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1. INTRODUÇÃO
O presente documento constitui o Relatório Técnico do Estudo de Impacte Ambiental do
Projecto de construção de uma exploração avícola (produção intensiva de frangos de
carne) cujo proponente é a Agro-pecuária Quinta do Toiral, Lda, sita no lugar de Vilar
Seco, freguesia e concelho de Nelas.
Trata-se de uma exploração de frangos de carne destinados ao consumo, que submeteu
um pedido de autorização prévia ao abrigo do (NREAP) D. Lei nº 81/2013 , O presente
estudo de impacte ambiental pretende dar cumprimento ao regime jurídico da avaliação do
impacte ambiental, na sua redacção actual pelo Decreto Lei nº 151-B de 31 de Outubro de
2013.
O projecto em estudo enquadra-se no sector da avicultura, regulamentado pelo DecretoLei nº 81/2013, de 14 de Junho, Decreto-Lei n.º78/2010, de 25 de Junho e pela Portaria nº
637/2009, de 9 de Junho. No presente caso, o estabelecimento pertence a Classe 1,
sujeito ao regime de autorização prévia por ter mais de 260 cabeças normais (CN), dedicase em regime intensivo à produção de frangos de carne.
Este projecto, denominado Exploração Avícola da Quinta do Toiral, refere-se à
modernização da exploração, que iniciou a sua actividade em 1978 em nome de Miguel
Loureiro Henriques, com a exploração de um pavilhão avícola (actual Pavilhão Nº 1)
construído ao abrigo do licenciamento de construções e para o qual foi emitido Alvará de
Licença Sanitária, nº 5/95 passado pelo Município de Nelas.
A actividade foi decorrendo sem interrupções em regime de integração, produzindo frangos
para produção de carne.
Com as necessidades de rentabilização e aumento de produção, foram entretanto sendo
ampliadas as áreas de exploração avícola, tendo sido construídos mais três pavilhões.
Durante 26 anos interruptamente criou-se frango branco. Tendo em conta o aumento na
procura de frango do campo, levou a que em 2004 se executassem obras de remodelação
nos 4 aviários, passando-se a criar frango do campo em regime extensivo nos aviários nº1
e nº 4, e frango de campo em regime Intensivo nos outros aviários.
Agropecuária Quinta do Toiral, Lda
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Em Julho de 2013, nasceu a Agropecuára Quinta do Toiral, Lda., tendo como sócio
maioritário e gerente, um jovem de 23 anos, neto do Fundador da Quinta do Toiral e dá-se
a cessação de actividade de Henrique Ferreira por cedência de cota à empresa.
No presente a Agropecuária Quinta do Toiral, Lda., é uma empresa que tem em curso a
execução de um projecto Inovação e Desenvolvimento Empresarial. Visando o mesmo a
criação de uma empresa competitiva na área da criação de frango de carne.
Para tal está a ser executado obras de melhoramento nos 4 aviários existentes,
pretendendo-se a construção de um quinto Aviário – aviário nº 0.
O objectivo é passar para uma capacidade por ciclo de 107.000 frangos até final de 2015
(1ª FASE) e num futuro próximo atingir uma capacidade de 226.000 frangos, (cerca de
1356 CN) com a construção de mais três pavilhões (2ª FASE).
O presente estudo de Impacte Ambiental (ElA) foi elaborado tendo como referência a
legislação específica comunitária e nacional em vigor, designadamente a Directiva
n°97/11/CE, de 3 de Março, transposta para o direito interno através do Decreto-lei
nº69/2000, de 3 de Maio, recentemente alterado e republicado através do Decreto-lei
nº197/2005, de 8 de Novembro (Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental RJAIA) na sua redacção actual Decreto Lei nº 151-B de 31 de Outubro de 2013.
Será ainda considerada a Portaria nº 330/2001, de 2 de Abril, que estabelece as Normas
Técnicas para a Estrutura do ElA e do Resumo Não Técnico e os Critérios para a
elaboração do Resumo Não Técnico.

1.1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO E DO PROPONENTE
O projecto, em fase de implementação (construção/licenciamento), tem a designação
Exploração Avícola da Quinta do Toiral.
O proponente do projecto é a empresa AGROPECUÁRIA DA QUINTA DO TOIRAL, LDA. A
empresa tem sede na Rua DR. Aurélio Gonçalves Santos S/N – 3520 – 039 NELAS com o
NIPC 510 646 115.
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1.2. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE LICENCIADORA
A competência para a autorização do exercício da actividade pecuária (REAP) nas
explorações pecuárias é a Direcção Regional de Agricultura e Pescas (DRAP) cuja
circunscrição territorial se localiza a actividade pecuária, sendo a instrução do processo de
licenciamento de sua responsabilidade.
Neste caso será a Direcção Regional da Agricultura e Pescas do Centro.
Por estar sujeita ao RJAIA a entidade competente em matéria de AIA é de acordo com a
subalínea ii da alínea b, do nº 4 do Artigo 1º do Decreto-Lei nº 151-B/2013, de 31 de
Outubro a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro.
O processo de autorização prévia, destina-se a obter uma decisão final integrada da
entidade coordenadora que confere ao titular da exploração o direito a executar o projecto
da instalação da actividade pecuária em conformidade com as condições estabelecidas
naquela decisão.
A Câmara Municipal de Nelas detém as competências de licenciamento de obras de
construção civil dos vários edifícios que constituem o estabelecimento avícola (Decreto-Lei
nº 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-lei nº 177/2001, de 4 de Junho,
Portaria nº 232/2008 de 10 de Março, Regulamento de Segurança Contra Incêndios e
outros que se julguem convenientes).
Por ter mais de 40000 aves a exploração avícola enquadra-se igualmente no Diploma
PCIP, Licença Ambiental, estabelecido pelo Decreto-lei nº 127/2013 de 30 de Agosto (REI
– Regime de Emissões Industriais) sendo a autoridade competente a APA, Agência
Portuguesa do Ambiente.

1.3. ENQUADRAMENTO LEGAL DO EIA
O estabelecimento encontra-se dentro das condições da alínea a) do número 4 do artigo 1º
do Decreto-lei nº 151-B de 31 de Outubro de 2013, estando sujeito a AIA por pretender
licenciar um valor de capacidade instalada superior ao limiar fixado no Anexo I do referido
Decreto-lei, mais de 85 000 aves.
Agropecuária Quinta do Toiral, Lda
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A entidade competente em matéria de AIA é a CCDR da área onde se localiza o projecto,
neste caso a CCDR Centro.
O conceito base que presidiu à elaboração do presente ElA referente à Exploração Avícola da
Quinta do Toiral, foi o de garantir as seguintes condições:

Cumprimento das determinações legais vigentes no que respeita à obrigatoriedade
de realizar um processo de Avaliação de Impacte Ambiental o que compreende
necessariamente a realização de um ElA;
Medidas adequadas no combate à poluição, prevenindo ou reduzindo ao mínimo o
impacte global das emissões e dos riscos para o ambiente, nomeadamente
recorrendo às Melhores Técnicas Disponíveis (MTD’s);
Medidas que evitem ou reduzam a produção de resíduos, com introdução de
reutilização e reciclagem de materiais ou, medidas que promovam a valorização e
eliminação adequadas;
Mecanismos mais eficazes nas práticas adoptadas que conduzam à racionalização
do consumo e utilização das matérias e da energia;
Medidas de controlo da poluição e de prevenção de acidentes, abordagem
integrada do controlo da poluição das emissões para o ar, para a água e/ou solo, e
da prevenção de acidentes, a adoptar durante as fases de construção, exploração e
desactivação, de modo a prevenir e/ou a evitar a transferência de poluição entre os
diferentes meios físicos com vista à protecção do ambiente no seu todo.

1.4. IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS E PERÍODO DE ELABORAÇÃO DO EIA
A elaboração e a coordenação deste Estudo de Impacte Ambiental, contou com a
participação de técnicos especialistas, com elevada experiência e reconhecida qualificação
em diversas áreas de conhecimento, constituindo assim uma equipa técnica pluridisciplinar
e interdisciplinar.
A recolha, tratamento e análise da informação relevante para o Estudo de Impacte
Ambiental da Exploração Avícola da Quinta do Toiral teve início em Abril 2015, tendo-se
concluído a elaboração do ElA em Junho do mesmo ano.
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No Quadro 1, na página seguinte, identificam-se os elementos da equipa responsável pela
elaboração deste ElA, bem como as atribuições e respectiva formação técnica.

Quadro 1- Ficha técnica da equipa responsável

Nome

Qualificação Profissional

Área da Especialidade

Eng.º João Antunes

Engenharia Química

Poluição Hídrica/Atmosf.

Prof Dr Stefan Rosendalh

Geólogo

Geologia/Solos

Eng.º Pedro Godinho

Engenharia Química Industrial
Auto Cad

Ordenamento Território

Eng.ª Lígia Ribeiro

Engenharia Ambiente

Segurança/Saúde Pública

Eng.ª Ana Mafalda

Engenharia Ambiente

Coordenação // Relatora

Eng.ª Patrícia Nobre da Costa

Engª Ambiente

Biologia / Fauna

Arqueóloga Ivone Pedro

Arqueóloga

Arqueologia/Património

Desenho Técnico

1.5. METODOLOGIA E DESCRIÇÃO GERAL DA ESTRETURA DO EIA
A metodologia geral adoptada para o relatório do Estudo de Impacte Ambiental da
Exploração Avícola da Quinta do Toiral, estruturou-se na sequência abaixo ilustrada em
esquema simplificado:

Trabalhos de Campo
Relatório Técnico
Anexos
Resumo não Técnico
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A estrutura do Estudo de Impacte Ambiental foi definida de acordo com a fase do projecto
de execução da Exploração Avícola da Quinta do Toiral, desenvolvida de acordo com o
estabelecido na legislação em vigor (Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril).
O estudo segue uma metodologia com estrutura faseada sendo a primeira parte de
carácter informativo, onde se referem os trabalhos de pesquisa de informações de
natureza diversa, como seja, cartográfica, estudos, fotografia aérea, visitas ao local, etc.,
para cada um dos descritores intervenientes no estudo, de modo a definir um quadro
ambiental da situação de referência.
Este quadro ambiental, aliado à definição do âmbito do estudo, permite numa fase
emergente do mesmo identificar os descritores de maior relevância, isto é, aqueles que
serão profundamente alterados ou modificados por acção da exploração do aviário.
Posteriormente, será efectuada a análise dos impactes previsíveis originados pela
exploração, quer na fase de construção, quer na fase de exploração, quer na fase de
desactivação.
Numa fase posterior do estudo são estabelecidas medidas de minimização para os
descritores mais condicionados pela exploração avícola.
Estas acções são definidas com o objectivo de minorar, compensar ou mesmo evitar os
impactes negativos esperados. Por outro lado, serão potenciados, valorizados ou
reforçados os aspectos positivos que possam surgir inerente exploração avícola.
As metodologias específicas utilizadas para cada um dos descritores são apresentadas
com a profundidade que o estudo o exige em cada um dos capítulos em que as temáticas
são abordadas.
O presente Relatório Técnico de Estudo de Impacte Ambiental da Exploração Avícola da
Quinta do Toiral, na fase de projecto de execução foi realizado pela empresa
AMBIDUSTRI – Consultoria e Serviços de Engenharia, Rua Infantaria 15, 9E- 2E 2300585 Tomar, e-mail: ambidustri@gmail.com, Tel/Fax: 249 321 537. O período de elaboração
do EIA decorreu de Abril 2015 a Junho de 2015.
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2. JUSTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE E OBJECTIVOS DO PROJECTO
2.1. JUSTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DO PROJECTO
Este projecto, tal como existe actualmente no terreno, com uma experiência de mais de 37
anos, com três gerações envolvidas, na criação de frango, justifica-se por si só na
dimensão e no volume de negócios, representando uma nova etapa para a empresa
promotora.
Em 1978, por iniciativa privada chegou a electricidade à Quinta do Toiral, facto que
permitiu a construção do primeiro aviário – Aviário nº 1.
Em Setembro de 1978 inicia-se a criação de frango branco com um efectivo de 10000
aves.
Entre 1981 e 1987 a actividade pecuária é alargada à criação e engorda de porcos, vitelos
e vacas leiteiras, mas, sem grande expressão.
Em termos agrícolas além da exploração da vinha e do pomar, efectuavam-se culturas de
milho, batata, beterraba, sorgo entre outras de mera subsistência.
Em 1987, registou-se um marco importante, com a construção de uma habitação na
Quinta. Passando a mesma a ser o local de residência da filha do fundador e do seu genro
Henrique Ferreira.
No mesmo ano Henrique Ferreira, instala-se como Jovem Agricultor, com a actividade de
Ovinocultor, em simultâneo passa a acompanhar de perto a actividade de avicultura do seu
sogro.
Durante 26 anos interruptamente criou-se frango branco, mas atentos ao aumento dos
custos de produção e tendo em conta o aumento na procura de frango do Campo, levou a
que em 2004 se executassem obras de remodelação nos 4 Aviários (construídos ao longo
dos 26 anos de actividade) passando-se a criar frango do Campo em Regime Extensivo
nos Aviário nº1 e nº 4, e Frango de Campo em Regime Intensivo nos Aviários nº 2 e nº3.
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Actualmente a quinta possui uma área total de mais de 12 ha, composta por vinha,
oliveiras, pinhal de pinha mansa, marmeleiros e pinhal para madeira (carvalhos, cerejeiras
e pinheiro bravo).
Em Julho de 2013, surge a Agropecuára Quinta do Toiral, Lda, tendo como sócio
maioritário e gerente, um jovem de 23 anos, neto do Fundador da Quinta do Toiral e dá-se
a cessação de actividade de Henrique Ferreira por cedência à empresa.
A Agropecuária Quinta do Toiral, Lda., é uma empresa que tem em curso a execução de
um Projecto de Desenvolvimento Empresarial. Visando o mesmo a criação de uma
empresa competitiva na área da criação de frango de carne.
Para tal está a ser executado obras de alteração e melhoramento nos 4 pavilhões
existentes, pretendendo-se a construção de um quinto pavilhão – Aviário nº 0 [este novo
pavilhão já se encontra aprovado pela C.M. de Nelas quanto a arquitectura; dependendo a
obtenção de licença para construção de obtenção de parecer/licenciamento REAP].
O objectivo é explorar uma capacidade por ciclo de 107.000 frangos até final de 2015 (1ª
FASE) e num futuro próximo atingir uma capacidade de 226.000 frangos, com a
construção de mais três aviários. (2ª FASE)
O projecto insere-se assim numa dinâmica natural da empresa, na expansão do negócio e
nas perspectivas do aumento do valor acrescentado e do aumento da produtividade dos
activos da empresa.
Em 2015, foi dado início ao processo de obtenção de parecer para licenciamento da
construção de um novo pavilhão (Pavilhão 0), junto da C.M. de Nelas.
A ocupação plena dos pavilhões previstos deverá dar-se durante o Ano de 2016, tendo um
efectivo estabilizado em cerca de 107 000 aves por cada bando em engorda. (1ª FASE).
No final das descrições do presente projecto apresenta-se calendarização prevista para a
obtenção da produção máxima estimada, já com a 2ª FASE.
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Tendo em conta os antecedentes, o enquadramento concelhio e no âmbito da avaliação de
impactes ambientais e neste caso particular tendo igualmente em conta que a exploração
tem funcionado continuamente e que possui instaladas todas as infra-estruturas básicas
para a produção intensiva de aves, será bem mais razoável justificar a manutenção da
unidade em funcionamento enquanto suporte da actividade principal da empresa
(produção de frangos para consumo humano) do que equacionar a alternativa zero para o
projecto da Ampliação da Exploração Avícola da Quinta do Toiral.
O projecto justifica-se igualmente pela conjuntura nacional do aprovisionamento da carne
de frango e seus derivados.

2.2. OBJECTIVOS GERAIS
Dar cumprimento à regulamentação aplicável à actividade de produção avícola e
reunir condições para obter a Autorização para Exercício de Actividade Avícola da
Classe 1 ao abrigo do (NREAP) D. Lei nº 81/2013.
Adequar o estabelecimento às exigências da legislação ambiental em vigor.

2.3. OBJECTIVOS ESPECÍFICOS
De acordo com o actual RJAIA, o projecto em análise enquadra-se no anexo I, ponto 23,
alínea a), referente aos projectos de instalações para criação intensiva de aves de
capoeira ou de suínos, com espaço para mais de 85000 frangos.
Assim, com o presente ElA pretende-se dar cumprimento ao regime jurídico da avaliação
de impacte ambiental, nomeadamente:
Identificar e avaliar os impactes e os riscos que potencialmente poderão vir a ser
gerados pela instalação avícola, assim como minorar os impactes negativos e
potenciar os impactes positivos.
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Indicar directrizes e recomendações mais favoráveis para a realização das
acções/actividades inerentes ao projecto em função dos critérios ambientais e
operacionais.
Por outro lado, a empresa terá de solicitar o licenciamento ambiental, de acordo com o
estabelecido pelo Decreto-Lei nº 127/2013 de 30 de Agosto (REI – Regime de Emissões
Industriais) sendo a autoridade competente a APA, Agência Portuguesa do Ambiente (que
transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva IPPC - Directiva nº 96/61/CE, do
Conselho, de 24 de Setembro, relativa ao controlo integrados da poluição).

2.4. ANTECEDENTES DO PROJECTO
Relatos da história referem que lá para as terras dos ―Toirais‖, lugar onde os Camponeses
Nelenses cultivavam os seus sustentos e que era fortemente habitado por muitos coelhos
bravos, daí, ter nascido o nome Toiral.
Em 1975 aquando da compra de algumas terras, 7.5 hectares, dos ditos ―Toirais‖ pelo
fundador da exploração Miguel Loureiro Henriques, avô do actual sócio Gerente Edgar
Henriques, passou a designar-se por Quinta do Toiral.
Até essa data, a quinta era composta, somente, por uma vinha, um pomar com muitos
anos e um pinhal, não era dotada de energia eléctrica e os acessos eram muito difíceis.
Em 1978, por iniciativa privada chegou a electricidade à quinta, facto que permitiu a
construção do primeiro pavilhão avícola – Aviário nº 1.
Em Setembro de 1978 inicia-se a criação de frango branco com um efectivo de 10000
aves.
Entre 1981 e 1987 a actividade pecuária é alargada à criação e engorda de porcos, vitelos
e vacas leiteiras, mas sem grande expressão.
Em termos agrícolas além da exploração da vinha e do pomar, efectuavam-se culturas de
milho, batata, beterraba, sorgo entre outras de mera subsistência.
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Em 1987, registou-se um marco importante, com a construção de uma habitação na
Quinta. Passando a mesma a ser o local de residência da filha do fundador e do seu genro
Henrique Ferreira.
No mesmo ano Henrique Ferreira, instala-se como jovem agricultor, com a actividade de
Ovinocultor, em simultâneo passa a acompanhar de perto a actividade de avicultura do seu
sogro.
Em 1990 é construído o segundo aviário - Aviário nº 2, ano do nascimento do Edgar.
Em 1994 é construído o terceiro aviário – Aviário nº3.
Em 1995, o fundador da exploração cessa a sua actividade por cedência ao genro.
Em 1997 é construído o quarto aviário – Aviário nº 4.
Em 2004 executou-se a reconversão e reestruturação da vinha existente.

Durante 26 anos interruptamente criou-se frango branco, mas atentos ao aumento dos
custos de produção e tendo em conta o aumento na procura de frango do campo, levou a
que em 2004 se executassem obras de remodelação nos 4 aviários, passando-se a criar
frango do campo em regime extensivo nos aviários nº1 e nº 4, e frango de campo em
regime Intensivo nos Aviários nº 2 e nº3.
A necessidade de afectar 5 ha de terrenos agrícolas à actividade de criação de frango do
campo em regime extensivo obrigou à venda das ovelhas, por falta de terrenos de sustento
e incompatibilidade pecuária, facto que levou à consequente cessão de actividade de
ovinocultura explorada durante 17 anos.
Ao longos dos anos foram sendo adquiridos terrenos contíguos à quinta do Toiral, o que
permitiu que hoje a mesma tenha uma área total de mais de 12 ha, composta por vinha,
oliveiras, pinhal de pinha mansa, marmeleiros e pinhal para madeira (carvalhos, cerejeiras
e pinheiro bravo).
Toda a Quinta se encontra devidamente vedada, com duas casas de habitação, furo de
exploração de águas e dotada de bons acessos rodoviários.
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Em Julho de 2013, foi constituída a Agropecuára Quinta do Toiral, Lda., tendo como sócio
maioritário e gerente, um jovem de 23 anos, neto do fundador da Quinta do Toiral e dá-se
a cessação de actividade de Henrique Ferreira por cedência à empresa.
A criação da empresa, visou a instalação como Jovem Agricultor o Edgar Henriques, que
desde sempre acompanhou de perto a actividade do seu pai, e permitiu assegurar a
continuidade e uma actividade iniciada pelo seu avô.
Neste momento a Agropecuária Quinta do Toiral, Lda., é uma empresa que tem em curso
a execução de um Projecto de Inovação e Desenvolvimento Empresarial, visando a criação
de uma empresa competitiva na área da criação de frango de carne.
Para tal estão a ser executadas obras de melhoramento nos 4 aviários existentes,
pretendendo-se a construção de um quinto aviário – aviário nº 0.
O objectivo é passar para uma capacidade por ciclo de 107.000 frangos até final de 2015
e num futuro próximo atingir uma capacidade de 226.000 frangos, com a construção de
mais três aviários.
A criação de frango já está no génese da Quinta do Toiral, com uma experiência de mais
de 37 anos com 3 gerações envolvidas. Com a implementação deste projecto estaremos
perante mais uma etapa e continuar um caminho que há muito aprendemos.

3. DESCRIÇÃO DO PROJECTO
A Agropecuária Quinta do Toiral – Produção Avícola – Exploração da Quinta do Toiral,
ocupa uma área total de 11,4 hectares, onde estão em fase de alteração/acabamento 4
pavilhões avícolas (Pav, 1,2,3 e 4). Em fase de construção irá estar o Pavilhão 0.
Com este número de estruturas produtivas, cinco pavilhões estará completa a 1ª fase do
projecto, situação que permitirá realizar a produção de frango industrial com capacidade
para 107 000 aves (642 CN).
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Figura 1-Vista Exterior da Exploração

O projecto contempla ainda uma 2ª Fase a construção de mais três pavilhões (Pav´s 5,6 e
7) e a ampliação do Pav.2, com esta área de produção correspondente à 1ª e 2ª fases a
instalação terá capacidade para realizar a exploração de 226 810 aves por bando (1360,8
CN).
A área de implantação deste projecto situa-se na freguesia de Nelas, concelho de Nelas e
distrito de Viseu, confrontando a norte com terrenos agrícolas (áreas de floresta), a sul com
terrenos agrícolas, a nascente com Ribeira de Travassos e a poente com caminho agrícola
(acesso á exploração).
A exploração avícola situa-se a nascente do aglomerado populacional de Carvalhal
Redondo, com todas as características de uma área urbana de baixa densidade (ver
extracto da Carta Militar nº 200 dos Serviços cartográficos do Exército, à escala 1/25000,
com a localização da área de implantação do projecto através do Plano Director Municipal
(PDM) e fotografia aérea da exploração), numa área onde predomina o espaço florestal
arborizado e áreas de exploração agrícola diversa (vinhas, pomares, culturas de sequeiro).
A propriedade rústica fica rodeada por Quintas que terão desenvolvido em tempos
anteriores actividades agrícolas de relativa importância para a região. [Quinta da Urgeiriça;
Quinta das Pedras Altas e Quinta do Gato.]
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Neste caso, em 1975 aquando da compra de algumas terras, 7,5 ha, numa área conhecida
por ―Toirais‖ pelo fundador desta quinta Miguel Loureiro Henriques, avô do actual sócio
Gerente Edgar Henriques, surgiu a designar-se de Quinta do Toiral.
A Quinta sempre esteve em actividade e complementada pela exploração pecuária (aves e
ovinos), em Julho de 2013, nasceu a Agropecuára Quinta do Toiral, Lda., tendo como
sócio maioritário e gerente, um jovem de 23 anos, neto do fundador da Quinta do Toiral.
A criação da empresa, visou a instalação como Jovem Agricultor de Edgar Henriques, que
desde sempre acompanhou de perto a actividade, e permitirá assegurar a continuidade e
uma actividade que se desenvolve há mais de 37 anos.
A Agropecuária Quinta do Toiral, Lda., é uma empresa que tem em curso a execução de
um projecto Inovação e Desenvolvimento Empresarial, visando a criação de uma empresa
competitiva na área da criação de frango de carne, pois actividade avícola tem sido
repartida pela produção de frango do campo e frango branco industrial.
Para tal está a ser executado obras de melhoramento nos 4 aviários existentes,
pretendendo-se na 1ª fase do projecto a construção de um quinto Aviário – aviário nº 0.
O objectivo é passar para uma capacidade por ciclo de 107.000 frangos até final de 2015 e
numa 2ª fase num futuro próximo atingir uma capacidade de 226.810 frangos, com a
construção de mais três pavilhões.
O projecto não depende da necessidade de estruturas externas á exploração avícola pois
para além de esta actividade já estar a ser exercida desde 1978, possui acessos a rede
viária principal e a todas as infra-estruturas básicas de energia e outras, necessárias ao
bom funcionamento da exploração avícola.

3.1. HISTÓRICO DOCUMENTADO
- Licenciamento REAP – Classe 2
Frango do Campo – Regime Extensivo – Processo nº 016655/01/C
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-PGEP – Aprovado para frango do Campo –Classe 2
-Certidão Permanente da Agropecuária Quinta do Toiral, Lda
- Alvará de Utilização nº 172/2005 Referente ao Pav. nº4 da Instalação
- Alvará de Licença Sanitária nº 5/95 Referente ao Pav. nº1 da Instalação
- Alvará de Licença Sanitária nº 1/95 Referente ao Pav. nº2 da Instalação
- Alvará de Licença Sanitária nº 2/95 Referente ao Pav. nº3 da Instalação
- Parecer Técnico do Município de Nelas, datado de 22 AGO 2014
Referente á viabilidade de construção do Pavilhão Zero
- Início de Utilização dos Recursos Hídricos – Captação de Água Subterrânea Nº
CP001777.2015.RH4
- Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos – Pesquisa e Captação de Água
Subterrânea Nº A012261.2014.RH4
- Parcelário iE dos terrenos da instalação e envolventes.

