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1
1.1.

Introdução
Identificação do projeto, da fase em que se encontra e do proponente
O presente documento constitui o relatório do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) da
Ampliação da Exploração Suinícola Quinta da Achada, localizada nas freguesias de
Marmeleira e Assentiz, no concelho de Rio Maior e distrito de Santarém.
Trata-se da ampliação de uma exploração existente, inserida numa propriedade
(Quinta da Achada) e que pretende funcionar em ciclo fechado1 para 576 porcas
reprodutoras em regime intensivo, o que equivale a 858,2 Cabeças Normais.
O projeto encontra-se em fase de Projeto de Execução.
A exploração pertence a Maria da Nazaré Piedade Martins Constantino com sede na
Rua Lugar da Fonte, n.º 2 – Teira, 2040-024 Alcobertas. Podem ainda ser usados os
seguintes contactos: telf.: 243 991 630; fax.: 243 991 630; telm.: 919 612 248.
O Estudo de Impacte Ambiental foi desenvolvido com o objetivo de responder aos
requisitos do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro. Este diploma legal, ao
abrigo do n.º 3 do Artº 1º e do ponto 1 do Anexo II, alínea e), obriga à apresentação
de Estudo de Impacte Ambiental para instalações de pecuária intensiva.
De acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 173/2008, de 26 de agosto (que
estabelece o regime jurídico de prevenção e controlo integrados da poluição), a
exploração encontra-se abrangida pelo ponto 6.6 - Instalação para a criação
intensiva de suínos. Encontra-se enquadrada pela alínea b), referente a instalações
com uma capacidade de produção de 2.000 porcos de mais de 30 kg.

1.2.

Identificação da entidade licenciadora ou competente para a autorização
A entidade licenciadora é a Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e
Vale do Tejo.

1

Ciclo fechado – unidade onde são criados os suínos desde o nascimento até à idade adulta.
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1.3.

Identificação dos responsáveis pela elaboração do EIA e indicação do
período da sua elaboração
O presente EIA foi elaborado pelas firmas RECURSO, Estudos e Projectos de
Ambiente e Planeamento, Lda. e Eco-14, Serviços e Consultoria Ambiental Lda.,
durante os meses de maio de 2011 a outubro de 2013, com coordenação técnica da
Eng.ª Cláudia Almeida.
Os trabalhos foram desenvolvidos tendo em conta as normas técnicas definidas no
Anexo II da Portaria n.º 330/2001, de 2 de abril, e ainda as “Diretrizes para a
Elaboração dos Estudos de Impacte Ambiental de Instalações de Suinicultura
existentes, sujeitas a Avaliação de Impacte Ambiental e a Licenciamento Ambiental”
elaborado pelo ex-Instituto do Ambiente.
A equipa técnica que elaborou o EIA é constituída por:
Técnico

Função

Formação

Cláudia Almeida

Coordenação do EIA

Lic. em Engª. do Ambiente

Qualidade do Ambiente
Miguel Lopes

Direção de projeto

Lic. em Engª. do Ambiente

Qualidade do ar
João Margalha

Ordenamento do território

Lic. em Planeamento Regional e Urbano,

Sócio-economia

Mestre em Planeamento do Ambiente

Rede viária

1.4.

Lúcia Cruz

Fatores biofísicos

Lic. em Engª. Biofísica

Susana Marques

Qualidade do ambiente

Lic. em Engª. do Ambiente

Nuno Pereira

Ambiente sonoro

Lic. em Biologia

Sandra Nogueira

Património

Lic. em História variante de Arqueologia

Antecedentes do EIA
O EIA não foi objeto de Proposta de Definição do Âmbito pelo que não existem
antecedentes.

1.5.

Metodologia e estrutura do EIA

1.5.1.

Objetivos
O presente EIA tem como objetivos específicos:
-

A obtenção de informação acerca dos potenciais impactes do projeto sobre o
ambiente natural e social, focalizada em assuntos-chave.

-

Aconselhar e assistir o proponente na identificação de medidas de minimização
e na definição de diretrizes de monitorização dos potenciais efeitos adversos.

Exploração Suinícola Quinta da Achada  02/12/2013

Introdução

1-2

-

Contribuir para uma tomada de decisão sobre o licenciamento, devidamente
informada.

1.5.2.

Informar o público e as entidades interessadas.

Metodologia geral
O EIA tem o seguinte âmbito e metodologia geral:
•

Objetivos e justificação do projeto

Neste ponto são apresentados os objetivos definidos pelo promotor e a justificação
da necessidade de implementação do projeto.
•

Descrição do projeto

O projeto é caracterizado nas suas diversas fases, com base na informação fornecida
pelo proponente, tendo em vista a determinação das principais causas de impacte.
•

Caracterização da situação ambiental de referência

Tem como objetivo a caracterização do local de implantação e da envolvente do
ponto de vista dos fatores relevantes do ambiente natural e social.
•

Previsão dos impactes ambientais e medidas de minimização

Apresenta a natureza das interações entre a exploração suinícola e o meio
ambiente, ou seja, entre as suas ações (causa primária de impacte) e os fatores
relevantes do meio ambiente (sobre os quais se produz o efeito). Evidencia as
medidas consideradas necessárias para a minimização dos impactes significativos.
•

Programa de monitorização e medidas de gestão ambiental

Descreve o programa de monitorização previsto para a fase de construção,
funcionamento e desativação. Inclui também as principais características de um
sistema de gestão ambiental para a fase de funcionamento.
As metodologias específicas são, quando aplicável, desenvolvidas dentro dos
diversos capítulos e, dentro destes, nos seus pontos constituintes.
Na elaboração dos pontos acima referidos tiveram especial relevo as tarefas que a
seguir se apresentam.
Conhecimento inicial da exploração
Foram realizadas reuniões com os técnicos responsáveis pela exploração no sentido
de se conhecer toda a sua problemática, bem como de recolher todos os elementos
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disponíveis. Nesta fase identificaram-se diversos elementos para avaliação de
impactes, rentabilizando desde logo os recursos existentes.
Realizou-se uma visita conjunta com técnicos ao local de implantação da exploração
para permitir uma melhor e mais célere familiarização da equipa de realização do
EIA com a atividade desenvolvida e as condicionantes ambientais.
Reuniões de discussão internas
Foram efetuadas diversas reuniões internas de cruzamento de informação e
discussão de todos os aspetos do EIA, com particular destaque para a identificação,
caracterização e avaliação de impactes, tirando partido da multidisciplinaridade da
equipa.
1.5.3.

Estrutura do EIA
Os capítulos seguintes estão organizados de acordo com o seguinte plano geral:
Objetivos e justificação do projeto:
-

Descrição dos objetivos e da necessidade do projeto.

-

Antecedentes do projeto e enquadramento em instrumentos de gestão
territorial e sectorial em vigor.

Descrição do projeto:
-

Localização do projeto.

-

Descrição do projeto.

-

Programação temporal estimada para as fases do projeto.

-

Descrição dos materiais e matérias primas, efluentes, resíduos e emissões
atmosféricas, fontes de ruído e vibrações.

Caracterização do ambiente afetado e sua previsível evolução sem projeto:
-

Geomorfologia e geologia.

-

Recursos hídricos subterrâneos.

-

Recursos hídricos superficiais.

-

Solo e capacidade de uso.

-

Recursos biológicos.

-

Socioeconomia.

-

Ordenamento do território.

-

Qualidade do ar.

-

Ambiente sonoro.

-

Património arqueológico.
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Impactes ambientais e medidas de minimização:
-

Geomorfologia e geologia.

-

Recursos hídricos subterrâneos.

-

Recursos hídricos superficiais.

-

Qualidade da água.

-

Solo e capacidade de uso.

-

Resíduos.

-

Recursos biológicos.

-

Socioeconomia.

-

Ordenamento do território.

-

Qualidade do ar.

-

Ambiente sonoro.

-

Património arqueológico.

Lacunas de conhecimento
Monitorização e medidas de gestão ambiental:
-

Descrição dos programas de monitorização a implementar.

-

Recomendações e medidas de gestão ambiental.

Conclusões
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2
2.1.

Objetivos e justificação do projeto
Descrição dos objetivos e da necessidade do projeto
A exploração suinícola da Quinta da Achada tem um título de unidade de produção
em regime intensivo para 12 varrascos e 280 porcas reprodutoras desde outubro de
1997 (ver Anexo III).
O proponente pretende concluir o licenciamento da exploração suinícola da Quinta
da Achada, dimensionada para 576 porcas reprodutoras.
O objetivo da ampliação é a produção anual de 11.000 porcos com 100 kg de peso
vivo, garantindo assim o funcionamento em ciclo fechado, nas condições de bem
estar animal. Trata-se de um sistema de exploração intensivo que é o considerado
economicamente mais rentável.

2.2.

Antecedentes do projeto e sua conformidade com os instrumentos de
gestão territorial existentes e em vigor
O projeto foi desenvolvido para dar resposta às exigências do setor, impostas pela
legislação nacional e comunitária, que se traduz na necessidade de adaptação das
explorações pecuárias existentes no que concerne aos aspetos de licenciamento
ambiental.
De acordo com a carta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal de Rio Maior2, a
área do projeto, incide sobre uma classe de espaço classificada como “Áreas com
Aptidão para Sistemas Agrícolas Extensivos”, onde são aplicáveis as disposições
previstas no artigo 47.º do Regulamento do PDM. No local encontra-se licenciada a
atual exploração que se pretende ampliar.
De acordo com a informação disponibilizada pela Câmara Municipal de Rio Maior, as
edificações ficam sujeitas aos seguintes condicionamentos:
1. Altura máxima das edificações, com exceção de silos, depósitos de água ou
instalações especiais devidamente justificadas é de 6,5 m.
2. O índice máximo de construção é 0,04.
3. A área máxima de pavimentos a edificar destinados a habitação, incluindo
anexos, é de 1.000 m².

2

Publicado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 47/95, de 17 de maio.
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4. O afastamento mínimo das edificações aos limites da parcela é de 10 m.
5. O abastecimento domiciliário de água e a drenagem de esgotos devem ser
assegurados pela constituição de sistemas autónomos de promoção privada, não
sendo imputável à Autarquia a extensão das Redes Públicas.
Nestas áreas pode ser autorizada a construção de unidades industriais não poluentes
da classe 3, de acordo com a legislação em vigor, nomeadamente Agroindustriais,
unidades Agropecuárias e Aviculturas.
Da análise das condições locais de implantação, bem como da aplicação dos
condicionamentos decorrentes do regulamento do Plano Diretor Municipal não se
detetaram deste ponto de vista, situações impeditivas da aprovação do projeto,
sendo cumpridos os parâmetros regulamentares.
No que respeita às condicionantes, na área das edificações não existem
condicionantes ou restrições legais ao uso do solo, designadamente, RAN, REN e
Domínio Hídrico.
Nestas circunstâncias, atendendo a que não haverá alteração ao uso dominante
proposto e que o Plano Diretor Municipal admite a instalação de atividades
pecuárias, o projeto é compatível com os Instrumentos de Gestão do Território em
vigor.
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3
3.1.

Descrição do projeto
Localização do projeto
A exploração suinícola localiza-se na freguesia de Marmeleira e Assentiz, no
concelho de Rio Maior, distrito de Santarém (ver Carta 1 do Anexo II).
O acesso ao local é efetuado pela EN114 (que liga Rio Maior a Santarém e às Caldas
da Rainha) onde, aproximadamente ao km 65 segue-se em direção a sul por uma
estrada municipal, ao longo de cerca de 1.200 m, virando depois à esquerda para a
Quinta da Achada (Figura 3.1). A EN114 estabelece ligação com o IP6-A15, que por
sua vez liga ao IC1-A8 (nas Caldas da Rainha) e ao IP1-A1 (em Santarém) e com o
IC2-EN1 (em Rio Maior).

3.2.

Características da área de implantação
Dentro da propriedade da Quinta da Achada (25,8 ha), a área afeta ao projeto é de
cerca de 3,7 ha e encontra-se ocupada pela exploração suinícola e o sistema de
lagunagem. O terreno onde está prevista a construção do único edifício novo afeto à
ampliação da exploração (edifício de engorda (20)) encontra-se atualmente ocupado
por eucaliptal. A área onde está prevista a construção da fossa nitreira corresponde
a uma área anexa às lagoas, tendo resultado do aterro de uma antiga lagoa,
realizada depois de 2006.
Na envolvente à exploração suinícola a habitação mais próxima localiza-se a 275 m a
noroeste, em Casais do Brejo. Imediatamente a oeste da exploração existe uma área
de indústria extrativa e a cerca de 350 m existe uma exploração que se dedica à
produção de aves (Figura 3.2).
O local de implantação não se encontra integrado em nenhuma área sensível, de
acordo com a definição do art. 2º do Decreto-Lei n.º 150-B/2013, de 31 de outubro.
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Figura 3.1 – Principal acesso à área do projeto.
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Figura 3.2 – Fotografia aérea, do Google Earth (2006), da área de implantação da exploração e da sua
envolvente.

3.3.

Descrição do projeto
O projeto de ampliação da exploração suinícola Quinta da Achada consiste numa
unidade de produção com uma capacidade para 576 porcas reprodutoras (ver Carta 4
do Anexo II). O objetivo de produção anual é de cerca de 11.000 porcos, com um
peso médio vivo ao abate de 100 kg, o que corresponde a 919 porcos/mês que saem
da exploração para abate.
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Deste modo, a exploração suinícola dedicada à produção e engorda de leitões será
constituída pelo seguinte efetivo:
-

Seis varrascos.

-

576 porcas híbridas produtivas.

-

Leitões em lactação.

-

Leitões em pós–desmame.

-

Porcos em engorda.

Na Figura 3.3 encontra-se esquematizado o processo produtivo.

Porcas vindas do exterior

QUARENTENA

COBRIÇÃO

Unidade de
Produção

GESTAÇÃO
ÁGUA E RAÇÃO

ENFERMARIA
MATERNIDADES
ÁGUA E RAÇÃO

DESMAME

ENGORDA

Porcos com cerca de
100 kg de peso vivo
Figura 3.3 – Representação esquemática do processo produtivo.
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3.3.1.

Instalações e edifícios
O projeto de ampliação da exploração apresenta no total uma área coberta de
9.894,91 m2 (9.685,89 m2 atualmente, acrescida de 1.670,56 m2 com a ampliação),
organizada em cinco setores distintos (ver Carta 4 do Anexo II e Quadro 3.1 e 3.3).
Quadro 3.1 – Descrição dos setores que constituem a exploração.
Setor
Setor de quarentena:
Setor de gestação:

Setor de maternidades:

Descrição
-

Edifício 6, com uma área de 45,90 m2, com 3 parques.

-

Edifício 6a, com uma área de 123,97 m2, com 10 parques.

-

Edifício 1, dividido em duas salas de 9 parques cada (18 parques).

-

Edifício 1a, com 12 parques.

-

Edifício 1b, com 17 parques.

-

Edifício 1c, 160 celas individuais e dois parques.

-

Edifício 2, com 6 salas de maternidade com 5 celas cada (30 celas).

-

Edifício 3, com 8 salas de maternidade com 6 unidades cada.

-

Edifício 3a, com 7 salas de 6 maternidades cada, total de 48

-

Edifício 2a, com 26 parques.

-

Edifício 1d, com 30 parques.

-

Edifício 1e, com 20 parques.

-

Edifício 4, com 6 salas num total de 56 parques.

-

Edifício 4b, com 30 parques.

-

Edifício 4c, com 32 parques.

-

Edifício 20, com 64 parques.

maternidades.
Setor de desmame:

Setor de engorda:

O Quadro 3.2 apresenta as restantes instalações e espaços de uso específico que
servem de “apoio” à exploração suinícola (ver Carta 4 no Anexo II).
Quadro 3.2 – Descrição das instalações de apoio à exploração.
Espaços de apoio

Descrição

Enfermaria:

-

Edifício (5) com 3 parques.

Cais de embarque e

-

Edifícios 8 e 8a.

Fábrica de ração e silos:

-

Edifício 16, para a preparação dos alimentos que são

Lagunagem:

-

Armazenamento tratamento dos efluentes líquidos que a

preparação para o embarque:
armazenados em silos (9), (ver Fotografia 3.7).
exploração produz, constituída por um tanque de receção,
separador de sólidos, fossa nitreira e cinco lagoas.
Dois furos artesianos e um

-

Furos para abastecimento da exploração.

depósito de água (10):
Fossas:

-

Para recolha das águas residuais produzidas na instalação e
que posteriormente são encaminhadas para o sistema de
lagunagem (ver rede de esgotos na Carta 5 no Anexo II).

Instalações sociais:

-

Laboratório (13)

-

Balança (11)

-

Necrotério (21):

-

Constituídas por uma habitação (17), vestiário/balneário,
cozinha e escritório (7).

Localizado na entrada da exploração, junto ao portão
principal. Trata-se de uma pequena casa refrigerada, onde são
armazenados os animais mortos em contentores.
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Fotografia 3.1 – Edifício 4 – engorda (6-10-2011).

Fotografia 3.2 – Edifício 4c – engorda (6-10-2011).

Fotografia 3.3 - Edifícios 4b e 4a – engorda (6-10-2011).

Fotografia 3.4 – Edifício da quarentena (19-09-2013).

Fotografia 3.5 - Edifício 1d (desmame) (19-09-2013).

Fotografia 3.6 – Vista do local onde será construído o
edifício da engorda (20) (19-09-2013).
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Fotografia 3.7 – Fábrica da ração (16) e silos (9) (6-10-2011).

Fotografia 3.8 – Balneários (7) (6-10-2011).

Fotografia 3.9 – Telheiro (19) e habitação (17) (6-10-2011).

Fotografia 3.10 – Depósito de água (10) (6-10-2011).
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Fotografia 3.11 – Lagoa n.º 1 e n.º 2 (6-10-2011).

Fotografia 3.12 – Lagoa n.º 3 e n.º 4 (6-10-2011).

Fotografia 3.13 – Separador de sólidos (12) (19-09-2013).

Fotografia 3.14 – Terreno onde será construída a fossa
nitreira (21) (19-09-2013).
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Figura 3.4 – Fábrica de ração existente na exploração.
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O Quadro 3.3 apresenta a área de cada uma das estruturas que constituem a
exploração.
Quadro 3.3 – Área coberta das instalações que constituem a exploração suinícola.
Setor
Gestação

Maternidade

Desmame

Engorda

Engorda (a construir)

Designação
1

427,18

1a

263,68

1b

478,50

1c

448,29

2

224,84

3

451,36

3a

521,50

1d

192,60

1e

120,22

2a

330,85

4

1.283,10

4a

607,79

4b

690,79

4c

691,01

20

1.463,00

Enfermaria

5

30,45

Quarentena

6

45,90

6a

123,97

Balneário

7

65,55

Cais de embarque

8

99,26

Preparação para o embarque

8a

76,11

Laboratório

13

61,91

Casa da farinha

14

10,71

Fábrica da ração

16

698,03

Habitação

17

81,61

Cozinha de alimentação

18

35,42

Telheiro

19

163,68

Fossa nitreira (a construir)

21

Área total coberta

3.3.2.

Área (m2)

207,56
9.894,91

Fase de construção
A generalidade das instalações necessárias ao funcionamento da exploração já se
encontram construídas, estando no entanto prevista a construção de um edifício
para a engorda (20) com uma área coberta de 1.463,00 m2. O edifício deverá ser
semelhante aos existentes na exploração, com paredes rebocadas e caiadas e com
cobertura de chapa ondulada e vãos em chapa zincada.
Será ainda construída a fossa nitreira (21) para armazenamento temporário dos
sólidos separados, com uma área coberta de 207,56 m2.
Para apoio às atividades de construção está prevista uma pequena área de estaleiro
de apoio à obra que deverá ser instalada entre o edifício 4a (engorda) e o novo
edifício a construir (20).
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3.3.3.

