais medidas referenciadas prendem-se com a manutenção dos equipamentos emissores de ruído,

para que este seja reduzido na fonte.

o No que se refere aos Resíduos, a gestão destes tem como prioridade evitar ou reduzir a respectiva

quantidade e promover a sua valorização. Estes resíduos possuem uma operação de gestão efectuada

correctamente por empresas devidamente autorizadas que procedem à sua valorização ou eliminação,

ou estão devidamente armazenados para serem enviados a um destinatário autorizado. Para este

factor ambiental, não são propostas medidas.
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o No que se refere à Paisagem, a utilização desta infra-estrutura causa restrições na dinâmica actual do

território, nomeadamente nas dimensões relativas à exploração agrícola e à exploração florestal. No

entanto, pode considerar-se que as explorações pecuárias funcionam como integrantes da paisagem

rural, não deixando contudo de introduzir uma componente vincadamente humanizada na mesma.

Apenas se considera uma medida, relativa à integração da instalação no respectivo meio envolvente.

o No que se refere à População, Emprego e Actividades Económicas, a instalação avícola em

questão contribui, embora em pequena escala, não só para a fixação de residentes na freguesia onde se

insere, como também para a economia e desenvolvimento na região. Relativamente a eventuais

pressões sobre a rede viária, trata-se de vias com níveis de tráfego relativamente estáveis e com algum

significado, não sendo relevante a contribuição dos volumes associados à instalação avícola para as

condições de circulação nas mesmas. Para este factor ambiental, não são propostas medidas.

o No que se refere à Arqueologia e Património Cultural, não se identificam quaisquer impactes

relativamente a este factor ambiental, não sendo assim propostas medidas.

o No que se refere aos Instrumentos de Ordenamento do Território, a instalação apresenta-se em

conformidade com os diplomas legais aplicáveis, devendo ser contemplado o licenciamento de alguns

dos edifícios de apoio.

No quadro do Estudo, foi elaborada uma matriz de impactes, que sintetizou os aspectos relativos às categorias de

impactes, factores ambientais em que estas ocorrem e respectivas medidas de minimização.

Da análise da Matriz de Impactes podem obter-se algumas conclusões que basicamente se referem aos seguintes

aspectos:

 Os impactes negativos de forma geral apresentam-se de baixa intensidade e importância global.

 Os impactes positivos referem-se sobretudo à manutenção das condições rurais do território e à

importância económica desta actividade.

Em síntese, trata-se de impactes de pequena dimensão e com fraca amplitude e expressão. Conclui-

se desta forma que os impactes negativos detectados (de baixa intensidade como se referiu) não são de forma

alguma de molde a impedir o pleno desenvolvimento local desta actividade, devido à sua pouca ou nula

expressão.

Note-se que a instalação possui já implementadas medidas de minimização e de gestão ambiental e tem já

adoptadas as Melhores Técnicas Disponíveis aplicáveis ao sector que correspondem a boas práticas ambientais.

Foram propostos dois programas de monitorização: Águas Subterrâneas e Qualidade do Ar.

As Lacunas de Conhecimento detectadas não colocam em causa os trabalhos efectuados e as principais conclusões

alcançadas.

Em síntese, da avaliação efectuada no quadro do presente Estudo de Impacte Ambiental, verifica-se que os

poucos impactes negativos resultantes da exploração avícola se apresentam com muito reduzida dimensão e são

perfeitamente minimizáveis.

Desta forma, o projecto não possui condicionantes ambientais que coloquem em causa o seu desenvolvimento,

dada a pouca relevância dos impactes negativos ocorrentes, o que garante a viabilidade da exploração a este



MORGADO & CORDEIRO, Lda.

Estudo de Impacte Ambiental do Aviário da Quinta Vale da Barata – Instalação Existente – setembro de 2013
Relatório técnico

[248]

nível. No geral, deve ser devidamente enfatizado o facto de a exploração ter já implantados procedimentos que

minimizam fortemente a ocorrência de eventuais impactes ambientais negativos.

Merece especial destaque o facto de, ao nível socioeconómico e da paisagem, o projecto não deixar

de contribuir para o modo de vida agrícola e para a manutenção das estruturas produtivas e sociais

rurais.
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