3.2. LOCALIZAÇÃO, ACESSIBILIDADE E ENQUADRAMENTO TERRITORIAL DO PROJECTO
O concelho de Nelas, pertencente ao distrito de Viseu, localiza-se na Região Centro (NUT
II), no Dão-Lafões (NUT III), ocupa uma área de 125,7 km2 e abrange sete freguesias,
após a reorganização administrativa de 2013: Canas de Senhorim, União das freguesias
de Carvalhal Redondo e Aguieira, Nelas, Senhorim, Vilar Seco, Aguieira, Lapa do Lobo e
União das freguesias de Santar & Moreira.
O concelho encontra-se limitado a Nordeste pelo concelho de Mangualde, a Noroeste pelo
de Viseu, a Sudoeste por Carregal do Sal, a Sudeste por Oliveira do Hospital no distrito de
Coimbra e a Este por Seia (distrito da Guarda).
Nelas, fica situada no coração da Beira-Alta. Localizada no planalto desenhado pelos
maciços das Serras da Estrela e do Caramulo é ladeada pelos rios Dão e Mondego.
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Figura 2- Enquadramento Nacional/Regional

Figura 3-Localização do Projecto
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A sua morfologia é pouco acidentada, destacando-se como áreas de maior altitude
Senhora do Viso (437 m) e Vilar Seco (441 m).
Como recursos hídricos, existem a ribeira da Aguieira, a ribeira de Pereiró, a ribeira do
Pisão, a ribeira de Cristelo e o Rio Mondego.
A área de implantação do projecto está situada numa zona em que a altitude varia na sua
maioria entre os 100 m e os 400 m, com muito boa exposição solar e ao mesmo tempo
sem impedimento á circulação dos ventos predominantes.
A exploração avícola da Quinta do Toiral está localizada em terreno com área total de 12
hectares, onde estão implantadas: a exploração avícola, os edifícios de apoio, as áreas de
circulação de veículos e várias áreas de exploração agrícola diversa, pinhal manso, vinha,
olival e pastagens, no interior e no exterior da vedação sanitária da avicultura.
A sua área de implantação situa-se na freguesia de Nelas, concelho de Nelas e distrito de
Viseu, confrontando com explorações agrícolas. Não foram identificadas outras
explorações de pecuária intensiva na envolvente. a Nascente e Sul da exploração avícola
desenvolve-se o traçado da nova variante ao Centro de Nelas (variante da Estrada EN
234).
De acordo com o PDM de Nelas a área ocupada pela exploração avícola fica situada em
Espaço Florestal e inclui áreas de RAN, nas quais não existem nem estão previstas
edificações.
Por seu lado a área total ocupada pela Quinta do Toiral inclui espaços REN, áreas do
domínio hídrico (ribeira de Travassos) e áreas de máxima infiltração. (fonte: CM Nelas –
carta REN em vigor de 2014-06-30) de acordo com o regulamento do PDM de Nelas
aprovado em Resolução do Conselho de Ministros nº 66/93 tendo sido publicada a 1ª
Revisão do RPDM de Nelas no Diário da Republica de 02/01/2014.
Num raio de 3 km existem outros aglomerados urbanos de significativa densidade
populacional; Nelas com uma área de solos urbanos de 724,1 hectares e uma população
de cerca de 3770 habitantes; Vilar Seco com uma área de solos urbanos de 83,09 hectares
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e uma população de cerca de 700 habitantes; Canas de Senhorim com uma área de solos
urbanos de 304,92 hectares e uma população de cerca de 2310 habitantes.

3.3. DESCRIÇÃO DO PROJECTO
3.3.1. INFRA-ESTRUTURAS CONSTRUÍDAS (1ª FASE DO PROJECTO)
A exploração é constituída actualmente por quatro pavilhões de um só piso.
O pavilhão Nº1 possui uma área total de 1003,92 m2 e uma área útil de 927,78 m2 e terá
capacidade para 17264 aves por ciclo de engorda.
O pavilhão Nº2 possui uma área total de 929 m2l e uma área útil de 864,0 m2 e terá
capacidade para 16077 aves por ciclo de engorda.
O pavilhão Nº3 possui uma área total de 1310,3 m2 de área total e uma área útil de
1234,47 m2 e terá capacidade para 22924 aves por ciclo de engorda.
O pavilhão Nº4 possui uma área total de 1442,00 m2 de área total e uma área útil de
1355,20 m2 e terá capacidade para 25217 aves por ciclo de engorda.
Os quatro pavilhões da exploração funcionam em regime ―All in – All out‖. Neste momento
tudo cheio tudo vazio para a capacidade instalada.
Existem também construídos outros dois edifícios. Armazém de Camas e Armazém de
Combustível, com 280 m2 e Arrumos e Nitreira com 300 m2.
Depósito geral de Gás (desactivado) e Alpendre de lenhas e sacos de camas (a demolir).
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3.3.2. INFRA-ESTRUTURAS A CONSTRUIR
(1ª FASE DO PROJECTO)
O pavilhão Nº0 será construído numa posição paralela ao actual Pav.1 terá uma área total
de 1441,82,00 m2 de área total e uma área útil de 1371,40 m2 e terá capacidade para
25518 aves por ciclo de engorda.
Com esta área total de construção 5750,38 m2 a exploração poderá explorar uma
capacidade de 107 000 aves por ciclo de engorda com uma densidade de 18,6
aves/m2 para cumprimento do bem estar animal.
A presente operação de remodelação da instalação avícola pertencente à Agropecuária
Quinta do Toiral (1ª fase) compreende ainda a construção do acesso poente á exploração
para as viaturas pesadas com a implantação de aro de desinfecção dos veículos e filtro
sanitário para os trabalhadores e demais pessoas que tenham acesso ao interior das
instalações avícolas.
Serão construídos balneários e WC para homens e mulheres e vestiários para os
trabalhadores.
Todas as instalações sanitárias actualmente espalhadas pelos vários pavilhões serão
destruídas e reconvertidas em áreas com outras utilidades.
Será construído um novo depósito de água geral para toda a instalação avícola.
Será instalado um Posto de Transformação de Energia e no mesmo edifício será instalado
um gerador de emergência.

(2ª FASE DO PROJECTO)
A exploração pretende aumentar a capacidade produtiva com a construção de mais três
pavilhões avícolas.
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O pavilhão Nº5 possui uma área total de 1760,00 m2 de área total e uma área útil de
1701,76 m2 e terá capacidade para 31667 aves por ciclo de engorda.
O pavilhão Nº6 possui uma área total de 1776,00 m2 de área total e uma área útil de
1716,96 m2 e terá capacidade para 31949 aves por ciclo de engorda.
O pavilhão Nº7 possui uma área total de 1920,00 m2 de área total e uma área útil de
1849,92 m2 e terá capacidade para 34424 aves por ciclo de engorda.
O pavilhão Nº2 será transformado para uma largura útil de 18,0 metros (i.e. mais 585 m 2)
uma área total de 1513,92 m2 de área total e uma área útil de 1447,2 m2 e terá capacidade
para mais 10885 aves por ciclo de engorda (26962 aves por ciclo de engorda).
Com estas novas áreas de construção (5853,84 m2) a exploração poderá explorar
uma capacidade de cerca de 226 810 aves por ciclo de engorda com uma densidade
de 18,6 aves/m2 para cumprimento do bem estar animal.
Quadro 2- Áreas Construídas
Referência Pavilhões
Produção Avícola
Pavilhão 0

Pé direito
(m)
3,0

Área (m2)
1441,82

Área Produção
(m2)
1371,4

Pavilhão 1

3,3

1003,92

927,78

Pavilhão 2 (1ª fase)

2,72

929,0

864,0

Pavilhão 2 (2ª fase)

3,2

1513,98

1447,2

Pavilhão 3

3,2

1310,03

1234,47

Pavilhão 4

3,0

1442,0

1355,2

Pavilhão 5

3,2

1760,0

1701,76

Pavilhão 6

3,2

1776,0

1716,96

Pavilhão 7

3,2

1920,0

1849,92

13096,75

12468,69

TOTAIS

 Investimentos da operação
1. OBRAS – IMPACTE ESPERADO:
- Melhorar o impacte ambiental;
- Melhorar o bem-estar dos animais (pintos);
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- Melhorar as condições de trabalho para operação
2. ISOLAMENTO - IMPACTE ESPERADO:
- Melhorar as instalações e diminuir consumo de energia
- Melhorar o bem-estar dos animais (pintos);
- Aumentar a solidez das paredes, diminuindo o risco de fissuramento interior.
3. EQUIPAMENTOS DOS AVIÁRIOS
Os sistemas de ventilação, aquecimento, iluminação, os comedouros e bebedouros bem
como qualquer outro equipamento existente, devem ser projectados, localizado e instalado
de maneira a evitar o risco de traumatismo das aves.


ALIMENTADORES E LINHAS DE BEBEDOURO - IMPACTE ESPERADO:

- Melhorar a gestão e o controlo do consumo de água e ração;
- Permitir a todas as aves acesso a este equipamento sem terem de competir entre si;
- Trabalhar em todas as condições meteorológicas;
- Melhorar o bem-estar dos animais (pintos);
- Aumentar a rentabilidade.
 Quadro

para controlo de ambientes avícolas - IMPACTE ESPERADO:

- Melhorar a organização e gestão;
- Trabalhar em todas as condições meteorológicas;
- Melhorar o bem-estar dos animais (pintos);
- Melhorar o impacto ambiental;
- Aumentar a rentabilidade.
 Sistema

de ventilação e humidificação - IMPACTE ESPERADO:

- Evitar picos de temperatura dentro dos pavilhões. O mesmo deve acontecer
relativamente à humidade;
- Melhorar a organização e gestão;
- Melhorar o bem-estar dos animais (pintos);
- Melhorar o impacte ambiental;
- Aumentar a rentabilidade.
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 Gerador

De forma a fazer face a eventuais falhas de energia este equipamento diminuirá o risco de
danificar todos os restantes equipamentos e consequentemente o bem-estar dos animais.
Este modelo tem um arranque automático por falha de rede principal.
Com estes investimentos pretendemos responder simultaneamente a critérios de
optimização zootécnica e à necessidade de prevenir e controlar os perigos microbiológicos,
tornando a saúde e a produtividade realidades indissociáveis.
Pois dentro da exploração avícola, a densidade animal (kg/m2/ano), a ventilação, o controlo
da temperatura e humidade relativa, o estado da cama, os programas de luminosidade e a
forma como se distribuem a água e os alimentos são aspectos fundamentais na nossa
actividade.

HIGIENIZAÇÃO/SANIDADE
LAVAGEM E DESINFECÇÃO DO PAVILHÃO E EQUIPAMENTO
A lavagem dos pavilhões efectua-se com máquinas de pressão e da seguinte forma:
Lavam-se os tectos, as paredes, as pipetas e por último o piso fazendo pequenos lanços.
As desinfecções têm como finalidade a destruição dos micróbios existentes no pavilhão e
equipamentos para evitar a contaminação dos bandos seguintes. Para isso deve-se
respeitar as dosagens dos produtos utilizados dadas pelo fabricante. Depois da lavagem, é
feita a desinfecção do pavilhão com máquinas de pressão molhando todas as superfícies e
equipamentos da mesma forma que se faz a lavagem.
A higienização do pessoal consiste na obrigatoriedade de duche. Todo o vestuário e
calçado utilizado são fornecidos pela empresa, sendo todo ele lavado nas instalações para
evitar riscos sanitários.
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LAVAGEM E DESINFECÇÃO DO DEPÓSITO DE ÁGUA, LINHAS DE ÁGUA E PIPETAS
A água para abastecimento da avicultura é proveniente de furo artesiano, que possui
licenciamento junto da ARH Centro. A água é enviada para um depósito central de 100 m 3
de material plástico a partir do qual são abastecidos todos os pavilhões avícolas.
Existe uma bomba de pressão que possui um depósito pressurizado sendo a partir deste
ponto que estão instaladas as tubagens correspondentes a cada pavilhão avícola.
O sistema de tratamento da água bruta compreende um ponto de desinfecção (derivados
de cloro) antes da água dar entrada no depósito de 100 m3.
Em cada pavilhão existem duas etapas de filtração entre as quais se faz contagem
volumétrica de consumos, adição de profilácticos (não regular) antes de a água ser
distribuída pelos bebedouros de pipeta.
As linhas de abastecimento de água bem como todas as pipetas são desinfectadas no final
de cada bando.

FUNCIONAMENTO
RECEPÇÃO DOS PINTOS
Na recepção das aves é necessário ter em conta os seguintes aspectos:
Receber os pintos em pavilhões limpos e desinfectados;
Ventilar para proporcionar ar fresco e eliminar gases;
À chegada colocar à disposição dos pintos ração e água;
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Figura 4 – Recepção dos pintos

ADMINISTRAÇÃO DE RAÇÃO
A alimentação é totalmente automática, efectuada por sem-fim transportador em tubagem
fechada, a partir do fundo dos silos. Em cada pavilhão existem 6 a 8 filas de comedouros
automáticos que recebem a ração descarregada pelos sem-fins em tremonhas de
alimentação de um sem-fim horizontal. Estes alimentam cada um, a respectiva fila de
comedouros.
A distribuição da ração é efectuada em horário previamente estabelecido. Isto permite que
não existam problemas sanitários, uma vez que as aves não comem ração derramada
(contaminada por bactérias).
O sistema é gerido por computador central, um para cada pavilhão.
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Figura 5- Linha de alimentação das aves

Figura 6- Silos de Ração
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ADMINISTRAÇÃO DE ÁGUA
A administração de água é muito importante para uma boa produção (crescimento e
engorda das aves), daí ser essencial que estas disponham de água a qualquer momento,
assegurando que a temperatura da água disponível é a ideal para as aves.
O abeberamento é efectuado por um sistema de bebedouros de pipeta, montados em tubo
PVC de fabrico especial para garantia de total frescura de água.
As linhas de água por onde esta circula para abeberamento das aves estão sempre sob
efeito dos desinfectantes, pois a desinfecção é efectuada á entrada do tanque geral de
abastecimento.

Figura 7- Casa da Bomba do poço

Figura 8- Depósito de água

Agropecuária Quinta do Toiral, Lda
Projecto de Exploração Avícola - Estudo de Impacte Ambiental

Página 32 de 167

Figura 9- Distribuição da água em cada pavilhão

Os equipamentos do aviário comedouros e pipetas são desinfectados no final da saída de
cada bando.
Os tratamentos profiláticos (vacinações) que são necessários realizar executam-se por via
oral e através do sistema de abeberamento das aves, individualmente em cada pavilhão.
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VENTILAÇÃO
A ventilação serve para retirar o excesso de temperatura, gases e humidade. Os
ventiladores são controlados por termóstatos, que entram em funcionamento de acordo
com a programação que esteja computorizada.

Figura 10-Ventiladores

AQUECIMENTO/ARREFECIMENTO
De forma a minimizar os gastos com energia para aquecimento e arrefecimento nos
pavilhões este processo desenrola-se da seguinte forma:
Foi instalada um forno de ar quente a biomassa (aparas de madeira//pellets) que é
utilizado para aquecimento de um circuito de ar que está em permanente circulação.
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Figura 11- Planta/Alçados dos Fornos de Ar Quente para cada pavilhão

A circulação de Ar faz-se em tubagem de formato circular executada em chapa metálica de
grande dimensão (DIN 400 mm) instalada longitudinalmente ao longo de cada pavilhão.
A circulação e renovação do ar ambiente são efectuadas por ventiladores instalados no
tecto dos pavilhões e que funcionam de acordo com a programação do computador.
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A humidade necessária é fornecida por aspersores de atomização que se encontram
instalados na parte lateral ao longo de todos os pavilhões.
A ventilação serve para controlar a temperatura e a humidade dentro dos pavilhões.
No período de Verão os ventiladores funcionam regra geral para retirar ar quente e regular
a humidade no interior dos pavilhões, mantendo os níveis de oxigénio necessários.
No período do Inverno os ventiladores destinam-se a retirar gases para evitar a
acumulação de ar quente.
Em qualquer das situações os ventiladores destinam-se á renovação do ar interior e à
extracção de gases e ao controlo da humidade.

Figura 12-Isolamento térmico na cobertura do pavilhão

ILUMINAÇÃO
A iluminação das aves durante os períodos nocturnos é gerida por computador. Os animais
devem ter períodos de obscuridade (descanso) para evitar mortes e contribuir ainda para
melhorar o índice de conversão.
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REMOÇÃO DE EXCREMENTOS
Após a saída das aves para abate procede-se à limpeza dos pavimentos, removendo por
arraste com equipamento mecânico as camas húmidas e misturadas com as excretas das
aves.
Esta limpeza é complementada com varredura igualmente realizada por equipamento
mecânico de modo a deixar o mínimo de sólidos nos pavimentos.
A remoção é feita para camião de transporte e os estrumes encaminhados para os
destinos previstos no Plano de Gestão dos Efluentes Pecuários.
Parte dos efluentes pecuários são utilizados nas áreas agrícolas adjacentes ou fora dessas
áreas em terrenos pertencentes á Agro-pecuária da Quinta do Toiral. Outros são cedidos a
agricultores para utilização em terrenos agrícolas, sendo feito registo destes destinatários e
das quantidades exportadas para eles.
A Agro-pecuária da Quinta do Toiral, Lda, possui um acordo com dois destinatários
licenciados para este fim que fazem a recolha esporádica dos estrumes produzidos na
exploração.
Após as operações de remoção dos sólidos é executada uma lavagem com água por meio
de máquina de pressão.

CONTROLO DE PRAGAS E INSECTOS
O controlo de pragas e insectos é fundamental para prevenção e controlo de doenças.
Os ratos são os principais transmissores de Salmonela Pasteurella e de Viroses. Para
combater as pragas é necessário tomar medidas preventivas tais como:
a)

Evitar a entrada de ratos nas instalações;

b)

Negar o acesso ao alimento;

c)

Reduzir o acesso aos locais de procriação;

d)

Evitar a acumulação de resíduos.
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Os postos de engodo e caixas rateiras carecem de uma inspecção regular, o vazio
sanitário é a melhor época para colocar o isco.

3.3.2. CAPACIDADE PRODUTIVA
A primeira fase do projecto ficará com uma área total de construção 5750,38 m2 e
poderá explorar uma capacidade de 107 000 aves por ciclo de engorda com uma
densidade de 18,6 aves/m2 para cumprimento do bem-estar animal.
Com a implementação da 2ª fase e as novas áreas de construção (5853,84 m2) a
exploração poderá explorar uma capacidade total de 126 810 aves por ciclo de engorda
com uma densidade de 18,6 aves/m2 para cumprimento do bem-estar animal.
Quadro 2- Inputs e Outputs

Inputs
Pintos/ano
Produção Ton/Ano
Rações (Ton/ano)
Camas (Ton /ano)
Água Total (m3/ano)
WC/Balneários (m3/ano)
Energia (kwh/ano)
Biomassa combustível (ton/ano)
Medicação (kg/ano)
Mão de Obra
Outputs
Aves (ton/ano)
Efluentes Pecuários estrumes (ton/ano)
Efluentes Pecuários chorumes (m3/ano)
Efluentes Domésticos (m3/ano)
Cadáveres (ton/ano)

107000 aves x 6
642000
1110,02
2078,5
192,6
3890
15
80250
195,2
70
2
107000 aves/bando
1110,02
570,7
69
15
3

226 810 aves x 6
1360860
2352,93
4405,8
408,3
8185,6
15
170107,5
413,8
140
2
226810 aves/bando
2352,93
1209,7
139,2
15
6,37

3.3.3. EXPLORAÇÃO
Os pavilhões da exploração avícola têm ambiente controlado e sistemas de alimentação
automáticos:
Sistemas de controlo das condições ambientais, nomeadamente sensores de
temperatura e humidade, para regulação da temperatura e sistemas de ventilação;
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Sistema de fornecimento de comida e água;
Sistemas de iluminação.
As aves (pintos do dia) dão entrada nos pavilhões com cerca de 1 a 2 dias de vida, já com
o programa de vacinação completo. Nessa altura possuem um peso médio de 40-60 g,
tendo como objectivo um peso médio vivo de cerca de 1200 g aos 28 dias de vida, sendo
retiradas uma parte das aves com este peso médio.
Durante o período de engorda, que decorre até cerca de cerca de 35/40 dias as aves
permanecem com iluminação artificial programada de acordo com os objectivos de
produção, cerca de 1900/2000 gr de peso vivo, nesta altura todas as aves são retiradas
dos pavilhões para serem comercializadas.
As matérias-primas são fornecidas por empresas devidamente legalizadas, as quais
emitiram declarações de conformidade do alimento relativamente à legislação em vigor,
uma vez que a própria firma não é possuidora de fábrica de rações.
A alimentação contempla uma mistura fabricada por especialistas e com acompanhamento
veterinário composta por: soja; milho; sêmea; fosfatos; cálcio granulado; suplementos.
A água fornecida provém de um furo, que possui licenciamento para as finalidades
previstas.
As lavagens são feitas apenas quando as aves são vendidas, altura em que além das
lavagens é feito também o vazio sanitário, ou seja, são aplicados desinfectantes não sendo
o

pavilhão

em

causa

ocupado

durante
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1.
2.
3.
4.

Legenda
Recepção de Ração
Furo Artesiano
Limpeza pelos S. Munic.
Estrume e Chorume

3

3.3.4. INFRA-ESTRUTURAS BÁSICAS
O estabelecimento tem abastecimento de energia eléctrica a partir da rede pública,
visto estar na proximidade de linhas de abastecimento irá realizar a modernização do
abastecimento no interior e proceder á implantação de um gerador de emergência.
O PT instalado terá uma potência de 47 kVA equipado com todos os equipamentos de
segurança para estes casos.

Figura 13-Posto de Transformação (PT) e Gerador de Emergência

O abastecimento de água é feito a partir de captação próprio particular, com
licenciamento pela entidade competente ARH do Centro.
Por não existir rede pública de abastecimento de água na área a água para todos os
fins será extraída do tanque geral de 100 m3.
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Foi entretanto requerido o Título de Utilização dos Recursos Hídricos para um furo de
reserva que se pretende executar caso a resposta da captação actualmente em
serviço não satisfaça as necessidades para a capacidade total prevista.
Apesar de próximo da Zona Urbana de Nelas, na vizinhança existir rede de
saneamento básico, prevê-se o encaminhamento dos efluentes do tipo doméstico
produzidos, para fossa séptica estanque. Estes efluentes serão retirados pelos
serviços competentes da C.M. de Nelas ou de outra entidade acreditada para esse fim.
Embora todo o processo de produção das aves, limpeza e desinfecção dos
equipamentos decorra em fase seca, poderão ocorrer derrames de líquidos (águas
residuais industriais); estas serão recolhidas em poço estanque de alvenaria de
cimento sofrendo decomposição parcial e sendo posteriormente encaminhados para
destino final adequado.
As águas pluviais recolhidas nas coberturas dos edifícios sofrem infiltração natural nos
terrenos adjacentes e situados a cotas inferiores. A nascente dos edifícios existem as
áreas de outras actividades agrícolas que consomem águas pluviais no seu processo
de desenvolvimento.

PRODUÇÃO DE ENERGIA TÉRMICA
Numa actividade como esta os consumos de energia para aquecimento e
condicionamento de ambientes interiores representam uma percentagem muito
elevada dos custos de exploração.
Por isso mesmo, as instalações modernas como esta, possuem normalmente paredes
e tectos em materiais isolantes e meios autónomos de produção da energia térmica
necessária ao aquecimento das aves jovens.
Procurando reduzir deste modo ao mínimo o consumo de energia da rede pública.
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Para esse fim cada pavilhão possuirá instalado um forno a biomassa (aparas/pellets
de madeira) o Ar quente produzido é utilizado para circular no interior de tubagem que
percorre o teto de cada pavilhão.
A circulação e renovação do ar ambiente será efectuada por ventiladores instalados no
pavilhão e que funcionam de acordo com a programação de computador.
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3.3.5. MATÉRIAS-PRIMAS
As matérias-primas utilizadas nesta exploração nos últimos anos tem sofrido enormes
oscilações devido às variações constantes no tipo de produção que o integrador tem
solicitado á exploração para dar resposta a condições de mercado.
No ano de 2014 a produção foi de frango do campo em regime extensivo em dois
pavilhões e de frango do campo em regime intensivo nos outros dois pavilhões.
Tendo em conta este facto não se apresentam os históricos de ―inputs e outputs‖ e
considera-se que o mais importante para o desenvolvimento do EIA, serão os
consumos potenciais para a 1ª fase e 2ª fase por serem dai que decorrerão os
impactes ambientais da implementação do projecto.

3.3.6. QUADRO DE PESSOAL DA EMPRESA
O regime laboral da empresa cinge-se a um só turno, das 8.00 às 12.00 e das 14.00
às 17.00 horas, estando afectos ao estabelecimento avícola 2 trabalhadores.