Fase de funcionamento
Descrição do processo
A exploração suinícola pretende abrigar um total de 576 porcas reprodutoras e 6
varrascos. O método de reprodução será por inseminação artificial. O número de
partos ao longo de um ano é de 2,3 partos/porca, com uma média de 9 leitões
viáveis, com uma previsão de uma infertilidade anual de cerca de 12%. Os leitões
que nascem na exploração são criados e engordados até alcançarem cerca de 100 kg
de peso vivo (peso de abate).
Este número equivale a uma produção anual de cerca de 11.923 leitões desmamados
e de 11.000 porcos de 100 kg de peso vivo.
Todos os alimentos são preparados na fábrica da ração existente na exploração,
recorrendo a matérias primas como o milho, a cevada, o trigo, a soja, a colza, as
sêmeas de trigo e arroz e farinha de milho.
Todos os animais novos que entram na exploração passam obrigatoriamente pela
quarentena, onde são submetidos a despiste de profilaxia das principais doenças, e
onde permanecem pelo período de tempo recomendado pelas autoridades
sanitárias.
A profilaxia médica e sanitária será realizada com o rigor e o esquema mais
adequado à exploração e à região em que esta se insere. Estão contempladas as
principais doenças dos suínos, nomeadamente: Doença de Aujeszky, PRRS,
Parvovirose-Mal Rubro, Rinite Atrófica, Colibacilose/Clostridiose, Circovirose e
Micoplasma. São tidas em conta as recomendações da Direção Geral de Veterinária,
no que respeita a normas de biossegurança e de bem-estar animal.
Sistemas de ventilação e climatização
O ambiente dos edifícios da gestação é climatizado, através de sistemas de
ventilação (ventoinhas extratoras). Nos restantes edifícios apenas a engorda tem
alguns edifícios (4 e 4c) parcialmente ventilados com recurso a ventoinhas
extratoras.
Equipamentos e meios humanos, rendimento gerado e período de laboração
De acordo com o estabelecido no projeto, os equipamentos instalados na exploração
comportam motores e aparelhos elétricos, para administrar a alimentação e água e
ainda para a ventilação.
O pessoal afeto à exploração suinícola é constituído por cinco tratadores de suínos,
destinados a trabalhos tais como, carregamento de animais, lavagens, transferências
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de animais e restantes trabalhos exteriores. Existe ainda um engenheiro
responsável.
Aos

seis

postos

de

trabalho

corresponde

uma

massa

salarial

anual

de

43.400,00 Euros.
O volume de negócios é na ordem dos 1,5 milhões de euros.
Decorrente do seu funcionamento, a exploração gera um movimento de veículos da
ordem dos cinco veículos semanais, relacionados com o fornecimento de matérias
primas para a fábrica de ração (3 veículos/semana), transporte de animais (2
veículos/semana) e dos movimentos dos técnicos para apoio à exploração (2 veículos
ligeiros/semana). Estes valores traduzem-se num tráfego de 0,3 uvl/h.
O período de laboração da exploração suinícola é das 08h00 às 17h00 de segundafeira a sexta-feira.
3.3.4.

Fase de desativação
Na fase de desativação será efetuado o desmantelamento dos equipamentos
elétricos e mecânicos e do sistema de lagunagem. Nesta fase não está prevista a
demolição dos edifícios.
Como resultados das ações de desativação da exploração, serão gerados os seguintes
materiais:
-

Sucata proveniente do desmantelamento de equipamentos (Código LER 16 01 17
– Metais ferrosos, 16 01 18 – Metais não ferrosos);

-

Poeiras;

-

Ruído gerado pelas operações de desmantelamento e transporte de materiais.

Os equipamentos a serem usados nesta fase deverão ser um dumper, equipamento
de corte de metal, equipamento de fragmentação, equipamento de elevação (gruas)
e camiões para transporte de materiais.

3.4.

Alternativas do projeto
Uma vez que se trata de uma ampliação de uma exploração existente, não são
consideradas neste estudo alternativas.
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3.5.

3.6.

Programação temporal
Fase de construção:

3 meses.

Fase de funcionamento:

25 anos.

Fase de desativação:

4 meses (com inicio no final da vida útil do projeto).

Principais ações
desativação

ou

atividades

de

construção,

funcionamento

e

Durante a fase de construção as principais ações são:
•

Instalação e funcionamento do estaleiro.

•

Construção do edifício para engorda.

•

Construção da fossa nitreira.

•

Transporte de pessoas e materiais.

Durante a fase de funcionamento as principais ações são:
•

Presença física da exploração suinícola.

•

Produção animal.

•

Produção e gestão de efluentes pecuários.

•

Transporte de matérias-primas, produto final e pessoas.

Durante a fase de desativação as principais ações são:

3.7.

•

Desmantelamento de equipamentos.

•

Desativação da lagunagem.

•

Transporte de materiais e escombros.

Materiais e energia utilizados e produzidos
Durante a fase de construção são utilizados e produzidos:
−

Materiais de construção.

−

Energia elétrica.

−

Gasóleo.

−

Água.

Durante a fase de funcionamento são utilizados e produzidos:
−

Energia elétrica.

−

Gasóleo para máquinas.

−

Água.

−

Alimentos para animais.

−

Animais para abate com 100 kg de peso vivo.
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Durante a fase de desativação são utilizados:
−

Energia elétrica.

−

Gasóleo.

Consumo de água
O abastecimento de água, para a produção e para as instalações sanitárias, é
efetuado a partir de duas captações de água subterrâneas (ver Anexo IV. Uma das
captações é designada como principal (n.º 0562/03-DSMA-DMA) e existe uma
segunda captação que funciona apenas em caso de avaria da bomba na captação
principal.
Nas captações de água não existe medidor de caudal. Com base num consumo médio
de 10 l/animal.dia, estima-se um consumo de 60 m3/dia.
Em relação à água para consumo humano, é utilizada água potável engarrafada.
Consumos energéticos
As principais fontes de energia na exploração são a energia elétrica e o gasóleo.
A energia elétrica é consumida na alimentação de todos os equipamentos elétricos,
nomeadamente ventilação, sistemas automáticos de alimentação e no sistema geral
de iluminação.
O gasóleo é utilizado no abastecimento do trator destinado ao transporte e
movimentação de animais. Na instalação não existe depósito de combustível. O
abastecimento é realizado a partir de um posto de abastecimento existente na
povoação mais próxima.
No Quadro 3.4 é apresentada uma estimativa da repartição dos consumos pelas
diferentes fontes de energia.
Quadro 3.4 – Estimativa do consumo anual de energia.
Fonte de energia
Eletricidade

Estimativa de consumo anual
264.991 Kwh

Gasóleo
Total

57,0 tep

12 m3

15,5 tep

-

72,5 tep

Pela sua análise, verifica-se que a principal fonte de energia utilizada na exploração
é a energia elétrica, representando mais de 79% do consumo total de energia.
De acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 71/2008, de 15 de abril, a exploração
em estudo não é um consumidor intensivo de energia, na medida em que o consumo
energético anual não ultrapassa os 500 tep.
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Consumo de matérias primas
A principal matéria prima usada no processo de produção corresponde aos alimentos
usados no fabrico da ração. A quantidade e qualidade da ração são fundamentais
para o correto desenvolvimento dos animais, pelo que a sua distribuição deverá ser
adequada ao estágio em que estes se encontram. No Quadro 3.5 são apresentadas as
diversas matérias primas usadas.
Quadro 3.5 – Constituição das rações fabricadas na exploração.
Matérias primas

Percentagem (%)

Milho

30

Cevada

18

Trigo

16

Soja

20

Outras*

16

Nota: (*) colza, sêmeas de trigo, sêmeas de arroz e farinha de milho.

Adicionalmente, podem ser consideradas matérias primas ou subsidiárias os
medicamentos e os utensílios veterinários.
Produto final
A exploração suinícola tem capacidade para um total de 576 porcas reprodutoras e 6
varrascos, sendo produzidos anualmente 11.000 porcos de 100 kg de peso vivo.

3.8.

Listas dos principais tipos de efluentes, resíduos e emissões previstos
Fase de construção
−

Gases de combustão gerados pela maquinaria e pelos veículos de transporte.

−

Poeiras.

−

Resíduos de construção.

−

Resíduos perigosos (nomeadamente óleos usados e embalagens).

−

Águas residuais do estaleiro.

−

Ruído do equipamento e do tráfego associado.

Fase de funcionamento
−

Águas residuais.

−

Resíduos sólidos.

−

Poluentes atmosféricos.

−

Ruído.
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Fase de desativação

3.8.1.

−

Resíduos sólidos.

−

Poluentes atmosféricos.

−

Ruído.

Efluentes líquidos
Fase de construção
Na fase de construção é esperada a produção de águas residuais domésticas com
origem nas instalações sanitárias do estaleiro. Deverá estar prevista a colocação de
um WC químico que será periodicamente limpo e os efluentes transportados a
destino final autorizado.
Fase de funcionamento
Efluente doméstico
Os efluentes domésticos gerados têm origem nos balneários (7) e na habitação (17).
A quantidade e caracterização deste tipo de efluente foram estimadas com base no
número de trabalhadores. Assumindo-se uma capitação hidráulica média de
100 l/trabalhador.dia e uma capitação orgânica média de 20 g CBO5/trabalhador.dia
obtém-se um caudal médio diário de 600 l e uma carga orgânica de 120 g CBO5/dia.
Os efluentes domésticos com origem na habitação são conduzidos a uma fossa
localizada junto à habitação, sendo periodicamente transportados por um veículo
cisterna deste local para a caixa de receção localizada junto da lagunagem. Os
restantes efluentes domésticos gerados nas instalações sociais da exploração são
atualmente encaminhados, através da rede existente, para o sistema de lagunagem
(ver Carta 5 no Anexo II).
Efluente industrial
Todos os efluentes gerados na exploração são conduzidas através de uma rede
existente até uma caixa de receção (12) localizada junto ao sistema de lagunagem
(ver Carta 5 no Anexo II). A partir desta fossa o efluente é bombado por uma bomba
centrífuga até ao separador de sólidos, sendo a parte líquida conduzida à primeira
lagoa.
Águas pluviais
Na exploração não existe qualquer rede de drenagem das águas pluviais. As águas
pluviais recolhidas nas coberturas dos edifícios infiltram no solo, na envolvente, que
não se encontra impermeabilizada.
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3.8.1.1. Produção prevista de efluentes pecuários
A estimativa da produção de efluentes pecuários (Quadro 3.6) foi realizada tendo
como base o formulário do Plano de Gestão de Efluentes Pecuários (PGEP),
disponibilizado no sítio da Internet da DRAP-Centro, para um número de cabeças
normais (CN) de 858,2 (ver Anexo V).
Quadro 3.6 – Produção anual de efluentes pecuários para um efetivo de 858,2 CN.
Estrume

Chorume

N disp.

P2O5

K2O

(ton)

(m3)

(kg)

(kg)

(kg)

Efluentes produzidos por 858,2 CN

0

11.001,6

39.606

41.806

48.407

Águas pluviais não separadas

-

0

-

-

-

Total do material de cama utilizado

0

-

-

-

-

1.650,2

9.351,4

-

-

-

Efluentes que resultam da separação
de chorume (*)
Águas de lavagem e escorrências
Efluente total produzido na exploração

-

438

-

-

-

1.650,2

9.789,4

39.606

41.806

48.407

Nota: (*) considerando que o separador de sólidos efetua a separação de 15% dos sólidos.

3.8.1.2. Sistema de lagunagem
Os efluentes produzidos na exploração têm como destino um sistema de lagunagem.
Este sistema é constituído por uma caixa de receção (12) para onde são conduzidos,
através de tubagem, todos os efluentes produzidos na exploração, um separador de
sólidos (21), uma fossa nitreira (21) para armazenamento dos sólidos provenientes
do separador e cinco lagoas de retenção.
Na Figura 3.5 apresenta-se o fluxograma do processo de tratamento de águas
residuais.
Com a abertura das comportas existentes nas valas dos pavilhões, o efluente é
encaminhado para o tanque de receção, equipado com agitador e eletrobomba para
elevação do efluente até ao separador de sólidos, de modelo vibratório. A parte
líquida é direcionada para as lagoas e os sólidos provenientes da separação
mecânica caem num reboque, que apresenta uma capacidade para 4 m3. Quando o
reboque está cheio, um trator faz o transporte dos sólidos para a fossa nitreira.
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Efluente pecuário - chorume

Caixa de receção

Sistema de bombagem

Separadores de Sólidos

Fossa nitreira

1ª Lagoa anaeróbica

2ª Lagoa aeróbia

3ª Lagoa anaeróbia

4ª Lagoa facultativa

5ª Lagoa facultativa II

Efluente tratado para VAEP

Figura 3.5 – Fluxograma do processo de tratamento de águas residuais.

Apresenta-se de seguida uma pequena descrição dos vários componentes deste
sistema.
Caixa de receção
Estrutura em betão, equipada com agitador e um grupo eletrobomba submersível
para elevação do efluente para o separador de sólidos. As características são:
− Formato: circular.
− Diâmetro: 5 m.
− Profundidade útil: 3,5 m.
− Volume útil: 68,7 m3.
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Separador de sólidos
É do tipo tambor rotativo. Os sólidos caem num reboque colocado sobre uma
superfície impermeabilizada e murada. As escorrências são canalizadas para a fossa
de receção. Os sólidos são transportados para a fossa nitreira.
Fossa nitreira
Apresenta uma capacidade de armazenamento para cerca de 500 m3 de sólidos (ver
pormenor no Anexo VI), é uma estrutura coberta e impermeável. Esta fossa terá
uma caixa de retenção para eventuais escorrências provenientes dos sólidos
armazenados, sendo o líquido bombado para a caixa de receção.
Lagoas de retenção
O sistema de lagunagem é composto por três lagoas anaeróbicas (lagoas 1, 2 e 3) e
duas lagoas facultativas (lagoas 4 e 5). As suas características encontram-se no
Quadro 3.7.
Quadro 3.7 – Características das lagoas de retenção.
Volume útil

Coroamento

Profundidade

Cota de

(m3)

(m)

útil (m)

implantação (m)

Lagoa 1

3.724

47x37

3,5

58

Lagoa 2

3.038

40x37

3,5

58

Lagoa 3

1.073

40x20

2,5

57,30

Lagoa 4

3.608

70x42

1,5

57

Lagoa 5

2.063

60x30

1,5

56

Volume total

13.506

-

-

-

No Quadro 3.8 apresentam-se os valores de qualidade do efluente à saída da
lagoa 5, decorrente de duas amostragens realizadas nos dias 30 de junho e 7 de
dezembro de 2011 (ver boletins no Anexo VII).
Quadro 3.8 – Valores de qualidade do efluente à saída da última lagoa.
Parâmetro

Resultado
07/12/2011

30/06/2011

pH

8,3

8,3

CBO5 (mg/l O2)

140

340

SST (mg/l)

160

140

Azoto amoniacal (mg/l NH4)

530

530

Azoto total (mg/l N)

490

600

Fósforo total (mg/l P)

16

20

Decorrente da passagem do efluente pelo sistema de lagunagem vai existir uma
redução da carga orgânica e remoção do azoto por bactérias que transformam os
nitratos em formas gasosas de azoto. O efluente da última lagoa irá ser usado na
operação de valorização de solos agrícolas. No Quadro 3.9 apresenta-se a
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quantidade de azoto calculada considerando os valores analíticos apresentados no
Quadro 3.8.
Quadro 3.9 – Previsão da quantidade de azoto do efluente que terá como destino a VAEP.
Azoto na 5ª lagoa (kg/m3)

0,6*

Volume de chorume produzido na exploração (m3)

10.018,9

Azoto para VAEP (kg)

6.011,3

Nota: *valor da análise efetuada a 30/06/2011, com base nas análises efetuadas ao efluente na lagoa 5.
** considerando o contributo de ¼ da pluviosidade anual no volume final de efluente.

3.8.1.3. Capacidade de armazenamento de efluentes pecuários
A capacidade de retenção de chorume no conjunto das 5 lagoas é de 13.506 m3 (ver
Quadro 3.7).
Para o cálculo da capacidade de armazenamento, considera-se o volume de chorume
produzido na exploração, acrescido de ¼ da pluviosidade anual. Assim, tem-se um
volume de efluente de 10.018,9 m3. O volume de armazenamento disponível nas
lagoas garante uma capacidade mínima de retenção para 16 meses do chorume
produzido na exploração.
A fossa nitreira, onde será feita a armazenagem dos sólidos provenientes do
separador (21, na Carta 4 do Anexo II) apresenta uma capacidade para armazenar
cerca de cerca de 500 m3, o que garante a capacidade mínima de armazenagem de
3 meses de produção (corresponde a uma quantidade de sólidos de 413 m3).
3.8.1.4. Valorização agrícola do efluente pecuário
Os terrenos propostos para a valorização agrícola do efluente pecuário pertencem
ao proponente. Estes terrenos apresentam uma área de 115 ha (ver Carta 6 no
Anexo II), distribuídos pelos concelhos de Rio Maior, Santarém e Torres Novas.
Nestas parcelas a ocupação existente é espaço florestal arborizado, pastagens,
culturas temporárias, vinha e olival.
Como medida de prevenção contra a poluição das águas com nitratos, segundo o
Código de Boas Práticas Agrícolas, não deverá ser aplicada anualmente no solo uma
quantidade superior a 170 kg de azoto total por hectare (CBPA, 1997). Para uma
quantidade anual de 10.536 kg de azoto (ver Quadro 3.9), a área de espalhamento
necessária para satisfazer a aplicação das quantidades necessárias seria de 61,9 ha.
Assim, verifica-se que os terrenos do proponente possuem uma área muito superior
à necessária para o espalhamento da totalidade do efluente anualmente gerado.

Exploração Suinícola Quinta da Achada  02/12/2013

Descrição do projeto

3-20

A fase sólida do efluente pecuário, que corresponde aos sólidos provenientes do
separador, será vendida na totalidade para outras explorações agrícolas da região e
a negociantes de estrume.
3.8.2.

Resíduos
Fase de construção
A utilização de maquinaria e outros equipamentos de construção civil vão originar
um conjunto de resíduos associados a operações de manutenção e trasfega de
combustíveis, na maioria dos casos com características perigosas. Os resíduos
gerados nas operações atrás descritas são:
−

Óleos usados (LER 13 02 05).

−

Materiais

absorventes

(desperdícios)

contaminados

com

hidrocarbonetos

(LER 15 02 02).
−

Embalagens de plástico e metal (LER 15 01 02 e LER 15 01 04).

−

Sucata diversa (LER 16 01 17 e LER 16 01 18).

Quanto aos resíduos associados à construção do edifício de engorda e da fossa
nitreira, são essencialmente resíduos de construção e demolição (LER 17 01 07),
madeiras (LER 17 02 01) e resíduos de embalagens (LER 15 01 02, LER 15 01 04).
O proponente, na contratação com o empreiteiro geral, deverá garantir o bom
armazenamento e destino final dos resíduos produzidos.
O Quadro 3.10, que a seguir se apresenta, lista os resíduos produzidos durante a
fase de construção.
Quadro 3.10 – Resíduos produzidos na fase de construção e respetivo destino final.
Resíduos
Óleos minerais não clorados de motores,

Código da Lista
Europeia de Resíduos

Perigosidade

Destino Final

LER 13 02 05

Sim

Valorização ou regeneração em

LER 15 02 02

Sim

Valorização ou regeneração em

Embalagens de plástico e metal

LER 15 01 02

Não

Gestão por empresa licenciada

Mistura de metais

LER 17 04 07

Não

Reciclagem em entidades

Resíduos de construção e demolição

LER 17 01 07

Não

Gestão por empresa licenciada

Madeiras

LER 17 02 01

Não

Valorização ou reciclagem em

transmissões e lubrificação
Materiais absorventes contaminados com

entidade licenciada

hidrocarbonetos

entidade licenciada
LER 15 01 04
devidamente licenciadas.

entidade licenciada.
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Fase de funcionamento
Como resultado das atividades de receção de animais, medicamentos e utensílios
veterinários, são produzidos os seguintes resíduos:
−

Misturas de embalagens (LER 15 01 06).

−

Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de resíduos (LER 20
03 01).

Na produção e controle veterinário, são produzidos os seguintes resíduos:
−

Resíduos cujas recolhas e eliminação estão sujeitas a requisitos específicos
tendo em vista a prevenção de infeções (LER 18 02 02) – Grupo III e IV.

No Quadro 3.11 encontra-se a listagem dos resíduos que serão produzidos durante o
funcionamento da exploração e o seu destino final.
Quadro 3.11 – Resíduos produzidos na fase de funcionamento da exploração e respetivo destino final.
Resíduos

Código da
Lista Europeia
de Resíduos

Quantidade
anual

Perigosidade

Destino final

LER 18 02 02

260 kg

Sim

Ambimed

LER 15 01 06

2.000 kg

Não

Resíduos cujas recolhas e
eliminação estão sujeitas a
requisitos específicos tendo em
vista a prevenção de infeções
Misturas de embalagens
Outros resíduos urbanos e
equiparados

LER 20 03 01

46 m

3

Não

Recoverde – Gestão de
Resíduos Lda.
CM de Rio Maior

Para além destes resíduos vão existir cadáveres de animais. As operações de
recolha, transporte e eliminação serão efetuadas, quando necessário, por uma
empresa credenciada, de acordo com o Decreto-Lei n.º 244/2003, de 7 de outubro,
que estabelece as regras de funcionamento do sistema de recolha de animais mortos
na exploração (SIRCA). Existe um local específico para a colocação dos cadáveres
dos animais até à sua recolha (22, na Carta 4 no Anexo II).
Fase de desativação
Da operação de desmantelamento dos equipamentos serão produzidos os seguintes
resíduos:
−

Metais ferrosos (LER 16 01 17).