Quadro 3 – Trabalhadores da Exploração

TRABALHADORES

H

M

Total

2

0

2

3.3.7. ACÇÕES DE PROJECTO CONSIDERADAS
Considerando que a avaliação de impactes incide nas fases de construção e
exploração, enumeram-se em seguida as principais acções consideradas, incluindo as
que derivam dos projectos complementares.
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Fase de Construção dos Pav´s 0 e Nºs 5,6 e 7
Terraplanagem e aterro na área de construções
Movimentações de máquinas pesadas
Cargas e descargas de materiais de construção
Circulação e premência de pessoas da obra
Fase de Exploração da instalação
Cargas e descargas de Aves
Trasfega de matérias-primas
Limpeza e manutenção dos pavilhões
Produção, recolha e transporte de estrume das aves
Sistema de ventilação dos pavilhões
Circulação de veículos ligeiros e pesados

Fase de Desactivação
Movimentações de terras
Produção de Resíduos decorrentes da desactivação e da actividade humana
Circulação de veículos pesados
As acções dos projectos complementares não originam outras actividades (acções)
para além daquelas anteriormente enumeradas.
Os acessos viários serão todos feitos a partir da variante á estrada EN 234, via que se
situa na zona nascente dos terrenos pertencentes á Quinta do Toiral, onde se
desenvolve o projecto.
A entrada de máquinas pesadas e veículos para a fase de construção será feito pela
zona Norte da propriedade, a partir de um entroncamento de vias situado junto a uma
rotunda na variante à EN 234.
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3.4. PROJECTOS COMPLEMENTARES OU SUBSIDIÁRIOS
A Agropecuária Quinta do Toiral, Lda. desenvolve na instalação outras actividades
agrícolas que não se relacionam directamente com a actividade avícola de recria e
engorda de aves.
Neste contexto, esta actividade e a respectiva unidade enquadra-se no regime legal do
exercício da actividade pecuária.
A actual remodelação da instalação para esta capacidade de produção insere-se na
estratégia de crescimento natural da actividade principal da empresa desde que foi
formada no ano de 1978.
Na instalação, objecto do presente estudo, serão considerados os seguintes projectos
(acções) complementares:
Acessos Viários – Os acessos viários serão todos feitos a partir da variante á EN
234. A entrada para o perímetro sanitário da exploração avícola será feito pela zona
Norte da propriedade, a partir de um entroncamento de vias situado junto a uma
rotunda. Os acessos (caminhos públicos), serão melhorados numa extensão de cerca
de 500 metros e pavimentados com materiais não impermeáveis até á entrada para a
exploração avícola.
Linhas de Energia – Será solicitada á entidade fornecedora de energia a instalação
de ramal de abastecimento de energia ao complexo avícola. A instalação irá dispor de
meios autónomos de geração de energia para situações de emergência. Se vier a ser
viável pretende-se instalar produção de energia ―verde‖.
Abastecimento de águas – As águas destinadas ao consumo normal da actividade
avícola (abeberamento das aves, lavagens e desinfecções e criação de ambiente de
temperatura e humidade nos pavilhões) serão provenientes de poço existente e furo
artesiano a abrir para função de reserva, ambos a licenciar junto da entidade
competente ARH Centro.
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Aquecimento das aves – O aquecimento das aves será realizado com recurso a Ar
quente em circulação entre os Fornos de Ar Quente colocados no exterior dos
pavilhões e uma tubagem de aquecimento, situada ao centro de todos os pavilhões de
produção de aves.
Podemos deste modo admitir como projecto complementar nesta instalação a
tecnologia do aquecimento de AR com recurso a biomassa florestal como combustível
alternativo aos combustíveis fósseis.
Colectores de águas – Serão construídas redes de colectores de águas residuais
industriais (chorumes) a partir dos pavilhões existentes e a construir, até ás fossas
estanques de retenção temporária dos mesmos.
As águas residuais industriais, de caudal insignificante, serão conduzidas a poços de
recepção desses efluentes, de onde serão retirados para destino adequado.
As águas pluviais recolhidas nas coberturas dos edifícios terão como destino a
infiltração natural nos terrenos agrícolas situados a nascente e a cotas inferiores que
se encontram ocupados com culturas.
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3.5. PROGRAMAÇÃO TEMPORAL DAS FASES DE CONSTRUÇÃO, EXPLORAÇÃO E DESACTIVAÇÃO
Ano de 2015
Fase/Acção

1º Semestre
Jun

2º Semestre
Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Jan

Fev

Ano de 2016

Ano de 2017

1º Semestre

2º Semestre

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Ano 2018

Nov

Dez

1º Semestre

2º Semestre

Jan-Jun

Jul-Dez

Construções

Alteração dos
Pav 1,3 e 4
Construído
pavilhão 0
Construção dos
Pav 5 e 6
Construção Pav
7 e alteração
Pav2

Exploração

107000 LF

155000 LF

Desactivação

226810 LF

Movimentação
de terras

Não Previsto

Remoção de
resíduos e
limpeza

Não Previsto
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4. CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE ACTUAL
Como já foi amplamente afirmado atrás, a caracterização da situação de
referência/actual, a nível dos vários descritores ambientais, reportar-se-á à fase de
alteração/construção na 1ª fase do projecto, alteração/construção na 2ª fase do
projecto; Reportar-se-á á fase de Exploração por esta actividade já existir há mais de
30 Anos no local e Reporta-se como estabelecido nas normas técnicas a uma eventual
desactivação da instalação.
Na análise específica será tratado o conjunto de descritores correspondentes aos
elementos ambientais mais relevantes, considerando o local de inserção do projecto e
a sua tipologia e tendo em vista uma abordagem multidisciplinar e integrada das
matérias de ambiente e ordenamento do território.
Assim, os descritores analisados são:
Geomorfologia e Paisagem
Geologia
Solos e Ordenamento do Território
Recurso Hídricos Superficiais e Subterrâneos
Sistemas Ecológicos
Qualidade do Ar
Ruído
Gestão de Resíduos
Socio-economia
Rede Viária
Património Cultural

4.1. ANÁLISE ESPECÍFICA POR DESCRITIVO
4.1.1. GEOMORFOLOGIA E PAISAGEM
Segundo Cancela d’Abreu et al. (2004), a paisagem onde o projecto é instalado inserese na Unidade de Paisagem F 45A (Dão e Médio Mondego), do Grupo de Unidades de
Paisagem F (Beira Alta).
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Morfologicamente, o Grupo de Unidades de Paisagem F constitui um planalto, que é
drenado pelo sistema do Mondego, mas também pelo Vouga e Douro. Inclui várias
serras (Montemuro, Freita e Arada, Caramulo, Buçaco, Leomil e Lapa), zonas mais ou
menos onduladas e vales bem expressivos (Paiva, Vouga, Dão e Mondego).
Apesar das especificidades traduzidas por cada uma das unidades de paisagem
integradas neste grupo, há uma identidade comum associada à Beira Alta: a presença
constante dos povoamentos florestais, a prevalência das cores verdes durante todo o
ano; as manchas agrícolas constituídas por mosaico de pequenas parcelas, onde se
cultiva a vinha, o milho, os cereais de sequeiro, a batata, as árvores de fruto ou onde
se instalam os pastos viçosos; os muros de pedra, as oliveiras e/ou os cordões de
vinha a compartimentar os campos; os espigueiros; as linhas de água acompanhadas
por galerias de árvores frondosas. No essencial, são estes usos, bem como os
numerosos valores do património arquitectónico e a profusão de novas edificações
dispersas (as ―casas dos emigrantes‖) que definem o carácter da Beira Alta.
Apesar destes traços comuns, não deixa de ser uma paisagem de contrastes, entre os
elevados e sólidos blocos rochosos a que correspondem as serranias, com cumes
mais áridos e despovoados, e as zonas mais baixas, encostas e vales agrícolas onde
o clima é mais ameno e a terra fértil e húmida. Entre estes extremos, encontram-se os
espaços de transição – as colinas e encostas mais ou menos pronunciadas – repletas
de pinheiros e eucaliptos, em manchas contínuas e homogéneas, muitas vezes
calcinadas por incêndios dificilmente controláveis.
As variações altimétricas são significativas, resultando da presença das serras já
referidas, com altitudes compreendidas entre os 600 m e um pouco mais de 1000 m
(com excepção da Serra do Buçaco que só atinge cerca de 550 m, e da Serra de
Montemuro que quase chega aos 1400 m). No sopé dos ―Montes ocidentais‖, já na
transição para a Beira Litoral e ao longo dos principais vales, as altitudes baixam para
poente até cerca dos 100 m, enquanto no restante território dominam as
compreendidas entre 200 e 600 m.
A paisagem da Unidade de Paisagem F 45A (Dão e Médio Mondego) é complexa,
constituída por um conjunto de elementos relativamente variáveis, cada um adquirindo
maior ou menor importância em diferentes partes da unidade. Trata-se de uma
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unidade com paisagens bastante heterogéneas, mas onde padrões semelhantes se
repetem num planalto com colinas, tendo uma matriz de base florestal, onde
predomina o pinheiro e o eucalipto. É esta matriz comum e dominante que fundamenta
a consideração de uma grande unidade, sendo no entanto diferenciada uma subunidade F 45A, correspondente a uma parte do vale do Dão, onde se destaca a vinha,
embora sempre rodeada de povoamentos florestais.
Trata-se fundamentalmente de um planalto, com altitudes compreendidas entre os 600
e os 200 metros (desce no sentido nordeste – sudoeste), constituído no pormenor por
uma sequência de colinas e rasgado pelos vales do Dão, Mondego e Alva. A unidade
está rodeada por um conjunto de serras que também contribuem para definir o seu
carácter – as serras da Estrela e Lousã a sudeste, o Caramulo a noroeste e a serra da
Lapa a norte.
O padrão de uso do solo relaciona-se estreitamente com o relevo: as cumeadas e as
encostas mais declivosas encontram-se cobertas por matas, sobretudo de pinheiro
bravo e eucalipto. Nas zonas mais planas a ocupação é predominantemente agrícola.
Algumas áreas em zonas altas, com solos muito degradados e com afloramentos
rochosos frequentes, estão cobertas por matos. O vale do Dão é no geral aberto, com
vertentes de declive acentuado. Na parte superior dominam os matos e matas,
enquanto na parte inferior destas encostas está instalada sobretudo a vinha e algum
olival, sendo este espaço agrícola salpicado por um povoamento relativamente denso
e disperso. Quanto ao vale do Mondego, verifica-se uma variação, de mais largo e
agrícola a montante, onde também o povoamento é mais denso, tornando-se mais
fechado e florestal para jusante. O Alva corre num vale sempre bastante estreito e
encaixado.
A densidade populacional desta unidade é relativamente alta, apesar do predomínio
das áreas florestais. São numerosos os centros urbanos, destacando-se pela sua
dimensão e dinâmica as sedes de concelho. Mesmo no interior das grandes manchas
florestais surgem pequenos aglomerados com o respectivo anel envolvente de culturas
agrícolas e pastagens. Estas ―clareiras‖, apesar de já terem sido muito mais
significativas, constituem ainda um factor importante de diversificação de uma
paisagem que tende a tornar-se cada vez mais florestal e monótona. Muitos dos
pequenos ―valeiros‖ que subiam pelas encostas e que eram agricultados, bem como
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os antigos baldios que eram utilizados principalmente como pastagens comunitárias,
estão actualmente cobertos por matas.
Comparativamente às unidades de paisagem envolventes, nesta unidade é patente
uma mais intensa actividade económica, sobretudo junto de Viseu, das outras sedes
de concelho e ao longo das principais vias de comunicação, bem visível nas
numerosas casas de emigrantes, nas unidades industriais de pequena e média
dimensão, nas instalações de comércio e serviços, etc.
É uma unidade de paisagem com identidade média em que, num quadro geral de
planalto limitado por serras bem proeminentes, se verifica uma conjugação de várias
componentes que dão sentido global à paisagem, como sejam as colinas e pequenas
serras totalmente cobertas de matas uniformes; os vales com uma policultura rica e
variada, desenvolvida em parcelas diminutas e frequentemente bordejadas por
oliveiras e videiras; pomares e vinhas na base das encostas; vilas e aldeias antigas
com o seu carácter diminuído por construções recentes, banais e dispersas numa
envolvente alargada.
Em termos gerais, pode afirmar-se existir uma adequação dos usos às características
biofísicas presentes. A partir de uma análise mais fina verifica-se, no entanto, que a
coerência de usos tem falhas importantes, nomeadamente no que diz respeito:
-

Aos povoamentos florestais extremos e contínuos cobrindo superfícies muito
extensas;

-

À dispersão das edificações ao longo de estradas e caminhos, por vezes
construídas nas terras férteis dos vales, outras em plenas áreas florestais.

Esta homogeneidade da floresta de produção é um factor limitante da ―riqueza
biológica‖desta unidade de paisagem, embora os usos diversificados nas manchas
agrícolas, a existência de sebes e galerias ripícolas bem constituídas, a presença de
frequentes áreas de mato, constituam factores positivos em termos de biodiversidade.
Não estão aqui presentes paisagens raras, nem elementos invulgares que mereçam
ser especialmente destacados.
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Trata-se de uma unidade cheia de contrastes e surpresas, tanto no espaço como no
tempo – a um ambiente florestal insípido e uniforme segue-se um vale com enorem
diversidade de texturas e cores que variam continuamente ao longo do ano, um
tranquilo espelho de água de uma albufeira ou um rio caudaloso bordejado por
vegetação luxuriante; a zonas mais altas e relativamente agrestes, com uma rala
vegetação rasteira e vastos horizontes, seguem-se encostas declivosas, densamente
florestadas, surgindo depois uma grande vila em que se misturam antigas igrejas,
casas nobres e sóbrias construções de alvenaria com prédios recentes e habitações
com a inconfundível marca da emigração.
A área do projecto encontra-se a cerca de 1 km a Oeste de Nelas, numa área semiflorestada. O local de implantação corresponde a uma vertente suave planalto com
inclinações para o sul. A sul da área do projecto, encontra-se uma área com
exploração agrícola.
A envolvente da área do projecto está florestada (figura seguinte), sendo a floresta
constituída essencialmente por pinheiros. A florestação impede uma vista alargada,
com excepção para o Sul, sendo as instalações visíveis a partir da povoação mais
próxima (Nelas). As vertentes do terreno são suaves, as cotas variam entre os 410 e
429 m.

Figura 14-À esquerda: Envolvente florestada da área do projecto; à direita: Vista de Nelas a partir
da área do projecto.
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4.1.2. GEOLOGIA
A área de Portugal Continental é constituída pelas seguintes grandes unidades
geológicas (Figura seguinte):
-

O Maciço Hespérico, com formações rochosas precâmbricas e paleozóicas,
que ocupa quase ¾ do território de Portugal Continental. As rochas
constituintes correspondem ao ―soco cristalino‖ e formaram-se durante o ciclo
hercínico e anteriormente. Localmente, este maciço é coberto por formações
continentais cenozóicas e tardi-mesozóicas.

-

As Orlas Ocidental e Algarvia (ou Meridional), cujos depósitos têm origem no
Mesozóico e no Cenozóico (Terciário e Quaternário). São compostas,
essencialmente, por rochas sedimentares, parcialmente afectadas pelo ciclo
alpídico. As orlas compreendem, principalmente, as áreas da Estremadura, a
bacia do Tejo-Sado e a parte sul do Algarve.

A área do projecto encontra-se numa zona constituída por rochas do maciço
hespérico.

Figura 15- Esboço geológico de Portugal. Adaptado de
ROCHA (1976).
1 – Cenozóico; 2 – Mesozóico; 3 – Paleozóico e
Precâmbrico do soco hercínico.
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O Maciço Hespérico
Distinguem-se várias unidades geoestruturais, caracterizadas pela ocorrência de
rochas de várias idades e pelas diversas formas de deformação. De nordeste para
sudoeste, reconhecem-se as seguintes zonas (Figura seguinte):
-Zona Cantábrica (ZC)
-Zona Astúrico-Leonesa (ZAL)
-Zona Centro-Ibérica (ZCI) incluindo sequências autóctones e alóctones (Sub-zona
Galaico-Transmontana – zGT)
-Zona Ossa-Morena (ZOM)
-Zona Sul Portuguesa (ZSP)

Figura 16- Zonas paleogeográficas e tectónicas do Maciço Hespérico (adaptado da Carta Tectónica
da Península Ibérica, segundo Ribeiro et al., 1979). Áreas ponteadas: Coberturas adjacentes ao
Maciço Hespérico.
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Em Portugal Continental, as primeiras duas zonas não são representadas. As zonas
são separadas por acidentes tectónicos importantes, o que sugere o controlo da
zonabilidade por falhas profundas que separam compartimentos da crosta terrestre de
natureza diferente (Ribeiro et al., 1979). Várias zonas incluem ou correspondem a
―terrenos‖, unidades tectónicas inicialmente independentes, que foram incluídas no
Maciço Hespérico devido à colisão de placas tectónicas (Ribeiro, 2006).
Nas zonas internas do Maciço Hespérico (ZAL, ZCI e ZOM), formações do
Precâmbrico e do Paleozóico inferior estão melhor representados, a deformação é
mais intensa e o magmatismo e metamorfismo sinorogénicos são mais intensos,
dando origem a grandes afloramentos graníticos e de xistos metamórficos. As zonas
externas (ZC, ZSP) distinguem-se pela predominância de formações do Paleozóico
superior, bem como por uma deformação, um magmatismo e um metamorfismo
sinorogénicos menos acentuados.
A orogenia hercínica na Península Ibérica decorreu entre o Devónico médio e o
Estefaniano (Carbónico superior), podendo distinguir-se duas fases principais. A
primeira fase ocorreu entre o Devónico médio e o Viseano (Carbónico inferior). A
segunda fase é de idade Westefaliana (Carbónico superior). Esta orogenia foi
acompanhada por um metamorfismo regional e por um magmatismo sinorogénico.
Devido à localização do projecto na zona Centro-Ibérica, apenas esta será objecto de
um estudo mais pormenorizado.

Zona Centro-Ibérica
A zona Centro-Ibérica é limitada, a nordeste, pela zona Astúrico-Leonesa. A oeste e a
sul, o contacto com a zona de Ossa-Morena corresponde, respectivamente, ao
conjunto de falhas entre Porto e Tomar, e à zona de cavalgamentos Ferreira do
Zêzere-Badajoz-Córdova, com um deslocamento da zona de Ossa-Morena para cima
da zona Centro-Ibérica. No sector nordeste da zona Centro-Ibérica encontra-se a subzona Galáico-Transmontana, com formações com alto grau de metamorfismo e de
composição básica e ultrabásica predominante. Esta zona é considerada como sendo
composta por terrenos alóctones, transportados, por carreamento, para cima da zona
Centro-Ibérica.
Agropecuária Quinta do Toiral, Lda
Projecto de Exploração Avícola - Estudo de Impacte Ambiental

Página 56 de 167

As rochas constituintes da zona Centro-Ibérica são caracterizadas por uma série de
tipo ―flysch‖, composta por xistos e grauvaques metamorfizados (―Complexo XistoGrauváquico, de idade câmbrica e précâmbrica superior), e por rochas magmáticas
granitóides sin-orogénicas e pós-orogénicas (Figura seguinte).

Figura 17- Principais unidades geológicas da zona Centro-Ibérica. De: Dias (2006)

Localmente, o Complexo Xisto-Grauváquico é sobreposto por quartzitos de idade
ordovícica (―quartzito armoricano‖). Em núcleos de sinclinais podem ocorrer
metassedimentos de idade silúrica, devónica e carbónica. O contacto entre o
Complexo Xisto-Grauváquico e os quartzitos é discordante. Devido à sua elevada
dureza, os quartzitos distinguem-se morfologicamente formando cristas no relevo
(Portas do Ródão, Serras de Nisa, de Buçaco, etc.).
Para além das formações rochosas referidas, a zona Centro-Ibérica é caracterizada,
sobretudo, pela existência de rochas granitóides em extensões consideráveis, da série
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alcalina e da série calco-alcalina, sin- e pós-tectónicos. As rochas básicas aparecem
de forma bastante subordinada.
O projecto situa-se na zona dos granitos tardi- e pós-orogénicos que são objecto do
estudo que segue.
Situação Geológica no Local do Projecto
A região onde se implantará o projecto é essencialmente de natureza granítica. O
granito ai existente corresponde a um granito monzonítico, calco-alcalino, porfiróide,
com grão médio a grosseiro. A rocha contém frequentemente biotite e megacristais
feldspáticos (figura seguinte).

Figura 18- Aspecto de granito não alterado, no local do projecto. Distinguem-se os cristais
feldspáticos.

Na zona do projecto, o granito encontra-se em estado avançado de alteração. A rocha
torna-se frouxa, o que origina uma maior permeabilidade à água. A alteração do
granito pode conduz à formação de saibro, que existe à superfície no local do projecto
e que pode atingir espessuras superiores a dois metros (figura seguinte).
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Figura 19- Aspecto de granito alterado, transformado em saibro, no local do projecto.

Localmente, ocorrem granitos não ou pouco alterados na área da instalação avícola.
Nestes locais é possível observar a fracturação do granito, que aumenta a
permeabilidade, pelo menos, na zona mais superficial. As fracturas e diaclases têm
origem tectónica ou foram provocadas por descompressão (figura seguinte).

Figura 20 – Granito pouco alterado e fracturado na área do projecto.

Frequentemente, encontram-se filões no seio dos granitos, cujo material mineral
encheu as fendas abertas. Este material pode ser composto por quartzo, feldspato ou
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minerais de minérios metálicos. No local do projecto, foi detectado um filão de quartzo
com cerca de 0,2 m de espessura (imagem ao lado).

Figura 21 – Filão de quartzo situado no local do projecto

4.1.2.1. Sismicidade
A actividade sísmica em Portugal continental resulta de fenómenos ocorridos, por um
lado, no limite entre as placas europeia e africana (sismicidade inter-placas), e, por
outro lado, no interior da placa de Eurásia, ao longo de falhas activas (figura seguinte).
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Figura 22- Carta dos
epicentros de sismos
ocorridos durante o
período de 9/2/1902 e
25/10/1975 (de
Ribeiro et al., 1979).

Os grandes sismos históricos tiveram o epicentro na zona de subducção da placa
africana para baixo da placa euro-asiática, a sul do Banco de Gorringe. O sismo mais
destrutivo foi o de 1 de Novembro de 1755, com uma magnitude de entre 8,75 e 9,
acompanhado por um tsunami com uma altitude de ondas de 15 metros. O sismo de
Benavente, de 28 de Fevereiro de 1969, atingiu a magnitude de 8 e teve a sua origem
também no movimento na referida zona de subducção, cuja energia foi transmitida ao
longo de uma falha activa (Ribeiro et al., 1979).
No interior da placa, a sismicidade é mais difusa. As falhas com actividade sísmica
correspondem aos grandes acidentes tardi-hercínicos indicados pelos canhões
submarinos, que se prolongam no fundo do mar. Na terra, os epicentros coincidem, de
modo grosso, com as grandes falhas a nível do soco que foram reactivadas durante a
fase de compressão miocénica e que apresentam sinais de actividade tectónica
recente (figura seguinte).
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Figura 23- Carta
sismotectónica de Portugal
continental (de: INMG)

As cartas das duas figuras anteriores mostram também que os sismos ocorridos entre
1902 e 1975 na área do projecto não ultrapassaram a magnitude 5, o que corresponde
a um sismo médio.
A figura seguinte apresenta o mapa de risco sísmico, definido no regulamento de
segurança RSAEEP (Decreto-Lei n.º 235/83, de 31 de Maio). A área do projecto está
situada na zona C, o que corresponde a um risco sísmico moderado. Para evitar
eventuais prejuízos provocados por um sismo, a construção das estruturas deve ser
efectuada conforme o regulamento de segurança RSAEEP.
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A – Risco muito elevado
B – Risco alto
C – Risco moderado
D – Risco baixo
Figura 24- Mapa do risco sísmico em Portugal continental. De: www.prociv.pt

4.1.2.2. Valores Geológicos
Na área afectada ao estabelecimento, e na sua envolvente próxima, não se conhecem
valores geológicos com interesse científico, dignos de preservação, pelo que o
projecto não induz quaisquer impactes neste domínio.

4.1.2.3. Recursos Minerais
A

zona

Centro-Ibérica

caracteriza-se

pela

predominância

das

formações

metassedimentares incluídas no Complexo Xisto-Grauváquico (CXG), que consiste
numa série tipo ―flysch‖ com idade provável do Câmbrico-Precâmbrico superior.
Caracteriza-se ainda pela existência de grandes áreas dominadas por granitóides
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alcalinos e calco-alcalinos, nos quais se podem distinguir vários tipos de granitos,
alguns com potencial de servir como pedra ornamental ou de construção.
No sector Douro-Beiras (Faixa Carbonífera do Douro) existem formações de origem
continental, do período Carbónico, onde laboraram várias minas de carvão.
A zona Centro-Ibérica caracteriza-se ainda
1) Pela ocorrência de importantes mineralizações de estanho e/ou volfrâmio,
geralmente associadas ao contacto entre os granitos e os metassedimentos,
ocorrendo em filões quartzosos ou em pegmatitos;
2) Pela existência de metais preciosos, frequentemente associados ao arsénio e
antimónio, como sucede, por exemplo, na Faixa de Ouro-Antimónio na área de
Valongo-Gondomar a Este do Porto;
3) Pela existência de mineralizações de urânio (a sul e oeste da Guarda), muitas das
quais já esgotadas, relacionadas com fenómenos tectónicos e metalogénicos
tardios que afectaram os granitos calco-alcalinos pós-tectónicos;
4) Pela existência de várias ocorrências filonianas de arsénio (por exemplo, mina do
Pintor, fundamentalmente com arsenopirite) e metais base, habitualmente com
galena, esfalerite e calcopirite (Cu, Pb e Zn), em particular entre Albergaria-aVelha e Sever do Vouga (por exemplo, minas do Palhal, Talhadela e Braçal) e
junto ao rio Alfusqueiro (mina das Talhadas), todas sensivelmente a leste de
Aveiro.
Apesar da intensa exploração de urânio na região, actualmente encerrada, não existe
actividade mineira na proximidade do projecto. Dado que o projecto não implica obras
subterrâneas, eventuais explorações mineiras não serão afectadas.

4.1.3. SOLOS E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
4.1.3.1. Pedologia
Segundo o Atlas do Ambiente, os solos da área do projecto correspondem a
cambissolos húmicos associados a cambissolos dístricos, provenientes da alteração
de rochas magmáticas. Trata-se de solos pouco evoluídos (Cerqueira, 2001), com
espessura mediana, de cor parda escura a parda amarelada, de textura arenosa, com
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bastante saibro, cascalho e calhaus (figura seguinte). São pouco ou medianamente
compactados e apresentam bastante porosidade. A capacidade de retenção de água e
de nutrientes é baixa. A sua consistência é branda a ligeiramente dura, não plástica e
não adesiva. Contêm teores baixos a medianos de matéria orgânica, fósforo e
potássio assimiláveis, ácidos, baixo teor de bases, e têm uma pequena/média
capacidade de troca catiónica e baixo grau de saturação.
Em geral, os solos deste tipo são pouco a moderadamente férteis, com aptidão
condicionada e/ou moderada para a agricultura. Na área do projecto, o solo é ocupado
parcialmente por vegetação de elevado porte, sendo assim propício à deposição de
material e a uma maior preservação dos seus horizontes característicos. Devido ao
relevo pouco acentuado e ligeiramente ondulado e inclinado, a erosão tem pouca
importância, sendo as perdas de material pouco significativas, em comparação com as
zonas com condições topográficas menos favoráveis.

Figura 25– Perfil do solo no local do projecto em cima de granito alterado (saibro). Observa-se o
carácter pedregoso e a textura arenosa.

De acordo com o Atlas do Ambiente, a área do projecto encontra-se numa mancha de
solos com qualidades muito fracas. A Carta de Capacidade de Uso do Solo do Atlas
do Ambiente atribui o solo existente na área do projecto à classe F (uso não agrícola,
florestal). Esta classificação corresponde ao uso do solo (conforme CORINE Land
Cover 2006): florestas de resinosas.
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Imediatamente a sul da área do projecto, e provavelmente devido à existência da
ribeira de Travassos, os solos são classificados como sendo de classe A (sem limites
para a agricultura), com suficiente fertilidade para permitir a actividade agrícola (figura
seguinte). Por esta razão, os terrenos da envolvente imediata a sul correspondem à
área da RAN.

Figura 26-Vinhas na envolvente da área do projecto.

4.1.3.2. Ordenamento do Território e Condicionantes
O Plano Director Municipal de Nelas aprovado em Resolução do Conselho de
Ministros nº 66/93,encontrou-se em vigor até á publicação da 1ª Revisão do PDM.
O PDM em vigor actualmente foi publicado no Diário da República em 2-01-2014.