−

Metais não ferrosos (LER 16 01 18).

Quadro 3.12 – Resíduos produzidos na fase de desativação da exploração e respetivo destino final.
Resíduos

Código da Lista
Europeia de Resíduos

Perigosidade

Metais ferrosos

LER 16 01 17

Não

Metais não ferrosos

LER 16 01 18

Não
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3.8.3.

Emissões gasosas
Fase de construção
As instalações encontram-se praticamente todas construídas, estando prevista
apenas a construção de uma fossa nitreira e do edifício de engorda. As emissões
gasosas vão dever-se principalmente à movimentação das diversas viaturas
associadas às atividades de construção e que são responsáveis pela emissão de gases
de combustão, em particular de dióxido de enxofre (SO2), óxidos de azoto (NOx),
monóxido de carbono (CO) e compostos orgânicos voláteis (COV).
Fase de funcionamento
Associado ao processo produtivo da exploração suinícola, ocorre a emissão de
poluentes gasosos de forma difusa, libertados ao longo do processo, para a
atmosfera interior da instalação, dispersando-se para o exterior através das
aberturas existentes e dos sistemas de ventilação. Existem igualmente emissões
difusas provenientes do sistema de tratamento de águas residuais.
Estas emissões difusas são essencialmente constituídas pelos gases provenientes da
degradação aeróbia e, principalmente, anaeróbia da matéria orgânica.
Assim, na sua composição podem-se encontrar os seguintes compostos:
−

Dióxido de carbono (CO2);

−

Óxidos de azoto (NOx);

−

Metano (CH4);

−

Amoníaco (NH3);

−

Ácido sulfídrico (H2S).

Destes gases assumem especial importância o CH4, NH3 e H2S por serem gases com
forte odor de características desagradáveis.
A circulação dos veículos de transporte de cargas, quer de matérias primas
(essencialmente porcos, sémen e ração) quer de animais produzidos, é responsável
pela emissão de poluentes atmosféricos característicos do tráfego rodoviário,
nomeadamente monóxido de carbono (CO), óxidos de azoto (NOx), dióxido de
enxofre (SO2), hidrocarbonetos e partículas.
Fase de desativação
A circulação de veículos e equipamentos é responsável pela emissão de poluentes
atmosféricos característicos do tráfego rodoviário pesado, nomeadamente monóxido
de carbono (CO), óxidos de azoto (NOx), dióxido de enxofre (SO2), hidrocarbonetos e
partículas em suspensão.
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As emissões de poluentes atmosféricos, em particular a emissão de partículas,
resultam da circulação de veículos e equipamentos envolvidos nas atividades de
desmantelamento e transporte dos materiais resultantes.
3.8.4.

Ruído
Fase de funcionamento
O ruído resultante da atividade da exploração deve-se ao funcionamento de
equipamentos instalados quer no interior quer no exterior, principalmente dos
ventiladores de renovação de ar e do separador de sólidos.
Para além dos equipamentos, constitui importante fonte de ruído os sons (roncos e
grunhidos) emitidos pelos próprios animais.
Constitui ainda uma fonte de ruído, designadamente para o exterior da exploração,
a circulação veículos pesados nas operações de receção de matérias primas e
subsidiárias e de expedição de animais vivos.
Fase de desativação
As atividades de desativação envolvem normalmente diversas operações ruidosas,
nomeadamente através da utilização de máquinas, equipamentos e veículos pesados
em operações de desmantelamento, carga e transporte.
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Caracterização da situação de
referência

4
4.1.

Geomorfologia e geologia

4.1.1.

Aspetos a analisar e objetivos ambientais
Na caracterização geomorfológica e geológica da área de influência do projeto,
foram considerados os seguintes aspetos:
−

Geomorfologia e processos atuais com influência na evolução do relevo.

−

Enquadramento geológico regional.

−

Características litológicas e formações geológicas locais.

−

Tectónica e sismicidade.

−

Ocorrência de recursos e monumentos geológicos.

O objetivo ambiental é evitar a afetação dos elementos geomorfológicos e dos
recursos geológicos na área do projeto e na sua envolvente.
4.1.2.

Metodologia
A caracterização da geomorfologia e da geologia foi realizada com base na consulta
de dados bibliográficos e de elementos cartográficos, nomeadamente:
−

Cartas geológicas de Portugal e respetivas notícias explicativas, folha 30-B
(Bombarral) e 31-A (Santarém), à escala 1:50.000, dos Serviços Geológicos de
Portugal (1966 e 1953).

−

Cartas Militares nº 351 e 352, à escala 1:25.000, do IGeoE.

−

Plano da Bacia Hidrográfica (PBH) do rio Tejo (CCDR-LVT, 2001).

−

Plano de Gestão da Região Hidrográfica (PGRH) do Tejo (APA/ARH-Tejo, 2012).

−

Plano Regional de Ordenamento do Território para a região do Oeste e Vale do
Tejo - PROT-OVT (CCDR-LVT, 2008).

Relativamente à neotectónica e à sismicidade foram consultadas a Carta
Neotectónica de Portugal Continental, à escala 1:1.000.000, de Cabral e Ribeiro
(1988), a Carta de Isossistas de Intensidade Máxima, do Instituto de Meteorologia
(1997) e o Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes,
Decreto-Lei n.º 235/83, de 31 de maio.
4.1.3.

Caracterização de base
A área de estudo para a geomorfologia e para a geologia foi a área da Quinta da
Achada bem como a sua envolvente mais próxima, representada na Carta 7 do
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Anexo II. De modo a enquadrar esta análise foi realizado um enquadramento de
âmbito regional.
Enquadramento regional
A área de estudo insere-se na unidade morfoestrutural da Bacia Terciária do TejoSado, que corresponde a uma depressão, com orientação nordeste-sudoeste, que se
desenvolveu, enquadrada a oeste e noroeste pelas formações mesozóicas e a este e
sudeste pelo substrato hercínico. A evolução geológica deu-se por enchimento, com
depósitos paleogénicos, miocénicos e pliocénicos recobertos na maior parte da sua
área por depósitos de terraços quaternários e aluviões recentes. A espessura total
destes depósitos pode atingir os 1.400 m (APA/ARH-Tejo, 2012). A geomorfologia da
Bacia Terciária do Tejo-Sado reflete a sua estrutura, sendo por isso constituída por
interflúvios com relevos quase planos, qualquer que seja a sua génese. Encontramse ainda grandes extensões de terraços fluviais e planícies de inundação, em
especial, no Baixo Tejo.
Geomorfologia
A área da Quinta da Achada insere-se numa zona de relevo ondulado, estando o
projeto numa colina entre o vale do rio Maior e a ribeira do Juncal. Apresenta
declives pouco acentuadas, de pendente norte-sul.
A rede hidrográfica é reduzida, estando o projeto inserido na sub-bacia da ribeira do
Juncal, afluente do rio Maior (bacia hidrográfica do rio Tejo). A rede de drenagem é
densa do tipo dendrítico.
Geologia
De acordo com a Carta Geológica de Portugal, à escala 1:50.000, folhas nº 30-B e 31A, nos terrenos aflorantes na área da Quinta da Achada ocorrem formações do
“Complexo detrítico de Ota e de Alcochete, com intercalações calcárias” (M1-4), do
Miocénico inferior e médio (ver Carta 7 do Anexo II).
• Complexo detrítico de Ota e de Alcochete, com intercalações calcárias (M1-4)
A formação dos Arenitos de Ota, do Miocénico, é constituída por arenitos de origem
continental, mais ou menos arcósicos, argilas e, por vezes, pequenas lentículas de
calhaus. Assinalam-se variações verticais e laterais de fácies significativas. Segundo
Barbosa (1995), a espessura da formação varia entre 200 e 500 m. São conhecidos
furos cortando mais de 360 m da formação, por exemplo no Cartaxo. Nalguns locais
os Arenitos de Ota são cobertos por depósitos pliocénicos de origem continental
(Almeida et al., 2000).
Na região de Asseiceira e de Ribeira de S. João esta formação apresenta uma
alternância de grés argilosos e de calcários.
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De acordo com os elementos de um furo existente na proximidade da área do
projeto (Furo 340/95 do SNIRH – ver localização na Carta 8 do Anexo II), um perfiltipo desta região é o seguinte:
0-6
6-52
52-58
58-95

95-100
100-110

Argila
Grés
Argila
Grés
Areia
Grés
Argila
Grés
Areia

Tectónica
A estrutura da bacia do Tejo-Sado é bastante simples, apresentando-se as formações
que a preenchem sempre sub-horizontais e os bordos coincidem com falhas normais,
ativas durante a subsidência da bacia. Após esta primeira fase distensiva, sucedeuse uma compressiva responsável, nomeadamente, pelo cavalgamento dos terrenos
mesozóicos sobre o terciário (Ribeiro et al., 1979, Barbosa, 1995 in Almeida et al.,
2000).

Figura 4.1 – Extrato da Carta Neotectónica (SGP, 1989).
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Sismicidade
Em relação à Carta de Isossistas de Intensidade Máxima do Instituto de Meteorologia
(1997), a região do projeto insere-se numa zona de intensidade IX, designada de
ruinosa. Nesta situação há desmoronamento de alguns edifícios e há danos
consideráveis em construções fortes. Ocorre a rutura de canalizações subterrâneas,
há queda de pontes, formações de linhas férreas e abertura de largas fendas no
solo.
Segundo o Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes
(RSAEEP), Decreto-Lei n.º 235/83, de 31 de maio, que apresenta um zonamento do
país em 4 zonas (A a D) por ordem decrescente de intensidade sísmica, o concelho
de Rio Maior insere-se na zona sísmica B, com coeficiente de sismicidade (α) de 0,7,
indicando um risco sísmico elevado a médio (Figura 4.2).

Figura 4.2 - Enquadramento sísmico: mapa de intensidades sísmicas e mapa de zonamento sísmico de
Portugal continental.

Recursos minerais e monumentos geológicos
No concelho de Rio Maior existe um importante núcleo de exploração de areias
cauliníticas de elevado valor económico que advém, por um lado, da elevada pureza
das areias que as torna aptas para a indústria vidreira e, por outro, do
aproveitamento secundário do caulino para fins industriais, em particular para a
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produção de cerâmica branca (CCDR-LVT, 2008). Verifica-se que imediatamente a
este da área do projeto localiza-se uma área de extração de inertes.
Para a área de implantação do projeto não existe qualquer referência a
monumentos geológicos nem geomorfológicos na bibliografia consultada, nem foram
detetados no trabalho de campo efetuado e no levantamento geológico.

4.2.

Recursos hídricos subterrâneos

4.2.1.

Aspetos a analisar e objetivos ambientais
Na caracterização hidrogeológica da área de influência do projeto, foram
considerados os seguintes aspetos:
-

Definição e delimitação das unidades hidrogeológicas.

-

Caracterização dos aquíferos.

-

Vulnerabilidade do aquífero à poluição.

-

Inventário dos pontos de água.

-

Dados de qualidade.

O objetivo ambiental é a não afetação dos recursos hídricos subterrâneos, em
termos quantitativos e qualitativos, para que os atuais usos não sejam
perturbados.
4.2.2.

Metodologia
A caracterização dos recursos hídricos subterrâneos foi realizada com base na
consulta de dados bibliográficos e de elementos cartográficos, nomeadamente:
−

Delimitação cartográfica dos aquíferos e respetivas fichas de caracterização
INAG-SNIRH e Almeida et al. (2000).

−

Cartas Geológicas de Portugal e respetivas notícias explicativas, folha 30-B
(Bombarral) e 31-A (Santarém), à escala 1:50.000, dos Serviços Geológicos de
Portugal (1960 e 1953).

−

Cartas Militares nº 351 e 352, à escala 1:25.000, do IGeoE.

−

Plano da Bacia Hidrográfica (PBH) do rio Tejo (CCDR-LVT, 2001).

−

Plano de Gestão da Região Hidrográfica (PGRH) do Tejo (APA/ARH-Tejo, 2012).

A análise da qualidade da água subterrânea teve por base os dados bibliográficos
apresentados no documento “Sistemas Aquíferos de Portugal Continental” (Almeida
et al., 2000), os dados disponibilizados on-line pelo Sistema Nacional de Informação
de Recursos Hídricos (SNIRH) e os dados constantes no Plano de Gestão da Região
Hidrográfica do Tejo (APA/ARH-Tejo, 2012).
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Em relação aos furos e captações licenciados foram utilizados os dados fornecidos
pela APA/ARH-Tejo (agosto de 2013).
4.2.3.

Caracterização de base
A área de estudo encontra-se inserida no sistema aquífero da Bacia do Tejo-Sado /
Margem Direita (T1), ver Carta 8 do Anexo II, de acordo com a delimitação do INAG–
SNIRH. No Quadro 4.1 estão descritas as principais características deste aquífero.

Quadro 4.1 – Principais características do sistema aquífero da Bacia do Tejo-Sado / Margem Direita (T1).
Formações

Arenitos de Ota, Calcários de Almoster (Miocénico).

aquíferas

- Arenitos de Ota: arenitos de origem continental, argilas e, por vezes, pequenas

dominantes:

lentículas de calhaus, com espessura entre 200 e 500 m.
- Calcários de Almoster: calcários mais ou menos compactos, calcários margosos e
margas, com espessura muito variável.

Características

Aquífero livre, confinado e multicamada. Aquífero poroso.

gerais:

Sistema constituído por um aquífero carbonatado, ausente nalgumas regiões
nomeadamente nos bordos noroeste e sudoeste, e por um aquífero mais profundo instalado
em rochas detríticas, ambos predominantemente confinados ou semiconfinados.

Produtividade:

- Arenitos de Ota: mediana=11,1 l/s. Classe de produtividade alta.
- Calcários de Almoster: mediana=6 l/s. Classe de produtividade média a alta.
- Arenitos da Ota, a transmissividade estimada a partir de 168 caudais específicos situa-se

Parâmetros
hidráulicos

Funcionamento
hidráulico

entre 1 e 4.100 m2/dia, com valores mais frequentes entre 20 e 160 m2/dia.
- Calcários de Almoster, a transmissividade estimada a partir de 34 caudais específicos
varia entre 0,1 e 1.200 m2/dia, estando os valores mais frequentes entre 10 e
130 m2/dia.
A recarga faz-se por infiltração direta da precipitação e por drenância a partir de cursos de
água superficiais.
Os calcários apresentam-se, localmente, carsificados, mas em geral, a carsificação não é
muito desenvolvida.

Piezometria /
direções de fluxo

Existe um escoamento subterrâneo dirigido para o rio Tejo.

Balanço hídrico

Recarga média = 355 hm3/ano
Precipitação média = 781 mm/ano
Taxa de recarga média = 33%
Volume extraível médio = 250 hm3/ano
Extrações = 110 a 158 hm3/a~
Volume extraível – extrações = 92 a 132 hm3/ano
Entradas = 150 a 200 hm³/ano.
Saídas conhecidas = 92 hm³/ano.

Fácies química

- Arenitos de Ota: cloretadas calco-magnesianas e bicarbonatadas calco-magnesianas.
- Calcários de Almoster: bicarbonatada cálcica.

Fonte: Adaptado de INAG – SNIRH, CCDR-LVT (2008) e Oliveira (2009)

Características gerais
O sistema aquífero da Bacia do Tejo-Sado / Margem Direita (T1) tem uma área
aproximada é de 1.629 km2, constitui, conjuntamente com o da Margem Esquerda e
o das Aluviões do Tejo, uma grande unidade hidrogeológica cujo suporte são os
sedimentos que preenchem a bacia terminal do Tejo-Sado.
Tratam-se de sistemas aquíferos do tipo poroso, com taxas de infiltração que podem
situar-se próximas dos 25-30%, coeficiente de armazenamento com valores da ordem
de 10-2 a 10-3 e valores medianos de transmissividade, relativamente homogéneos, a
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oscilarem entre os 350 e os 700 m2/dia. As captações existentes têm produtividades
bastante elevadas, geralmente da ordem das dezenas de litros/segundo. Os balanços
hídricos efetuados, por diferentes autores, permitem considerar que os recursos
hídricos subterrâneos disponíveis anualmente se situam, em média, entre os 1.200 e
os 1.400 hm3. No que respeita às características hidrogeológicas, o modelo
conceptual de fluxo na bacia do Tejo é relativamente simples e inclui dois
subsistemas aquíferos que têm por suporte: (1) as aluviões e (2) as formações
terciárias. Alguns autores (e.g. Almeida et al., 2000) consideram dois sistemas
aquíferos terciários distintos, um para cada margem (ARH-Tejo, 2010).
Provavelmente, as Aluviões do Tejo, incluindo a zona do estuário, são áreas de
descarga dos sistemas aquíferos subjacentes (margens direita e esquerda), pois
existia artesianismo repuxante, em muitas regiões do vale do Tejo, antes da entrada
em exploração mais ou menos intensiva daqueles sistemas. Sendo o Tejo o eixo
drenante principal da bacia é possível que constitua uma divisória hidráulica,
justificando-se, assim, a separação entre sistemas aquíferos da margem direita e da
margem esquerda. A presença de um importante acidente, a falha do Tejo, e de
diferenças nos ambientes de sedimentação, em parte resultantes da presença do
mesmo acidente, são outros factos a favor da referida separação.
Na bacia do Tejo-Sado / Margem Direita, segundo Almeida et al., (2000)
individualizam-se duas unidades aquíferas: (1) Calcários de Almoster, definindo um
aquífero carbonatado, e (2) Arenitos da Ota, desenvolvido em rochas detríticas. O
fluxo regional será de noroeste para sudeste (Simões, 1998), em direção ao rio Tejo.
Os Arenitos de Ota, que afloram na área do projeto, podem ter espessuras entre os
200 e os 250 m. No entanto, conhecem-se furos de captação de água que
apresentam espessuras superiores a 360 m.
Balanço hídrico
O sistema recebe recarga direta a partir da precipitação e a partir de influências dos
cursos de água, alguns dos quais são provenientes de descargas do Maciço Calcário
Estremenho (MCE).
Tendo

em

conta

que

os

aquíferos

multicamada

são

caracterizados

por

permeabilidades verticais muito inferiores às horizontais e a constituição dos
materiais que compõem o sistema, é provável que a taxa de recarga se situe entre
15 a 20% da precipitação. Aplicando aquela taxa à área total, excluindo a que se
encontra coberta pelo sistema aluvial do Tejo, obtêm-se volumes anuais de recarga
situados entre 150 e 200 hm3.
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O sistema não é muito explorado para abastecimento público, dado que a grande
parte dos concelhos é abastecida, pelo menos parcialmente, a partir de uma origem
superficial.
Pode-se, pois, concluir que, mesmo tendo em conta as incertezas das estimativas
anteriores, o sistema é excedentário, pelo que o balanço global é equilibrado
principalmente através de saídas para a rede de drenagem superficial.
Vulnerabilidade do aquífero à poluição
De forma a melhor determinar a vulnerabilidade do aquífero e das formações
presentes na área do projeto, foi utilizada a classificação da EPPNA e verificado o
índice DRASTIC calculado para as formações aquíferas do sistema aquífero da bacia
do Tejo-Sado / Margem Direita, tendo como base os elementos do PBH do rio Tejo
(CCDR-LVT, 2001).
•

Classificação da vulnerabilidade da EPPNA

O Plano Nacional da Água (EPPNA, 1998) utilizou uma divisão em classes de
vulnerabilidade que correspondesse a classes de permeabilidade dos aquíferos ou
das formações hidrogeológicas, de maneira a refletir a maior ou menor
potencialidade daqueles em atenuar uma possível contaminação. Desta forma, a
cada formação litológica foi atribuída uma classe de vulnerabilidade à contaminação
(Quadro 4.2).
Quadro 4.2 - Classes de vulnerabilidade à contaminação do aquífero.
Classe
V1

Tipo de aquífero

Risco de contaminação

Aquíferos em rochas carbonatadas de elevada carsificação

Alto

V2

Aquíferos em rochas carbonatadas de carsificação média a alta

Médio a Alto

V3

Aquíferos em sedimentos não consolidados com ligação

Alto

hidráulica com a água superficial
V4

Aquíferos em sedimentos não consolidados sem ligação

Médio

hidráulica com a água superficial
V5

Aquíferos em rochas carbonatadas

V6

Aquíferos em rochas fissuradas

Médio a baixo
Baixo e variável

V7

Aquíferos em sedimentos consolidados

Baixo

V8

Inexistência de aquíferos

Muito baixo

Fonte: Adaptado de EPPNA (1998).

De acordo com o PBH do rio Tejo, a área onde se insere o projeto pertence à classe
V4, em “Aquíferos em sedimentos não consolidados sem ligação hidráulica com a
água superficial”, com uma vulnerabilidade considerada média.
•

Índice de vulnerabilidade DRASTIC

Para caracterizar a vulnerabilidade à poluição das águas subterrâneas foi utilizado o
índice de vulnerabilidade DRASTIC, que tem como base as características
hidrogeológicas,

morfológicas,
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características dos aquíferos de um determinado local. De acordo com o PBH do rio
Tejo, a área do projeto insere-se na classe de vulnerabilidade 120-139, que é
considerada uma vulnerabilidade intermédia.
Inventário dos pontos de água
A exploração tem duas captações (ver pedido de licença de 2003), ver Anexo IV.
Ambas as captações apresentam as seguintes características e condições de
exploração:
Tipo:
Localização (coordenadas):
Profundidade:
Caudal máximo instantâneo:
Volume mensal máximo:
Mês de maior consumo:
Uso:

Furo vertical
M=135750; P= 256175
190 m
1,6 l/s
4.000 m2
Agosto
Atividade industrial e rega

Com base na informação disponibilizada pela APA/ARH-Tejo (Quadro 4.3), foram
cartografados os furos licenciados presentes na área de estudo (Carta 8 do Anexo II).
Quadro 4.3 – Furos de água subterrânea licenciados.
N
1
2
3
4
5
6
7
8*
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27 *
28 *
29 *
30
31

Coordenadas
X
Y
-61.168
-42.774
-63.382
-41.493
-65.178
-42.140
-67.411
-45.195
-63.474
-41.563
-61.948
-46.501
-65.926
-45.273
-64.250
-43.823
-62.530
-42.993
-66.435
-42.468
-63.260
-46.438
-62.460
-42.873
-62.370
-42.920
-62.535
-43.198
-62.780
-41.048
-66.215
-45.248
-61.860
-42.518
-62.075
-43.523
-63.587
-45.902
-63.640
-45.934
-63.505
-45.950
-61.799
-42.787
-66.841
-45.197
-62.101
-42.389
-63.196
-45.845
-65.291
-44.916
-64.875
-44.698
-64.550
-44.873
-63.135
-43.328
-65.450
-42.058
-62.515
-42.823

Tipo de
captação

Profundidade do
furo (m)

Furo
Furo
Furo
Furo
Furo
Furo
Furo
Furo
Furo
Furo
Furo
Furo
Furo
Furo
Furo
Poço
Poço
Poço
Furo
Furo
Furo
Furo
Furo
Furo
Furo

120
160
120
168
190
227
225
300
162
190
205
120
70
153
80
120
220
247
85
200
90
204
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Rega
Rega
Exploração pecuária
Rega
Rega e atividade Industrial
Atividade Industrial
Rega
Rega
Atividade industrial
Atividade industrial
Atividade industrial
Rega
Rega
Rega
Rega
Rega
Exploração pecuária
Atividade industrial
Atividade industrial
Rega
Atividade industrial
Atividade industrial
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N
32
33
34
35
36
37
38
39
40 *
41
42
43
44
45
46 *
47
48
49
50
51
52
53
54

Coordenadas
X
Y
-63.510
-42.618
-61.990
-43.958
-63.925
-42.452
-63.795
-42.456
-63.619
-41.272
-61.513
-41.139
-65.293
-45.459
-65.311
-45.167
-64.148
-42.943
-61.407
-41.026
-62.700
-43.507
-61.348
-42.814
-62.776
-42.024
-63.540
-45.970
-64.438
-42.884
-61.209
-41.651
-66.151
-44.569
-66.222
-45.176
-61.092
-42.895
-63.380
-45.258
-62.122
-42.489
-62.702
-43.605
-62.358
-42.898

Tipo de
captação

Profundidade do
furo (m)

Furo
Furo
Furo
Furo
Furo
Furo
Furo
Furo
Furo
Furo
Furo
Furo
Furo Vertical
Furo
Furo
Furo
Furo
Furo
Furo
Poço
Furo
-

160
200
156
83
190
165
200
150
150
200
100
150
220
150
150
8,5
153
-

Finalidade
Rega
Rega
Abeberamento animal e rega
Abeberamento animal
Abeberamento animal
Abeberamento animal
Rega
Rega
Rega
Abeberamento animal
Rega
Rega
Rega
Rega
Rega
-

Legenda: * furos na envolvente próxima à área do projeto
Fonte: Adaptado de ARH – Tejo

O furo 8 insere-se na propriedade da Quinta da Achada, captando a 190 m. Os furos
localizados na envolvente da área do projeto são os 27, 28, 29, 40 e 46. Estes furos
(os que apresentam dados) têm uma profundidade entre os 85 e os 247 m, estando
licenciados para rega e atividade industrial.
Qualidade da água subterrânea
A qualidade da água subterrânea no sistema aquífero Bacia do Tejo-Sado/Margem
Direita (T1) foi analisada por Almeida et al. (2000). No Quadro 4.4 encontram-se os
resultados obtidos por estes autores e a respetiva comparação com os valores
máximos recomendados estabelecidos pelo Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto,
no que respeita à qualidade da água destinada à rega (Anexo XVI), e com os valores
paramétricos estabelecidos pelo Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, relativo
à qualidade das águas destinadas ao consumo humano.
Quadro 4.4 – Principais estatísticas de qualidade da água da formação Calcários de Almoster do
sistema aquífero Bacia do Tejo-Sado/ Margem Direita (T1).
DL n.º 236/98

DL n.º

Anexo XVI

306/2007

N.º de amostras

Valor médio

-

2.500

12

672

6,5-8,4

6,5-9,0

9

7,6

-

-

4

284

Cloreto (mg/l)

70

250

8

88,3

Potássio (mg/l)

-

-

8

2,9

Nitrato (mg/l)

50

50

8

4

Condutividade (µS/cm)
pH
Bicarbonato (mg/l)
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DL n.º 236/98

DL n.º

Anexo XVI

306/2007

N.º de amostras

-

-

4

269

575

250

6

11,3

Dureza total (mg/l CaCO3)

-

[150-500]

6

118

Sódio (mg/l)

-

200

8

92,6

Cálcio (mg/l)

-

[<100]

8

37,8

Magnésio (mg/l)

-

[<50]

8

16,9

Alcalinidade (mg/l)
Sulfato (mg/l)

Tejo-Sado/ Margem Direita (T1)
Valor médio

Fonte: Almeida et al. (2000).

Estes dados mostram que a concentração de cloretos é muito elevada para águas
destinadas à rega e que a dureza total encontra-se abaixo do intervalo desejável
para águas destinadas ao consumo humano. Os restantes parâmetros analisados
estão em conformidade com os valores legalmente estabelecidos.

Figura 4.3 – Diagrama de classificação da qualidade da água para uso agrícola.

As águas subterrâneas apresentam uma fácies bicarbonatada cálcica e pertencem à
classe C2S1 (ver Figura 4.3), pelo que apresentam um perigo de salinização médio e
de alcalinização baixo (Almeida et al., 2000).
No âmbito do PGRH do Tejo (APA/ARH-Tejo, 2012), o estado químico da massa de
água subterrânea do sistema aquífero Bacia do Tejo-Sado/ Margem Direita (T1) foi
classificado como “bom”, numa escala de “bom” e “medíocre”.
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Para analisar o estado atual da água subterrânea na área do projeto foram
consideradas as estações de monitorização da qualidade da água subterrânea,
representadas na Carta 8 no Anexo II, cujas características se apresentam no
Quadro 4.5. O Quadro 4.6 apresenta os dados registados nestas estações.
Quadro 4.5 – Características das estações de monitorização da qualidade da água subterrânea
localizadas no concelho de Rio Maior.
Características

351/72

Concelho

352/146

352/188

Rio Maior

Freguesia

Asseiceira

Assentiz

Coordenadas X (m)

130300

136710

137250

Coordenadas Y (m)

258560

254570

258750

Sistema Aquífero

São João da Ribeira

T1 – Bacia do Tejo-Sado/ Margem Direita

Tipo de ponto de água

Furo vertical

Profundidade de perfuração (m)

200

150

260

Distância à área do projeto (km)

5,6 (a NW)

1,5 (a SE)

2,8 (a NE)

Fonte: SNIRH (consultado em 2012).

Quadro 4.6 – Dados da rede de qualidade das águas subterrâneas.

Azoto amoniacal (mgNH4/l)
Carbono Orgânico Total (mg/l)

DL n.º 236/98

DL n.º

Anexo XVI

306/2007

-

0,5
Sem alteração
anormal

351/72

352/146

12-04-2011

352/188
08-07-2010

(<) 0,050

(<) 0,050

0,08

(<) 0,50

(<) 0,50

0,58
(<) 0,005

Chumbo (mg/l)

5,0

0,025

(<) 0,005

(<) 0,005

Cloreto (mg/l)

70

250

64,0

53,0

23,0

Cobre total (mg/l)

0,20

2

(<) 0,010

(<) 0,010

0,027

Coliformes Fecais (UFC/100ml)

100

-

0

0

0

Coliformes Totais (UFC/100ml)

-

-

0

0

0

Condutividade a 20ºC (µS/cm)

-

2.500

291

523

191

Cádmio total (mg/l)

0,01

0,005

(<) 0,00040

(<) 0,00040

(<) 0,00040

Ferro total (mg/l)

5,0

0,2

(<) 0,050

(<) 0,050

0,95

-

1,5

(<) 0,40

0,450

(<) 0,40
(<) 0,00050

Fluoreto (mg/l)
Mercúrio (mg/l)

-

0,001

(<) 0,00050

(<) 0,00050

50

50

2,0

2,0

5,0

Ortofosfato Total (mgP2O5/l)

-

-

(<) 0,160

(<) 0,160

(<) 0,160

Oxigénio dissolvido (mg/l)

-

-

Sulfato (mg/l)

575

250

7,0

9,0

(<) 4,0

Zinco (mg/l)

2,0

-

(<) 0,020

0,110

0,100

6,6

7,2

(08-07-2010)

(08-07-2010)

Nitrato (mgNO3/l)

pH (escala de Sorensen)

6,5 - 8,4

6,5 - 9,0

5,8

8,1

(08-07-2010)

(08-07-2010)

2,8

6,4

Fonte: SNIRH (consultado em 2013).

A comparação dos valores obtidos nas estações de monitorização com os valores
limite estabelecidos legalmente revela que a estação 352/188 (a nordeste da área
do projeto) apresenta uma concentração de ferro superior ao valor paramétrico
estabelecido para águas destinadas ao consumo humano e um valor de pH inferior ao
intervalo desejável, quer para águas destinadas ao consumo humano, quer para água
destinada à rega.
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Nas estações 351/72 e 352/146 os parâmetros encontram-se em conformidade com
os valores estabelecidos para ambos os usos da água. Refere-se, no entanto, que
estas estações registam valores elevados de cloreto, embora em conformidade com
os limites legais.
No Quadro 4.7 apresenta-se a classificação anual da qualidade da água subterrânea3
nas estações consideradas. Apesar da boa classificação atribuída à estação 352/146
em 2007 e 2008, observa-se uma evolução negativa nas três estações. Nos últimos
três anos, o parâmetro fluoretos tem sido o responsável pela atribuição da
classificação mais baixa em todas as estações.
Quadro 4.7 – Classificação anual com base na qualidade das águas subterrâneas.
Código da
estação

Classificação e parâmetros responsáveis pela classificação da qualidade da água
2007

2008

A2

A2

Ferro e Oxigénio

Ferro e Oxigénio

dissolvido (sat)

dissolvido (sat)

352/146

A1

A1

352/188

Oxigénio

351/72

>A3
dissolvido (sat)

2009

2010

2011

>A3

>A3

>A3

Fluoretos

Fluoretos

Fluoretos

>A3

>A3

>A3

Fluoretos

Fluoretos

Fluoretos

>A3

>A3

>A3

Ferro

Fluoretos

Fluoretos

-

Legenda de cores A1, A2, A3, >A3.
Fonte: SNIRH (consultado em 2013).

Na área do projeto existem dois furos destinados à captação de água para rega e
abeberamento dos animais (ver Carta 4 no Anexo II). No entanto, não existem dados
de qualidade da água captada.

4.3.

Recursos hídricos superficiais

4.3.1.

Aspetos a analisar e objetivos ambientais
Na caracterização hidrológica da área de influência do projeto, foram considerados
os seguintes aspetos:
−

Características da bacia hidrográfica.

−

Rede hidrográfica e tipo de escoamento superficial.

−

Qualidade.

−

Fontes de poluição.

O objetivo ambiental é não afetar os recursos hídricos superficiais.

3

A Classificação da Qualidade da Água Subterrânea é efetuada de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1
de agosto, e baseia-se nos parâmetros analíticos determinados pelo programa de monitorização de vigilância operada
pela CCDR (SNIRH, 2013).
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4.3.2.

Metodologia
A caracterização dos recursos hídricos superficiais foi realizada através da recolha
de dados bibliográficos e cartográficos, nomeadamente:
−

Cartas Militares nº 351 e 352, à escala 1:25.000, do IGeoE.

−

Fotografia aérea (Google Earth, 2006).

−

Plano da Bacia Hidrográfica (PBH) do rio Tejo (CCDR-LVT, 2001).

−

Plano de Gestão da Região Hidrográfica (PGRH) do Tejo (APA/ARH-Tejo, 2012).

A análise da drenagem superficial na área de estudo foi realizada em dois níveis de
detalhe distintos, tendo para isso sido utilizadas as seguintes escalas de análise:
−

Escala regional e local, correspondente ao enquadramento hidrográfico da
bacia hidrográfica da área do projeto (bacia hidrográfica do rio Maior e subbacia da ribeira do Juncal).

−

Escala do projeto para a análise do escoamento superficial na área de
implantação do projeto e suas sub-bacias de drenagem.

No trabalho de campo, além da verificação das linhas de água existentes, foram
ainda identificados os seguintes elementos:
−

Leitos das linhas de água incluindo os leitos de cheia.

−

Alterações de leitos e margens de linhas de água.

−

Atravessamentos de linhas de água.

−

Tipo de usos e vegetação ripícola.

Para a caracterização da qualidade da água superficial foram consultados os dados
das estações de monitorização mais próximas da área de estudo, disponíveis on-line
no sítio do SNIRH. Foram ainda considerados os estados ecológico e químico das
massas de água que drenam a área do projeto.
Para a identificação das fontes de poluição4 foram analisados os dados constantes do
Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo (APA/ARH-Tejo, 2012), e os dados
de registo dos processos de REAP (DRAP-C).
4.3.3.

Caracterização de base
A área de estudo considerada foi a sub-bacia da ribeira do Juncal (afluente do rio
Maior).

4

Foi solicitada informação sobre as fontes de poluição à ARH-Tejo em outubro de 2011, fevereiro de 2012 e julho de
2013, mas não se obteve resposta em tempo útil.
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Enquadramento hidrográfico
A área de implantação da Quinta da Achada insere-se na sub-bacia hidrográfica da
ribeira do Juncal, afluente do rio Maior, que pertence à bacia hidrográfica do rio
Tejo – margem direita (Carta 9 do Anexo II). As principais características
hidrológicas destas linhas de água encontram-se sintetizadas no Quadro 4.8.
Quadro 4.8 – Principais características dos cursos de água principais.
Classificação

Curso de Água

Decimal

Área da bacia
2
hidrográfica (km )

curso de água (Km)

Comprimento do
500,2

301

Rio Tejo

80.149,0

301 40

Rio Maior

860,9

63,3

301 40 18

Ribeira do Juncal

59,2

15,2

Fonte: Adaptado de SNIRH-INAG

A bacia hidrográfica do rio Tejo abrange uma área de 80.149 km2. O rio Tejo nasce
na serra de Albarracín (Montes Universais), em Espanha, a cerca de 1.600 m de
altitude. Em território nacional, tem como principais afluentes o rio Zêzere, na
margem direita, e o rio Sorraia, na margem esquerda (APA/ARH-Tejo, 2012).
Bacia hidrográfica do rio Maior e sub-bacia da ribeira do Juncal
A bacia hidrográfica do Rio Maior tem uma área de 861 km2, sendo o comprimento
do curso de água principal de 63 km (Quadro 4.8). Apresenta uma bacia alongada
(Kc5 de 2,0), de forma oval, orientada sensivelmente de norte para sul. O rio Maior
aflui ao rio Tejo através da Vala da Azambuja, cujo canal do curso de água
encontra-se num sistema de valas agrícolas.
Em termos climáticos, esta bacia caracteriza-se por um clima variável entre o subhúmido seco, no sul, e pouco húmido, no norte. A precipitação anual média é de
790 mm, crescente de sul para norte, com valores compreendidos entre 620 e
980 mm. A evapotranspiração potencial (segundo o método de Thornthwaite) tem
uma variação entre 735 e 800 mm, com menores valores no norte e máximos no
sudeste da bacia. O escoamento anual médio nesta sub-bacia foi de 259,4 mm,
considerando a série de anos de 1976/77 a 1989/90, valor reduzido no âmbito da
bacia hidrográfica do Tejo (CCDR-LVT, 2001).
A área da Quinta da Achada insere-se na sub-bacia da ribeira do Juncal, um dos
efluentes da margem direita do rio Maior. Trata-se de um pequena bacia (53 km2),
de forma alongada (Kc de 1,7), em que a linha de água principal tem 15 km e uma
densidade de drenagem de 7,6 km/km2, o que lhe confere uma densidade de
drenagem elevada. A drenagem principal faz-se de oeste para este (Carta 9 do
Anexo II).

5

Índice de compacidade de Gravelius.
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Na ribeira do Juncal, a predominância do uso florestal (floresta de produção com
eucalipto) nesta sub-bacia leva a que o seu sistema de drenagem se encontre de um
modo geral sem grandes artificializações. No entanto a presença de algumas áreas
de indústria extrativa e de aglomerados urbanos de pequena dimensão, leva a que
ocorram alterações no sistema de drenagem
Caracterização do escoamento na Quinta da Achada
Na área da Quinta da Achada os recursos hídricos são muito incipientes com
características torrenciais, sendo a área da Quinta intercetada por pequenos
afluentes da ribeira do Juncal, que drenam para a sul (Carta 9 do Anexo II). A
drenagem na área da Quinta faz-se de norte para sul.
As linhas de água apresentam escoamento apenas na época de maior precipitação,
com exceção da ribeira do Juncal, com caudal permanente. É de salientar que esta
linha de água apresenta-se num vale encaixado com galeria ripícola que apresenta
vegetação arbustiva e arbórea bem desenvolvida.
Na área de implantação da exploração suinícola não existem linhas de água.
Qualidade da água superficial
A área do projeto insere-se na massa de água do rio Maior (ver Carta 9 no Anexo II),
a cerca de 800 m do leito do rio Maior e a 270 m da ribeira do Juncal (a 4,1 km da
confluência desta linha de água com o rio Maior).
De acordo com os objetivos ambientais estabelecidos pela DQA6, o estado ecológico7
da massa de água do rio Maior foi considerado medíocre, enquanto o estado
químico8 foi considerado bom (APA/ARH-Tejo, 2012).
Na área do projeto foram consideradas três estações de monitorização da qualidade
da água superficial para avaliar a qualidade da água na massa de água do rio Maior
(ver Carta 9 no Anexo II):
-

A estação de Arrouquelas (18D/50), que entrou em funcionamento apenas em
outubro de 2009, localizada na ribeira do Juncal a 2,1 km a montante da área
do projeto.

-

A estação Ponte Freiria (18E/01), localizada no rio Maior a 5,4 km a jusante da
área do projeto.

-

A estação Cais Palácio (19D/07), localizada no rio Maior, perto da sua foz, a
26 km a jusante da área do projeto.

6 Diretiva Quadro da Água (Diretiva n.º 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro, transporta para o direito interno pela Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro –
Lei da Água).
7 Numa escala de Excelente, Bom, Razoável, Medíocre, Mau e Indeterminado.
8 Numa escala de Bom e Mau.
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O Quadro 4.9 mostra a classificação da qualidade da água superficial para usos
múltiplos9 atribuída às estações consideradas. Na estação de Ponte Freiria a
qualidade da água tem sido classificada como “muito má” (classe E), tal como na
estação de Cais Palácio onde a classificação tem variado entre “má” (classe D) e
“muito má” (classe E).
Quadro 4.9 – Classificação anual da qualidade da água superficial.
Estações

Classificação e parâmetros responsáveis pela classificação

Arrouquelas

Esta estação entrou em funcionamento em outubro de 2009. Ainda não estão disponíveis

(18D/50)

dados sobre a classificação anual da qualidade da água superficial para usos múltiplos.