No nº 1 do artº 15º (Título IV capítulo I) do Regulamento PDM é classificado o solo em
duas classes Rural e Urbano.
No artº 16º definem-se as categorias e subcategorias de qualificação do uso do solo.
Espaços Agrícolas de Produção; Espaços Florestais de Produção; Espaços Afetos à
Exploração de Recursos Geológicos; Espaços de Reposição Ambiental; Aglomerados
Rurais e Áreas de Edificação Dispersa.
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As áreas de implantação da propriedade rústica (cerca de 12,0 hectares) alvo do
presente estudo estão incluem Espaço Agrícola de Produção, Espaço Florestal de
Produção e ainda áreas pertencentes à Estrutura Ecológica Municipal.
(fonte: Carta de Ordenamento do PDM – SET.2013)
A área de implantação do projecto anteriormente referida possui igualmente áreas
incluídas nas servidões RAN e REN – Áreas de Máxima Infiltração (fonte: Plantas de
Condicionantes RAN e REN do PDM – SET.2013)
No entanto nestas áreas não se realizará nenhuma intervenção urbanística (i.e. não
estão previstas construções)
O projecto desenvolve-se na envolvente Oeste do aglomerado urbano sede do
concelho de Nelas e a Este do Aglomerado Urbano de Vilar Seco.
O tráfego rodoviário de acesso é feito pela variante á EN 234 estrada pertencente á
Rede Rodoviária Nacional
Na Planta de Outras Condicionantes do PDM podemos verificar que a zona Oeste da
área da instalação está referenciada como Zona de Servidão ―non edificandi‖ para o
Itinerário Complementar (IC 12) previsto. (fonte: Plantas Outras Condicionantes do
PDM – SET.2013)
Retomando a análise ao documento PDM o Título V no capítulo III trata sobre os
Espaços Agrícolas de Produção, enquanto o capítulo IV trata sobre os Espaços
Florestais de Produção.
O artº 47 identifica e define as prioridades para ocupação dos espaços agrícolas,
referindo que

—

Os Espaços Agrícolas de Produção caracterizam -se pela sua

reconhecida potencialidade para a exploração e a produção agrícola e pecuária, tendo
ainda como função contribuir para a manutenção do equilíbrio ambiental do território,
para a promoção da extensão da área agrícola condicionada e para a salvaguarda de
unidades de paisagem agrícola e destinam -se à manutenção e desenvolvimento do
potencial produtivo, segundo formas de aproveitamento agrícola ou agro-pecuário que
conservem a fertilidade dos solos.
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No nº 3 do mesmo artigo refere-se que sem prejuízo das restrições aplicáveis às áreas
da Estrutura Ecológica Municipal, as Instalações directamente adstritas às
explorações pecuárias são usos compatíveis.
O artº 49 identifica e define as prioridades para ocupação dos espaços florestais,
referindo que— Os espaços florestais de produção caracterizam -se por serem áreas
particularmente vocacionadas para os usos florestais, destinando -se para além da
preservação do equilíbrio ecológico e da valorização paisagística, à promoção da
produção florestal e de actividades associadas a esta.
No nº 2 do mesmo artigo refere-se que sem prejuízo das restrições aplicáveis às áreas
na Estrutura Ecológica Municipal e do previsto no PROF Dão Lafões, são usos
compatíveis dos espaços florestais de produção:
a)

As instalações directamente adstritas às explorações agrícolas, pecuárias, florestais

ou de exploração de recursos geológicos;
As construções previstas para a 1ª fase do projecto – Remodelação dos Pavilhões
nºs 1,2,3 e 4 e construção do Pavilhão 0 respeitam os regimes de edificabilidade nos
Espaços Agrícolas de Produção e nos Espaços Florestais de Produção.
As construções projectadas para a 2ª fase do projecto – Ampliação do Pavilhão 2 e
construção dos Pavilhões nºs 5, 6 e 7 irão respeitar os regimes de edificabilidade nos
Espaços Agrícolas de Produção e nos Espaços Florestais de Produção.
No Anexo IV apresentam-se as localizações do projecto com referência às áreas
sensíveis de acordo com a definição do artº 2 do RJAIA – Áreas Sensíveis
Consultado o Mapa da Rede Nacional de Áreas Protegidas (fonte: www.icnf.pt) na
área não existem áreas protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º
142/2008, de 24 de Julho;
O Plano Sectorial da Rede Natura 2000. Foi consultada a página do ICNF (fonte:
www.icnf.pt) tendo sido verificado que na envolvente da área em estudo existe uma
área classificada que se situa a mais de 10 km do local – Sitio Carregal do Sal.
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O Sitio possui código PTCON 0027 e ocupa áreas nos concelhos de Carregal do Sal,
Oliveira do Hospital, Seia e Tábua.
As áreas pertencem aos códigos NUT –PT124-Pinhal Interior Norte – 70%, PT 125Dão-Lafões – 15% e PT 127-Serra da Estrela – 15%
No concelho de Nelas encontram-se ainda em vigor os seguintes instrumentos de
gestão territorial – IGT.
Plano de Gestão de Bacia Hidrográfica do Vouga-Mondego-Lis - RH4
Este instrumento de gestão irá ser abordado no ponto 4.1.5 - Descritor dos Recursos
Hídricos
Plano Regional de Ordenamento Florestal de Dão-Lafões – A caracterização da
situação na envolvente da área do projecto segundo os dados deste instrumento de
gestão estão enunciadas no ponto 4.1.4.3 – Actividade Florestal.
O PROF do Dão-Lafões também surge articulado com o PRODER, neste documento
são definidos objectivos específicos da sub-região homogénea – Floresta da Beira
Alta.
São apontados modelos de Silvicultura que serão prioritários. Para a área do concelho
de Sátão são referidos os seguintes modelos.
Povoamento puro de Castanheiro em alto fuste para produção de lenho.
Povoamento puro de Castanheiro em talhadia para produção de lenho.
Povoamento puro de Carvalho-alvarinho para produção de lenho.
Povoamento puro de Carvalho-negral para produção de lenho.

Programa Nacional da Politica de Ordenamento do Território no seu relatório final
(Dezembro de 2006) apontava para a Região Dão-Lafões – Opções para o

Desenvolvimento do Território para o período de 2007-2013.
Das listadas referimos Três:
-- Preservar as condições de genuinidade dos produtos regionais de qualidade e
reforçar a sua projecção e imagem nos mercados nacionais e internacionais;
-- Fomentar o turismo através da criação de um produto turístico sub-regional que
combine o potencial existente nas múltiplas vertentes: cultura e património, natureza e
paisagem, turismo activo, termalismo e turismo de saúde, enoturismo, gastronomia;
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-- Estruturar o sistema urbano sub-regional, apostando na especialização e na
complementaridade de equipamentos, infra-estruturas e funções urbanas, suportadas
por soluções eficientes e inovadoras de mobilidade.
Este instrumento de gestão foi materializado na Região do Dão-Lafões pela publicação
do Programa Territorial de Desenvolvimento Dão-Lafões que definiu projectos
estruturantes para a Região a serem executados no período deferido (2007-2013).

Conclui-se assim que a ampliação justifica-se no local por ter tido início antes da
publicação do PDM e também por se enquadrar nos objectivos de alguns dos
instrumentos de gestão territorial aplicáveis.
Por fim também se justifica pela necessidade de dar continuidade á empresa,
proporcionar o seu desenvolvimento/crescimento e contribuir para aumento da
economia municipal.

4.1.4. OCUPAÇÃO E USO DO SOLO
4.1.4.1.Clima
A caracterização climática da zona do estabelecimento da Exploração Avícola da
Quinta do Toiral, pertencente à Agropecuária Quinta do Toiral, Lda., foi efectuada com
base em dados registados na estação meteorológica de Viseu, localizada à latitude de
40º 40'N, longitude 7º 54' e a uma altitude de 443 metros. Os dados consultados dizem
respeito ao período de 1951 a 1980.
Os dados relativos à precipitação foram retirados dos registos da estação Udométrica
de Castro Daire, localizada à latitude de 40º 54'N, longitude 7º 57'W e a uma altitude
de 575 metros, e dizem respeito ao período de 1951 a 1980.

TEMPERATURA DO AR
No seguinte apresenta-se uma síntese, onde podem ser verificados os principais
parâmetros das condições térmicas registadas na estação climatológica de Viseu.
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Quadro 4 -Síntese dos principais indicadores do regime térmico –
Estação climatológica de Viseu

Média Mensal

Médias
Extremos
Absolutos

Média Anual

13,0 ºC

Mínimo

2,1ºC (Jan)

Máximo

28,4ºC (Jul)

Amplitude

26,3ºC

Mínimo

7,0ºC (Jan)

Máximo

19,0ºC (Ago)

Mínimo

-8,5ºC (Fev)

Máximo

38,5ºC (Ago)

Período Tmin<0

Out-Mai

Fonte – Valores da Temperatura do Ar INMG, 1991

Verificou-se que a temperatura média anual é de 13,0ºC. O mês que registou os
valores mais elevados foi o mês de Agosto, sendo o mais frio o mês de Fevereiro.
A evolução anual dos valores médios mensais das temperaturas, mínimas e máximas,
e dos valores absolutos está representada no Quadro seguinte..

Quadro 5 - Valores da Temperatura do Ar INMG, 1991
Mês
Jan.
Fev.
Mar.
Abr.
Mai.
Jun.
Jul.
Ago.
Set.
Out.
Nov.
Dez.
Ano

Mensal
6,6
7,4
9,3
11,3
14,6
17,8
20,5
20,0
18,0
14,4
9,4
7,0
13,0

Temperatura do Ar
T(ºC) – Méd.
Máx
11,1
12,1
14,4
17,1
20,7
24,6
28,4
28,3
25,1
20,8
14,4
11,5
19,0

T(ºC)
Min
2,1
2,8
4,2
5,5
8,4
11,1
12,6
11,7
10,8
8,0
4,3
2,4
7,0
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Máx
19,0
22,5
27,5
28,5
34,0
37,0
38,2
38,5
37,3
31,0
27,4
22,2
38,5

Min
-7,5
-8,5
-5,5
-3,8
-1,5
2,0
5,5
4,0
1,1
-2,8
-6,2
-6,5
-8,5
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VENTO
Os valores de vento foram registados em função da velocidade média para cada rumo,
foram obtidos a partir da estação climatológica de Viseu, relativo aos anos de 1951 e
1980.
A direcção do vento predominante é Nordeste e Sudoeste com uma velocidade média
de 6,7 Km/h e 6,3 Km/h, respectivamente.

PRECIPITAÇÃO E EVAPORAÇÃO
A precipitação média anual apresenta o valor total de 1 717,3 mm na Estação
Udométrica de Castro Daire, localizada à latitude 40º54’N, longitude 7º57’W e a
altitude do solo no local é de 575 m, em que o valor mais elevado foi registado no mês
de Janeiro com 253,7 mm e o valor mais reduzido pertence ao mês de Julho com 18,5
mm.
A evaporação é inversamente proporcional à precipitação e directamente proporcional
à temperatura, o que faz com que o período mais seco seja aquele onde a evaporação
é mais intensa e por consequência a evapotranspiração também. Assim, com base em
dados consultados e na fórmula de Gaussen (INMG, 1991), verificou-se que se está
perante uma região muito húmida com um período húmido durante 10 meses e
apenas 2 meses de período seco.
NEBULOSIDADE
Os dados relativos à nebulosidade registados na estação climatológica de Viseu dizem
respeito ao período das 9 e 18 horas e apresentam-se no quadro seguinte.

Quadro 6 - Registo de Nebulosidade
Mês
9 Horas N
(0-10)
18 Horas
N (0- 10)

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Ju.

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Ano

6

6

6

5

5

4

3

3

4

5

5

5

5

6

6

6

5

5

4

3

3

4

5

5

5

5
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NEVOEIRO
Os valores de Nevoeiro em número de dias registados na Estação Climatológica de
Viseu apresentam-se no quadro seguinte.
Quadro 7 – Registo de Nevoeiro
Mês
Nevoeiro

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Ano

2,0

1,9

1,1

1,4

1,6

2,1

3,3

3,3

2,3

2,5

2,2

2,6

26,3

Verifica-se uma média de 26 dias de nevoeiro por ano, sendo mais frequente nos
meses de Julho e Agosto.

GEADA
Os valores de Geada registados em número de dias na Estação Climatológica de
Viseu apresentam-se no quadro seguinte.
Quadro 8 – Registo de Geada
Mês
Geada

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Ano

13,1

10,4

6,1

2,9

0,6

0,1

0,0

0,0

0,0

1,4

6,9

11,5

53,0

A ocorrência de geada verifica-se durante nove meses do ano, mas é em Dezembro,
Janeiro e Fevereiro que ocorre em maior número de dias (entre 10 e 13 dias).

SOLO COBERTO DE NEVE
Os valores de solo coberto de neve registados em número de dias na Estação
Climatológica de Viseu apresentam-se no quadro seguinte.

Quadro 9 – Registo de Solo coberto de neve
Mês
Solo/Neve

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Ano

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

A ocorrência de geada verifica-se durante nove meses do ano, mas é em Dezembro,
Janeiro e Fevereiro que ocorre em maior número de dias (entre 10 e 13 dias).
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HUMIDADE RELATIVA
Os valores de Humidade Relativa do Ar registados na estação climatológica de Viseu
apresentam-se no quadro seguinte
Quadro 10 – Registo de Humidade Relativa
Mês
9
Horas
18
Horas

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Ano

84

82

77

71

71

68

67

69

74

80

82

85

76

79

72

67

60

60

58

52

60

62

73

78

80

67

Os valores da humidade relativa do ar, considerados para este estudo foram os que se
registaram às 18 horas, uma vez que estes são normalmente os valores
representativos do valor médio diário.
Os valores registados na estação climatológica de Viseu apresentam-se elevados ao
longo do ano, sendo estes superiores a 52% de humidade relativa do ar (18 Horas).
CLASSIFICAÇÃO CLIMÁTICA
Atendendo ao climograma para a estação climatológica de Viseu de acordo com os
limites fixados por Koppen (40 mm para a precipitação e 18ºC para a temperatura
média do ar) o ano pode dividir-se nos seguintes períodos:
Períodos do Ano
Chuvoso Frio

Meses de Duração
Janeiro a Junho e Outubro a Dezembro

Seco Frio
Chuvoso Quente
Seco Quente

----Setembro
Julho a Agosto

De acordo com a classificação de Koppen, o clima da região é do tipo mesotérmico
temperado muito húmido com estação seca no Verão. È um clima tipicamente
mediterrânico com influência oceânica.
SÍNTESE DAS CONDIÇÕES CLIMATOLÓGICAS / SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
De acordo com os dados recolhidos junto da Estação Climatológica de Viseu e
Estação Udométrica de Castro Daire, apresenta-se de seguida uma síntese dos
valores determinados.
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Quadro 11 – Síntese das condições climatológicas

Parâmetros

Valores
Registados

Temperatura Média (ºC)
Vento
Precipitação (mm)
Nebulosidade (nº de dias)
Nevoeiro (nº de dias)
Geada (nº de dias)
Solo Coberto de Neve (nº de
dias)
Evaporação Total Anual (mm)
Humidade Relativa do Ar (%)

Mensal
Máxima
Mínima
Direcção Predominante
Velocidade Média Anual
(Km/h)
Total Anual
Máxima diária
9 horas (média anual)
18 horas (média anual)
Total Anual
Total Anual
Total Anual
18 horas

13,0
28,4
2,1
NE – SW
4,5
1717,3
140,6
5
5
26,3
53,0
0,2
1011,1
67

Em resumo a região considerada interior beneficia de uma posição privilegiada pela
penetração das massas de ar marítimo através do corredor da Bacia Hidrográfica do
Rio Vouga e Mondego e dos seus afluentes. Para efeitos climáticos considera-se
inscrita na Região Atlântica Norte ou Setentrional ―Beira-Alta‖.
È uma região com um clima mesotérmico temperado húmido que se caracteriza por
possuir clima chuvoso e moderadamente quente com chuvas predominantes no
Inverno. A precipitação média anual pode exceder os 1.700 mm e as temperaturas
médias mensais variam entre os 6,6 ºC e 20,5ºC em Julho. A temperatura média anual
é da ordem dos 13ºC.
Estas condições climáticas são adequadas para a instalação dos pavilhões avícolas.
Tendo em conta a literatura técnica deste sector, podemos verificar que as aves
necessitam para cada fase de crescimento de uma temperatura e humidade do ar
ambiente adequadas nos pavilhões. Logo se o clima for semelhante às condições
exigidas nos pavilhões os meios técnicos (equipamentos) terão de funcionar durante
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um menor número de horas, logo menores consumos de energia e menores impactes
ambientais.

4.1.4.2. Capacidade de Uso do Solo
Existem vários tipos de solo na área do projecto. Segundo a informação dada pela
DGADR, o solo existente na parte Oeste da área do projecto é constituído por um solo
litólico, não húmico, pouco insaturado, normal, de granito, com o símbolo Pg.
Localmente, este solo apresenta-se numa fase delgada, com o símbolo Pg(d).
Mais para o sul, ainda na área do projecto, aparece um solo composto por um solo
litólico, não húmico, pouco insaturado, normal, de granito, com o símbolo Pg, um solo
incipiente e litossolo dos climas de regime xérico (classe de regime hídrico do solo
tipificado em climas mediterrâneos, onde os invernos são húmidos e frios e os verões,
secos e quentes), de granitos, com o símbolo Eg, e afloramentos rochosos de granito
(Arg). A relação entre estes três tipos de solo é de Pg – 40%, Eg – 30% e Arg – 30%.
No extremo sul da área do projecto existe um solo composto por solo litólico, não
húmico, pouco insaturado, normal, de granito, em fase delgada, com o símbolo Pg(d) e
afloramentos rochosos de granito (Arg). A relação entre estes tipos de solo é de Pg(d)
– 80% e Arg – 20%.
Os solos incipientes correspondem a solos em formação, praticamente constituídos
por rocha desagregada (material originário). Aparecem nas rochas modernas (areias
ou aluviões) ou rochas mais antigas, quando a erosão arrastou o solo e expôs o
material originário (Cerqueira, 2001).
Os litossolos constituem um grupo de solos incipientes. Derivam de rochas
consolidadas, e a sua espessura raramente passa de 10 cm. Estão sujeitos a forte
erosão. A superfície construída (edifícios) do projecto, provoca uma selagem da
superfície, impedindo a infiltração da água pluvial, e aumentando o risco de erosão
nos arredores, mas para minimizar este efeito não serão adotados pisos impermeáveis
nesta instalação.
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Figura 27 - Aspecto do litossolo, com pouca matéria orgânica, em cima do granito alterado,
decomposto.

A área do projecto encontra-se numa mancha de solos com qualidades baixas. A
designação da capacidade de uso do solo corresponde
Na parte Este e Sul da área do projecto às classes De (50%) + Ds (30%) + Ee
(20%). Conforme o quadro 1, o solo apresenta limitações acentuadas a
severas, riscos de erosão elevados a muito elevados, é susceptível de
utilização agrícola pouco intensiva, apresenta poucas ou moderadas limitações
para pastagens, exploração de matos e exploração florestal e tem limitações
na zona radicular.
Na parte Norte e Oeste, o solo pertence às classes Ee (70%) + Es (30%).
Conforme o quadro 1, o solo apresenta limitações severas, riscos de erosão no
máximo elevados a muito elevados, não é susceptível de utilização agrícola,
salvo casos especiais, apresenta poucas ou moderadas limitações para
pastagens, exploração de matos e exploração florestal e tem limitações na
zona radicular.
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Quadro 12 - Classes e subclasses de capacidade de uso do solo. De: www.dgadr.pt

Classe

Características principais
- Poucas ou nenhumas limitações

A

- Sem riscos de erosão ou com riscos ligeiros
- Susceptível de utilização agrícola intensiva
- Limitações moderadas

B

- Riscos de erosão no máximo moderados
- Susceptível de utilização agrícola moderadamente intensiva
- Limitações acentuadas

C

- Riscos de erosão no máximo elevados
- Susceptível de utilização agrícola pouco intensiva
- Limitações severas
- Riscos de erosão no máximo elevados a muito elevados

D

- Não susceptível de utilização agrícola, salvo casos especiais
- Poucas ou moderadas limitações para pastagens, exploração de matos e
exploração florestal
- Limitações muito severas
- Riscos de erosão muito elevados
- Não susceptível de utilização agrícola

E

- Severas a muito severas limitações para pastagens, matos e exploração
florestal
- Ou servindo apenas para vegetação natural, floresta de protecção ou de
recuperação
- Ou não susceptível de qualquer utilização

Subclasses:
- e – erosão e escoamento superficial
- h – excesso de água
- s – limitações do solo na zona radicular
Em resumo, o solo existente na área do projecto não tem aptidão para agricultura
intensiva e apresenta risco de erosão. Na parte nascente e Sul os terrenos
correspondentes ás áreas de máxima infiltração possuem alguma aptidão agrícola
(pastagens e culturas frutícolas), sendo aproveitado para complemento dos proveitos
da empresa, Agropecuária Quinta do Toiral, Lda.
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A superfície construída pavimentada do projecto, provoca uma selagem da superfície,
impedindo a infiltração da água pluvial, e aumentando o risco de erosão nos arredores.

4.1.5 Recursos Hídricos
4.1.5.1 Recursos Hídricos Superficiais
A área do projecto está localizada no centro da bacia hidrográfica do rio Mondego
(código: PTRH4). Na figura seguinte apresentam-se as massas de água superficiais
existentes na vizinhança da área do projecto, bem como a localização da instalação
avícola.

Figura 28-Cursos de água superficiais na vizinhança da área do projecto. Base: Carta Militar de
Portugal, escala 1:25 000, folha 200 – Nelas.

Das linhas de água que podem ser afectadas pela exploração avícola, apenas a ribeira
de Travassos, que corre a sul da área do projecto (figura seguinte), é de carácter
permanente, sendo as outras linhas de água periódicas ou episódicas.
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Figura 29 -Ribeira de Travassos na evolvente do projecto.

As massas de água na área em estudo, às quais foi atribuído um código, são
classificadas como ―massa de água Rio‖. Os rios correspondem a uma massa de água
interior que corre, na maior parte da sua extensão, à superfície mas que pode também
escoar no subsolo numa parte do seu curso.
O projecto está localizado perto do curso superior da ribeira de Travassos (sem código
de massa de água), que é um afluente da ribeira de Beijó (código: PT04MON0605).
Esta ribeira desagua no rio Dão (código: PT04MON0613), que escoa para a albufeira
da barragem da Aguieira (PT04MON0633).

Agropecuária Quinta do Toiral, Lda
Projecto de Exploração Avícola - Estudo de Impacte Ambiental

Página 80 de 167

No quadro seguinte apresentam-se os estados ecológico e químico das massas de
água superficial que potencialmente podem ser afectadas pelo projecto em estudo.
Quadro 13 -Massas de água superficiais nos arredores da área do projecto, estados ecológico e
químico. Fonte: PGBH Vouga, Mondego e Lis
Massa de água
Ribeira de
Beijós
Rio Dão
Albufeira da
Aguieira

Código

Estado
ecológico

Potencial
ecológico

Estado
químico

Estado final

PT04MON0605

Bom

Bom

Bom

Bom

PT04MON0613

Bom

Bom

Bom

Bom

PT04MON0633

-

Inferior a Bom

Bom

Inferior a Bom

Os estados ecológico, químico e final das massas de água potencialmente afectadas
são apresentados nas figuras seguintes.
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Figura 30– Estado ecológico das massas de águas superficiais das bacias de Vouga, Mondego e Lis.
Fonte: PGBH Vouga-Mondego-Lis, peças desenhadas, D 5.1.01.
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Figura 31– Potencial ecológico das massas de águas superficiais das bacias de Vouga, Mondego e
Lis. Fonte: PGBH Vouga-Mondego-Lis, peças desenhadas, D 5.1.02.
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Figura 32– Estado químico das massas de águas superficiais das bacias de Vouga, Mondego e Lis.
Fonte: PGBH Vouga-Mondego-Lis, peças desenhadas, D 5.1.03.
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Figura 33– Estado final das massas de águas superficiais das bacias de Vouga, Mondego e Lis.
Fonte: PGBH Vouga-Mondego-Lis, peças desenhadas, D 5.1.03.

A área em estudo pertence à Eco-Região Ibéro-Macaronésica. Os rios da região são
classificados conforme os seguintes tipos:
Tipo M – Rios montanhosos do Norte
Tipo N1; ≤ 100 – Rios do Norte de pequena dimensão
Tipo N1; >100 – Rios do Norte de média-grande dimensão
O tipo dos rios e ribeiras na vizinhança imediata do projecto é Rios do Norte de
pequena dimensão (N1; ≤100) e o seu enquadramento é de zonas sensíveis. (fonte:
PGBH Vouga-Mondego-Lis).

Escoamento
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O escoamento anual destes rios é apresentado no quadro seguinte.
Quadro 14- Escoamento anual. Fonte: PGRH Vouga–Mondego-Lis , pp. 104-110.
3

Código
04MON0605
04MON0613
04MON0633

Nome
Ribeira de Beijós
Rio Dão
Albufeira da Aguieira

Escoamento anual (dam )
Seco
Médio
23087
44774
361037
681407
969115
1797428

Húmido
66124
989334
2578017

O escoamento mensal das massas de água na área estudada apresenta-se no quadro
seguinte.

Quadro 15-Escoamento mensal das massas de água. S.A.: Secção de avaliação. Fonte: PGBH
Vouga-Mondego-Lis, pp. 125-132.
Código
04MON0605
04MON0613
04MON0633

S.A
M23
M23
M39

Out
887
13499
55312

Nov
2268
34518
98715

Dez
4836
73592
201916

Jan
11846
180279
446450

Escoamento mensal (dam3)
Fev
Mar
Abr
8376
6242
3723
127470
94998
56657
317435
248160
157699

Mai
2858
43500
123929

Jun
1622
24683
70310

Jul
1244
18940
38285

Ago
549
8353
24384

Pressões
As principais pressões ecológicas a que os rios e as ribeiras situados na vizinhança da
área em estudo estão sujeitos são contaminações provocadas por actividades agropecuárias, industriais e esgotos urbanos. O quadro seguinte apresenta as referidas
pressões.
Quadro 16– Principais pressões nas massas de água superficiais na vizinhança do projecto. Fonte:
PGBH Vouga-Mondego-Lis, peças desenhadas.
Tipo de pressão
Fontes de poluição tópica
Fontes poluentes difusas
Fontes poluentes difusas
Pressões hidromórfológicas

Descrição
2 ETAR’s < 1 000 hab.
2 ETAR’s 1 000-10 000 hab.
1 Indústria transformadora
Carga específica de azoto:
2
185-345 kg/(ano.km )
Carga específica de fósforo:
2
> 57 kg/(ano.km )
Não há

Fonte
Desenho D 2.1.1
Desenho D 2.2.1
Desenho D 2.2.2
Desenho D 2.5.1

A área do projecto não está inserida numa zona de protecção de habitats, fauna, flora
e aves selvagens (fonte: PGBH Vouga, Mondego e Lis, peças desenhadas, D 2.4.01).
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Set
323
4919
14833

Elementos físico-químicos de suporte
Os dois tipos dos rios do Norte presentes na vizinhança da área do projecto
encontram-se em zonas de natureza siliciosa, apresentando baixa mineralização. De
um modo geral, os parâmetros físico-químicos gerais apontam para níveis baixos de
contaminação orgânica e de nutrientes, que apresentam uma variação reduzida entre
os diferentes tipos.
Quadro 17- Estatística descritiva dos parâmetros físico-químicos. Fonte: PGBH Vouga-MondegoLis, pp. 187-188.

O quadro seguinte apresenta dados que foram obtidos através do PGRH4 VougaMondego-Lis – Fichas: Caracterização e evolução das massas de água. O curso
superior da ribeira de Travassos não é mencionado, dado que não consta dos registos
das massas de água de superfície.
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Quadro 18– Dados sobre as massas de água potencialmente afectadas pelo projecto. Fonte: PGRH4
– Mondego, Vouga e Lis – Fichas: Caracterização e evolução das massas de água.
Ribeira dos Beijós
PT04MON0605

Localização
Região / Sub-bacia hidrográfica
Categoria/Tipologia

Mondego / Dão
Rio / Rios do Norte de
Pequena Dimensão

Modificada
Não
Zonas protegidas
Incluída em:
- Rede Natura 2000
Não
- Zona vulnerável
Não
- Rede Nacional de Áreas Protegidas
Não
- Área de influência de zona sensível
Sim (Aguieira)
Zona protegida para
- Abastecimento público
Não
- Águas balneares
Não
- Águas piscícolas
Não
- Zona sensível
Não
Estado e incumprimentos em zonas protegidas
- Estado
Bom
- Dados de avaliação
Não
Indicador a recuperar
- Biológico
- Físico-Químico
Incumprimento face aos VMAs em zonas protegidas (2010)
- Abastecimento público
- Águas balneares
- Águas piscícolas
Pressões significativas
Nível impacte (quantificado)
- Urbana
Reduzido
- Agrícola
Reduzido
- Pecuária
Reduzido
- Indústria
Reduzido
-.Hidromorfologia
Reduzido
Nível impacte (avaliação pericial)
- Urbana
Reduzido
- Agrícola
Reduzido
- Pecuária
Reduzido
- Indústria
Reduzido
Pontos de monitorização
- Rede operacional
0
- Rede de vigilância
0
- Rede de investigação
0
- Rede hidrométrica
0
- Rede piezométrica
0
- Rede de transporte sólido
0
Objectivos 2015 / 2021 / 2017
- Ambiental
Bom / Bom / Bom
- ZP Abastecimento público
-/-/- ZP Águas balneares
-/-/- ZP Águas piscícolas
-/-/-

Rio Dão
PT04MON0613

Mondego / Dão
Rio / Rios do Norte de
Média/Grande Dimensão
(N1>100)
Não
Sim
Não
Não
Sim (Aguieira)
Bom
Não
Não
Reduzido
Reduzido
Reduzido
Reduzido
Reduzido
Reduzido
Reduzido
Reduzido
Reduzido
1
0
0
3
0
0
Bom / Bom / Bom
-/-/-/-/Conforme / Conforme / Conforme

4.1.5.2. Recursos Hídricos Subterrâneos e Hidrogeologia
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A área do projecto encontra-se localizada na região do Maciço Hespérico abrangida
pela massa ―Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Mondego‖, com o código
A0x2RH4.
Localização da massa de água subterrânea
A massa de água subterrânea Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Mondego
está localizada na região central da bacia hidrográfica do rio Mondego, onde
predominam as rochas graníticas, e ocupa uma área com cerca de 4826 km2. A sua
forma é aproximadamente rectangular, apresentando o maior eixo numa direcção
nordeste-sudoeste. A figura seguinte apresenta a extensão da massa de água
subterrânea referida e a localização do projecto.

Figura 34– Localização do projecto no âmbito da massa de água subterrânea. Fonte: PGBH VougaMondego-Lis.

Caracterização hidrogeológica
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O Maciço Hespérico é constituído, essencialmente, por rochas magmáticas e
metassedimentares. As litologias correspondentes àqueles tipos de rochas são
habitualmente designadas, na Hidrogeologia, por rochas cristalinas ou rochas duras,
ou ainda por rochas fracturadas ou fissuradas. Em termos gerais, as referidas rochas
podem ser consideradas como materiais com escassa aptidão hidrogeológica, sendo
elas pobres em recursos hídricos subterrâneos.
No entanto,

apesar da escassez de recursos

hídricos subterrâneos,

eles

desempenham um papel importante, tanto nos abastecimentos à população, como na
agricultura. De facto, além de milhares de pequenas captações particulares, a maioria
dos concelhos dispõe de grande número de captações de águas subterrâneas para
abastecimento.
A zona Centro-Ibérica é caracterizada pela grande extensão dos afloramentos de
rochas granitóides, seguida pelos xistos (Complexo Xisto-Grauváquico) afectados por
metamorfismo em graus variáveis. São também de assinalar, pela sua importância
hidrogeológica, os quartzitos que formam alguns dos relevos importantes.
A circulação da água subterrânea nestes tipos de rochas é, na maioria dos casos,
relativamente superficial, e encontra-se condicionada pela espessura da camada de
alteração e pela rede de fracturas resultantes da descompressão dos maciços. Na
maior parte das situações, a espessura com interesse hidrogeológico é da ordem de
70 a 100 metros. Como nestas rochas a circulação se faz sobretudo numa camada
superficial, constituída por rochas alteradas ou fracturadas, os níveis freáticos
acompanham de uma maneira muito fiel a topografia e o escoamento dirige-se em
direcção das linhas de água, portanto, de zonas de descarga (Almeida et al., 2000).
Em geral, os níveis freáticos são muito sensíveis às variações de precipitação.
A circulação mais profunda realiza-se, essencialmente, devido a alguns acidentes
tectónicos de maior expressão que, muitas vezes, cai já no domínio do
hidrotermalismo.
Segundo Almeida et al. (2000), nas captações existentes na bacia do Mondego
observa-se que, no caso de furos em granito, para a profundidade média de 74,4 m os
caudais médios são de 0,54 litros/segundo. Em captações por poços, o valor médio do
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caudal é de 1,6 litros/segundo (profundidade média = 7,1 m), enquanto nas captações
por minas o valor médio de caudal é de 1,37 litros/segundo (profundidade média =
40,9 metros).
A interpretação de resultados de ensaios de bombagem em furos em rochas
granitóides e metassedimentos (Almeida et al., 2000) permitiu calcular uma
transmissividade mediana de 7,5 m2/dia, para as rochas graníticas.
Os poços, poços com drenos horizontais, nascentes e minas, captam a água na zona
superficial da rocha, onde a alteração e a fracturação são intensas, aumentando a
porosidade e permeabilidade do maciço. Os poços com drenos correspondem às
captações mais produtivas e a relação entre o caudal e o comprimento dos drenos, em
regra, apresenta valores mais elevados que os obtidos em furos e minas. Nas
nascentes, a superfície freática aflora à superfície do terreno; na grande maioria dos
casos, o caudal é inferior a 1 litro/segundo.
Os aquíferos instalados em rochas cristalinas são bastante vulneráveis a
determinados tipos de contaminação. Dado que a circulação se efectua, em grande
parte, em fissuras, a velocidade de circulação pode ser elevada e o poder de filtração
do meio é reduzido. Nestas circunstâncias é de esperar que muitas das captações
sejam afectadas por contaminação microbiológica, o que, aliado à dispersão das
captações e consequente dificuldade de controlo dos processos de desinfecção,
constitui uma das grandes dificuldades da gestão dos recursos hídricos subterrâneos
naqueles meios.
O facto de se tratar de pequenos aquíferos, com escasso poder regulador, torna-os
vulneráveis a outros contaminantes de origem antropogénica, nomeadamente as que
resultam

de

actividades

agrícolas,

podendo

verificar-se

um

aumento

das

concentrações em nitratos e outros iões.
Dado que os reservatórios dos aquíferos do Maciço Hespérico são constituídos por
materiais estáveis, entre os quais abunda o quartzo, as águas, quando não são
excessivamente influenciadas por processos antropogénicos, apresentam uma
mineralização baixa e uma qualidade química aceitável.
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Devido à reduzida capacidade de reacção do meio, é frequente as águas subterrâneas
apresentarem valores baixos de pH. Esta acidez é adquirida pela água devido à
dissolução de dióxido de carbono, durante a sua passagem pelo solo, onde a pressão
parcial daquele gás pode ser elevada. Em resultado daquela reacção, o pH pode
baixar até valores próximos de 5. Em presença de minerais reactivos, tais como
carbonatos e alguns silicatos, a acidez é consumida nas reacções de dissolução, com
consequente subida do pH e da alcalinidade. No caso de ausência ou pouca
abundância de minerais reactivos na matriz do aquífero, a água mantém o pH baixo.
Os valores baixos de pH permitem que algumas espécies químicas, pouco solúveis
noutras condições, atinjam concentrações indesejáveis na água subterrânea: o
alumínio, o ferro e o manganês. Embora as concentrações sejam relativamente
baixas, em valor absoluto, elas ultrapassam frequentemente o Valor Máximo
Recomendado (VMR) e, nalguns casos, o Valor Máximo Admitido (VMA) definidos
pelo Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto.
O escoamento subterrâneo na massa de água Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia
do Mondego está condicionado principalmente pela topografia, pelas linhas de água e
pela existência de uma rede de fracturação, que pode ser contínua ou não.
A nível regional verifica-se que o fluxo é maioritariamente de este para oeste
acompanhando a topografia (figura seguinte), embora localmente se possa verificar o
condicionamento do fluxo subterrâneo pela rede de drenagem das linhas de água
superficiais e, eventualmente, pela rede de fracturação.
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Figura 35– Principais direcções de fluxo subterrâneo na massa de águas subterrâneas Maciço
Antigo Indiferenciado da Bacia do Mondego. Fonte: PGBH Vouga-Mondego-Lis.

Caracterização química – Qualidade da água subterrânea
Na massa de água subterrânea Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Mondego
dominam águas subterrâneas com baixas condutividades eléctricas (valores de
mediana 610 μS/cm) e pH ligeiramente ácidos com valores de mediana na ordem dos
pH ~ 6,4 (figuras seguintes). Estas águas apresentam um valor de mediana de nitrato
na ordem dos 3,4 mg/l, um valor bastante inferior ao valor paramétrico para consumo
humano; no entanto, o seu máximo está acima dessa referência (63 mg/l). O ferro,
manganês, arsénio, chumbo e o níquel são elementos menores cujas análises
apresentam medianas muito abaixo do valor paramétrico para consumo humano; no
entanto, têm um valor máximo que supere essa referência.
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Figura 36– Quimismo da massa de águas subterrâneas Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do
Mondego. Fonte: PGBH Vouga-Mondego-Lis.

Conforme o PGBH Vouga, Mondego e Lis (Relatório Base, parte 2, 5.2 Águas
subterrâneas), o nitrato (em NO3) foi considerado o único poluente. A figura seguinte
mostra que não são identificadas tendências estatisticamente significativas de
aumento (ou diminuição) de concentração de nitrato na massa de águas subterrâneas,
nem foram detectadas sazonalidades significativas, do ponto de vista estatístico, nas
séries temporais consideradas.

Figura 37– Análise de tendências para a concentração do nitrato na massa de águas subterrâneas
Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Mondego. Fonte: PGBH Vouga-Mondego-Lis.
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Conforme o art.º 5.º da DQA (Directiva Quadro da água), a massa de água
subterrânea Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Mondego não se encontra em
risco (fonte: PGBH Vouga, Mondego e Lis). O estado químico da massa de água
subterrânea é bom (figura seguinte; fonte: PGBH Vouga-Mondego-Lis; Relatório
técnico, Anexo 1: Peças desenhadas D5.2.01).

Figura 38– Estado químico das massas de águas subterrâneas das bacias de Vouga, Mondego e Lis.
Fonte: PGBH Vouga-Mondego-Lis.

Avaliação quantitativa dos recursos subterrâneos disponíveis
A área de recarga da massa de águas subterrâneas do Maciço Antigo Indiferenciado
da Bacia Mondego é de 4826 km2 e corresponde à totalidade da área destas massas
de águas subterrâneas. Dentro desta área de recarga, poderão ser consideradas
como zonas de recarga preferencial de aquíferos, todas aquelas que apresentam um
grau de fracturação elevado, espessas zonas de alteração ou de materiais
aluvionares.
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A recarga das unidades aquíferas efectua-se através das precipitações que caem
directamente nas camadas aflorantes em zonas espessas de alteração, com
fracturação bem desenvolvida e significativa. A recarga pode realizar-se também
através do processo de infiltração diferida através das aluviões que cobrem áreas
desta massa de água, principalmente nas proximidades das linhas de água, e que são
bastante mais permeáveis do que as rochas características do Maciço antigo.

Figura 39– Delimitação da área de recarga na massa de águas subterrâneas Maciço Antigo
Indiferenciado da bacia do Mondego. Fonte: PGBH Vouga-Mondego-Lis.

Segundo o PGBH Vouga-Mondego-Lis, a recarga média anual de água subterrânea
das duas massas de água equivale a um volume de 280 hm3/ano considerando uma
precipitação média de 1161 mm e uma área de recarga de 4826 km2, o que significa
uma disponibilidade hídrica nesta massa de águas subterrâneas de 252 hm3/ano.

Descarga e extracções
No caso das litologias do Maciço Antigo, a água das saídas naturais dos sistemas vão
para a rede hidrográfica superficial. Algumas destas saídas, as nascentes, são
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aproveitadas para a construção de arranjos de nascente que são origem de
abastecimento de água.
No que diz respeito às aluviões, as saídas naturais efectuam-se para o rio adjacente
de forma difusa, quando as condições de potencial hidráulico são mais altas no
aquífero do que no rio e respeitam as parcelas: infiltração da água da chuva,
escorrência dos terrenos adjacentes, descarga oculta dos escoamentos do substrato e
do armazenamento marginal após períodos de cheia.
A água subterrânea nestas massas de águas subterrâneas é explorada para
abastecimento público e consumo privado (quadro seguinte). No consumo privado
inclui-se a água subterrânea captada para abastecimento humano privado, rega,
industrial, pecuária e outros usos mistos. Existem ainda algumas captações cuja
utilização final da água subterrânea captada não foi possível identificar. O volume total
da água subterrânea captado nestas massas de águas subterrâneas é de 11 483 855
m3/ano (fonte: PGBH Vouga-Mondego-Lis).
Quadro 19– Volumes captados na massa de águas subterrâneas Maciço Antigo Indiferenciado da
Bacia do Mondego. De PGBH Vouga-Mondego-Lis.

O balanço de água foi calculado (fonte: PGBH Vouga-Mondego-Lis) para esta massa
de água subtraindo ao valor das disponibilidades hídricas anuais (252 hm3/ano), o
valor das extracções de água subterrânea (11,5 hm3/ano). Para esta massa de águas
subterrâneas (quadro e figura seguinte), e com base nos valores disponíveis, o
balanço de água é de 241 hm3/ano (balanço positivo), valor que confirma que as
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extracções são muito inferiores aos valores das disponibilidades hídricas subterrâneas
(cerca de 5%). O estado quantitativo da referida massa de água é bom (fonte: PGBH
Vouga, Mondego e Lis Relatório técnico, Anexo 1: Peças desenhadas D5.2.02).
Quadro 20- Balanço de água subterrânea das massas de águas subterrâneas do Maciço Antigo
Indiferenciado da Bacia do Mondego. Calculado usando dados de PGBH Vouga-Mondego-Lis.

Bacia do Mondego

Disponibilidade
hm3/ano
252

Descarga
hm3/ano
11,5

Balanço
hm3/ano
240,5

Figura 40– Balanço da água na massa de águas subterrâneas Maciço Antigo Indiferenciado da
Bacia do Mondego (DHS – Disponibilidade hídrica subterrânea). De PGBH Vouga-Lis-Mondego.
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Figura 41– Estado quantitativo das massas de águas subterrâneas das bacias de Vouga, Mondego e
Lis. Fonte: PGBH Vouga-Mondego-Lis.

O estado global da qualidade da massa de águas subterrâneas Maciço Antigo
Indiferenciado da Bacia do Mondego é bom (fonte: PGBH Vouga-Mondego-Lis;
Relatório técnico, Anexo 1: Peças desenhadas D5.2.03).
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Figura 42– Estado global das massas de águas subterrâneas das bacias de Vouga, Mondego e Lis.
Fonte: PGBH Vouga-Mondego-Lis.

O quadro seguinte apresenta dados generalizados sobre a massa de água
subterrânea Maciço Antigo indiferenciado da Bacia do Mondego, que foram obtidos
através do PGRH4 Vouga-Mondego-Lis – Fichas: Caracterização e evolução das
massas de água.
Quadro 21- Dados sobre as massas de água potencialmente afectadas pelo projecto. Fonte: PGRH4
– Mondego, Vouga e Lis – Fichas: Caracterização e evolução das massas de água.
PTA0x2RH14 – Maciço Antigo Indiferenciado da
Bacia do Mondego

Localização
Região / Sub-bacia hidrográfica
Categoria/Tipologia
Modificada
Zonas protegidas
Incluída em:
- Rede Natura 2000
- Zona vulnerável
- Rede Nacional de Áreas Protegidas
- Área de influência de zona sensível
Zona protegida para
- Abastecimento público

Bacia do Mondego
Subterrânea
Não
Não
Não
Sim
Não
Não
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- Águas balneares
Não
- Águas piscícolas
Não
- Zona sensível
Estado e incumprimentos em zonas protegidas
- Estado
Bom
- Dados de avaliação
Sim
Indicador a recuperar
- Químico
- Quantitativo
Incumprimento face aos VMAs em zonas
protegidas (2010)
- Abastecimento público
- Águas balneares
- Águas piscícolas
Pressões significativas
Nível impacte (quantificado)
- Urbana
Reduzido
- Agrícola
Reduzido
- Pecuária
Reduzido
- Indústria
Reduzido
-.Hidromorfologia
Reduzido
Nível impacte (avaliação pericial)
- Urbana
Reduzido
- Agrícola
Reduzido
- Pecuária
Reduzido
- Indústria
Reduzido
Pontos de monitorização
- Rede operacional
- Rede de vigilância
27
- Rede de investigação
- Rede hidrométrica
- Rede piezométrica
- Rede de transporte sólido
Objectivos 2015 / 2021 / 2017
- Ambiental
Bom / Bom / Bom
- ZP Abastecimento público
-/-/- ZP Águas balneares
-/-/- ZP Águas piscícolas
-/-/-

Caracterização dos recursos hídricos no local do projecto
Conforme já foi referido, as rochas constituintes da área do projecto são graníticas,
tratando-se de um aquífero fissurado e/ou poroso em material alterado.
Segundo o Atlas do Ambiente, a água subterrânea existente na região do projecto
apresenta os seguintes valores de mineralização:
Resíduo seco

- entre 20 e 60 mg/litro

Cloretos

- entre 10 e 25 mg/litro
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Sulfatos

- entre 0 e 30 mg/litro

Dureza

- entre 0 e 50 mg/litro (total);
- < 50 mg/litro (permanente);
- < 50 mg/litro (temporária).

O aquífero tem uma produtividade de até 50 m3/(km2.dia), conforme o Atlas do
Ambiente.
A direcção do fluxo horizontal da água subterrânea está possivelmente virada para
sudoeste, seguindo a direcção geral das linhas de água na região, conforme foi
mencionado na descrição hidrogeológica da região.
Pontos de água da rede de Qualidade do SNIRH
O quadro seguinte apresenta um ponto de água da rede de qualidade do SNIRH, que
se encontra a uma distância de cerca de 5 km do projecto. O ponto referido não
pertence à rede de quantidade do SNIRH.

Quadro 22- Ponto de água (rede qualidade) do SNIRH nos arredores da área do projeto. Fonte:
SNIRH
N.º
200/1

Coordenadas
M – 218 888
P – 393 146

Local
Canas de Senhorim
(casal); concelho de
Nelas

Tipo
Furo vertical

Rede
SNIRH
Qualidade

Distância
(aprox.)
5 km a SW

Na vizinhança imediata da área do projecto não existe nenhum ponto de água da rede
de Qualidade do SNIRH. O ponto mais próximo (200/1) encontra-se a uma distância
de cerca de 5 km a WW, na localidade de Canas de Senhorim (casal), freguesia de
Canas de Senhorim, concelho de Nelas. A profundidade do furo vertical e a
profundidade do nível freático não são apresentadas. Apesar da distância, indicam-se
os dados obtidos deste ponto de água nas figuras seguintes, para os anos de 2012 e
2013.
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Figura 43 - Valores de condutividade no ponto de água 200/1 (SNIRH).

Figura 44- Valores de pH no ponto de água 200/1 (SNIRH).

Figura 45 - Valores de nitratos no ponto de água 200/1 (SNIRH).

Figura 46–Valores do azoto amoniacal no ponto de água 200/1 (SNIRH).
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Figura 47 - Valores de cloretos no ponto de água 200/1 (SNIRH).

Figura 48- Valores de oxigénio dissolvido (sat.) no ponto de água 200/1 (SNIRH).

Figura 49- Valores de coliformes totais no ponto de água 200/1 (SNIRH).

O quadro seguinte apresenta as classificações da água do ponto de água 200/1 desde
o ano de 2009 (SNIRH). Para os anos de 2014 e 2015, não se encontraram dados
disponíveis.
Quadro 23-Classificação da água do ponto de água 434/AG54. Fonte: SNIRH.

Ano
2013

Classificação
A2

2012

A2

2011
2010
2009

A2
A2
A2
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Causa
Oxigénio dissolvido (sat.)
Coliformes totais, Oxigénio
dissolvido (sat.), pH
Oxigénio dissolvido (sat.), pH
Oxigénio dissolvido (sat.), pH
pH
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Segundo o anexo 2 do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, a água da categoria A2
carece de um tratamento físico e químico e desinfecção para o uso.
Vulnerabilidade do aquífero
A classificação da vulnerabilidade da água subterrânea foi efectuada segundo o
método GOD. É de tomar em consideração que os dados se baseiam em estimativas,
dado que não foi possível obter informações detalhadas, nomeadamente sobre a
composição pormenorizada do substrato e a profundidade no nível piezométrico.
Os valores de G-O-D são:
G (aquífero fissurado com zona de alteração) – corresponde ao descritor ―livre
(coberto)‖, com o valor de 0,6.

O (estratos de cobertura) – corresponde ao maciço composto por formações ígneas
(granito), com o valor de 0,6.
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D (profundidade ou distância do nível da água subterrânea) – corresponde a 20-50
metros (estimados), com o valor de 0,7.

Multiplicam-se os três descritores G

O

D, ou seja, 0,6

0,6

0,7 = 0,252, o que

corresponde a um baixo grau de vulnerabilidade da água subterrânea.

(Fonte: Cardoso, 2010).

4.1.6. QUALIDADE DO AR
De modo a proceder a uma avaliação correcta de qualidade do ar, teremos de ter em
conta as actividades económicas praticadas na zona bem como a ocupação do solo,
uma vez que existe uma grande dependência entre estes parâmetros e a qualidade do
ar. Uma vez que em Portugal ainda não existe uma rede de monitorização da
qualidade do ar, a caracterização da zona do estabelecimento avícola teve que ser
efectuada apenas qualitativamente.
Tendo ocorrido a paragem efectiva de todo o complexo industrial do eixo UrgeiriçaCanas de Senhorim a qualidade do ar na zona envolvente ao projecto deixou de ter
influência significativa de fontes fixas de emissões poluentes.
Neste contexto as principais fontes de poluição atmosféricas exteriores são móveis e
resultam do tráfego rodoviário nas vias de circulação existentes, especialmente a EN
que liga o IC 12 á sede do concelho Nelas.
Agropecuária Quinta do Toiral, Lda
Projecto de Exploração Avícola - Estudo de Impacte Ambiental

Página 106 de 167

Na envolvente Norte do projecto situa-se a zona industrial II de Nelas onde estão já
implantadas algumas indústrias de carácter marcadamente transformadoras e não
poluentes, no entanto susceptíveis de possuírem fontes fixas de emissões sobretudo
de partículas e poeiras.

4.1.7. AMBIENTE SONORO
Os valores limites de exposição (art.º 11º do RGR) aplicáveis às zonas mistas e zonas
sensíveis sintetizam-se no quadro seguinte:

Quadro 24- Valores limite de exposição de acordo com o RGR

Lden

Ln

(dB(A))

(dB(A))

Zonas Mistas

65

55

Zonas Sensíveis

55

45

Zonas Sensíveis na proximidade de GIT(1) existente

65

55

Zonas Sensíveis na proximidade de GIT(1) não aérea em projecto

60

50

Zonas Sensíveis na proximidade de GIT(1) aérea em projecto

65

55

Zonas não Classificadas (2)

63

53

Critério Exposição Máxima (limites máximos)

(1) GIT - Grandes Infra-estruturas de Transporte:

- GIT aéreo - aeroporto com mais de 50 000 movimentos/ano;
- GIT ferroviário - troços com mais de 30 000 troços com mais de 3 milhões
passagens/ano;
- GIT rodoviário - troços com mais de 3 milhões passagens/ano.
(2) Situação transitória até que a classificação seja realizada pelas câmaras municipais.

Até que não exista classificação de zonas, aplica-se para todos os receptores
sensíveis os valores limite de Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A), de acordo com o n.º 3
do art. 11º do RGR.
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O estudo de ruído efectuado pelo município de Nelas permitiu identificar que o
Concelho não apresenta, de um modo geral, níveis de ruído elevados e que os casos
onde os níveis são mais elevados situam-se em toda a extensão da EN231, da
EN234, do IC12 e no centro da sede de concelho.
O Mapa de Ruído do Concelho de Nelas é um mapa realizado à escala do PDM, como
tal apresenta apenas as fontes que têm interesse a essa escala. Assim recomenda-se
que a interpretação dos resultados apresentados no Mapa de Ruído seja cuidada e
consciente das limitações e incertezas associadas à mesma.

De acordo com as visitas ao local e tendo por base informação adicional recolhida, o
local em estudo pode ser considerado como "pouco ruidoso".
A localização da instalação fora dos perímetros urbanos e a existência de cortinas
arbóreas de porte alto nas áreas que circundam a instalação são dois factores que
permitem reduzir uma eventual incomodidade provocada pelos ruídos próprios da
instalação (motores, ventiladores e máquinas).
Como se poderá verificar pela imagem de localização aérea e pelas plantas de
localização (1/25 000 e de Estradas) existem na vizinhança outras actividades
industriais, zona industrial II (industrias mecânicas e de construção civil).
A exploração confronta a Nascente com a EN234 (prolongamento do IC 12) principal
via de acesso Sul á sede do concelho de Nelas e com alguma sobrecarga de tráfego
rodoviário pelo que o ruído resultante desta situação estará já assimilado pela
actividade normal da vila de Nelas situada a Este.
Resultante da actividade da exploração, para além do tráfego de veículos que servirão
a exploração (cargas e descargas), pode considerar os motores e ventiladores
instalados nos pavilhões avícolas.
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4.1.8. SISTEMAS ECOLÓGICOS
Factores abióticos como a rede hidrológica, o clima, o tipo de solo e o relevo do
Concelho de Nelas, bem como factores artificiais resultado da intervenção antrópica,
condicionam a existência de um mosaico de habitats e, consequentemente, a
diversidade e distribuição da flora e da fauna do concelho.
As áreas circundantes ao projecto, inseridas no concelho de Nelas possuem sistemas
ecológicos equilibrados e pouco afectados pelas actividades industriais ou agroindustrial dada a baixa densidade destas na zona em estudo.
A área fica situada entre os Rios Dão e Mondego, não possuindo a freguesia de
implantação, freguesia de Nelas área classificada na Rede Natura.
Numa região mais vasta, fora da área de influência do projecto o Parque Natural da
Serra da Estrela é o sistema ecológico de maior importância e significado.
Para a maioria das espécies, os estudos e informação de base é escassa, o que cria
problemas de avaliação e selecção de espécies e de áreas com interesse de
conservação.
No entanto a existência de Zonas de Caça revela já por si uma preocupação com os
sistemas ambientais e ecológicos e elas podem fornecer elementos com muito
interesse para uma caracterização como a que se pretende no âmbito deste trabalho.

4.1.8.1. Flora
A flora representa um indicador característico de determinadas condições físicas e
ecológicas, tais como o declive do terreno, a profundidade e humidade do solo, o
conteúdo de nutrientes, entre outras, que se traduzem no tipo de flora e sucessão
vegetal.
Dois dos parâmetros que mais influenciam e contribuem para a caracterização da flora
são a biogeografia e bioclimatologia que, sem haver alterações climáticas
significativas, e, desde que a acção humana tivesse cessado há alguns séculos,
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determinariam as características das sucessões ecológicas potenciais de ocorrer num
dado local.
Ocorrem pontualmente pela área envolvente, manchas de vegetação autóctone, que
ocorrem

espontaneamente

pelo

território

dada

a

apetência

deste

para

o

desenvolvimento de determinadas espécies. Assim, o estudo da distribuição
geográfica da vegetação no território e designado por fitogeografia, que, segundo
Albuquerque (1955), o significado do termo ―traduz um ramo da geografia que
descreve, classifica e interpreta a zona da vegetação‖. Esta zona é muito importante,
visto grande parte da vegetação que ocorre espontaneamente nos dar indicações no
que concerne a aptidão, de outras espécies florísticas e, em particular das espécies
florestais.

4.1.8.1.1. Vegetação Potencial
Na região ocorrem potencialmente bosques e matagais, e arbustos de folhas
pequenas, planas, coriaceas e persistentes. Ao nível das estruturas arbóreas
autóctones, a presença de carvalhos perenifólios e marcescentes, designadamente o
sobreiro (Quercus suber), o carvalho-negral (Quercus pyrenaica) e o carvalhocerquinho (Quercus faginea), ocorre em função do substrato geológico e do relevo nas
zonas de influencia mediterrânica, e pelo carvalhal caducifólio, designadamente o
carvalho alvarinho (Quercus robur), nas zonas de influencia atlântica.
Actualmente o coberto florestal da envolvente encontra-se profundamente alterado
pela acção do Homem. Os pinhais (essencialmente pinheiro bravo) e os matos
constituem as formações dominantes, surgindo ainda alguns soutos (Castanea sativa
Miller)

povoados

artificialmente.