Ponte Freiria
(18E/01)
2005 – Fosfatos, azoto amoniacal, oxigénio dissolvido (sat), oxidabilidade e fósforo;
2006 – Fosfatos, azoto amoniacal e fósforo;
2007 – Fosfatos, oxidabilidade, fósforo, oxigénio dissolvido (sat) e azoto amoniacal;
2008 - Carência bioquímica de oxigénio (CBO), fósforo, oxigénio dissolvido (sat),
fosfatos, azoto amoniacal e oxidabilidade;
2011 – Azoto amoniacal, fósforo, oxigénio dissolvido (sat) e fosfatos.

Cais Palácio
(19D/07)

2005 – Fósforo e fosfatos
2006, 2007 e 2008 – Fósforo
2011 – Sólidos suspensos totais
Fonte: Adaptado de SNIRH (consultado em 2013).

No Quadro 4.10 apresentam-se os dados de qualidade da água superficial mais
recentes

disponíveis

para

as

estações

consideradas,

os

valores

máximos

recomendados para águas destinadas à rega (Anexo XVI do Decreto-Lei n.º 236/98,
de 1 de agosto), os valores paramétricos estabelecidos para águas destinadas ao
consumo humano (Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto) e os critérios de
classificação da qualidade da água para usos múltiplos (ver Anexo IX).

9 A classificação da qualidade da água para usos múltiplos permite obter informação sobre os usos que potencialmente podem ser considerados na massa de água classificada, sendo
consideradas cinco classes entre A (excelente) e E (muito má) (Anuário de Qualidade da Água Superficial, SNIRH, 2012).
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Quadro 4.10 – Dados de qualidade das estações de monitorização da qualidade da água superficial.
Arrouquelas

Ponte Freiria

(18D/50)

(18E/01)

Cais Palácio
(19D/07)

08-10-2010

27-12-2011

27-12-2011

0,5

0,074

7,2

0,27

-

18,3

8,6

(<) 3,0

DL n.º 236/98

DL n.º

Anexo XVI

306/2007

Azoto amoniacal (mg/l)

-

CBO5 (mg/l)

-

Cloreto (mg/l)

70

250

-

62

61

Coliformes Fecais (UFC/100ml)

100

0

-

9.900

1.700

Coliformes Totais (UFC/100ml)

-

0

-

24.000

6.800

690

510

Condutividade a 20ºC (µS/cm)

-

2.500

Dureza total (mg/l)

-

[150-500]

928
(a 25ºC)
484

-

-

0,52

0,22

(21-11-2011)

(21-11-2011)

Fósforo total (mg/l)

-

-

0,114

Nitrato Total (mg/l)

50

50

(<) 2,0

27

10

Nitrito Total (mg/l)

-

0,5

(<) 0,040

0,5

0,053

Ortofosfato Total (mg/l)

-

-

0,084

1,1

0,53

-

5

85,7

77

50

Oxigénio dissolvido (%)

-

-

84

91

pH (Escala de Sorensen)

6,5-8,4

6,5-9,0

7,9

7,8

60

-

9,3

20

Oxidabilidade ao
Permanganato (mg/l)

Sólidos suspensos totais (mg/l)

90
(17-11-2009)
7,9
(17-11-2009)
29,8

Legenda: A – excelente; B – boa; C – razoável; D – má; E – muito má.
Fonte: SNIRH (consultado em 2013).

Estes dados mostram que a estação de Arrouquelas apresenta um valor demasiado
elevado de oxidabilidade ao permanganato relativamente ao valor paramétrico
estabelecido para águas destinadas ao consumo humano. Este parâmetro seria
também o responsável pela classificação da água como “muito má”. Note-se ainda
que a estação de Arrouquelas apresenta um valor de CBO5 suficientemente elevado
para ser considerada como água de “má” qualidade, segundo os critérios
estabelecidos para usos múltiplos da água.
A estação de Ponte Freiria apresenta valores muito elevados de coliformes fecais e
totais, tanto para águas para consumo humano, como para águas destinadas à rega.
A mesma estação apresenta valores elevados de azoto amoniacal e oxidabilidade ao
permanganato relativamente ao legalmente estabelecido para águas destinadas ao
consumo humano. Note-se ainda que a concentração de nitrito coincide com o valor
paramétrico estabelecido para este parâmetro. A qualidade da água na estação de
Ponte Freiria seria classificada como “muito má”, devido aos parâmetros azoto
amoniacal, fósforo, fosfatos e oxidabilidade ao permanganato. Tal como na estação
de Arrouquelas, também a estação de Ponte Freiria apresenta um valor de CBO5
suficientemente elevado para ser considerada como água de “má” qualidade,
segundo os critérios estabelecidos para usos múltiplos da água.
A estação de Cais Palácio também apresenta valores muito elevados de coliformes
fecais e totais, tanto para água para consumo humano como para águas destinadas à

Exploração Suinícola Quinta da Achada  02/12/2013

Caracterização da situação de referência

4-18

rega, e de oxidabilidade ao permanganato relativamente ao valor estabelecido para
águas destinada ao consumo humano. De uma forma geral, esta estação apresenta
valores mais baixos do que a estação Ponte Freiria, localizada na mesma linha de
água a montante. Segundo os critérios de classificação da qualidade da água para
usos múltiplos, esta amostra da estação Cais Palácio seria classificada como “muito
má” devido ao parâmetro oxidabilidade.
Em 2011 o sistema de tratamento das águas residuais da exploração efetuava a
descarga da água tratada da última lagoa no ribeiro do Vale do Brejo, afluente da
ribeira do Juncal. A descarga era efetuada ao abrigo de uma licença que entretanto
caducou (ver Anexo VII). Os últimos dados do controlo analítico efetuados pelo
proponente evidencia o cumprimento dos parâmetros de descarga impostos pela
referida licença (ver boletins no Anexo VII).
Atualmente, de acordo com informação do proponente, não é feita qualquer
descarga na linha de água. O chorume tratado terá como destino a valorização
agrícola em terrenos do proponente.
Fontes de poluição
As principais pressões identificadas na massa de água do rio Maior correspondem ao
baixo nível de atendimento dos sistemas de tratamento de águas residuais (66% na
massa de água e 76% no concelho de Rio Maior, em 2008) e à inexistência de
sistemas de tratamento apropriados para efluentes pecuários.
A indústria apresenta também um peso significativo, em particular no que respeita a
CQO e CBO5. No Quadro 4.11 apresenta-se a quantificação das fontes tópicas de
poluição identificadas na massa de água do rio Maior. A análise do Quadro 4.11
permite verificar a elevada carga poluente associada à atividade pecuária.
Quadro 4.11 – Cargas poluentes com origem em fontes tópicas estimadas para a massa de água do rio Maior.
N.º de

Categorias
ETAR urbana (>200 hab)
Urbana

Carga poluente (ton/ano)

instalações

CQO

CBO5

SST

Ntotal

Ptotal

23

1.765,3

1.059,2

529,6

473,4

152,6

ETAR (<200 hab) e FSC

5

12,2

6,4

5,4

1,8

0,6

Descarga sem tratamento

7

216,8

108,4

162,6

18,1

5,4

-

1.994

1.174

698

493

158

Pecuária

Total

-

12.278

4.894

8.222

1.240

428

Indústria

-

2.529

1.557

288

254

4

Fonte: APA/ARH-Tejo (2012).

No Quadro 4.12 apresentam-se as principais cargas poluentes com origem em fontes
difusas e taxas de exportação consideradas para cada classe de uso do solo. Estes
dados mostram que os maiores riscos de exportação de azoto ocorrem, por ordem
decrescente, em áreas agrícolas com culturas anuais, áreas agrícolas heterogéneas e
áreas de espalhamento. As taxas de exportação mais elevadas de fósforo ocorrem
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em áreas de espalhamento, áreas agrícolas com culturas anuais e pastagens. Na
massa de água do rio Maior, as áreas agrícolas (incluindo áreas de espalhamento e
pastagens) correspondem a 74,6% e 88,1% da carga poluente da massa de água em
azoto e fósforo, respetivamente.
Quadro 4.12 – Cargas poluentes com origem em fontes difusas estimadas para a massa de água do rio Maior.
Ntotal

Ptotal

Classes de uso

Taxa de

Carga

Relação

Taxa de

Carga

Relação

de solo consideradas

exportação

poluente

com a RH5

exportação

poluente

com a RH5

(kg/ha/ano)

(ton/ano)

Tejo

(kg/ha/ano)

(ton/ano)

Tejo

5,0

79,78

4,6%

1,0

15,96

4,6%

2,7

23,18

4,3%

0,3

2,58

4,3%

3,9

110,86

8,7%

0,7

19,9

8,7%
0,6%

Áreas agrícolas com
culturas anuais
Áreas agrícolas com
culturas permanentes
Áreas agrícolas
heterogéneas
Áreas de espalhamento

3,6*

1,45

0,6%

1,3*

0,52

Florestas

2,0

57,62

2,2%

0,1

2,88

2,2%

Pastagens

1,5

0,31

3,1%

0,9

0,18

3,0%

0,7

3,82

6,0%

0,2

1,09

6,0%

2,7

11,98

4,2%

0,3

1,33

4,2%

-

288,99

4,3%

-

44,44

4,9%

Territórios
artificializados
Zonas com vegetação
arbustiva ou herbácea
Total

Notas: (*) Taxas de exportação definidas no âmbito do Plano de Bacia Hidrográfica do Tejo.
Fonte: APA/ARH-Tejo (2012).

Uma análise do registo dos processos REAP, em agosto de 2013, revela a existência
nas freguesias abrangidas pelo projeto de pequenas explorações que efetuam a
valorização agrícola na sua unidade de produção ou em outras unidades de produção
(ver Quadro 4.13). Apenas uma exploração localizada na freguesia de Ribeira de São
João possui ETAR e faz descarga no meio hídrico. Existe um predomínio de suínos
seguido das aves. A freguesia com maior número de cabeças normais é a Ribeira de
São João devido a apenas uma unidade de produção.
Quadro 4.13 – Dados de registo dos processos REAP nas freguesias abrangidas pelo projeto.
Freguesia
Marmeleira
Assentiz
Ribeira de São João
São João da Ribeira
Total

Cabeça Normal (CN)
Suínos

Aves

Ovinos/ Caprinos

Bovinos

Equídeos

Total

67,4

0,9

59,0

13,2

4,6

145,1

233,2

0

7

9

0

249,2

1.955,0

0

0

0

0

1.955,0

303,4

592,5

18,2

2,2

0

916,4

2.559,1

593,4

84,2

24,4

4,6

3.265,7

Fonte: DRAP-C

Uma identificação mais pormenorizada das fontes de poluição na envolvente da área
do projeto, disponibilizada pela Administração da Região Hidrográfica do Tejo
(APA/ARH-Tejo, 2013), identifica na bacia hidrográfica da ribeira do Juncal duas
suiniculturas a montante da área do projeto e uma ETAR a jusante (ver Carta 9 no
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Anexo II). Nenhuma destas fontes de poluição é, no entanto, suscetível de afetar a
qualidade da água superficial na área do projeto, embora a qualidade da água
registada na estação de monitorização de Arrouquelas possa ser potencialmente
influenciada por uma das suiniculturas referidas.

4.4.

Solo e capacidade de uso

4.4.1.

Aspetos a analisar e objetivos ambientais
Na caracterização do solo foram considerados os seguintes aspetos:
-

Tipo e caracterização do solo.

-

Aptidões e capacidade de uso do solo.

-

Vulnerabilidade dos solos à degradação.

O objetivo ambiental é a salvaguarda de solo de elevado valor e com elevada
aptidão ao uso, evitando ainda a ocorrência de fenómenos que originem a sua
degradação.
4.4.2.

Metodologia
Para a identificação e caracterização das unidades pedológicas ocorrentes na área
de estudo do projeto em análise realizou-se uma recolha de dados bibliográficos e
cartográficos da região, nomeadamente:
-

O solo foi caracterizado com base na Carta dos Solos, à escala 1:1.000.000, do
Atlas do Ambiente (DGA, 1971), na qual as unidades pedológicas estão
representadas segundo o esquema da FAO (“Food and Agricultural Organization”)
para a Carta dos Solos da Europa.

-

A avaliação da aptidão para o uso agrícola e/ou florestal dos solos foi realizada
com base na Carta de Capacidade de Uso do Solo, do Atlas do Ambiente
(IA, 2004), e nas suas principais características físicas e químicas. Foi ainda
verificada a correspondência com as áreas classificadas como Reserva Agrícola
Nacional (RAN).

4.4.3.

Caracterização de base
Considera-se a área de estudo para o solo é a área de implantação do projeto
acrescida da sua envolvente mais próxima.
Tipo de solo e sua distribuição
Segundo a Carta de Solos do Atlas do Ambiente, os solos ocorrentes na área de
estudo são os cambissolos êutricos e cambissolos crómicos calcários (Figura 4.4).
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Fonte: Atlas do Ambiente

Figura 4.4 – Tipo de solo e sua capacidade de uso.

Os cambissolos são solos que apresentam um horizonte B câmbico (Bw), sem
horizonte de diagnóstico que não seja um horizonte A ócrico ou um horizonte A
mólico sobrejacente a um horizonte B câmbrico com grau de saturação em bases
inferior a 50%. São solos moderadamente evoluídos com perfil do tipo A-Bw-C-R e
que correspondem aos solos litólicos não húmicos da classificação do SROA.
Os cambissolos êutricos, de rochas sedimentares post-Paleozóicas, são cambissolos
com horizonte A ócrico e grau de saturação em bases pelo acetato de amónio igual
ou superior a 50 %, pelo menos entre 20 e 50 cm da superfície. É o solo presente na
área do projeto.
Os cambissolos crómicos são cambissolos com horizonte A ócrico, grau de saturação
em bases pelo acetato de amónio superior a 50% pelo menos entre 20 e 50 cm da
superfície e cor do horizonte B pardo forte a vermelha.

Exploração Suinícola Quinta da Achada  02/12/2013

Caracterização da situação de referência

4-22

Capacidade de uso do solo
Segundo a Carta de Capacidade de Uso do Solo do Atlas do Ambiente (Figura 4.4), na
área de estudo ocorrem solos de Classe A (solo com aptidão agrícola) que são solos
de elevada qualidade agrológica, que correspondem a uma zona aplanada e utilizada
para a agricultura. Deste modo, este tipo de solo detém poucas ou nenhumas
limitações, com reduzidos riscos de erosão e é suscetível de utilização agrícola).
Ocorrem também solos da Classe F (solo sem aptidão agrícola, mas com aptidão
florestal) que são solos com uma classe de capacidade de uso baixa, mas que
apresentam boas características para a prática de atividades florestais e baixa
qualidade agrológica). Ocorrem também solos do complexo A+F, que é o solo
predominante na área do projeto.
Como se pode verificar pela Carta 3 do Anexo II, nem na área do projeto nem na
Quinta da Achada ocorrem áreas classificadas como RAN.
Vulnerabilidade à degradação do solo
A sensibilidade do solo aos diferentes tipos de degradação (química e física)
depende das suas características. No caso concreto do tipo de solo presente na área
de estudo (os cambissolos) trata-se de um solo medianamente evoluído, presente
numa área com declives predominantemente suaves, podendo por isso considerar-se
que apresentam uma reduzida a média suscetibilidade aos fenómenos erosivos e
consequentemente à sua degradação. O facto de ser um solo solto e com elevada
permeabilidade, leva a que se considere que apresenta vulnerabilidade média a
elevada à contaminação do solo e dos recursos hídricos.

4.5.

Recursos biológicos: flora e fauna

4.5.1.

Aspetos a analisar e objetivos ambientais
Na caracterização dos sistemas ecológicos foram considerados os seguintes aspetos:
−

Áreas de conservação da natureza: locais com estatuto de proteção legal.

−

Flora e Vegetação:
• Enquadramento biogeográfico e vegetação climácica.
• Identificação das comunidades vegetais naturais e seminaturais e dos seus
fatores de degradação.
• Habitats naturais.
• Avaliação e valorização biológica.

−

Fauna:
• Identificação e caracterização das diversas espécies faunísticas presentes e
ou potencialmente presentes, e a sua distribuição pelos respetivo habitats
identificados.
• Avaliação e valorização biológica.
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O objetivo ambiental é a preservação da biodiversidade e das comunidades
consideradas como tendo valor ecológico elevado, identificadas na área de
estudo.
4.5.2.

Áreas de Conservação da Natureza

4.5.2.1. Metodologia
Para verificar a existência de áreas de conservação da natureza na área de
implantação do projeto ou na sua zona de influência, foi consultada bibliografia e
legislação específica e a cartografia fornecida pelo ICNF, com a delimitação das
áreas classificadas de Portugal, bem como a delimitação das áreas incluídas na Rede
Natura 2000 10.
4.5.2.2. Caracterização de base
Na área de estudo não se encontra nenhuma área classificada como sendo de
conservação da natureza (ver Figura 4.5). As áreas classificadas mais próximas
localizam-se a cerca de 10 km e são, a noroeste, o Parque Natural das Serras de
Aires e Candeeiros (PNSAC) também classificado como Sitio de interesse
Comunitário, da Rede Natura 2000 (PTCON0015). A sudoeste localiza-se a Serra de
Montemuro classificada como Paisagem Protegida e como Sitio da Rede Natura 2000
(PTCON0048).

Figura 4.5 – Áreas classificadas mais próximas da área de estudo.

10

ICNF (http://www.icnf.pt/) e Rede Natura 2000 (http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/rn2000).
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4.5.3.

Flora e Vegetação

4.5.3.1. Metodologia
A caracterização da flora e vegetação foi realizada em 4 fases:
1ª fase: Enquadramento biogeográfico e vegetação natural potencial da região de
implantação do projeto em análise, através da utilização de bibliografia e
cartografia específica. Nesta fase foi ainda realizada a consulta e recolha de
elementos bibliográficos e cartográficos disponíveis sobre a flora e a vegetação na
região em causa, tratando e sistematizando a informação existente.
2ª fase: Definição da área de estudo, que corresponderá à área direta e
indiretamente afetada pelas diferentes componentes do projeto, em relação aos
recursos florísticos.
3ª fase: Identificação e caracterização da flora e da vegetação presente na área
de estudo definida. Nesta fase procedeu-se à caracterização dos biótopos e do tipo
de vegetação que lhe está associada, com recurso à cartografia de base, fotografia
aérea e reconhecimento de campo, com as quais foram delimitadas unidades
homogéneas do ponto de vista do uso do solo e da vegetação. O trabalho de campo
foi realizado durante o mês de maio de 2011 e as espécies vegetais identificadas
com recurso a bibliografia especializada.
4ª fase: Valorização do território e identificação das áreas ecologicamente
sensíveis e avaliação do seu grau de sensibilidade. A avaliação biológica da flora, da
vegetação e dos habitats foi realizada com base nos resultados obtidos no ponto
anterior e tem por objetivo avaliar do estado de conservação das populações e das
comunidades vegetais, bem como da sua importância nos contextos local, regional e
nacional.
A avaliação da importância dos biótopos e das espécies presentes na área em estudo
foi feita do ponto de vista da conservação da natureza, tendo em conta:
− O estado de conservação relativo das populações e comunidades vegetais.
Nomeadamente verificação do estado de evolução/regressão das comunidades
vegetais, relativamente à vegetação climácica, considerando-se que o estádio
climácico constitui o valor ecológico máximo, e que à medida que as comunidades se
afastam deste estádio vão diminuindo o seu valor.
− A presença/ausência de habitats naturais constantes do Anexo I da Diretiva
92/43/CEE do Conselho de 21 de março (Decreto-Lei n.º 226/97, de 27 de agosto),
relativa à preservação dos habitats naturais, da fauna e da flora selvagens - Diretiva
Habitats.
− A presença/ausência de espécies vegetais constantes dos Anexos II, IV e V da Diretiva
Habitats.
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− A presença/ausência de espécies vegetais constantes dos Anexos I da Convenção de
Berna - Convenção Relativa à Conservação da Vida Selvagem e do Meio Natural da
Europa (Decreto-Lei n.º 316/89, de 22 de setembro).