Esporadicamente

ocorrem

ainda

carvalhais

(Quercineas) e pequenos montados (Quercus suber L.).
Nestes bosques, espécies da floresta ―sempreverde‖ (laurisilva) (Paiva, 2002) como o
loendro ou adelfeira (Rhododendron ponticum L. ssp. baeticum), o azevinho (Ilex
aquifolium L. – especie protegida pelo Decreto-lei no 423/89 de 4 de Dezembro
(regulamentada pelo DR 278/89, Serie I)), o loureiro (Laurus nobilis L.), a gilbardeira
(Ruscus aculeatus – Espécie protegida no anexo V da Directiva Habitats), entre
outras, ainda ocorrem e deverão ser mantidos.
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4.1.8.1.2. Considerações Finais
Da avaliação realizada à flora, existem alguns factos importantes que convém
salientar:
Não foram detectados, na área de influência do projecto, habitats tidos como
de conservação prioritária no âmbito da Directiva Habitats.
Não foram detectadas espécies raras ou ameaçadas em Portugal.
Na envolvente (área em estudo) a vegetação ripícola foi parcialmente substituída por
pinhais e/ou eucaliptais de exploração industrial.
As árvores do corredor ripícola são caracterizadas por possuírem grande biomassa
radicular, desempenhando um papel fundamental no equilíbrio ecológico e hidrológico
do sistema.
Este ―cordão‖ de vegetação ripícola retém sedimentos e nutrientes provenientes da
bacia de drenagem, protegendo o ecossistema aquático relativamente a perturbações
produzidas nas áreas adjacentes ao sistema ribeirinho, especialmente a nível da
poluição e impactes erosivos.
O ensombramento fornecido pela vegetação ribeirinha desempenha um papel vital na
manutenção das características biofísicas do habitat tais como luminosidade, pH,
temperatura e humidade (Schiemer & Zalewski, 1992). Estas zonas são ainda
responsáveis pelo fornecimento equilibrado, de matéria orgânica aos ambientes
aquáticos (Schiemer & Zalewski, 1992).
Assim, pode concluir-se que a área em estudo apresenta pouco relevo no contexto
nacional para a conservação da flora e vegetação.

Para um enquadramento e caracterização foram efectuados vários percursos e
paragens em locais próximos de linhas de água, florestas envolventes e campos
agrícolas pertencentes ao concelho de Nelas.
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4.1.8.2. Fauna
Para o enquadramento e caracterização faunística foram efectuados vários percursos
e paragens em locais próximos de linhas de água, florestas envolventes e campos
agrícolas pertencentes ao concelho de Nelas.
Ainda na área envolvente, foi possível observar várias aves típicas de zonas agrícolas,
entre as quais, cias, verdilhões, pintassilgos, milheirinhas e açores.
Observaram-se várias espécies entre os quais, cartaxo, gaio, picapau-malhado-grande
e picanço-real. Durante esta saída de campo foi possível observar cerca de 34
espécies de aves.
Entre os principais factores de perturbação, degradação e destruição dos
ecossistemas aquáticos e terrestres associados contam-se: o desenvolvimento urbano
e industrial, o desenvolvimento agrícola, a construção de barragens, a extracção ilegal
de areias, as actividades lúdico-recreativas, a actividade florestal, os fogos florestais, a
invasão de espécies exóticas, a caça e a pesca.
Relativamente á vida aquática algumas espécies identificadas têm particular
importância do ponto de vista conservacionista e comercial, nomeadamente o Sável
(Alosa alosa), a Savelha (Alosa fallax),, e a Truta (Salmo truta fario).
A construção do sistema de açudes e barragens ao longo dos rios, veio constituir uma
barreira à passagem das espécies migradoras.
Relativamente a fauna cinegética a área de implantação do projecto encontra-se
abrangida pela Zona de Caça Municipal de Nelas criada pela Portaria Nº1015/2003 de
18 de Setembro e alterada pela Portaria nº 939/2004 de 27 de Julho que transferiu a
respectiva gestão para o Clube de Caça e Pesca de Nelas.
Pela Portaria nº 530/2009 foi renovada a licença e a respectiva gestão por um período
de seis anos para uma área total de 5093 hectares.
Consultado o mapa das condições para o exercício da Caça para a época venatória,
podemos verificar a existência de um conjunto de espécies que povoam a zona num
equilíbrio ecológico que estará gerido e mantido pela entidade gestora da Zona de
caça.

Agropecuária Quinta do Toiral, Lda
Projecto de Exploração Avícola - Estudo de Impacte Ambiental

Página 112 de 167

Aves encontram-se em exploração a perdiz o pombo torcaz e o faisão (este resultante
de povoamentos) como migratórias a rola, a galinhola, o tordo e o estorninho.
Quanto a mamíferos são explorados o coelho a lebre a raposa o javali e o saca-rabos.

4.1.9 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS
A avaliação dos aspectos socioeconómicos, na fase de situação de referência,
debruçar-se-á, fundamentalmente, sobre a análise de alguns descritores relacionados
com a estrutura, tendências de evolução e distribuição populacional e ainda com a
estrutura produtiva e social do sistema socioeconómico local e regional, do concelho
afecto ao local de implantação do projecto.

4.1.9.1. Enquadramento Regional
O projecto em estudo localiza-se na freguesia de Nelas, concelho de Nelas, distrito de
Viseu, que ao nível da NUTS III está integrado na região Dão-Lafões.

Figura 50- NUTS III da região Dão-Lafões

A Sub-Região Dão Lafões (NUT III), integrada na região centro, abrange uma área de
3.483 Km2 e 14 concelhos. A sua posição geográfica, num território charneira entre o
Litoral e o Interior, tem correspondência nas características sócio-económicas desta
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sub-região, que, nalguns casos, são similares às das sub-regiões mais desenvolvidas,
mas, noutros, se aproximam mais das regiões rurais do interior.
O concelho de Nelas pertence ao distrito de Viseu e localiza-se na região centro, mais
precisamente na sub-região Dão Lafões, está mais precisamente na confluência de
três Sub-Regiões: Dão-Lafões, Serra da Estrela e Pinhal Interior Norte. O Concelho de
Nelas faz fronteira com o Concelho de Viseu ( a Norte ), Mangualde ( Nordeste ),
Carregal do Sal ( a Sudoeste ), a Sul, os Concelhos de Oliveira do Hospital e Seia e,
por fim, a Sudeste o Concelho de Gouveia. Situa-se na margem direita do rio Mondego
e na margem esquerda do rio Dão.

4.1.9.2. Demografia –Distribuição da População
Trata-se de uma região com uma dinâmica demográfica positiva, cujo crescimento
populacional, embora não muito expressivo, se tem mantido. Embora, nem todos os
concelhos se enquadrem nesta tendência, a maioria regista ganhos populacionais,
sobretudo nos primeiros anos da actual década.
Na distribuição da densidade e da variação populacional verifica-se que se registou
um fenómeno de instabilidade no que diz respeito à evolução demográfica quer no
Concelho de Nelas, como em todos os outros concelhos pertencentes à sub-região
Dão-Lafões.
Com efeito, em 2011 residiam no Concelho de Nelas, 14037 pessoas, que
representavam, cerca de 5,1% da população da sub-região do Dão-Lafões ( 277240
indivíduos ) e 0,6% do quantitativo populacional da Região Centro ( 2327755 pessoas
). Mais de metade (precisamente 53,4% ) desta população assentava residência nos
Concelhos de Viseu ( 35,8% ), Tondela ( 10,4% ) e Mangualde ( 7,2% ) fazendo com
que se considere este, um eixo interior de alguma dinâmica demográfica.
Para melhor se compreender a recente evolução demográfica no concelho, será talvez
conveniente olhar para o excedente de vidas ( saldo fisiológico ), que têm vindo a
registar-se como negativos, isto é, a taxa de mortalidade tem vindo sucessivamente a
superar a taxa de natalidade. Este comportamento do saldo fisiológico contribui,
Agropecuária Quinta do Toiral, Lda
Projecto de Exploração Avícola - Estudo de Impacte Ambiental

Página 114 de 167

assim, para que a população residente concelhia tenha decaído em alguns períodos,
sendo que, quando esta se mantém ou apresenta crescimento se deve aos
movimentos migratórios.
Apesar desta evolução recente favorável, apenas os cenários mais optimistas de
desenvolvimento futuro da sub-região contemplam a manutenção de um ligeiro
crescimento demográfico, admitindo-se como mais provável um decréscimo da
população residente (na ordem dos 10% entre 2001 e 2020). Estas perspectivas
apontam para a necessidade de promover o desenvolvimento de uma estrutura social
e económica sustentável que, pelo menos, garanta a manutenção da população
residente.
A densidade populacional, no agrupamento Dão-Lafões três dos quinze concelhos
registavam uma densidade acima dos 100 hab./ km2, sendo eles Nelas ( 111,7 hab./
km2 ), Santa Comba Dão ( 103,6 hab./ km2 ) e Viseu ( 195,8 hab./ km2 ). Estas
densidades estão acima da média verificada, tanto na sub-região Dão-Lafões ( 79,5
hab./ km2 ) como na Região Centro ( 82,5hab./ km2 ).
No que diz respeito à distribuição da população, apenas se considerou o concelho de
Nelas, onde o estabelecimento avícola se encontra implantado, Verifica-se que o
índice é superior à média nacional.
No que diz respeito à distribuição da população pelas diferentes freguesias, há, de
facto, alguns contrastes entre as freguesias que se localizam numa proximidade maior
e mais pequena da sede do concelho. Relativamente à área do estabelecimento, esta
insere-se na freguesia de Nelas Os graus de intensidade de ocupação e de
crescimento da população do concelho de Nelas determinam alguns contrastes entre
as diferentes freguesias, Daí que é possível subdividir as freguesias em 3 grupos Um
conjunto de duas freguesias que englobam cerca de metade da população concelhia e
são elas, Nelas a sede concelhia e Canas de Senhorim. Outro conjunto é constituído
por três freguesias Carvalhal Redondo, Santar e Senhorim com cerca de 1000
habitantes cada uma das freguesias, e um terceiro conjunto constituído por Vilar Seco,
Aguieira, Lapa do Lobo e Moreira, em que nenhuma das freguesias tem mais de 800
habitantes.
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No que diz respeito às densidades populacionais registadas no concelho, pode dizerse que Nelas regista a densidade populacional mais elevada do concelho (217,4 hab./
km2 ), seguindo-se a freguesia de Moreira, mas que convém referir que a elevada
densidade populacional verificada deve-se ao facto de a freguesia de Moreira ser a de
menor dimensão, com apenas 3,8km2. As freguesias que se seguem a Nelas, são as
freguesias de Canas de Senhorim e de Carvalhal Redondo, sendo estas as que
apresentam uma maior proximidade, relativamente à sede de Concelho.
Se avaliada a variação populacional do concelho para o período compreendido entre
1992 e 2010, resultante do somatório do Saldo Natural (Nascimentos – Óbitos) com o
Saldo Migratório (Entradas – Saídas). Em termos globais, a variação populacional para
o período em apreço foi de 76 indivíduos, tendo ocorrido um saldo natural de -645 e
um saldo migratório de 721.
O saldo natural tem sido, invariavelmente, negativo ao longo de todos os anos do
período em análise, com excepção para 1998. Este fato tem sido contrabalançado
pelo fenómeno migratório, o qual tem registado valores positivos desde 2000 até à
actualidade. De fato, os dados indicam que o concelho de Nelas tem uma capacidade
de atractividade de população exterior, na procura de melhores condições
socioeconómicas e de inserção em comunidade que lhe dê mais garantias de
sustentabilidade.
A pequena quebra populacional (-1,7%) verificada entre o último período
intercensitário (2001/2011), à luz destes dados, indiciam que os movimentos
migratórios do exterior para o interior do concelho permitiram que a diminuição
demográfica no concelho não fosse ainda mais acentuada.
O acentuado recuo do estrato da população mais jovem ( 0 - 14 anos ), na base da
pirâmide etária, combinada com o aumento do peso relativo dos escalões de maior
idade ( > 65 anos ), traduz o envelhecimento da população.
Neste contexto, torna-se relevante o aumento considerável da população idosa (em
1991, os idosos representavam 16,4%, valor percentual este, para em 2001, ascender
a 20,4% e em 2010 a 22,5% do total da população), resultante, quer de uma tendência
de envelhecimento natural da população, como também, consequência da melhoria
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das condições de vida (assistência médica, social, etc.). Enquanto a população das
camadas etárias mais novas decresce devido a uma tendencial e contínua diminuição
da natalidade.
A variação negativa da população censitária, entre 1991 e 2001, é assim determinada
por um saldo fisiológico negativo. Em 1991 a população dos 0 - 14 anos representava
uma fatia de 20,9%, percentagem que desceu para 14,3% no ano de 2001 e 13,7% no
ano de 2011.

4.1.9.3. Empregabilidade e Actividades Económicas
Em 2011, a taxa de desemprego em sentido restrito na região Centro é de 11,0%,
valor inferior ao verificado para o conjunto do país (13,2%).
À semelhança do verificado em termos nacionais, também na região Centro o
desemprego atinge mais as mulheres 12,1%; nos homens o valor da taxa de
desemprego é de 10,0%.
A taxa de desemprego tem maior incidência na população mais jovem. Entre os 15 e
os 19 anos a taxa de desemprego é de 41,7% e entre os 20 e os 24 é de 21,9%.
Belmonte (15,8%) e Figueiró dos Vinhos (15,1%) são os municípios da região Centro
que apresentam as taxas de desemprego mais elevadas. Por outro lado, os valores
mais baixos de desemprego observam-se em Oleiros (5,1%), Arruda dos Vinhos
(7,7%), Batalha e Ferreira do Zêzere (ambos com 7,9%).
O contributo desta NUT III para o PIB Nacional não vai além dos 1,7 %, estando entre
as 6 NUT III com um PIB, per Capita, mais reduzido. Esta situação reflecte-se,
igualmente, no índice de poder de compra concelhio que, com excepção de Viseu, se
encontra bastante abaixo da média nacional.
As dinâmicas sócio económicas mais positivas que se verificam em Dão Lafões
centram-se, pois, na cidade de Viseu, estruturante de todo o território da sub-região e
uma das maiores cidades médias portuguesas. Viseu ocupa, assim, uma posição de
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destaque e desempenha um papel muito relevante no equilíbrio da rede urbana
nacional.
No concelho predominam as actividades ligadas ao sector terciário, seguindo-se as do
sector secundário, tendo o primário um peso relativamente baixo.
A população activa no concelho de Nelas, sofreu uma grande transformação de 2001
para 2011, o sector primário, em 2001, ainda empregava cerca de 7,5% da população
activa, o sector secundário empregava 47% da população e, por último o sector
terciário empregava 45,4% da população. Em dez anos, o concelho de Nelas viu a sua
estrutura económica bastante alterada e que surgiu um pouco por todo o país, o
fenómeno de terciarização. Portugal é essencialmente um país de serviços. Sendo
assim, Nelas viu a população que vivia do sector agrícola ser reduzida a apenas 2,9%.
O sector terciário subiu para 57,6%. O Sector secundário, sector que, em 2011,
empregava mais população, passou de 47% para 39,5%, ou seja, diminuiu 7,5 pontos
percentuais empregando o sector industrial cerca de metade da população activa do
concelho.
No que se refere à actividade agrícola, destacam-se os cultivos de cereais para grão,
olival, prados temporários e culturas forrageiras, batata, prados, pastagens
permanentes e vinha. A pecuária tem também alguma importância, nomeadamente na
criação de ovinos, coelhos e aves.
A região da Beira alberga cerca de 1200 aviários de produção de pintos e 450 aviários
de galinhas poedeiras, e nela estão implantados a maioria dos aviários de
multiplicação, razões pelas quais ostenta um peso apreciável no universo da avicultura
nacional.
Contudo, algumas das explorações de produção encontram-se desactivadas e/ou não
estão licenciadas, tendo como consequência para esta região, que há uma década
contribuía com mais de 50% da carne de frango produzida no País, hoje não produza
sequer metade daquele valor.
A maioria dos avicultores dedica-se à criação intensiva de frangos, dito frango
industrial, utilizando estirpes de crescimento rápido, cujo abate ocorre entre os 35 e os
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42 dias. Tais performances são estimulantes para o avicultor, pois permitem-lhe
realizar mais ou menos 6 criações/ano, em função das necessidades do mercado, esta
pretende ser a realidade da Agropecuária da Quinta do Toiral. Lda.
Muitos destes avicultores trabalham no ―sistema de integração‖, com base em
contratos estabelecidos com os grandes grupos avícolas dominantes do sector.
Nestas condições os avicultores tanto beneficiam do apoio logístico e técnico dos
integradores, como por outro lado se sentem mais protegidos face às crises frequentes
do mercado.
Nos últimos anos muitos avicultores optaram por apostar na avicultura dita
―diversificada‖, tentando fugir a um mercado incerto e muitas vezes excedentário de
pintos, ovos ou perus.
É de salientar também que nesta região estão implantados um número razoável de
―aviários de recria‖ vocacionados concretamente para a produção de pintos destinados
a feiras, mercados e venda directa.
Na economia local de Nelas tem já um peso significativo as actividades do termalismo
e do turismo rural.
O Estabelecimento Termal Caldas da Felgueira também designado na linha de
tradição romana por Balneário e, mais recentemente, e apenas em alguns casos, por
Centro Termal. O Estabelecimento Termal é o edifício onde a Água Mineral Natural é
manipulada e utilizada como elemento de tratamento, dando origem à terapêutica
própria do termalismo denominada Crenoterapia.
Estabelecimento Termal é hoje em dia, e cada vez mais, o local por excelência da
sede técnica dos equipamentos que permitem aduzir e distribuir a Água Mineral
Natural

e

dos

que

permitem

o

seu

final

pelos

utilizadores

termais.

E

concomitantemente, o Estabelecimento Termal é ainda o local onde se controla a
qualidade da água nos seus parâmetros químicos, físicos e bacteriológicos,
assegurando a sua adequação com os padrões estabelecidos e os benefícios para a
saúde esperados.
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A Água Mineral Natural das Caldas da Felgueira é, na mineralização de base,
bicarbonatadas sódicas, cálcicas, potássicas e magnésicas; e, na mineralização
complementar, cloretadas e sulfatadas. Registam ainda sobrecarga mineral sulfurada
e presença importante de gás carbónico livre, com um pH de 8,4. É uma água
mesotermal (35,8 °C), esta água é captada em furos capeados entre 57 e 252 metros
de profundidade, o que lhe dá a máxima pureza bacteriológica e estabilidade físicoquímica. Estudos preliminares do INETI (Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia
e Inovação) permitiram determinar uma idade da água mineral natural das Caldas da
Felgueira superior a 13 000 anos. O reservatório destas águas situa-se a 2500 metros
de profundidade.
O actual Estabelecimento Termal que entrou em funcionamento no dia 1 de Março de
1997, resultou da remodelação integral do Balneário Berquó do fim do século XIX,
ampliado pela integração de um edifício contíguo que serviu, na década de 1930,
como anexo de quartos do Grande Hotel das Caldas da Felgueira.
Com uma área total superior a 4200 m², o Centro Termal das Caldas da Felgueira está
vocacionado para as situações do foro respiratório, músculo-esquelético e
dermatológico, podendo atender a cerca de 1300 pessoas por dia, com todo o conforto
e eficácia que hoje se exige a um Estabelecimento Termal.

4.1.9.5. Rede Viária / Mobilidade
No que diz respeito a acessibilidades, o Concelho de Nelas é servido pela IC 12 (A35)
que liga Mangualde a Mira, IC 37 que une as localidades de Viseu e Nelas e a ER2312 que liga Ervedal da Beira a Nelas e está a 16 quilómetros do IP 5 (A25) ( que liga
Aveiro a Vilar Formoso ).
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Figura 51-Rede Viária Junto do Local do Projecto

Nelas é servida pela linha ferroviária que liga Pampilhosa a Vilar Formoso, passando
por Nelas e Guarda.
Tem o serviço regional que une as localidades de Pampilhosa e de Vilar Formoso,
seguindo para Espanha e o de Intercidades que faz as ligações entre a Pampilhosa,
Mortágua, Santa Comba Dão, Carregal do Sal, Nelas, Mangualde, Forno de Algodres,
Celorico da Beira, Vila Franca das Naves e, por fim, Guarda.
No que diz respeito à rede ferroviária de mercadorias, o Concelho de Nelas é servido
pela linha que liga as localidades da Pampilhosa a Vilar Formoso, uma importante via
de comunicação que faz o transporte de mercadorias do litoral do país para Espanha e
para toda a Europa.
Relativamente à posição que o Concelho de Nelas ocupa no agrupamento de
concelhos, esta não se restringe apenas, à proximidade de importantes eixos de
acessibilidade (como são o IP 5 (A25), IC 12 (A35)), devendo-se também apostar nas
termas, importante aspecto já que tem surgido como um produto alternativo, em
Caldas de Felgueira.
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Figura 52-Rede Viária Região Centro

No que diz respeito à rede viária, distinguem-se as acessibilidades que servem toda a
região constituída pelos seus concelhos e as acessibilidades que servem o local de
implantação do projecto.
Dos itinerários complementares (IC) previstos e já existentes e estradas nacionais
(EN), destacam-se os seguintes que passam perto da área em estudo e/ou pelos
concelhos inerentes ao projecto:
IC6 que liga Oliveira do Hospital à Covilhã;
IC7 que liga Oliveira do Hospital a Fornos de Algodres;
EN 234 – Estrada Velha de Viseu – Entre Santa Comba Dão e Canas de
Senhorim tem perfil de Auto-estrada (IC12/A35).
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Figura 53-Rede Viária Concelho de Nelas

Relativamente ao projecto, estima-se que o volume de tráfego para as várias fases do
projecto seja a que se encontra no quadro seguinte:
Quadro 25- Estimativa do volume de tráfego

Operação
Recepção de Pintos
Descargas de Rações
Recolha de Frangos
Descargas de Camas
Descargas de Gás
Descargas de Biomassa
Total

n.º de cargas
(107000 aves/2015)
4
30-35
12
7
--7
60-65
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n.º de cargas
(226810 aves)
7
60
24
12
--12
115
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4.1.10. PATRIMÓNIO CULTURAL
4.1.10.1. Enquadramento histórico
Nelas fica num cruzamento de caminhos em vários sentidos, nomeadamente o que
liga a fronteira até ao litoral e o que liga Viseu à serra da Estrela. Por aí passa,
também, a linha do caminho-de-ferro da Beira Alta.
Este factor geográfico contribuiu para que Nelas, durante todo o século XX, se
assumisse como a primeira indústria no distrito de Viseu, com os fornos eléctricos e as
minas da Urgeiriça, em Canas de Senhorim. Estas empresas entraram em declínio
aquando

do

processo

de

industrialização

da

sede

do

concelho.

O concelho é de formação recente, por carta régia de D. Maria II, em 1852, e reuniu os
anteriores concelhos de Senhorim (com sede em Vilar Seco) e de Canas de Senhorim.
Em 1514, Nelas tinha recebido novo foral atribuído por D. Manuel I.
Os vestígios mais antigos da ocupação de canas de senhorim remontam a 6000 anos
A.C., idade da Orca das Pramelas, monumento tumular do período megalítico
descoberto em 1985 por Horácio Peixoto. Mas são inúmeros os indícios arqueológicos
encontrados, desde elementos de influência romana (que indiciam a existência de
pequenas villas romanas) até aos túmulos medievais incrustados em afloramentos
rochosos.
A mais antiga fonte documental relativa a Canas de Senhorim aparece, em 1155, num
texto que celebra um escambo entre Soeiro Mendes e sua mulher com o Mosteiro de
Santa Cruz de Coimbra, de dois casais de Lageosa (Oliveira do Hospital) com dois
casais que ficavam «in villa de Cannas que est in territorio de Seniorim». (L.S., N.º
201). Trinta anos passados, noutro documento, lê-se que, entre o mês de Outubro de
1184 e Junho de 1186, Soeiro Formariz (ou Fromariguiz) e Dona Mónica, sua mulher,
e Pedro Heriz e sua mulher, Dona Maria, e Marílio com todos os seus filhos venderam
para sempre a D. João Pires (ou Perez), então bispo de Viseu, a villa de Canas de
Senhorim, «com todos os seus termos novos e antigos, com todas suas terras rotas e
por romper, com suas águas e pastos e com todas as entradas e saídas...». Em
Novembro de 1186, conforme se lê num velho documento do Cartório do Cabido de
Viseu, por uma carta de couto, o rei D. Sancho I doou ao bispo D. João Pires a «Vila
de Canas, no limite de Senhorim», com «todas as calúnias (multas), [...] todas as
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portagens donde quer que vierem aí, [...] e todos os direitos reais que nos pertenciam,
para vós, em perpétuo, e para todos os que depois da vossa morte quiserdes nomear
e instituir por herdeiros».
Em 1192, ano do falecimento do Bispo D. João Pires, o Cabido da Sé de Viseu logo se
apressou a tomar posse da Vila de Canas de Senhorim. E foi o referido Cabido que,
quatro anos depois, em 1196, aos moradores, presentes e futuros, outorgou CARTA
DE FORAL. O outro foral conhecido, o foral novo, foi dado em Lisboa a 30 de Março
de 1514 por El-Rei D. Manuel I. Do texto desse foral colhe-se a informação de que já
antes vigorava um outro «foral dado por composição entre o cabido e concelho», o
que prossepõe, sem dúvida, que Canas de Senhorim já era concelho antes do foral
subscrito por Fernão de Pina - o de 30 de Março de 1514. No Cadastro da População
do Reino, de 1527, tombo mandado elaborar por D. João III, registaram, no concelho
de Canas de Senhorim, 171 moradores (fogos). Assim distribuidos: « na villa - 93; no
lugar de vall de madeyrus - 18; no lugar de lapa do lobo - 7; na pouoa de santarem 17; no lugar de carualhal redomdo - 36». Duarte Nunes de Leão, na sua Descrição do
Reino de Portugal, inclui a Vila de Canas de Senhorim na correição de Viseu. Em
1675, na Instrução e Relação da Catedral da Cidade de Viseu e mais Igrejas do
Bispado, o bispo D. João de Melo apurou, para o concelho de Canas de Senhorim,
945 habitantes.
Foi extinto em 1852, embora a sua extinção nesta data não tenha ainda até hoje
qualquer justificação legal, porque o decreto que a promulgou nem sequer foi
publicado na Folha Oficial.
Porém os Canenses, aproveitaram com o desenvolvimento da sua terra e a incerteza
concelhia de então a reconquista do seu município em 1866 a que a revolução da
Janeirinha determinou, algum tempo depois a sua extinção.
A maioria da população deseja que a freguesia seja elevada a concelho, reavendo o
estatuto que a vila já teve anteriormente. Para esse efeito, o Movimento de
Restauração do Concelho de Canas de Senhorim (MRCCS) tem realizado diversas
acções políticas e mediáticas. Esta pretensão é fortemente contestada pelos políticos
do concelho de Nelas, ao qual pertence Canas de Senhorim. Depois das eleições
autárquicas de 2005 esta pretensão é tolerada e apelidada de romântica pelo
executivo autárquico nelense, eleito por uma coligação PSD/CDS, e as manifestações
Agropecuária Quinta do Toiral, Lda
Projecto de Exploração Avícola - Estudo de Impacte Ambiental

Página 125 de 167

públicas de exigência pela restauração do concelho praticamente cessaram por
motivos estratégicos.
A elevação a concelho esteve prestes a acontecer quando a Assembleia da República
assim o decidiu em 1 de Julho de 2003, mas, no mês seguinte, o Presidente da
República Jorge Sampaio vetou a Lei que possibilitava a restauração do Município,
depois de sempre ter garantido que nunca o faria por diversas vezes.
Durante muitos anos Canas de Senhorim constituiu o mais importante pólo industrial
da região centro. As suas indústrias mais significativas eram a CPFE – Companhia
Portuguesa de Fornos Eléctricos, e a ENU – Empresa Nacional de Urânio responsável
em Portugal pela extracção de urânio e que operava na Urgeiriça. Ambas as empresas
cessaram a sua actividade, lançando no desemprego mais de um milhar de
trabalhadores e criando uma situação social muito complicada.