4.5.3.2. Caracterização de base
Enquadramento biogeográfico e vegetação potencial
Biogeograficamente, a área de estudo encontra-se inserida na Região Mediterrânica,
Subregião Mediterrânica Ocidental, Superprovíncia Mediterrânica Ibero-atlântica,
Província Gaditano-Onubo-Algarvia, Setor Ribatagano-Sadense e Superdistrito
Ribatagano (Costa, 2001).
A Província Gaditano-Onubo-Algarvia é uma unidade biogeográfica cuja flora inclui numerosos endemismos e a
sua vegetação é, consequentemente, muito original com um elevado grau de endemismo. Entre os bosques
potenciais endémicos ou, no nosso país, exclusivos do território contam-se os bosques calcícolas de carvalhocerquinho (Quercus faginea subsp. broteroi) (Arisaro-Quercetum broteroi), os zambujais arborescentes com
folhado (Viburno tini-Oleetum sylvestris), os sobreirais termomediterrânicos (Asparago aphylli-Quercetum suberis
e Teucrio baetici-Quercetum suberis, em substratos duros respetivamente a norte e a sul da bacia do Mira, e Oleo
sylvestris-Quercetum suberis, sobre areias) e os azinhais calcícolas termomediterrânicos (Rhamno oleoidisQuercetum rotundifoliae).
O Setor Ribatagano-Sadense é um território maioritariamente termomediterrânico sub-húmido, de fisiografia
geralmente plana. A vegetação dominante é constituída por sobreirais (Asparago aphylii-Quercetum suberis),
murteiras (Asparago aphylli-Myrtetum communis), matagais de carvalhiça (Erico scopariae-Quercetum lusitanicae)
e pelos matos de Stauracanthus genistoides [tojo-chamusco] (Thymo capitellati-Stauracanthetum genistoidis).
O Superdistrito Ribatagano inclui as lezírias do Tejo e do Sorraia. Dominam aqui os solos de aluvião, ocorrendo
ainda areias e arenitos. O tojo endémico Ulex airensis e as suas comunidades caracterizam o território (e.g.,
Thymo villosi-Ulicetum airensis). A morfologia muito aberta do vale do Rio Tejo permite a instalação de uma
geossérie muito original, na qual a vegetação potencial, do leito até ao contacto com a vegetação climatófila, é
constituída por salgueirais arbóreos com choupo-negro (Salici neotrichae-Populetum nigrae), ulmais (nos solos
mais argilosos) (Aro italici-Ulmetum minoris) e freixiais (Ficario ranunculoidis-Fraxinetum angustifoliae). A
maioria destes bosques, com a exceção dos salgueirais, foram substituídos por culturas horto-industriais ou vinhas.
Em alguns locais podem observar-se, com grande abundância, silvados com madressilvas, uma das etapas de
substituição destes bosques ripícolas.

Caracterização da área de estudo
A área de estudo, em relação aos recursos florísticos, é a área de influência direta,
que é a área de implantação da Quinta da Achada, sendo por isso a área cuja análise
será mais detalhada, e a área de influência indireta e que abrange a envolvente
mais próxima ao projeto (Figura 4.6).
As áreas de influência direta e indireta estão predominantemente ocupadas por
floresta de produção, com povoamento de eucalipto (Eucaliptus globulus) com
alguns exemplares de pinheiro bravo (Pinus pinaster), áreas agrícolas e algumas
áreas artificiais. O seu sub-coberto é pouco denso sendo constituído por vegetação
arbustiva e herbácea com características ruderais.

Exploração Suinícola Quinta da Achada  02/12/2013

Caracterização da situação de referência

4-26

Os principais biótopos identificados na área de implantação do projeto e na sua
envolvente, representados na Figura 4.6, são os seguintes:
-

Área de floresta de produção com eucalipto (Eucaliptus globulus), com um subcoberto de matos de baixa cobertura, que ocorre em praticamente toda a
envolvente do projeto e da quinta.

-

Área agrícola – vinha, pastagens e olival.

-

Biótopo artificial – trata-se do biótopo que ocorre junto às áreas construída,
aglomerados populacionais e rede viária. Ocorre também uma área de
exploração pecuária e exploração de inertes.

-

Incultos – áreas que se encontram sem qualquer uso, e ocupadas por vegetação
ruderal, arbustiva e herbácea, ou mesmo sem qualquer coberto.

-

Vegetação ripícola – ocorre ao longo das margens do rio Juncal, com vegetação
arbustiva e herbácea.

Figura 4.6 – Biótopos e habitats presentes na área de estudo.
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Valor da área de estudo: espécies e habitats
Na área de estudo ocorrem predominantemente biótopos humanizados, resultantes
de culturas tanto florestais como agrícolas, o que se traduz em áreas com um valor
ecológico reduzido. A área com maior valor ecológico encontra-se associada à
ribeira do Juncal.
4.5.4.

Fauna

4.5.4.1. Metodologia
A caracterização dos recursos faunísticos foi realizada em 4 fases:
1ª fase: Consulta, tratamento e sistematização de dados bibliográficos, a nível
local e regional. Foi ainda realizada a definição da área de estudo, que corresponde
à área que é direta e indiretamente afetada pelas diferentes componentes do
projeto. Foi utilizada bibliografia específica para a caracterização dos recursos
faunísticos, nomeadamente atlas de distribuição de espécies.
2ª fase: Identificação e caracterização da fauna observada no local e a
potencialmente ocorrente na área de estudo para cada um dos biótopos
identificados e caracterizados na análise da flora e vegetação. Foram consideradas
quer as espécies que efetiva ou potencialmente ocorrem na área de estudo quer as
espécies que apenas utilizam o local como ponto de passagem e local de
alimentação.
Nesta fase foi realizado trabalho de campo, em maio de 2011. As técnicas de
inventariação utilizadas variaram dependendo das características ecológicas e
comportamentais dos grupos faunísticos considerados. Deste modo, para cada grupo
de espécies os trabalhos foram executados do seguinte modo:
−

Avifauna – o método de deteção utilizado foi a procura e identificação por
observação direta, contacto visual e auditivo. Efetuaram-se percursos para a
sua deteção na área de estudo. Por último, foi recolhida informação de forma
casuística, como por exemplo a observação da presença de animais atropelados
nas estradas.

−

Mamíferos - foi efetuada a procura de indícios da sua presença ou passagem no
terreno, nomeadamente, pegadas, trilhos, fossadas, restos alimentares e
excrementos, que pudessem indicar a presença de espécies e tentativa de
observação direta na área de estudo.

−

Répteis e anfíbios – o método utilizado foi a observação direta. Realizaram-se
percursos para a sua deteção, com procura direcionada a locais propícios à sua
ocorrência.
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3ª fase: Com base no elenco faunístico foi realizada a valoração das espécies
potencialmente existentes na área de estudo. Para cada uma das espécies
identificadas, faz-se referência ao estatuto de conservação em Portugal, com base
na legislação existente a nível nacional:
-

Convenção de Bona - Convenção sobre a Conservação de Espécies Migradoras
da Fauna Selvagem - Decreto-Lei 103/80, de 11 de outubro.

-

Convenção de Berna - Convenção sobre a Vida Selvagem e os Habitats Naturais
na Europa - Decreto-Lei 316/89, de 22 de setembro.

-

Diretivas Aves / Habitats - Alteração ao Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril,
que procedeu à transposição para a ordem jurídica interna da Diretiva Aves e
da Diretiva Habitats - Decreto-Lei 49/2005, de 24 de fevereiro.

As espécies inventariadas foram classificadas segundo o seu estatuto de
conservação, apresentado no Livro Vermelho dos Vertebrados, de acordo com os
critérios da UICN (União Internacional da Conservação da Natureza).
4ª fase: Identificação das áreas ecologicamente sensíveis e avaliação do grau de
sensibilidade dos sistemas ecológicos em presença e da respetiva capacidade de
utilização pelos recursos faunísticos, com base nos biótopos existentes e nas
espécies ocorrentes ou potencialmente ocorrentes na área de estudo.
4.5.4.2. Caracterização de base
Para a descrição dos recursos faunísticos foram identificadas as espécies existentes
ou potencialmente existentes nos biótopos identificados na área em análise (ver
ponto 4.5.3). A área de estudo para a fauna é a mesma que a definida para a flora e
vegetação.
Visto ser um projeto de características eminentemente terrestres, o estudo incidiu
apenas sobre os mamíferos, a herpetofauna e as aves locais. Devido à reduzida
expressão de linhas de água (linhas de água torrenciais) não foi incluída a ictiofauna
nem os invertebrados aquáticos.
Com base no tipo de coberto vegetal, foram identificados os vários habitats para a
fauna: o florestal (floresta de produção de eucalipto), agrícola, inculto e artificial.
Tratam-se de biótopos fragmentados e com um valor ecológico reduzido, devido ao
elevado grau de intervenção do Homem na área de estudo.
Espécies faunísticas e estatutos de proteção
No Quadro 4.14 estão listadas as espécies de vertebrados terrestres consideradas
como sendo provável a sua ocorrência na área de estudo, agrupadas por estatuto de
proteção. Sendo de salientar que durante o trabalho de campo não foi observada
qualquer destas espécies.
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Quadro 4.14 – Número de espécies do elenco faunístico com estatuto de proteção.
Nº de Espécies
Aves

Mamíferos

Anfíbios

Répteis

EN

-

-

-

1

VU

7

-

-

Estatuto de

NT

8

-

1

1

Conservação

LC

64

16

12

14

DD

-

4

-

-

NA

-

1

1

-

Convenção

Anexo II

1

-

2

5

de Berna

Anexo III

26

1

3

12

Convenção

Anexo I

58

de Bona

Anexo II

19

-

Diretiva
Aves/Habitats

-

-

-

-

Anexo A-I

10

-

-

Anexo B-II

-

-

1

-

Anexo B-IV

-

-

10

2

Anexo B-V

-

2

-

-

Anexo D

9

1

-

-

79

21

14

17

Nº total de espécies

A listagem de espécies potencialmente ocorrentes na área de estudo, bem como as
espécies de ocorrência confirmada durante o trabalho de campo, encontram-se
incluídas no Anexo X (Quadros 1 ao 4). Nestes quadros as espécies encontram-se
identificadas de acordo com o habitat preferencial, nomeadamente a área florestal
(eucalipto) e matos, área agrícola, vegetação ripícola, áreas artificias e mosaicos.
•

Avifauna

Foram consideradas como sendo existentes ou potencialmente ocorrentes na área de
estudo 79 espécies da avifauna (ver Quadro 2 no Anexo X), sendo principalmente
espécies características dos biótopos florestais e de matos, espaços ruderais e
agrícolas. Consideraram-se ainda as espécies que ocorrem em espaços onde a
presença humana é acentuada e com preferência para habitats compartimentados,
em mosaico.
Dentro das espécies com estatuto de proteção ocorre o açor (Accipiter gentilis) e a
ogea (Falco subbuteo), o noitibó-da-europa (Caprimulgus europaeus), o cucorabilongo (Clamator glandarius), e o chasco-ruido (Oenanthe hispânica) que têm
preferência por habitats mistos, com áreas agrícolas e florestais, ambas com
estatuto de “Vulnerável”. Apesar de serem consideradas não ameaçadas, há ainda a
destacar diversas espécies inseridas na Diretiva Aves e nas Convenções de Bona e
Berna, como se pode verificar no Quadro 1 do Anexo X do presente documento.
•

Mamíferos

Na área de influência do projeto, são considerados como potencialmente ocorrentes
21 espécies de mamíferos (ver Quadro 2 do Anexo X). Dentro destas espécies apenas
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é referenciada com estatuto de “Quase ameaçado”, o coelho-bravo (Oryctolagus
cuniculus). Existem ainda espécies com “Informação insuficiente” e diversas
espécies com estatuto de “Pouco preocupante”.
Apesar de serem consideradas não ameaçadas, há ainda a destacar diversas espécies
inseridas na Diretiva Aves e nas Convenções de Bona e Berna, como se pode verificar
no Quadro 3 do Anexo X do presente documento.
•

Anfíbios e Répteis

O número de espécies de herpetofauna consideradas como provavelmente
ocorrentes é de 31 espécies. Dentro destas espécies ocorrem espécies com estatuto
de “Vulnerável”: víbora-cornuda (Vipera latastei), e com estatuto de “Quase
ameaçado” o discoglosso (Discoglossus galganoi) e a lagartixa-de-dedos-dentados
(Acanthodactylus erythrurus).
Dado que maioria destas espécies apresenta geralmente uma clara preferência por
habitats aquáticos ou com muita humidade, ou que se encontram relativamente
próximas de locais com estas características, e uma vez que na área de estudo não
ocorrem estes habitats, considera-se que é baixa a probabilidade de ocorrência
destas espécies.
Valor da área de estudo
O predomínio de habitats florestais (floresta de produção) e agrícolas e a sua
compartimentação leva à consideração de um elenco faunístico relativamente
elevado. No entanto, tratam-se de espécies presentes em praticamente todo o
território nacional. Considera-se assim que, no global, o valor ecológico desta área
para a fauna é médio a reduzido.
Considera-se como sendo pouco provável a ocorrência de espécies com estatuto de
conservação, devido ao reduzido valor dos biótopos existentes na área de estudo e
ao elevado grau de intervenção pelo Homem. Assim, em termos dos recursos
faunísticos, considera-se que o valor ecológico da área é reduzido.
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4.6.

Paisagem

4.6.1.

Aspetos a analisar e objetivos ambientais
Neste ponto é efetuada a caracterização da paisagem da área de implantação do
projeto e da sua zona de influência paisagística e visual (área de estudo), tendo sido
considerados os seguintes aspetos:
−

Estrutura da paisagem, integrando as suas componentes biofísica e estética.

−

Qualidade cénico-paisagística.

−

Sensibilidade e fragilidade visual da paisagem.

O objetivo ambiental consiste na preservação das características intrínsecas da
paisagem e do seu valor visual.
4.6.2.

Metodologia
Conceitos gerais
A paisagem constitui um sistema complexo e dinâmico, onde os diferentes fatores
naturais e culturais se influenciam uns aos outros e evoluem em conjunto ao longo
do tempo, determinando e sendo determinados pela estrutura global. A
compreensão da paisagem implica o conhecimento de fatores como a litologia, o
relevo, a hidrografia, o clima, os solos, a flora e a fauna, a estrutura ecológica, o
uso do solo e todas as outras expressões da atividade humana ao longo do tempo,
bem como a compreensão da sua articulação, constituindo por isso uma realidade
multifacetada. A expressão visual desta articulação, num determinado momento,
constitui a paisagem que pode ser vista por cada observador, segundo a sua
perceção e os seus interesses específicos (Abreu e Correia, 2001).
Para além das suas características e complexidade intrínsecas, a paisagem tem
também uma componente percetiva e emotiva (Saraiva, 1999), que fundamenta o
seu papel na construção da identidade local, tal como salientado na Convenção
Europeia da Paisagem11.
A caracterização da paisagem foi realizada em duas fases, que consistiram na
caracterização biofísica e caraterização e classificação da paisagem, através da
definição de unidades visuais, que servem de base à análise paisagística da área de
estudo.
Fase 1 – Caracterização biofísica
A caracterização biofísica baseou-se na identificação e análise dos elementos
morfológicos, com um caráter estruturante e funcional na paisagem, e da ocupação
11

Aprovada pelo Decreto n.º 4/2005, de 14 de fevereiro.
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do território. A análise e representação gráfica foi realizada em ambiente SIG
(Sistemas de Informação Geográfica), utilizando o software ArcGis e as extensões
3D Analyst e Spatial Analyst, tendo como base as curvas de nível e a rede
hidrografia das Cartas Militares n.º 351 e 235, à escala 1:25.000, do IGeoE.
•

Análise fisiográfica

A análise do relevo pretendeu representar os elementos estruturais e físicos que
definem e descrevem a paisagem, através da análise dos seguintes elementos:
-

Linhas fundamentais do relevo - análise da estrutura principal do relevo e dos
pontos notáveis da paisagem.

-

Hipsometria - análise da altimetria da área de estudo através da qual é possível
obter uma primeira perceção da estrutura do relevo.

-

Declives – traduz a inclinação do terreno, o que permite a caracterização mais
pormenorizada e objetiva do relevo fornecendo uma informação quantificada. A
classificação dos declives depende de diversos fatores, como seja as
características da área de estudo, a escala de análise e o tipo de projeto em
causa, neste caso concreto foi adaptada a seguinte classificação:
Classe de declive (%)

•

Tipo de relevo

<2,5

Plano

2,5-5

Suave

6-10

Moderado

11-25

Acentuado

>25

Muito acentuado a escarpado

Ocupação do solo

Em relação à ocupação do solo, a sua caracterização é determinante enquanto
expressão das ações humanas sobre o território. Constitui uma unidade mutável,
cuja sustentabilidade depende necessariamente do equilíbrio dinâmico das
interações operadas sobre esse sistema, da qual resulta uma paisagem mais ou
menos artificializada.
A ocupação do solo na área de estudo foi analisada com base na cartografia da
COS’2007, disponibilizada pelo IGP, nas Cartas Militares e em fotografias áreas do

Google Earth (2006). Esta informação foi atualizada com recurso a trabalho de
campo.
Fase 2 - Caracterização e classificação paisagística
Nesta fase foi realizada a caracterização das unidades de paisagem e a definição de
unidades visuais para a área de estudo. Posteriormente foi realizada uma
classificação da paisagem na área de estudo.
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•

Unidades de paisagem e unidades visuais

A caracterização da paisagem teve como base as unidades de paisagem (UP)
definidas por Abreu et al. (2004) em “Contributos para a identificação e
caracterização da paisagem em Portugal Continental”. De acordo com estes autores,
as UP são áreas com características relativamente homogéneas, com um padrão
específico que se repete no seu interior e que as diferencia das suas envolventes.
Uma UP tem também uma certa coerência interna e um caráter próprio,
identificável no interior e no exterior.
Após a identificação e caracterização da UP na área de estudo, foram definidas as
suas unidades visuais (UV), tentando identificar e conhecer os padrões específicos
de organização do território, à escala da área de estudo. Para cada UV foram
considerados os elementos constituintes da paisagem que a distingue das restantes,
relacionados com as classes de relevo e de uso do solo e ou outros elementos
considerados relevantes.
•

Classificação paisagística

A classificação paisagística tem como objetivo o estabelecimento de diferentes
níveis de qualidade paisagística e capacidade de absorção visual das UV definidas,
como forma de determinar o seu grau de sensibilidade visual. Esta análise recorre a
uma metodologia qualitativa que incorpora parâmetros biofísicos, humanizados e
estéticos, que apesar da sua subjetividade, pretendem avaliar as características
visuais da paisagem.
A Qualidade Visual da Paisagem (QVP) resulta da conjugação das características do
local, resultante dos principais elementos físicos do território (relevo e uso do solo),
juntamente com a perceção do observador em termos visuais e estéticos. A QVP foi
avaliada de modo a refletir a variabilidade espacial de cada uma das UV introduzida
pelos diferentes elementos da paisagem – classes de tipo de relevo, uso de solo,
valores visuais e intrusões visuais – que determinam valores cénicos distintos.
A Capacidade de Absorção Visual da Paisagem (CAVP) é uma medida para verificar a
maior ou menor capacidade da UV de suportar o impacte visual. Esta depende
essencialmente do designado parâmetro de visibilidade, dependentes da morfologia
do território e da ocupação do solo, pela influência que exercem no grau de
exposição das componentes da paisagem aos observadores sensíveis. Deste modo, a
CAVP indica a capacidade que determinada paisagem tem para absorver visualmente
modificações ou alterações ao seu uso, sem prejudicar a sua qualidade visual.
Deste modo para cada uma das UV definidas foram considerados os seguintes
parâmetros paisagísticos, para a classificação da QVP e da CAVP:
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Qualidade Visual da Paisagem (QVP)
Parâmetros biofísicos:

-

Fisiografia

-

Presença de água

-

Valores biológicos

Parâmetros

-

Usos do solo

humanizados:

-

Grau de humanização e artificialização

-

Presença de valores patrimoniais e histórico-culturais

Parâmetros estéticos

-

Valores visuais, singularidade ou raridade, harmonia e identidade

e percecionais:

-

Intrusões visuais

Capacidade de Absorção Visual da Paisagem (CAVP)
Parâmetros de

- Exposição visual ou campo visual

visibilidade:

- Potenciais observadores sensíveis

A avaliação da Sensibilidade Visual da Paisagem traduz-se na capacidade que a
paisagem tem em acolher alterações à sua estrutura, sem alterar a sua qualidade
sensorial/visual, resultando da conjugação da Qualidade Visual (QVP) e da
Capacidade de Absorção Visual (CAVP). É tanto mais elevada quanto mais elevada
for a QVP e quanto mais baixa a CAVP. A Sensibilidade Visual de cada uma das UV
resulta da seguinte classificação:
QVP

CAVP

Alta

Média

Baixa

Alta

Média

Baixa

Baixa
Média
Alta

Deste modo considera-se que uma paisagem com Sensibilidade Visual baixa é uma
paisagem que pode suportar grandes alterações, mediante certas restrições próprias
do local. Por outro lado, uma paisagem com um Sensibilidade Visual alta não se
apresenta apta para receber qualquer tipo de alteração, sem daí resultar
deterioração das suas características e da qualidade paisagística.
4.6.3.

Caracterização de base
A área de estudo definida para a caracterização da paisagem corresponde à área de
implantação do projeto acrescida da sua envolvente mais próxima, num raio de
aproximadamente 4 km (Carta 10 do Anexo II).
Caracterização biofísica
•

Análise fisiográfica

Pela análise da Carta 10 (ver Anexo II), onde estão representadas as principais linhas
de relevo, verifica-se que o projeto situa-se numa colina entre os vales do rio Maior
e da ribeira do Juncal. Analisando a hipsometria, verifica-se que a altitude na área
de estudo varia entre os 12 m (na zona do vale do rio Maior) e os 152 m (na zona
nordeste da área de estudo). Uma análise mais detalhada do relevo, ao nível dos
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declives presentes (Carta 11), permite verificar na área de estudo, que o relevo é
plano (zona de vale) a muito acentuado, nas encostas.
Na área da Quinta da Achada o terreno apresenta uma pendente de norte para sul,
com linhas de água muito incipientes. A altimetria varia de 50 a 75 m. Os declives
são de 1% a 13,5%, conferindo um relevo plano a moderado.
•

Ocupação do solo

Na área analisada identificaram-se as seguintes tipologia de uso (Carta 12, Anexo II):
-

Espaços florestais: correspondem a manchas de floresta de produção de
eucalipto, com um sub-coberto pouco denso. Esta constitui a ocupação do solo
predominantemente dentro da área de estudo e na Quinta da Achada.

-

Espaços agrícolas: ocorrem principalmente junto ao vale do rio Maior e na parte
sudeste da área de estudo. São predominantemente área de regadio e de
sequeiro, ocorrendo também vinha, pomares e olival.

-

Espaços urbanos: apresentam uma pequena densidade na área de estudo. Os
aglomerados mais próximos da área do projeto são Casal do Brejo
imediatamente a noroeste, e a Ribeira de S. João e S. João da Ribeira, a norte,
e Arrouquelas, Assentiz e Marmeleira, a sul.

-

Outros espaços artificiais: salienta-se a presença de uma exploração de inertes
imediatamente a sudoeste da área de projeto e a presença de várias
explorações agropecuárias dispersas pela área de estudo.

-

Espaços de infraestruturas viárias: ocorrem a norte a EN114 e a A15.

Em relação ao uso do solo, a área da Quinta da Achada, com uma área total de
25,8 ha, encontra-se ocupada por eucalipto, vinha, pastagens e uma exploração
suinícola já em funcionamento.
Caraterização e classificação paisagística
A área de estudo insere-se no grupo “K-Maciços Calcários da Estremadura” na UP 69
– “Colinas Rio Maior - Ota”, na zona de fronteira com o grupo “O - Ribatejo” na UP
83 – “Colinas do Ribatejo” (Figura 4.7). As principais características desta UP69
encontram-se nos parágrafos seguintes, com base em Abreu et al. (2004).
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Figura 4.7 – Unidades de Paisagem (Abreu, et al., 2004).

UP 69 – “Colina Rio Maior - Ota”
As paisagens desta unidade são caracterizadas essencialmente por um relevo ondulado e por um uso florestal
dominante (eucaliptal e alguns pinhais bravos). Surgem pontualmente vinhas, olivais e pinhais mansos, não sendo
suficiente para conferir um caracter diversificado ao mosaico e minimizar a sensação de monotonia dada pela
extensão de floresta.
No conjunto, trata-se de paisagens desinteressantes, em que o forte impacto de algumas vias (IC2, A15/IP6,
A1/IP1) e da ocupação edificada que as acompanha, bem como a presença de pedreiras, contribuem para uma
sensação de ordem. Os horizontes são quase sempre muito limitados.
O povoamento não é denso e concentra-se em aglomerados com alguma dimensão, como é o caso de Rio Maior e
Ota (aglomerados com edifícios de habitação e industria, armazéns e comércio incaracterísticos e sem qualidade
arquitetónica.
No limite nordeste da unidade entre Fráguas e Alcanede, as áreas agrícolas passam a ser mais extensas (transição
para as “Colinas do Ribatejo”) e o povoamento organiza-se ao longo das estradas principais.
Surgem pontualmente alguns exemplares isolados de sobreiro, testemunhando parte da vegetação original.
Diagnóstico: Paisagens profundamente desestruturadas, sem identidade clara, em que o eucaliptal constitui o uso
dominante. A coerência de usos é média a baixa, na medida em que, tratando-se de uma unidade com aptidão
florestal genérica, não se verifica dentro deste uso a diferenciação exigida pela diversidade de situações presentes
de modo a tirar partido e valorizar os recursos hídricos e pedológicos.
A “riqueza biológica” será reduzida, tendo em conta o padrão homogéneo destas paisagens. Não se encontram
referenciadas espécies raras e de elevado valor para a conservação.
As sensações associadas a esta unidade serão de monotonia, ausência de grandeza e de profundidade. A dinâmica
temporal e algum tipo de contraste surgem apenas como consequência dos cortes florestais.

•

Unidades visuais (UV)

A análise paisagística da área em estudo resultou da conjugação da caracterização
biofísica, nomeadamente do cruzamento da fisiografia (Cartas 10 e 11) e da
ocupação do solo (Carta 12), permitindo a definição das unidades visuais (UV). Na
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área de estudo foram definidas três UV (ver Carta 13 do Anexo II), cujas principais
características se encontram esquematizadas no Quadro 4.15.
Quadro 4.15 – Descrição das Unidades Visuais da área de estudo.
Unidades Visuais

Descrição geral

UV 1 – floresta de

Área de relevo moderado a acentuado, com um uso dominante de floresta de produção

produção

(eucalipto).
A área do projeto insere-se nesta UV.

UV 2 – área rural

Área de uso predominantemente agroflorestal.

(agroflorestal)

Em relação ao uso agrícola predominam as parcelas de pequena dimensão.

UV 3 – área rural

Área agrícola na zona plana do vale do Tejo (lezírias).

(agrícola)

Classificação paisagística
•

Qualidade Visual e Capacidade de Absorção da Paisagem

No que se refere à Qualidade Visual (QVP) e à Capacidade de Absorção Visual da
Paisagem (CAVP) das UV definidas, o valor foi considerado em função de parâmetros
paisagísticos (biofísico e ecológicos, humanizados, estéticos e de visibilidade) que
permitem avaliar as características paisagísticas e visuais dominantes e da sua
particularidade no contexto da área de estudo e da região onde se inserem. As UV
encontram-se apresentadas de forma esquemática no Quadro 4.16.
Quadro 4.16 – Fichas de caraterização dos parâmetros paisagísticos de cada uma das UV.

UV 1 – floresta de produção
QVP baixa
Parâmetros biofísicos:

Relevo moderado a acentuado.

Parâmetros humanizados:

Floresta de produção (eucalipto e pinheiro bravo).

Parâmetros estéticos e

Valores visuais:

-

percecionais:

Intrusões visuais:

Industria extrativa.

Uso urbano com baixa densidade (aglomerado de Arrouquelas).

CAVP alta
Parâmetros de

Área com observadores sensíveis localizados principalmente no aglomerado de

visibilidade:

Arrouquelas.
O coberto arbóreo (floresta de produção) permite a redução das condições de
visibilidade.

UV 2a – área rural (agroflorestal)
QVP baixa
Parâmetros biofísicos:

Relevo moderado a acentuado.

Parâmetros humanizados:

Uso agroflorestal.
Espaços urbanos com características rurais, que se concentram predominantemente
ao longo da EN 114.
A área é marcada pela presença da A15

Parâmetros estéticos e

Valores visuais:

Vale do rio Maior.

percecionais:

Intrusões visuais:

Construções dissonantes e A15.

CAVP média
Parâmetros de

Presença de observadores sensíveis por toda a UV, formando um contínuo ao longo

visibilidade:

da EN 114.
O relevo ondulado diminui as condições de visibilidade da área.
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UV 3 - área rural (agrícola)
QVP média
Parâmetros biofísicos:

Relevo suave a ondulado.

Parâmetros humanizados:

Uso agrícola, com culturas anuais de regadio, já na zona das lezírias do Tejo.

Parâmetros estéticos e

Valores visuais:

Lezíria do Tejo.

percecionais:

Intrusões visuais:

-

CAVP baixa
Parâmetros de

Presença de observadores sensíveis por toda a UV (aglomerados de Assentiz, Arrifana

visibilidade:

e Albergaria).
Relevo muito plano.

Sensibilidade Visual da Paisagem

•

Do cruzamento da QVP e da CAVP, obteve-se a Sensibilidade Visual da Paisagem
para a área de estudo (Quadro 4.17).
Quadro 4.17 – Sensibilidade Visual da Paisagem.
QVP

CAVP

Sensibilidade Visual

UV 1 – floresta de produção

Unidades Visuais

Baixa

Alta

Baixa

UV 2 – área rural (agroflorestal)

Baixa

Média

Baixa

UV 3 – área rural (agrícola)

Média

Baixa

Média

Deste modo, conclui-se que na área de estudo a paisagem apresenta uma
Sensibilidade Visual baixa a média. A UV1, onde se insere a área do projeto,
apresenta uma Sensibilidade Visual considerada globalmente baixa, devido à
predominância de áreas de floresta de produção (eucalipto). A área com maior
sensibilidade encontra-se relacionada com as áreas agrícolas da lezíria do Tejo
(UV3).

4.7.

Socioeconomia

4.7.1.

Aspetos a analisar e objetivos ambientais
Na caracterização socioeconómica da zona de influência do projeto, foram
considerados os seguintes aspetos:
−

População.

−

Evolução e estrutura da população ativa.

−

Estrutura da atividade económica.

O objetivo ambiental é manter, e se possível melhorar, as condições sociais e
económicas na área de influência do projeto.
4.7.2.

Metodologia
Tendo em conta a dimensão do projeto e a sua área de influência, considera-se
como território de análise o concelho de Rio Maior. Foram recolhidos os dados
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estatísticos deste concelho e do agrupamento da Lezíria do Tejo recorrendo ao
Instituto Nacional de Estatística e outra bibliografia disponível.
A informação foi depois tratada com o objetivo de efetuar um enquadramento
relevante para a caracterização do meio socioeconómico suscetível de sofrer
alteração na sequência da implementação do projeto.
4.7.3.

Caracterização de base
População
O concelho de Rio Maior apresentava em 2011 uma massa demográfica de
21.192 habitantes o que representa apenas 8,6% da população da Sub-região da
Lezíria do Tejo, onde se insere.
Relativamente à dinâmica demográfica, verifica-se que entre 2001 e 2011
(Quadro 4.18) ocorreu uma estabilização no crescimento, que se traduziu num
ligeiro aumento de 0,3%. A Sub-região da Lezíria do Tejo apresenta valores de
crescimento moderados (+2,75%), em contraste com a Região do Alentejo, que
apresenta um decréscimo populacional (-2,4%).
Quadro 4.18 - Evolução da população residente.
População residente

População residente

Variação

2001

2011

2001/2011 (%)

Rio Maior

21.110

21.192

+0,39

Lezíria do Tejo

240.832

247.453

+2,75

Alentejo

776.585

757.302

-2,48

Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População

As freguesias de Assentiz e Ribeira de S. João, onde incide o projeto, apresentam
um valor muito reduzido de população residente e baixas densidades populacionais
(Quadro 4.19).
Quadro 4.19 – População residente e densidade populacional por freguesia em 2011.
Freguesia

População residente

Densidade populacional
(hab./km2)

Assentiz

428

79,1

Ribeira de S. João

496

63,9

21.192

272,8

Rio Maior

Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População

Evolução e estrutura da população ativa
A análise da evolução da taxa de atividade no concelho de Rio Maior mostra que
ocorreu uma manutenção na última década (Quadro 4.20).
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Quadro 4.20 - Taxas de atividade em 2001 e 2011.
População ativa
Rio Maior
Lezíria do Tejo

População residente

Taxa de atividade

2001

2011

2001

2011

2001

2011

9.946

9.988

21.110

21.192

47,1

47,1

115.793

115.208

240.832

247.453

48,1

46,6

Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População

Se verificarmos a evolução comparada da taxa de atividade e de crescimento da
população (Quadro 4.21) é notório que essa evolução se fica a dever a uma
estagnação do envolvimento da população na atividade económica, semelhante à
estabilização demográfica. Pelo contrário, na Lezíria do Tejo, o decréscimo da taxa
de atividade está relacionada com redução da população ativa em contraste com o
aumento de população.
Quadro 4.21 - Variação da população ativa e da população residente.
Variação da população ativa

Variação da população residente

(2001-2011)

(2001-2011)

Rio Maior

0,42

0,39

Lezíria do Tejo

-0,51

2,75

Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População

Quer no concelho em análise quer na Lezíria do Tejo o setor terciário é o que
apresenta a maior fatia de população residente ativa, seguindo-se o setor
secundário (Quadro 4.22). O setor primário, apesar de se situar a grande distância
dos restantes, ainda apresenta algum peso.
Quadro 4.22 - Distribuição por setor da população residente ativa.
Primário

Secundário

Terciário

Rio Maior

5,9

32,2

61,9

Lezíria do tejo

7,3

24,2

68,5

Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População

A taxa de desemprego no concelho era em 2011 de 11,3%, enquanto que em 2001
era de 6,2%) enquadrando-se nos valores sub-regionais (12,6% na Lezíria do Tejo).
Estrutura da atividade económica
O concelho em análise apresenta, globalmente, uma estrutura económica com
moderada diferenciação e peso específico em diversos setores de atividade. A
análise do número de empresas segundo a CAE-REV3, em 2010 (Quadro 1 no
Anexo XI), permite constatar uma maior concentração de empresas nos setores do
comércio (G) e da agricultura e produção animal. Apresentam ainda importância os
setores da construção (F), indústrias transformadoras (C), alojamento e restauração
(I) e atividades administrativas (N).
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A análise do emprego é mais reveladora da importância dos setores na atividade
económica (Quadro 2 no Anexo XI). Assim, de acordo com os dados do pessoal ao
serviço nas empresas verifica-se, de um modo geral, uma maior importância do
comércio e um crescimento do peso da indústria transformadora. São também
importantes os setores da agricultura e produção animal e da construção.
A análise do volume de negócios (Quadro 3 no Anexo XI) e do valor acrescentado
bruto (Quadro 4 no Anexo XI) indica que os setores que geram maiores rendimentos
são a indústria transformadora e o comércio, seguindo-se a agricultura e produção
animal. Esta análise evidencia que, os setores que geram maiores rendimentos são
os maiores empregadores.
O setor da produção suinícola
Entre as atividades do setor primário desenvolvidas no concelho, a exploração
pecuária assume um papel muito importante. Segundo o Recenseamento Agrícola de
2009, existiam no concelho de Rio Maior 113 explorações suinícolas, que
representavam cerca de 13% das pecuárias do concelho, correspondendo a um
efetivo de 47.331 animais. O número de suiniculturas em Rio Maior representa mais
de ¼ de todas as explorações de suínos existentes na Lezíria do Tejo.
Quadro 4.23 – Dados do Recenseamento Agrícola no concelho de Rio Maior.

Atividades na envolvente
Na

envolvente

da

área

de

projeto

ocorrem

usos

agrícolas

e

florestais

(predominantemente de produção de eucalipto e pinheiro bravo). A noroeste
localiza-se uma outra unidade pecuária. Não existem aglomerados urbanos num raio
de 1 km em torno da área de projeto. A habitação mais próxima da exploração
encontra-se a 275 m a noroeste, em Casais do Brejo
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4.8.

Ordenamento do território

4.8.1.

Aspetos a analisar e objetivos ambientais
Na caracterização territorial da zona de influência do projeto, foram considerados
os seguintes aspetos:
−

Uso atual do solo.

−

Uso programado pelo Plano Diretor Municipal (PDM) em vigor.

−

Condicionantes e restrições legais.

O objetivo ambiental para a análise do Ordenamento do Território é compatibilizar
os usos do solo decorrentes do projeto com os usos atuais e programados.
4.8.2.

Metodologia
Tendo em conta que os efeitos sobre o uso do solo se manifestam de forma muito
localizada, considera-se como território de análise é o local de implantação da
Quinta

da

Achada.

Foi

recolhida

a

informação

cartográfica

disponível,

designadamente os Ortofotomapas do Google Earth e as Plantas de Ordenamento e
Condicionantes do PDM de Rio Maior.
Esta cartografia foi analisada tendo em vista identificar e caracterizar os principais
atributos territoriais da área em estudo, recorrendo à utilização de um SIG. Foi
ainda efetuado um reconhecimento de campo para confirmar a informação
cartográfica.
4.8.3.

Caracterização de base
Uso atual do solo
Em relação ao uso do solo, a área da Quinta da Achada, com uma área total de
25,8 ha, encontra-se ocupada por eucalipto, vinha, pastagens e uma exploração
suinícola já em funcionamento.
Usos programados nos Planos em vigor
De acordo com a Planta de Ordenamento do PDM de Rio Maior12, a área do projeto,
desenvolve-se em Espaços Agrícolas, na categoria de “Áreas com aptidão para
sistemas agrícolas extensivos”. No local encontra-se licenciada a atual exploração
que se pretende ampliar.

12

Publicado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 47/95, de 17 de Maio.
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Segundo o Regulamento do PDM de Rio Maior há a referir o seguinte:

Condicionantes e restrições legais
Na área do projeto não ocorrem condicionantes, designadamente, RAN, REN e
Domínio Hídrico.

4.9.

Qualidade do ar

4.9.1.

Aspetos a analisar e objetivos ambientais
Na caracterização da qualidade do ar na zona de influência do projeto, foram
considerados os seguintes aspetos:
−

Análise climática.

−

Qualidade do ar local e regional.

O objetivo ambiental é o cumprimento dos valores limite definidos na legislação
nacional aplicável.
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4.9.2.

Metodologia
Para a caracterização da qualidade do ar na situação de referência foi efetuada uma
visita ao local de implantação do projeto, para identificar as fontes de emissão de
poluentes atmosféricos existentes na zona envolvente.
Foram recolhidos os dados do clima e efetuada uma análise climática. Foi ainda
efetuado o levantamento e análise de dados de monitorização da qualidade do ar
ambiente, designadamente medições efetuadas na estação da rede nacional mais
próxima do local e de campanhas de avaliação efetuadas na região.
A caracterização da Qualidade do Ar na área do projeto foi efetuada recorrendo à
modelação da dispersão dos poluentes atmosféricos provenientes das fontes fixas de
emissão antes da ampliação (correspondente à situação de referência). O modelo
matemático de dispersão dos poluentes na atmosfera utilizado foi o modelo
gaussiano TA Luft ("Technical Instructions on Air Quality Control"), da Wölfel
Meβsisteme GmbH - Alemanha.
Associado ao processo produtivo da exploração suinícola da Quinta da Achada,
ocorre a emissão de poluentes gasosos de forma difusa, libertados ao longo do
processo, para a atmosfera interior da instalação, dispersando-se para o exterior
através das aberturas existentes e dos sistemas de ventilação. Existem igualmente
emissões difusas provenientes do sistema de lagunagem.
Estas emissões difusas são essencialmente constituídas pelos gases provenientes da
degradação aeróbia e, principalmente, anaeróbia da matéria orgânica.
Assim, na sua composição podem-se encontrar os seguintes compostos:
−

Dióxido de carbono (CO2);

−

Óxidos de azoto (NOx);

−

Metano (CH4);

−

Amoníaco (NH3);

−

Ácido sulfídrico (H2S).

Destes gases, assumem especial importância o CH4, NH3 e H2S por serem gases com
forte odor de características desagradáveis.
O domínio total de simulação considerado tem dimensões de 2,7 Km2, com pontos de
cálculo igualmente espaçados de 20 m (ver Figura 4.8). A cada ponto da malha
cartesiana corresponde um recetor, num total de 6.900 pontos para os quais foram
estimadas as concentrações máximas dos diferentes poluentes em análise.
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Figura 4.8 – Área de cálculo de simulação da dispersão de poluentes atmosféricos, com localização do projeto.