4.1.10.2. Caracterização da área em estudo
Na envolvente sul da área do projecto (menos de 2,0 KM) e na margem da estrada
nacional (EN 234) existe a estação arqueológica da Corujeira, que corresponde a um
habitat pré-histórico.
4.1.10.3. Elementos patrimoniais identificados
Mas são inúmeros os indícios arqueológicos encontrados, desde elementos de
influência romana (que indiciam a existência de pequenas villas romanas) até aos
túmulos medievais incrustados em afloramentos rochosos.
Casa das Fidalgas - Santar;
Casa do Cruzeiro - Canas de Senhorim;
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Figura 54- Casa do Cruzeiro

Casa do Soito e Paço dos Cunhas - Santar;
Casa do Visconde de Pedralva;
Situado em frente a um esbelto cruzeiro em granito, na Rua Keil do Amaral, ergue-se
um belo edifício senhorial de linhas sóbrias e baixas cuja fundação remonta aos
meados do século XVIII. Alberga esta magnífica residência os descendentes da ilustre
família Keil do Amaral. De salientar que Francisco Keil do Amaral era neto de Alfredo
Keil autor do hino Nacional Português.

Figura 55- Cruzeiro em Granito

Complexo de Abrigos e Cavidades do Penedo da Penha 1 (Vale de Madeiros);
Igreja da Santa Casa da Misericórdia de Santar - Santar;
Igreja Matriz de Canas de Senhorim - Canas de Senhorim (IIP, Dec. Nº
1299/77, de 29/9);
Monumento aos 800 anos de Foral (Outorgado pelo Cabido da Sé de Viseu);
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Orca de Pramelas - Canas de Senhorim (IV e III milénios a.C.) (IIP, Dec. Nº
5/2002, D.R.nº 42, 19.11.2002);

Figura 56-Orca de Pramelas

Orca do Pinhal dos Amiais;
Pelourinho de Canas de Senhorim - Canas de Senhorim (séc. XVII);
Pelourinho de Folhadal - Nelas;
Pelourinho de Nelas – Nelas;
Sítio arqueológico da Corujeira;
Sítio arqueológico da Quinta do Soito;
Solar dos Abreu Madeira.

5. ANÁLISE DE IMPACTES E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO
Tendo por base a descrição do projecto, a sua implantação e também a caracterização
da situação actual, efectua-se neste capítulo a identificação e avaliação dos principais
impactes ambientais resultantes das actividades inerentes ao projecto.
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Os impactes ambientais definem-se como o conjunto das alterações favoráveis e
desfavoráveis produzidas em parâmetros ambientais e sociais, num determinado
período de tempo e numa determinada área (situação de referência), resultantes da
realização de um projecto, comparadas com a situação que ocorreria, nesse período
de tempo e nessa área, se esse projecto não viesse a ter lugar. Quanto à sua origem
estes podem ser classificados como directos, indirectos, cumulativos ou residuais.
No caso presente, esta avaliação incidiu essencialmente sobre a fase de exploração
considerando que:
Se trata de um projecto em exploração, pelo que não se consideram
alternativas de localização;
O projecto está construído e em exploração com recurso às melhores
tecnologias disponíveis para a tipologia de actividade;
O espectro desta actividade é de longa duração, não se perspectivando a
desactivação do estabelecimento ou o eventual uso alternativo dos terrenos.
Assim, esta avaliação teve por base três etapas específicas:
1. Diagnóstico da fase de exploração (situação actual) - identificação de situações
gravosas para o ambiente e passíveis de correcção;
2. Lista das acções susceptíveis de produzir alterações no ambiente e respectivos
impactes;
3. Avaliação dos impactes da fase de exploração e proposta de medidas de
minimização.
Para esta avaliação, foram utilizados vários parâmetros de classificação dos impactes.
Origem - consequência directa, indirecta, cumulativa ou residual da alteração
ambiental
Sinal - qualidade negativa ou positiva do impacte
Duração ou Persistência - determinação do tempo durante o qual se faz sentir a
alteração ambiental produzida e as suas consequências
Magnitude - grau de alteração de determinado elemento ambiental, relativamente à
situação de referência
Significância Importância - importância da alteração produzida face à qualidade do
elemento ambiental considerado
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Reversibilidade - dependendo da duração do impacte e da capacidade de resposta
do ambiente às alterações introduzidas.

Relativamente às medidas de minimização estas podem ser de três tipos:
Medidas de prevenção - Destinam-se a evitar e prevenir alterações ou impactes ou
situações acidentais (especialmente vocacionadas para a fase de construção)
Medidas de minimização ou correcção - Destinam-se a reduzir, corrigir ou anular a
magnitude/significado de um impacte significativo a muito significativo
Medidas de compensação - Destinam-se a compensar os impactes irreversíveis e
não minimizáveis (têm um carácter excepcional e regra geral são aplicáveis a grandes
projectos de infra-estruturas)
Neste caso específico, procurou-se propor medidas de minimização ou correctivas,
que simultaneamente devem ser simples e de fácil concretização, eficazes,
economicamente viáveis e ambientalmente inócuas.
Estas medidas incidiram sobre a fase de construção, exploração e desactivação são
identificadas e realçadas ao longo da avaliação de impactes.
Em síntese foi elaborada uma matriz de resumo das acções e respectivos impactes e
das respectivas medidas de minimização propostas.
No final procurou-se identificar os impactes residuais da actividade, ou seja, os
impactes não minimizáveis ou que mesmo após medidas de minimização resultarão e
constituem, em jeito de balanço, o custo ambiental do projecto.

5.1. AVALIAÇÃO ESPECÍFICA POR DESCRITOR
5.1.1. CLIMA
Trata-se de região com um clima mesotérmico temperado húmido que se caracteriza
por possuir clima chuvoso e moderadamente quente com chuvas predominantes no
Inverno. A precipitação média anual pode exceder os 1.400mm e as temperaturas
médias mensais variam entre os 6,6 ºC e 20,5ºC em Julho. A temperatura média anual
é da ordem dos 13ºC.
Agropecuária Quinta do Toiral, Lda
Projecto de Exploração Avícola - Estudo de Impacte Ambiental

Página 130 de 167

A tipologia e dimensão do projecto de Remodelação/Ampliação do Aviário da Quinta
do Toiral, Lda não produz qualquer impacte no descritor Clima da Região onde está
localizado.

5.1.2. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA
A região onde se implantará o projecto é essencialmente de natureza granítica. O
granito ai existente corresponde a um granito monzonítico, calco-alcalino, porfiróide,
com grão médio a grosseiro. A rocha contém frequentemente biotite e megacristais
feldspáticos. Na zona do projecto, o granito encontra-se em estado avançado de
alteração. A rocha torna-se frouxa, o que origina uma maior permeabilidade à água. A
alteração do granito pode conduzir à formação de areia.
A presença de minerais contendo urânio, no granito, e os elevados teores destes
minerais na área da Urgeiriça, a Sul, que deram origem à exploração mineira de urânio
neste local, conduz à formação de radão devido ao descaio do átomo de urânio.
Não havendo grande intervenção ao nível dos terrenos onde serão implantados os
edifícios o impacte neste descritor será muito pouco significativo.
Em caso de desactivação da exploração, embora seja uma situação não prevista, o
impacte esperado será pouco significativo.

Medidas de Mitigação
M M 1.G
Será limitada ao mínimo a área necessária à movimentação e acesso de maquinaria,
de forma a reduzir a área de solos exposta aos processos erosivos.
M M 2.G
Todas as operações de manutenção de maquinaria serão efectuadas em locais
apropriados;
M M 3.G
Caso a desactivação venha a acontecer, a mesma será efectuada mediante um plano
próprio a elaborar na altura, salvaguardando o cumprimento de medidas de
minimização de impactes ambientais.
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5.1.3. SOLOS E USO DOS SOLOS
Neste descritor foi analisado o Plano Director Municipal de Nelas em vigor, este IGT
estabelece as áreas de REN do concelho, os solos afectados pelo projecto não se
encontram abrangidos pelas áreas RAN e REN. A análise conjugada com outros IGT
(PROF de Dão Lafões, Planos Regionais de Ordenamento e Planos de Bacia
Hidrográfica) demonstrou uma compatibilidade em termos de ocupação de solos e de
gestão dos recursos.

5.1.4. OCUPAÇÃO E USO DO SOLO
O solo, enquanto recurso natural básico, apresenta múltiplas funções e disponibiliza
serviços aos seres vivos em geral e ao Homem em particular. Sendo um componente
fundamental

dos

ecossistemas

e

dos

ciclos

naturais,

pode

proporcionar

armazenamento de água, ser o suporte essencial do sistema agrícola e constituir
espaço para as actividades industriais e para os seus resíduos.
Neste ponto pretende-se proceder à caracterização dos impactes decorrentes do
projecto, que ocorrerão sobre os diferentes usos do solo existentes no local [Floresta
de Produção].

FASE DE CONSTRUÇÃO
O problema da contaminação dos solos é a principal questão neste descritor e nos que
se seguem.
A construção dos 4 pavilhões (Pavilhão 0 na 1ª Fase e Pavilhões 6,7 e 8 na 2ª fase)
irá acarretar uma ocupação física do solo com alterações do mesmo e seu uso.
Durante a construção, o solo pode sofrer compactação com consequente
impermeabilização. Devido à permeabilidade do substrato, este impacte será pouco
significativo. A contaminação devido a derrames acidentais de combustíveis,
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lubrificantes, tintas e outros materiais de construção líquidos ou pastosos, pode
originar impactes significativos temporários.
O impacte esperado será pouco significativo, cujas características são: negativo,
directo, permanente, com magnitude reduzida e irreversível.
FASE DE EXPLORAÇÃO
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 de líquidos poluentes e deposição atmosférica de
poluentes libertados afetos á produção.
Durante a fase de exploração o aumento da erosão resultado da implantação dos
edifícios e da compactação do solo na área circundante pode ocorrer.
Por fim refira-se que também durante a fase de exploração ocorre a emissão de
poluentes atmosféricos, partículas das chaminés dos fornos de Ar Quente.
Neste caso específico, e tendo em vista que não há produção de poluentes
atmosféricos nem de efluentes líquidos industriais, nem são manuseadas substâncias
poluentes e que o resultado final da actividade, em si mesmo, não é considerada
poluente, resta-nos a deposição directa de resíduos.
Durante a fase de exploração, as águas de lavagem (chorumes) e/ou derrames de
combustíveis podem originar impactes significativos no solo, provocando a sua
contaminação.
A mitigação é realizada instalando uma rede de esgotos e uma drenagem das águas
na área do projecto, com recurso a poços de recepção estanques.
Relativamente à deposição directa de resíduos no solo, actualmente não há qualquer
deposição de resíduos no solo a céu aberto, pelo que não são previsíveis quaisquer
impactes negativos.
Derrames acidentais de contaminantes provocarão um impacte pouco significativo,
cujas características são: negativo, directo, permanente, com magnitude reduzida e
irreversível.
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Assim, no seguimento daquilo que já é prática corrente no estabelecimento deve ser
feito o adequado manuseamento dos materiais, com o cuidado merecido de acordo
com as substâncias em causa e as características apresentadas em rotulagem
própria, impermeabilização do local de manuseamento e armazenamento dos
materiais está garantida e sua cobertura também.
Em situação de acidente, deverão ser accionados todos os mecanismos que permitam
evitar e/ou minimizar a contaminação dos solos, nomeadamente através da contenção
derrame e da aplicação de produtos absorventes.

FASE DE DESACTIVAÇÃO
Durante a fase de desactivação (não prevista) decorrerá um impacte positivo uma vez
que, desta forma se irão recuperar e valorizar os solos através da reflorestação com
espécies autóctones.
Esta fase terá ainda de seguir um plano de desactivação de forma a minimizar o
prejuízo para o ambiente sobretudo no que diz respeito às medidas de gestão dos
equipamentos desmantelados e dos resíduos produzidos e ás operações de
recuperação dos solos desmobilizados.

Medidas de Mitigação
M M 1.US
Limitar ao mínimo as movimentações de terra em geral.
M M 2.US
Limitar a circulação de maquinaria pesada às vias existentes.
M M 3.US
Garantir o destino adequado dos eventuais resíduos resultantes da actividade.
M M 4.US
Proceder à requalificação da área afectada, em termos de ocupação do solo através
de reflorestação de áreas livres.
M M 5.US
Utilizar pisos semi -permeáveis no exterior dos pavilhões para facilitar a infiltração nos
terrenos das águas pluviais.
M M 6.US
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Criar zonas de infiltração de águas pluviais, reduzir escoamentos superficiais.
M M 7.US
Na eventualidade da ocorrência de um derrame, com contaminação de áreas não
impermeabilizadas, é necessário promover à sua remediação através de técnicas
apropriadas, ou com a sua remoção para destino adequado.
M M 8.US
Elaboração de um plano específico para o desmantelamento que assegure que as
actividades necessárias sejam executadas com o mínimo prejuízo para os valores
ambientais em geral e versando especialmente sobre as medidas de gestão de
resíduos adequadas e de recuperação dos solos desmobilizados.

5.1.5. RECURSOS HÍDRICOS
Os impactes que se podem verificar sobre os recursos hídricos dizem respeito a
aspectos qualitativos, relacionados com a possibilidade de contaminação das águas
superficiais e subterrâneas.

RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS
Face às características da área e ao tipo de intervenções, os impactes com maior
significado relacionam-se com degradação da qualidade da água, designadamente por
arrastamento de materiais sólidos pelas águas pluviais e eventual contaminação por
poluentes orgânicos não perigosos
FASE DE CONSTRUÇÃO
O impacte na alteração da drenagem natural será pouco significativo, cujas
características são: negativo, directo, permanente, com magnitude reduzida e
irreversível.
FASE DE EXPLORAÇÃO
Na fase de exploração a produção de resíduos pode dar origem a impactes na
qualidade da água superficial na área em estudo, resultado de deficiência em
equipamentos e/ou em má exploração desses mesmos equipamentos.
Agropecuária Quinta do Toiral, Lda
Projecto de Exploração Avícola - Estudo de Impacte Ambiental

Página 135 de 167

No que diz respeito às águas residuais domésticas, associadas à existência de
trabalhadores na exploração, a sua descarga é feita para um sistema de fossa séptica
estanque. Assim, e uma vez que a perigosidade destes efluentes é reduzida dadas as
suas características, o seu impacte negativo sobre os recursos hídricos é pouco
significativo e decorrerá noutro local.
As águas pluviais tendem a arrastar os sólidos de atrito associados à circulação de
veículos

e

abastecimento

(cargas

e

descargas)

das

viaturas

próprias

do

estabelecimento avícola, bem como de resíduos de ração no pavimento junto aos
silos.
Uma exploração inadequada conduzirá igualmente a um aumento do consumo de
água com impacte nos recursos hídricos superficiais.

FASE DE DESACTIVAÇÃO
Em caso de desactivação da exploração, embora seja uma situação não prevista, não
ocorrerá uma alteração da qualidade da água superficial, dado que o período desta
intervenção é curto.

Medidas de Mitigação
M M 1.RH
Criação de um sistema de recolha de águas (das chuvas e escorrências).
M M 2.RH
As operações de manutenção da maquinaria utilizada deverão ser efectuadas em local
apropriado para o efeito.
M M 3.RH
Manter em funcionamento um sistema de gestão de resíduos que permita o seu
correcto armazenamento e encaminhamento para destino final adequado, evitando a
contaminação, não só dos recursos hídricos, mas também dos solos.
M M 4.RH
Evitar que ocorram derrames acidentais de combustíveis.
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M M 5.RH
Definir locais específicos para armazenagem temporária de resíduos e posterior envio
para destino final.
M M 6.RH
Utilização de bebedouros de tipo pipeta que, pelas suas características, evitam
desperdícios de água.
M M 7.RH
Calibração regular da alimentação aos bebedouros e pipetas.
M M 8.RH
Limpezas e desinfecções efectuadas a seco, recorrendo-se para o efeito a vassouras
mecânicas rebocadas por tractor.
M M 9.RH
Avaliação constante dos consumos de água em todos os pavilhões da exploração
avícola, para controlo do consumo da água pelas aves e detecção da eventual
ocorrência de rupturas nas canalizações de água.
M M 10.RH
Os efluentes líquidos gerados, contendo hidrocarbonetos, deverão ser encaminhados
para destino final autorizado.

RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS
Face às características da exploração e ao tipo de acções, os impactes possíveis com
maior significado relacionam-se com a contaminação da água, designadamente por
infiltração de efluentes contendo materiais sólidos e alguns componentes orgânicos
(rações e excretas das aves), contaminação por poluentes orgânicos não perigosos.
Na fase de construção não prevemos qualquer impacte por esta fase decorrer num
curto período de tempo e fora da época normal de chuvas intensas.
Na fase de exploração a contaminação das águas subterrâneas pode decorrer de
deficiências prolongadas nos equipamentos ou ainda por exploração inadequada da
instalação.
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Os impactes mais susceptíveis de ocorrerem são os mesmos que poderão originar a
contaminação das águas superficiais.
. Dado que o resíduo que apresenta maior potencial de contaminação dos recursos
hídricos é o decorrente da produção de dejectos pelas aves, e que é correctamente
gerido nas instalações da exploração avícola, consideram-se pouco significativos os
potenciais impactes associados a esta acção.

No que diz respeito às águas residuais domésticas, associadas à existência de
trabalhadores na exploração, a sua descarga é feita para um sistema de fossa séptica
estanque.
As águas pluviais e de lavagens eventuais tendem a arrastar os sólidos associados à
circulação de veículos de abastecimento (cargas e descargas) das viaturas próprias e
externas ao estabelecimento avícola, bem como de resíduos de ração no pavimento
junto aos silos. No entanto, consideram-se os impactes associados como pouco
significativos, dadas as reduzidas concentrações de poluentes.
Medidas de Mitigação
Consideram-se necessárias todas as medidas minimização referidas para o descritor
das águas superficiais já anteriormente.

5.1.6. QUALIDADE DO AR
FASE DE CONSTRUÇÃO
Durante a fase de construção o principal impacte será a emissão de poeiras
decorrentes da própria obra.
Este impacte e uma vez que a obra será limitada no tempo, é temporário, negativo e
pouco significativo.
Contudo foram preconizadas medidas de minimização do mesmo.
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FASE DE EXPLORAÇÃO
Na fase de exploração irá ocorrer uma degradação da qualidade do ar pelas emissões
devidas ao sistema de aquecimento (fornos Ar Quente) e emissões provenientes da
actividade laboral na exploração avícola.
O referido impacte será pouco significativo, cujas características são: negativo, directo,
permanente, com magnitude moderada e irreversível.
Será notório a emissão de poeiras pela movimentação de veículos dentro da
exploração, o que será um impacte pouco significativo, cujas características são:
negativo, directo, esporádico, com magnitude reduzida e irreversível.

FASE DE DESACTIVAÇÃO
Em caso de desactivação da exploração, embora seja uma situação não prevista,
verificar-se-á emissão de partículas pela movimentação de veículos dentro da
exploração, o que será um impacte pouco significativo, cujas características são:
negativo, directo, temporário, com magnitude reduzida e reversível.
Por seu lado uma eventual desactivação terá um impacte positivo.
Medidas de Mitigação
M M 1.QA
Racionalização da circulação.
M M 2.QA
Condução suave, ou seja, sem acelerações bruscas.
M M 3.QA
Limitação da velocidade de circulação dos veículos tendo em consideração que as
emissões de poluentes atmosféricos aumentam com a velocidade praticada.
M M 4.QA
Utilização de rega do pavimento regular e controlada nomeadamente em dias secos e
ventosos.
M M 5.QA
Utilização de equipamento do tipo ciclone e/ou filtros de ar para captação de poeiras.
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M M 6.QA
Monitorização regular das emissões da caldeira.
M M 7.QA
Replantação da área com cortina arbórea na envolvente da exploração.
M M 8.QA
Adopção de medidas de controlo nutricional das rações dos animais.
M M 9.QA
Envio imediato do estrume para destino adequado.
M M 10.QA
No exterior da exploração avícola efectuar a aspersão com água, em especial na
época seca.
M M 11.QA
Humedecimento das superfícies dos terrenos que ficarem a descoberto e não
compactadas, durante as acções de demolição, de forma a minimizar a dispersão de
poeiras.
M M 12.QA
Realização do transporte de resíduos resultantes das demolições e as terras com as
adequadas coberturas das terras de forma a minimizar a emissão de poeiras durante o
transporte.

5.1.7. AMBIENTE SONORO
FASE DE CONSTRUÇÃO
Os níveis de ruído que são gerados dentro do estabelecimento, uma vez que não
existem receptores na envolvente imediata ( a menos de 250 metros) que possam ser
afectados, prevê-se que o impacte seja pouco significativo.
A localização da instalação (Pavilhões Avícolas), fica a mais de 500 metros da zona de
conflito (Variante á EN 234). Não se prevendo qualquer interferência das actividades a
decorrer na instalação avícola com esta zona de ruído.
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De acordo com as visitas ao local e tendo por base informação adicional recolhida, o
local em estudo e a envolvente podem ser considerados como "pouco ruidoso".
A localização da instalação fora do perímetro urbano, e a existência de cortinas
arbóreas de porte alto nas áreas que circundam a instalação são dois factores que
permitem reduzir uma eventual incomodidade provocada pelos ruídos próprios da
instalação (motores, ventiladores e máquinas).
Refere-se igualmente que a totalidade das cargas e descargas se realizam fora do
período de descanso (23.00 h – 7.00 h) não sendo realizadas aquelas operações
dentro deste período.
Esta situação é possível e exequível pois existem meios computorizados de gestão da
quantidade das rações administradas, existem locais para armazenamentos de camas
e de apara de madeira (combustível) e outras movimentações de veículos são
realizadas com gestão directa dos responsáveis pela instalação.

Medidas de Mitigação
M M 1.AS
Os trabalhos de construção apenas se realizam no horário normal de trabalho.
M M 2.AS
Circulação dos veículos a baixa velocidade.
M M 3.AS
São interditas cargas e descargas fora das horas normais de funcionamento, esta
medida visa igualmente proporcionar uma condição de bem-estar animal de aves.
M M 4.AS
Os trabalhos de demolição devem realizar-se apenas no horário normal de trabalho
M M 5.AS
Periodicamente é efectuada manutenção de equipamentos mecânicos de forma a
evitar situações anómalas de emissão de ruído.
M M 6.AS
Implantação de cortina arbórea na envolvente da exploração.
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5.1.8. GESTÃO DE RESÍDUOS

FASE DE CONSTRUÇÃO/DESATIVAÇÃO
Durante a fase de construção e na fase de desativação as acções que poderão
causar algum impacte no ambiente estão relacionadas com a produção de resíduos de
construção e resíduos sólidos urbanos da actividade humana.

FASE DE EXPLORAÇÃO
Na fase de exploração os impactes mais significativos quanto aos resíduos estão
associados à sua produção e gestão. Uma vez que os resíduos produzidos não são
classificados como perigosos, unicamente a sua má gestão ou acondicionamento
impróprio poderão originar impactes negativos significativos.
Uma gestão incorrecta poderá levar à acumulação indevida dos resíduos, originando
maus cheiros, possível contaminação do solo e recursos hídricos, além de alterações
do aspecto visual da paisagem.
No caso em estudo, a maior quantidade de resíduos a gerir são os dejectos das aves.
Trata-se de resíduos que apresentam na sua composição concentrações significativas
de amónia e elementos de granulometria fina cuja dispersão no ar, no decurso das
operações de transporte, pode gerar situações de incomodidade.
Apesar dos resíduos sólidos urbanos produzidos durante a exploração avícola serem
recolhidos pelos serviços municipalizados, são separados e colocados no ecoponto
para reciclagem, dadas as quantidades bastante reduzidas produzidas pelos
funcionários durante o seu horário de trabalho, considera-se que o impacte, apesar de
negativo, é pouco significativo.
Admite-se que a gestão dos resíduos de dejectos das aves, após entrega ao operador
que efectua o transporte, é feita com respeito ao Código de Boas Práticas Agrícolas,
contribuindo para a fertilização de solos, sendo, por isso, o impacte associado positivo
e pouco significativo.
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Medidas de Mitigação
M M 1.GR
Recolha de todos os resíduos por tipo de resíduo e encaminhamento para destino
adequado.
M M 2.GR
Garantir que os resíduos sejam devidamente acondicionados no transporte durante
todo o trajecto entre o aviário e os locais de destino.
M M 3.GR
Recolha dos cadáveres, resíduos hospitalares e RSU e envio para tratamento por
entidades acreditadas para tal.
M M 4.GR
Dever-se-á efectuar com rigor a separação (triagem) dos resíduos gerados em todas
as actividades administrativas e sociais e encaminhá-las para processos de
reutilização e reciclagem.
M M 5.GR
Manter um registo actualizado e documentado da gestão interna de resíduos.
M M 6.GR
Deve-se manter o acondicionamento dos resíduos em locais adequados, de acordo
com o tipo de resíduos e impactes associados, evitando a sua acumulação excessiva.
M M 7.GR
Armazenagem temporária dos resíduos em áreas impermeabilizadas, planas,
protegidas da pluviosidade, do acesso de pessoas e animais e da acção do vento,
garantindo a protecção dos solos, águas superficiais e subterrâneas.
M M 8.GR
Sensibilização dos colaboradores para as boas práticas de gestão de resíduos,
reforçando a necessidade de prevenção.
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5.1.9. SISTEMAS ECOLÓGICOS
5.1.9.1. Fauna e Flora
Uma vez que a área de implantação do estabelecimento não está incluída em nenhum
dos condicionantes da directiva ―habitats‖, não são expectáveis impactes negativos
nestes descritores durante toda a fase de exploração.
De qualquer forma tendo em conta alguns impactes e apesar de serem pouco
significados foram consideradas medidas de mitigação.
Durante a fase de construção os principais impactes estão relacionados com a
produção de resíduos, com a eliminação de algum coberto vegetal e com a
perturbação da fauna existente.
Na fase de exploração os impactes no sistema ecológico do local prendem-se
sobretudo com as alterações a nível do coberto vegetal o que afectará de forma
indirecta a fauna que eventualmente se alimente dessas espécies vegetais e toda a
cadeia alimentar associada a si.
Durante a fase de desactivação as acções que poderão causar algum impacte no
ambiente estão relacionadas com a produção de resíduos de construção e resíduos
sólidos urbanos da actividade humana.
Medidas de Mitigação
M M 1. E
Utilizar caminhos ou estradas já existentes para acesso à obra.
M M 2. E
O uso de regras nos acessos destinados a viaturas afectas à obra minimizará o efeito
gerado pelas poeiras.
M M 3. E
Manter uma densidade vegetal, a qual deverá preencher o estrato arbóreo, arbustivo e
herbáceo, sendo a escolha das espécies herbáceas e arbustivas a aplicar por
processo de hidrossementeira, feita de acordo com a fitossociologia da região e a
espécie arbórea selecionada pela característica de crescimento rápido.
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M M 4. E
Remoção de todos os desperdícios e materiais não utilizados durante a fase de
construção.
M M 5. E
Limpeza e manutenção do coberto vegetal a montante dos pavilhões de forma a evitar
riscos de incêndio e promover habitats.
M M 6. E
Controlo da drenagem das águas pluviais.
M M 7. E
Plantação de arbustos ou plantas arbustivas na envolvente da exploração.
M M 8. E
O acesso à exploração deverá ser efectuado exclusivamente através das vias
destinadas para tal e deverá sempre ser respeitada a velocidade reduzida para
circulação, reduzindo o stress aos animais.
M M 9. E
Recolha e envio para destino adequado de todos os resíduos gerados.
M M 10. E
Circulação de veículos apenas através das vias destinadas para tal e deverá sempre
ser respeitada a velocidade reduzida.

5.1.10. PAISAGEM
Durante a fase de construção o impacte a nível da paisagem não será significativo,
pois a exploração já existe e está enquadrada no coberto vegetal arbóreo que com ela
confina.
De forma a minimizar o impacte causado pela construção de instalações consideramse as medidas:
Em fase de exploração, em toda a exploração avícola, será notória a alteração da
paisagem por existência de elementos construídos na paisagem, o que se traduzirá
num impacte pouco significativo, cujas características são: negativo, directo,
permanente e com magnitude reduzida.
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Em caso de desactivação da exploração, embora seja uma situação não prevista,
ocorrerá uma ligeira alteração na paisagem, o impacte esperado será pouco
significativo, cujas características são: positivo, directo, permanente e com magnitude
reduzida.
Medidas de Mitigação
M M 1.P
Repovoamento das áreas de estaleiros e áreas de depósito de materiais, com
adequados planos de sementeira de herbáceas e arbustivas e plantação de espécies
arbóreas de crescimento rápido e lento.
M M 2.P
Realização dos trabalhos de conservação da área de floresta de acordo com as
normas do regime florestal em vigor.
M M 3.P
Tratamento vegetal dos espaços exteriores com espécies existentes na região
proporcionando a diversidade e valorização da paisagem em termos visuais e
ecológicos.
M M 4.P
Plantação de uma cortina arbórea em todo o perímetro da instalação de forma a
minimizar o impacte visual.

5.1.11. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS
Considerando o tipo de projecto (ampliação) e o tipo de actividade, não são esperados
grandes impactes a nível sócio económico.
Apenas merecerá algum destaque, se bem que relativo, a potencial importância do
projecto para a especialização económica local, em torno da actividade principal da
instalação, e que permitirá, a médio prazo, contribuir para o aumento da capacidade
produtiva concelhia.
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Outro aspecto que deverá ser realçado, apesar de ser pouco significativo é o impacte
positivo que o projecto terá na diminuição da dependência das importações deste tipo
de produto, carne de aves e seus derivados.
Por outro lado, uma hipotética desactivação do estabelecimento constituiria um
impacte negativo pouco significativo, ao nível da freguesia e mesmo do concelho, uma
vez que só estão associados 2 postos de trabalho ao presente projecto.

5.1.12. PATRIMÓNIO CULTURAL E ARQUEOLOGIA
A área de incidência directa do projecto encontra-se fortemente antropizada, e o
projecto não prevê obras de escavação para as novas instalações, ampliações, ou
reestruturações, pelo que não se afigura necessário a aplicação de medidas de
minimização.

5.2. MATRIZ SÍNTESE DE IMPACTES
Em seguida resume-se numa matriz os principais impactes identificados por descritor,
bem como a sua classificação e respectivas medidas de minimização.
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Descritor
do
Ambiente

Impacte

Fase de
Ocorrência

Área de
Ocorrência

Negativo, directo, permanente,
magnitude reduzida e
irreversível

Construção
1ª e 2ª fase
Alteração
Geologia

da
fisiografia

Em caso de
desactivação
não prevista

Características do Impacte

Toda a área da
exploração
avícola

Pouco Significativo
Negativo, directo, permanente,
magnitude reduzida e
irreversível
Pouco Significativo
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Medidas Minimizadoras Preconizadas
MM 1.G-Será limitada ao mínimo a área necessária à movimentação e acesso de maquinaria, de
forma a reduzir a área de solos exposta aos processos erosivos;
MM 2.G-Todas as operações de manutenção de maquinaria serão efectuadas em locais apropriados;
MM3.G-Caso a desactivação venha a acontecer, a mesma será efectuada mediante um plano próprio
a elaborar na altura, salvaguardando o cumprimento de medidas de minimização de impactes
ambientais.
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Descritor do
Ambiente

Impacte

Fase de
Ocorrência
Construção
1ª e 2ª fase

Ocupação física do
solo com alteração do
solo e seu uso

Solo e uso actual
do solo

Aumento da erosão
devido à
compactação e
impermeabilização do
solo

Área de
Ocorrência
Toda a área da
exploração
avícola
Toda a área da
exploração
avícola

Exploração

Área dos
pavilhões
novos

Características do
Impacte
Negativo, directo,
permanente, magnitude
reduzida e irreversível
Pouco Significativo
Negativo, directo,
permanente, magnitude
reduzida e irreversível
Pouco Significativo
Negativo, directo,
permanente, magnitude
reduzida e irreversível
Pouco Significativo

Toda a área da
Exploração
avícola

Derrames acidentais
de contaminantes

Negativo, directo,
permanente, magnitude
reduzida e reversível
Pouco Significativo

Desmantelamento do
Equipamento

Em caso de
desactivação
não prevista

Medidas Minimizadoras Preconizadas

MM 1.US -Limitar ao mínimo as movimentações de terra em geral;
MM 2.US -Limitar a circulação de maquinaria pesada às vias existentes.

MM 3.US - Garantir o destino adequado dos resíduos resultantes da actividade;
MM 4.US Proceder à requalificação da área afectada, em termos de ocupação do solo
através da reflorestação de áreas livres.
MM 4.US Proceder à requalificação da área afectada, em termos de ocupação do solo
através da reflorestação de áreas livres;
MM 5.US – Utilizar pisos semi-permiáveis no exterior dos pavilhões;
MM 6.US- Criar zonas de infiltração de águas pluviais, reduzir os escoamentos
superficiais
MM7.US- Na eventualidade da ocorrência de um derrame, com contaminação de áreas
não impermeabilizadas, é necessário promover a sua remediação através de técnicas
apropriadas, ou com a sua remoção para destino adequado.

Negativo, directo, não
permanente, magnitude
reduzida, reversível
Toda a área da
exploração
avícola

Recuperação e
valorização dos solos

Significativo
Positivo, directo,
permanente, magnitude
moderada

MM 8.US - Elaboração de um plano específico para o desmantelamento que assegure
que as actividades necessárias sejam executadas com o mínimo prejuízo para os valores
ambientais em geral e versando especialmente sobre as medidas de gestão de resíduos
adequadas e de recuperação dos solos desmobilizados.

Significativo
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Descritor
do
Ambiente

Impacte

Alteração da
drenagem natural da
água

Recursos
Hídricos
Superficiais

Alteração da
qualidade da água
superficial
(Deficiência nos
equipamentos)

Alteração da
qualidade da água
superficial

Fase de
Ocorrência

Área de
Ocorrência

Construção
1ª e 2ª fase

Área de
implantação
dos pavilhões
novos

Exploração

Em caso de
desactivação não
prevista

Área de
implantação
do projecto e
áreas
adjacentes

Características do
Impacte
Negativo, directo,
permanente magnitude
reduzida e reversível
Pouco Significativo
Negativo, directo,
temporário, magnitude
reduzida e reversível
Pouco Significativo
Negativo, directo,
temporário, magnitude
reduzida e reversível
Pouco Significativo
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Medidas Minimizadoras Preconizadas
MM 1.RH- Criação de um sistema de recolha de águas (das chuvas e escorrências);
MM 2.RH- As operações de manutenção da maquinaria utilizada deverão ser efectuadas em
local apropriado para o efeito.
MM 3RH- Manter em funcionamento um sistema de gestão de resíduos que permita o seu
correcto armazenamento e encaminhamento para destino final adequado, evitando a
contaminação, não só dos recursos hídricos, mas também dos solos.
MM 2.RH- As operações de manutenção da maquinaria e instalação utilizadas deverão ser
efectuadas em local apropriado para o efeito.
MM 4RH- Evitar que ocorram derrames acidentais de combustíveis;
MM5.RH- Definir locais específicos para armazenagem temporária dos resíduos e posterior
destino final; Manter em funcionamento um sistema de gestão de resíduos
MM 4.RH- Evitar que ocorram derrames acidentais de combustíveis;
MM 5.RH- Definir locais específicos para armazenagem temporária dos resíduos e posterior
destino final;
MM 10.RH- Os efluentes líquidos gerados, contendo hidrocarbonetos, deverão ser
encaminhados para destino final autorizado.
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Descritor do
Ambiente

Impacte

Fase de
Ocorrência

Área de
Ocorrência

Alteração da
qualidade da água
subterrânea na
envolvente
(Deficiência nos
equipamentos)

Recursos
Hídricos
Subterrâneos

Aumento do
consumo de água
subterrânea na
envolvente
(Exploração
inadequada)

Negativo, directo,
temporário, magnitude
reduzida e reversível
Pouco Significativo

Negativo, directo,
permanente, magnitude
reduzida e reversível

Exploração

Área de
implantação do
projecto e áreas
adjacentes

Alteração da
qualidade da água
subterrânea na
envolvente
(Exploração
inadequada)

Alteração da
qualidade da água
subterrânea na
envolvente

Características do
Impacte

Muito Pouco Significativo

Negativo, directo,
permanente, magnitude
reduzida e reversível

Medidas Minimizadoras Preconizadas
MM 2.RH- As operações de manutenção da maquinaria utilizada deverão ser efectuadas em local apropriado para o
efeito.
MM 4.RH- Evitar que ocorram derrames acidentais de combustíveis;
MM 9.RH- Definir locais específicos para armazenagem temporária dos resíduos e posterior destino final;
MM 10.RH- Os efluentes líquidos gerados, contendo hidrocarbonetos, deverão ser encaminhados para destino final
autorizado
MM 6.RH- Utilização de bebedouros de tipo pipeta que, pelas suas características, evitam desperdícios de água;
MM 7.RH- Calibração regular da alimentação aos bebedouros e pipetas;
MM 8.RH- Limpezas efectuadas a seco, recorrendo-se para o efeito a vassouras mecânicas rebocadas por tractor;
MM 9.RH- Avaliação constante dos consumos de água em todos os pavilhões da exploração avícola, para controlo
do consumo da água pelas aves e detecção da eventual ocorrência de rupturas nas canalizações de água.
MM 3 .RH- Manter em funcionamento um sistema de gestão de resíduos que permita o seu correcto armazenamento
e encaminhamento para destino final adequado, evitando a contaminação, não só dos recursos hídricos, mas também
dos solos.
MM 3RH- Manter em funcionamento um sistema de gestão de resíduos que permita o seu correcto armazenamento e
encaminhamento para destino final adequado, evitando a contaminação, não só dos recursos hídricos, mas também
dos solos.

Pouco Significativo

Em caso de
desactivação
não prevista

Negativo, directo,
temporário, magnitude
reduzida e reversível
Pouco Significativo
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MM 4.RH- Evitar que ocorram derrames acidentais de combustíveis;
MM 5. RH- Definir locais específicos para armazenagem temporária dos resíduos e posterior destino final;
MM 10.RH- Os efluentes líquidos gerados, contendo hidrocarbonetos, deverão ser encaminhados para destino
final autorizado
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Descritor do
Ambiente

Impacte

Emissão de poeiras

Emissões devidas
ao sistema de
aquecimento
(caldeira biomassa))

Fase de
Ocorrência

Área de
Ocorrência

Características do Impacte
Negativo, directo,
temporário, magnitude
reduzida e reversível
Pouco Significativo

Construção
1ª e 2ª fase

Negativo, directo,
permanente, magnitude
reduzida e irreversível

Exploração

Medidas Minimizadoras
MM 1.QA – Racionalização da circulação;
MM 2QA – Condução suave, ou seja, sem acelerações bruscas;
MM3.QA – Limitação da velocidade de circulação dos veículos tendo em consideração que
as emissões de poluentes atmosféricos aumentam com a velocidade praticada;
MM4.QA – Utilização de rega do pavimento regular e controlada nomeadamente em dias
secos e ventosos.
MM5QA – Utilização de equipamento para captação de partículas do tipo ciclone, e/ou
filtros de ar; (STEG);
MM6QA – Monitorização regular das emissões das caldeiras.

Pouco Significativo
Toda a área da
exploração
avícola e
envolvente

Emissão de odores
Qualidade do Ar

Emissão de poeiras

Emissão de poeiras
pela movimentação
de veículos dentro
da exploração.

Melhoria da
qualidade do ar

Em caso de
desactivação
não prevista

Após
desactivação
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Negativo, directo,
permanente, magnitude
reduzida e irreversível
Pouco Significativo
Negativo, directo,
permanente, magnitude
reduzida e irreversível
Pouco Significativo
Negativo, directo,
temporário, magnitude
reduzida e reversível
Pouco Significativo
Positivo, directo,
permanente, magnitude
reduzida e irreversível
Pouco Significativo

MM 7.QA – Replantação da área com vegetação autóctone/ cortina arbórea na envolvente
da exploração;
MM 8. QA - Adopção de medidas de controlo nutricional das rações dos animais;
MM 9. QA - Envio imediato do estrume retirado dos pavilhões para o destino adequado.
MM 10. QA - No interior da exploração avícola, ou em alternativa efectuar a aspersão com
água, em especial na época seca;
MM 7. QA - Plantação de arbustos ou plantas arbustivas na envolvente da exploração, manter
a área florestada.
MM 11. QA – Humidificação das superfícies dos terrenos que ficarem a adescoberto e não
compactadas, durante as acções de demolição, de forma a minimizar a dispersão de poeiras;
MM 12. QA – Realização do transporte de resíduos resultantes das demolições e as terras
com as adequadas coberturas das terras de forma a minimizar a emissão de poeiras durante o
transporte.

-----------------------------------------------------
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Descritor do
Ambiente

Impacte

Fase de
Ocorrência

Área de Ocorrência

Características do Impacte
Negativo, directo, temporário,

Construção
1ª e 2ª fase

magnitude reduzida e irreversível
Pouco Significativo

Aumento dos níveis de
ruído (movimentação
Ruído
(Ambiente
Sonoro

Negativo, directo, permanente,
Exploração

magnitude reduzida e irreversível

de veículos)
Toda a área da exploração
avícola e envolvente
Em caso de
desactivação
não prevista

Pouco Significativo
Negativo, directo, temporário,
magnitude reduzida e irreversível
Pouco Significativo
Negativo, directo, permanente,

Aumento dos níveis de
ruído (funcionamento
de equipamentos
mecânicos

Exploração
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magnitude reduzida e irreversível

Medidas Minimizadoras Preconizadas
MM 1.AS- Os trabalhos de construção apenas se realizam no horário
normal de trabalho;
MM 2.AS- Circulação dos veículos a baixa velocidade.

MM 3.AS- São interditas cargas e descargas fora das horas normais
de funcionamento, esta medida visa igualmente proporcionar uma
condição de bem-estar animal de aves.

MM 4.AS- Os trabalhos de demolição apenas se realizam no horário
normal de trabalho;
MM 2.AS- Circulação dos veículos a baixa velocidade.
MM 5.AS- Manutenção dos equipamentos mecânicos de forma a
evitar situações anómalas de emissão de ruído;
MM 6.AS- Deverá ser implementada cortina arbórea na envolvente

Pouco Significativo

da exploração.
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Descritor do
Ambiente

Impacte

Fase de
Ocorrência

Área de
Ocorrência

Instalação de
áreas de apoio à
construção
Flora e
Fauna

Toda a área e
Edificação das
infra-estruturas

Construção

acessos

Características do

Negativo, directo,
temporário, magnitude
reduzida e irreversível
Pouco Significativo

1ª e 2ª fase

Medidas Minimizadoras Preconizadas

Impacte

MM 1.E- Utilizar caminhos ou vias já existentes para acesso à obra;
MM 2.E- O uso de regras nos acessos destinados a viaturas afectas à obra minimizará o
efeito gerado pelas poeiras;
MM 3.E- Manter uma densidade vegetal, a qual deverá preencher o estrato arbóreo,
arbustivo de crescimento rápido.

Fauna

Ecologia

Flora e
Fauna

Flora

Negativo, directo e
indirecto, temporário,
magnitude reduzida e
irreversível

Aumento da
mortalidade por
atropelamento e
aumento de stress

construção;

Pouco Significativo
Negativo, directo e
indirecto, permanente,
magnitude reduzida e
irreversível

Modificação do
crescimento e
reprodução da
Flora e Fauna
Degradação da
vegetação
envolvente no
perímetro da
exploração
avícola

MM 4.E- Remoção de todos os desperdícios e materiais não utilizados durante a fase de

Exploração

Toda a área da
exploração
avícola.

Agravamento de
situações pontuais
de erosão

Pouco Significativo
Negativo, directo e
indirecto, permanente,
magnitude reduzida e
irreversível

MM 5.E- Limpeza e manutenção do coberto vegetal na envolvente dos pavilhões de forma

Pouco Significativo
Negativo, indirecto,
permanente, magnitude
reduzida e irreversível

arbórea).

a evitar riscos de incêndio e promover habitats;
MM 6.E- Controlo da drenagem das águas pluviais;
MM 7.E- Plantação de arbustos ou plantas arbustivas na envolvente da exploração (Cortina

Pouco Significativo
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Descritor do Ambiente

Impacte

Fase de Ocorrência

Área de Ocorrência

Aumento da
mortalidade por
Fauna

Exploração

atropelamento e

Características do
Impacte
Negativo, directo e
indirecto, permanente,

Toda a área da exploração

magnitude reduzida e

avícola

irreversível

aumento de
stress

Pouco Significativo

Medidas Minimizadoras

MM 8.E- O acesso à exploração deverá ser efectuado
exclusivamente através das vias destinadas para tal e deverá sempre
ser respeitada a velocidade reduzida para circulação reduzindo o
stress aos animais.

Positivo, directo,
permanente, magnitude
Ecologia

Remoção das
infra-estruturas
Em caso de desactivação
não prevista

Flora e
Fauna

------------------

reduzida e irreversível
Pouco Significativo
Toda a área da exploração
avícola

Remoção das
infra-estruturas
(ruído e
resíduos)

Negativo, directo,
permanente, magnitude

resíduos gerados;

reduzida e irreversível
MM 10.E-Circulação de veículos apenas através das vias
Pouco Significativo
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MM 9.E- Recolha e envio para destino adequado de todos os

destinadas para tal respeitando velocidade reduzida.
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Descritor do Ambiente

Impacte
Impactes associados à
produção de resíduos de
construção metálicos e não

Fase de Ocorrência

Área de Ocorrência

Construção
1ª e 2ª fase

Características do Impacte
Negativo, directo temporário,
magnitude reduzida e

Área dos novos Pavilhões

irreversível

metálicos e RSU da

MM 1.GR- Recolha de todos os resíduos por tipo de
resíduo e encaminhamento para destino adequado.

Pouco Significativo

actividade humana
Gestão dos Resíduos e
Subprodutos

Medidas Minimizadoras Preconizadas

Contaminação da
Negativo, directo, temporário,

qualidade do ar, alteração
da qualidade do solo e das

Exploração

águas superficiais em caso
de derrame.
(Estrumes produzidos pelas

Toda a área da exploração
avícola e envolvente

irreversível, magnitude
reduzida

MM 2.GR- Garantir que os resíduos sejam
devidamente acondicionados no armazenamento e
transporte durante todo o trajecto entre o aviário e os
locais de destino;

Pouco Significativo

aves)
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Descritor do
Ambiente

Impacte

Fase de
Ocorrência

Área de Ocorrência

Utilização do estrume
das aves em detrimento

Áreas de aplicação dos
estrumes

de fertilizantes

Características do
Impacte
Positivo, directo,
permanente,
magnitude reduzida

Exploração
Produção de resíduos
Toda a área da
exploração avícola

domésticos e não
perigosos

Negativo, directo,
permanente,
irreversível,
magnitude reduzida
Pouco Significativo

Impactes associados à
produção de resíduos
de construção
metálicos e não

----------------------------------------

Pouco Significativo

químicos.

Gestão dos
Resíduos e
Subprodutos

Medidas Minimizadoras Preconizadas

Em caso de
desactivação não
prevista
Toda a área da
exploração avícola

metálicos e RSU da

Negativo, directo,
temporário,
magnitude reduzida e
reversível

MM 3.GR- Recolha dos cadáveres, resíduos hospitalares e RSU e envio para
tratamento por entidades acreditadas para tal;
MM 4.GR- Dever-se-á efectuar com rigor a separação (triagem) dos resíduos
gerados em todas as actividades e encaminhá-las para processos de reutilização
e reciclagem;
MM 5.GR- Manter um registo actualizado e documentado da gestão interna de
resíduos;
MM 6.GR- Deve-se manter o acondicionamento dos resíduos em locais
adequados, de acordo com o tipo de resíduos e impactes associados, evitando a
sua acumulação excessiva;
MM 7.GR- Armazenagem temporária dos resíduos em áreas impermeabilizadas,
planas, protegidas da pluviosidade, do acesso de pessoas e animais e da acção do
vento, garantindo a protecção dos solos, águas superficiais e subterrâneas;
MM 8.GR Sensibilização dos colaboradores para as boas práticas de gestão de
resíduos, reforçando a necessidade de prevenção.

MM 1.GR Recolha de todos os resíduos por tipo de resíduo e encaminhamento
para destino adequado.

Pouco Significativo

actividade humana
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Descritor do Ambiente

Impacte

Fase de Ocorrência

Área de Ocorrência

Características do Impacte
Positivo, indirecto,
permanente, magnitude

Dinamização da economia

Localmente

reduzida

Medidas Minimizadoras Preconizadas

Recomenda-se

tanto quanto possível, a

utilização de mão-de-obra local.

Pouco Significativo

Exploração

Positivo, indirecto,
permanente, magnitude

Diminuição da dependência
Sócio - economia

Nacional

das importações

reduzida

--------------

Pouco Significativo
Negativo, indirecto,
Perda de dinamismo da

Em caso de desactivação
não prevista

economia

permanente, magnitude
Localmente

reduzida

Não foram preconizadas medidas.

Pouco Significativo
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Descritor do
Ambiente

Impacte
Limpeza do terreno para
implantação dos novos
pavilhões

Fase de Ocorrência
Construção
1ª e 2ª fase

Área de Ocorrência

Área dos novos pavilhões

Características do
Impacte
Negativo, directo,
permanente,
magnitude baixa
Significativo

Paisagem

Alteração da paisagem por
existência de elementos
construídos na paisagem

Exploração

Toda a área da exploração
avícola

Negativo, directo,
permanente,
magnitude reduzida
Pouco Significativo

Alteração da paisagem

Em caso de
desactivação não
prevista

Toda a área da exploração
avícola

Positivo, directo,
permanente,
magnitude reduzida

Medidas Minimizadoras Preconizadas
MM 1.P- Repovoamento das áreas de estaleiros e áreas de
depósito de materiais, com adequados planos de sementeira de
herbáceas e arbustivas e plantação de espécies autóctones.
MM 2.P- Realização dos trabalhos de conservação da área de
floresta de acordo com as normas do regime florestal em vigor;
MM 3.P- Tratamento vegetal dos espaços exteriores com espécies
existentes na região proporcionando a diversidade e valorização
da paisagem em termos visuais e ecológicos;
MM 4.P- Plantação de uma cortina arbórea em todo o perímetro
da instalação de forma a minimizar o impacte visual.

Não foram preconizadas medidas.

Pouco Significativo
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5.4. PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO
Considerando a existência de receptores sensíveis na envolvente próxima da
propriedade e o incumprimento do critério de incomodidade, considera-se útil que após
a implementação das medidas de minimização se proceda a campanha de medição de
forma a avaliar da eficácia destas medidas.
Assim, não se propõe no imediato um plano de monitorização mas sim uma
reavaliação da situação após implementação das medidas propostas, considerando
para tal os parâmetros, locais de medição e metodologia seguida para o presente ElA,
sem prejuízo de adaptação a novas directrizes legais ou técnicas que venham a
tornar-se eficazes.
Para os demais descritores e tendo por base a avaliação produzida, não se considera
necessário proceder à sua monitorização sistemática.
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6. LACUNAS TÉCNICAS OU DE CONHECIMENTO
As lacunas de conhecimento relacionadas com o presente estudo dizem respeito à
inexistência de alguns dados sobre o local de estudo. Tal situação não permite, assim,
uma avaliação precisa dos impactes gerados em alguns descritores.
As principais lacunas verificadas são:
Na região em estudo não existe qualquer informação referente a medições de
Qualidade do Ar, daí que não sejam apresentados dados quantitativos e se
tenha recorrido a uma caracterização simplesmente qualitativa.
Relativamente ao ruído, as principais dificuldades estão relacionadas com a
inexistência de informações no que respeita aos níveis de ruído resultantes de
cada equipamento e máquina a ser utilizada e com o facto de não se saber
qual a localização do estaleiro de apoio à obra.

8. CONCLUSÕES
O presente ElA incidiu sobre a fase de remodelação e ampliação da exploração
avícola pertencente à Agropecuária da Quinta do Toiral, Lda, com a particularidade de
o mesmo se encontrar já em actividade desde 1978 e em exploração regular para a
produção de frango de carne e posteriormente para a produção extensiva de frango do
campo.
Este ElA traduz uma vontade declarada da empresa em prosseguir um trabalho de
adequação ambiental às novas exigências legais e simultaneamente permitir a
regularização da instalação perante a Administração, em termos de actividade e de
ambiente.
De forma geral, foi possível reunir ou produzir a informação suficiente para a
elaboração do estudo e consolidação da avaliação de impactes efectuada.
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O processo da classificação da instalação avícola Classe 1 e a legislação a que está
sujeito fez surgir o presente EIA, ele traduz igualmente uma vontade da gerência em
prosseguir um trabalho de adequação da exploração aos novos tempos.
Da avaliação efectuada verificou-se que estando ultrapassada a fase de construção,
na fase de exploração não foram identificados impactes negativos significativos que
ponham em causa a exploração. O perímetro da exploração é envolvido por áreas de
floresta e /ou pequenas áreas agrícolas de exploração familiar direccionadas para auto
– abastecimento.
Face ao exposto, foram ainda propostas um conjunto de medidas de minimização e de
monitorização posteriores, que visam essencialmente melhorar o funcionamento geral
da exploração e adaptar a mesma ao cumprimento da legislação ambiental em vigor,
especialmente o diploma PCIP sempre com a adopção das MTD’s.
Por último, refira-se a importância da manutenção deste estabelecimento em
funcionamento (cinco pavilhões-1ª fase + três pavilhões – 2ª fase) e da adequação
ambiental face aos normativos legais em vigor, com óbvias repercussões positivas
quer no desenvolvimento económico e social da própria empresa, quer indirectamente
no meio social e económico em que está inserida.
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9. ANEXOS
ANEXO 1 – Área de Implantação Física da Exploração Avícola.
ANEXO 2 – Localização, Acessibilidade e Enquadramento Territorial da
Exploração Avícola.
ANEXO 3 – Descrição do Projecto Infra-Estruturas Construídas.
ANEXO 4 – Qualidade do Ambiente na Envolvente da Exploração.
ANEXO 5 – Histórico Documentado
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