Os efeitos na qualidade do ar decorrentes da presença e funcionamento da
exploração na situação de referência, foi avaliado através da modelação da
dispersão das emissões decorrentes destas operações. As emissões de CH4 foram
estimadas recorrendo ao fator de emissão Corinair. As emissões de N2O, NH3, H2S,
PM10 e VOC foram estimadas recorrendo aos fatores de emissão da EPA (AP42) e à
metodologia baseada em modelos de exploração suinícola constantes do documento
Emissions From Animal Feeding Operations (EPA, 2001). Em termos de modelação as
emissões foram consideradas em área, tendo em consideração a área dos pavilhões
da exploração (no caso das emissões da produção animal) e do sistema de
lagunagem.
4.9.3.

Análise climática
A caracterização climática da região em estudo foi efetuada com base na estação
climatológica de Rio Maior (Lat. 39º21’N, Long. 08º56’W, altura 69 m) por ser a que se
situa mais perto da zona de implantação do projeto. Os dados analisados correspondem
às normais climatológicas para o período 1961-1990.
É possível descrever, de um modo global, o clima desta região como apresentando,
duas estações principais: uma seca e quente, correspondendo ao período maiooutubro, sendo os restantes meses mais frios, húmidos e de maior precipitação.
Analisam-se, seguidamente, os principais parâmetros utilizados para caracterizar
climaticamente esta região.
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Temperatura
A temperatura média anual, obtida através das médias das temperaturas máximas e
mínimas diárias observadas, é de 15,0°C. As médias mensais mais elevadas ocorrem
nos meses de julho e agosto, com valores que rondam os 22°C. Os valores mais
baixos verificam-se entre dezembro e fevereiro, variando entre 9,7 e 9,1°C.
No que respeita às médias mensais das temperaturas máximas diárias, estas atingem
os 27,7°C e os 28,3ºC nos meses de julho e agosto, respetivamente, e as médias
mensais das temperaturas mínimas diárias atingem 3,6°C no mês de janeiro.
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máxima
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Figura 4.9 - Variação anual da temperatura na estação de Rio Maior no período de 1961-1990.

A variação anual dos extremos de temperatura apresenta um comportamento
semelhante, verificando-se um máximo diário da ordem dos 41°C em julho,
enquanto que os mínimos diários atingem -6,2°C, para os meses de janeiro e
fevereiro. Registam-se temperaturas mínimas inferiores a 0 °C em aproximadamente
20 dias por ano e máximas superiores a 25ºC em cerca de 96 dias por ano.
Humidade relativa
Para analisar os valores da humidade relativa utilizaram-se os resultados de
medições efetuadas às 9 horas, valores que são considerados como uma boa
aproximação do valor médio diário.
A humidade relativa do ar sofre variações ao longo do ano, de modo mais ou menos
inverso às variações de temperatura (Figura 4.10). Assim, os meses mais húmidos
ocorrem de outubro a fevereiro, com uma humidade relativa superior a 81% (valor
médio anual), registando-se nos meses restantes valores entre 71% e 78%. Salientase a pequena amplitude das variações de humidade relativa do ar ao longo do ano. A
ocorrência de nevoeiro e orvalho é frequente nesta região, ocorrendo em média 15 e
73 dias por ano, respetivamente. Verifica-se uma particular incidência dos períodos de
nevoeiro nos meses de verão.
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Figura 4.10 – Variação anual da humidade relativa na estação de Rio Maior no período de 1961-1990.

Precipitação
O regime de precipitação apresenta uma evolução anual semelhante à humidade
relativa, mas apresentando variações mais acentuadas. É possível dividir o ano em
duas estações, tendo por base a análise dos dados de precipitação: uma estação
húmida que decorre de novembro a fevereiro, em que a precipitação ultrapassa os
100 mm, e uma estação seca, abrangendo o restante período do ano e com
precipitações médias entre os 5,4 e os 95,7 mm (Figura 4.11). A precipitação média
anual cifra-se nos 871,6 mm. A análise dos valores da precipitação máxima diária
mostra uma amplitude de valores relativamente pequena ao longo do ano. Assim, o
valor máximo anual de 99,3 mm regista-se no mês de novembro.
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Figura 4.11 - Variação anual da precipitação e evaporação.

Exploração Suinícola Quinta da Achada  02/12/2013

Caracterização da situação de referência

4-48

Evaporação
Os processos de evaporação encontram-se fortemente relacionados com a
temperatura, apresentando padrões de variação semelhantes.
As médias mensais de evaporação variam entre um mínimo próximo de 29,7 mm,
para o mês de janeiro, e um máximo de 123,9 mm, para o mês de agosto.
Comparando os valores de precipitação e evaporação é possível definir como meses
de aprovisionamento de água o período de outubro a abril, nos quais a precipitação
predomina sobre a evaporação, e meses de consumo de maio a setembro, nos quais
esta relação se inverte (Figura 4.11).
A evaporação média anual é de 860,7 mm é praticamente igual à precipitação média
anual (871,6 mm).
Regime de ventos
Nesta região os ventos mais frequentes sopram dos quadrantes noroeste e norte. Os
ventos de noroeste predominam nos meses março a agosto (com 25 a 39% das
ocorrências mensais), enquanto que os ventos de norte predominam nos restantes
meses do ano (com 14 a 24% de ocorrências mensais).
No que respeita aos ventos mais intensos, é possível constatar que praticamente ao
longo de todo o ano são ventos dos quadrantes oeste e noroeste. Os valores maiores
das velocidades médias mensais são predominantes de noroeste entre março e
dezembro, atingindo-se os valores máximos (de cerca de 11 km/h) na primavera e
no verão. A exceção a esta situação ocorre nos meses de janeiro e fevereiro, em que
os ventos de oeste são os mais intensos.
Esta relação entre frequência e velocidade média pode ser analisada mais
facilmente através dos dados apresentados no Quadro 4.24.
Quadro 4.24 - Hierarquia de rumos face à probabilidade de ocorrência e à velocidade média.
Frequência (%)

24,7

2,9

6,3

18,0

6,3

6,9

18,2

4,8

Rumo

NW

SE

SW

W

S

E

N

NE

Rumo

NW

N

SW

W

S

NE

E

SE

Velocidade (km/h)

10,0

8,4

9,1

9,3

7,4

5,5

6,3

6,1
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Figura 4.12 – Rosa dos ventos da estação de Rio Maior.

Em termos médios obtém-se uma velocidade média anual de 7,3 km/h, sendo a
velocidade média mais elevada nos meses de julho e agosto (cerca de 10 km/h) e a
mais baixa em novembro (5 km/h).
As situações de calma, correspondendo a velocidades inferiores a 1 km/h, são
importantes por traduzirem a ausência de transporte mecânico de massas de ar e
poluentes pelo vento. Nesta região verificam-se cerca de 12% de ocorrências anuais
de situações de calma, que são mais frequentes nos meses de novembro a janeiro.
4.9.4.

Caracterização da qualidade do ar
Regional
As unidades funcionais de avaliação e gestão da qualidade do ar são as designadas
zonas e aglomerações. De acordo com o artigo 2º do Decreto-Lei n.º 102/2010,
define-se zona como sendo “uma área geográfica de características homogéneas, em
termos de qualidade do ar, ocupação do solo e densidade populacional” e
aglomeração como uma “zona caracterizada por um número de habitantes superior
a 250.000 ou em que a população seja igual ou fique aquém de tal número de
habitantes, desde que não inferior a 50 000, sendo a densidade populacional
superior a 500 habitantes/km2”.
Na proximidade da Quinta da Achada, as fontes de poluentes atmosféricos tem
origem no tráfego rodoviário que circula na rede viária local, nomeadamente na
EM509, localizada a sul, a cerca de 750 m e a rua do casal, a cerca de 580 m da
instalação.
Os poluentes característicos do tráfego automóvel são o CO, o NOx, o SO2, os
hidrocarbonetos e as partículas em suspensão. No entanto, atendendo ao baixo fluxo
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médio diário verificado nestas vias, o impacte destas emissões na qualidade do ar da
região pode ser considerado como pouco significativo.
A rede viária que serve os concelhos da zona de qualidade do ar do Vale do Tejo e
Oeste, sendo constituída por eixos viários como autoestradas, itinerários principais e
complementares, estradas nacionais e municipais, também são fontes de poluentes
que contribuem para a qualidade do ar ambiente da região. Destacam-se os eixos
viários como a A8, a A1 a A15 e o IC2.
Ao nível de fontes fixas, imediatamente a oeste da exploração existe uma área de
indústria extrativa e a cerca de 350 m existe uma exploração que se dedica à
produção de aves.
Dos poluentes emitidos pelas fontes fixas, indústria extrativa e a instalação avícola,
destaca-se a produção de partículas (PM).
O projeto encontra-se no concelho de Rio Maior, localizado na zona de qualidade do
ar do Vale do Tejo e Oeste.
As estações da qualidade do ar, mais próximas da área do projeto, localizam-se a
uma distância de 32 km a oeste (Estação da Lourinhã) e a 44 km a este (Estação da
Chamusca) – Figura 4.13.
Ambas as estações são do tipo rural de fundo, isto é, estações cujo nível de poluição
não é influenciado especificamente por uma determinada fonte de emissão (nem
pelo tráfego nem pela industria), resultando antes da mistura de emissões de vários
tipos de fontes.
A estação de Monitorização da Lourinhã, do tipo rural regional de fundo, tem a
seguinte localização: Lat. 39º16’42’’N, Long. 9º14’44’’W. Esta estação encontra-se
em funcionamento desde 1 de dezembro de 2008, registando as concentrações
atmosféricas de NOx, NO, NO2, PM10, PM2,5,SO2 e O3. No presente caso, analisaram-se
as concentrações de Dióxido de Azoto (NO2), de Partículas com diâmetro inferior a
10 µm (PM10) e 2,5 µm (PM2,5) e de Dióxido de Enxofre (SO2) e Ozono (O3).
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Figura 4.13 - Localização das estações de monitorização da qualidade do ar consideradas para avaliação da
qualidade do ar do presente estudo.

A estação de Monitorização da Chamusca, do tipo rural regional de fundo, tem a
seguinte localização: Lat. 39º21’09’’N, Long. 8º27’58’’W. Esta estação encontra-se
em funcionamento desde 1 de novembro de 2002, registando as concentrações
atmosféricas de NOx, NO, NO2, SO2, PM10, PM2,5 e O3. No presente caso, analisaram-se
as concentrações de Dióxido de Azoto (NO2), de Partículas com diâmetro inferior a
10 µm (PM10) e 2,5 µm (PM2,5) e de Dióxido de Enxofre (SO2) e Ozono (O3).
A consulta da Base de Dados On-line da Qualidade do Ar (http://www.qualar.org)
permitiu recolher dados relativamente aos referidos poluentes, para os anos de 2010
e 2011 nas estações de monitorização da qualidade do ar da Lourinhã e da
Chamusca.
Os Quadros 4.25 a 4.36 resumem as medições efetuadas e os respetivos cálculos,
para a Estação da Lourinhã, tendo em consideração o Decreto-Lei n.º 102/2010 de
23 de setembro, que regulamenta a qualidade do ar ambiente.
Quadro 4.25 - Resumo estatístico da monitorização contínua de NO2, para 2010 e 2011, na Estação da
Lourinhã.
Anos

Valor anual (base horária)

Valor anual (base diária)

média (µg/m3)

máximo (µg/m3)

média (µg/m3)

máximo (µg/m3)

2010

6,9

54,0

6,9

21,7

2011

6,7

58,7

6,7

22,3
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Quadro 4.26 - Enquadramento da concentração de NO2 com as disposições do D.L. nº102/2010, na Estação da
Lourinhã.
Proteção da Saúde Humana
Limiar de
Anos

alerta

excedências

(µg/m3) (a)
2010
2011

Base horária

Nº de
VL
(µg/m3)
0

400

200

0

Base anual

Excedências
permitidas
ocorridas
(horas)
(horas)

VL + MT

Valor obtido

(µg/m3)

(µg/m3)

0

18

6,9

40

0

6,7

(a) medido em três horas consecutivas.

De acordo com os valores registados na estação de Qualidade do Ar da Lourinhã, o
poluente NO2 nunca apresentou excedências ao Limiar de Alerta nem ao Valor Limite
de Proteção de Saúde Humana.
As partículas são emitidas para a atmosfera a partir de uma gama variada de fontes
antropogénicas tais como a queima de combustíveis, os processos industriais e o
tráfego rodoviário. As fontes naturais deste poluente são os fogos florestais e as
ações do vento no solo.
As Partículas (PM10) apresentam valores médios de concentração dentro do
permitido (Quadro 4.27), apresentando concentrações aceitáveis, segundo os
parâmetros de qualidade do ar.
Quadro 4.27 - Resumo estatístico da monitorização contínua de PM10, para 2010 e 2011, na Estação
da Lourinhã.
Anos

Valor anual (base horária)

Valor anual (base diária)

média (µg/m3)

máximo (µg/m3)

média (µg/m3)

máximo (µg/m3)

2010

16,6

86,6

16,5

59,6

2011

16,7

78,8

16,6

58,3

Quadro 4.28 - Enquadramento da concentração de PM10 com as disposições do D.L. nº102/2010, na
Estação da Lourinhã.
Proteção da Saúde Humana
Base Diária
Anos

VL + MT
(µg/m3) (a)

2010

75

2011

75

Base Anual

Excedências
permitidas
ocorridas
(dias)
(dias)
35

VL + MT
(µg/m3) (b)

Valor obtido (µg/m3)

0

48

16,5

0

48

16,6

(a) VL - Valor limite: 50 µg/m3;MT - Margem de tolerância: (50%).
(b) VL - Valor limite: 40 µg/m3;MT - Margem de tolerância: (20%).

Os valores médios de SO2 encontram-se perfeitamente abaixo do Limite de Proteção
de Saúde Humana (Quadros 4.29 e 4.30), nunca excedendo o referido valor.
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Quadro 4.29 - Resumo estatístico da monitorização contínua de SO2, para 2010 e 2011, na Estação da
Lourinhã.
Valor anual (base horária)

Valor anual (base diária)

Anos

média (µg/m3)

máximo (µg/m3)

média (µg/m3)

máximo (µg/m3)

2010

0,3

7,9

0,3

3,0

2011

0,3

9,3

0,3

4,2

Quadro 4.30 - Enquadramento da concentração de SO2 com as disposições do D.L. nº102/2010, na Estação da
Lourinhã.
Anos

Proteção da Saúde Humana

Limiar de
alerta

Nº de

(µg/m3)

excedências

(a)

Base Horária
VL + MT
(µg/m3)

permitidas
(horas)

(b)

2010
2011

0

500

500

0

Base Diária

Excedências

Valor

ocorridas
(horas)
0

24

0

Excedências

limite

permitidas

ocorridas

(µg/m3)

(dias)

(dias)

125

3

0
0

(a) medido em três horas consecutivas.
(b) VL - VL - Valor limite: 350 µg/m3;MT - Margem de tolerância: (150 µg/m3).

Os valores médios de PM2,5 encontram-se perfeitamente abaixo do objetivo nacional
de redução de exposição a este poluente (Quadros 4.31 e 4.32), nunca excedendo o
referido valor.
Quadro 4.31 - Resumo estatístico da monitorização contínua de PM2,5, para 2010 e 2011, na Estação
da Lourinhã.
Valor anual (base horária)

Valor anual (base diária)

Anos

média (µg/m3))

máximo (µg/m3)

média (µg/m3)

máximo (µg/m3)

2010

6,5

47

6,5

25,9

2011

5,8

5,7

5,7

22,0

Quadro 4.32 - Enquadramento da concentração de PM2,5 com as disposições do D.L. nº102/2010, na
Estação da Lourinhã.
Anos

Valor anual (base diária)
Valor limite (µg/m3)

Valor obtido (µg/m3)

2010

25

15,3

2011

25 + 5 (MT)

5,7

O Ozono (O3) apresenta valores médios de concentração dentro do permitido
(Quadro 4.33). Os valores limites de O3, calculados com base octo-horaria, foram
excedidos, contudo não foram ultrapassadas as excedências permitidas por lei
(Quadro 4.34). A qualidade de ar ambiente relativamente ao O3 apresenta no
restante tempo concentrações aceitáveis, segundo os parâmetros de qualidade do
ar.
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Quadro 4.33 - Resumo estatístico da monitorização contínua de O3, para 2010 e 2011, na Estação da
Lourinhã.
Anos

Valor anual (base horária)

Valor anual (base 8 horas)

média (µg/m3)

máximo (µg/m3)

média (µg/m3)

máximo (µg/m3)

2010

68,4

199,2

68,4

168,7

2011

68,4

175,7

68,3

151,1

Quadro 4.34 - Enquadramento da concentração de O3 com as disposições do D.L. nº102/2010, na Estação da
Lourinhã.
Proteção da Saúde Humana
Base Horária
Anos

Limiar de
alerta
(µg/m3)

2010

Nº de

informação

excedências

(µg/m3)

0

240

2011

Base Octo-Horária

Limiar de

Nº de

Valor Alvo

excedências

(µg/m3)

1

180

0

Excedências
permitidas

120

0

ocorridas
19

25

21

Os Quadros 4.35 e 4.36 resumem as medições efetuadas e os respetivos cálculos,
para a Estação da Chamusca, tendo em consideração o Decreto-Lei n.º 102/2010 de
23 de setembro, que regulamenta a qualidade do ar ambiente.
Quadro 4.35 - Resumo estatístico da monitorização contínua de NO2, para 2010 e 2011, na Estação da
Chamusca.
Valor anual (base horária)

Valor anual (base diária)

Anos

média (µg/m3)

máximo (µg/m3)

média (µg/m3)

máximo (µg/m3)

2010

6,9

46,9

6,9

24,4

2011

6,4

34,6

6,4

16,0

Quadro 4.36 - Enquadramento da concentração de NO2 com as disposições do D.L. nº102/2010, na Estação da
Chamusca.
Proteção da Saúde Humana
Limiar de
Anos

alerta
(µg/m3) (a)

2010
2011

400

Base Horária

Nº de
excedências

VL
(µg/m3)

0
0

200

Base Anual

Excedências
permitidas
ocorridas
(horas)
(horas)
18

0
0

VL + MT

Valor obtido

(µg/m3)

(µg/m3)

40

6,9
6,4

(a) medido em três horas consecutivas.

De acordo com os valores registados na estação de Qualidade do Ar da Chamusca, o
poluente NO2 nunca apresentou excedências ao Limiar de Alerta nem ao Valor Limite
de Proteção de Saúde Humana.
As partículas são emitidas para a atmosfera a partir de uma gama variada de fontes
antropogénicas tais como a queima de combustíveis, os processos industriais e o
tráfego rodoviário. As fontes naturais deste poluente são os fogos florestais e a
ações do vento no solo.
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As Partículas (PM10) apresentam valores médios de concentração dentro do
permitido (Quadro 4.37), apresentando concentrações aceitáveis, segundo os
parâmetros de qualidade do ar.
Quadro 4.37 - Resumo estatístico da monitorização contínua de PM10, para 2010 e 2011, na Estação
da Chamusca.
Valor anual (base horária)

Valor anual (base diária)

Anos

média (µg/m3)

máximo (µg/m3)

média (µg/m3)

máximo (µg/m3)

2010

16,6

96,6

16,5

92,3

2011

17,3

73,3

17,1

55,6

Quadro 4.38 - Enquadramento da concentração de PM10 com as disposições do D.L. nº102/2010 , na
Estação da Chamusca.
Proteção da Saúde Humana
Base Diária
Anos

VL + MT (µg/m3)

permitidas
(dias)

(a)
2010

75

2011

75

Base Anual
VL + MT

Excedências

Valor obtido

ocorridas
(dias)

(µg/m3)

0

48

16,5

0

48

17,1

35

(µg/m3)

(b)

(a) VL - Valor limite: 50 µg/m3;MT - Margem de tolerância: (50%).
(b) VL - Valor limite: 40 µg/m3;MT - Margem de tolerância: (20%).

Os valores médios de SO2 encontram-se perfeitamente abaixo do Limite de Proteção
de Saúde Humana (Quadros 3.39 e 4.40), nunca excedendo o referido valor.
Quadro 4.39 - Resumo estatístico da monitorização contínua de SO2, para 2010 e 2011, na Estação da
Chamusca.
Valor anual (base horária)

Valor anual (base diária)

Anos

média (µg/m3)

máximo (µg/m3)

média (µg/m3)

máximo (µg/m3)

2010

1,4

185,8

1,4

16,1

2011

1,4

46,3

1,4

44,2

Quadro 4.40 - Enquadramento da concentração de SO2 com as disposições do D.L. nº102/2010, na Estação da
Chamusca.
Proteção da Saúde Humana
Limiar de
Anos

alerta
(µg/m3) (a)

2010
2011

500

Nº de
excedências

0
0

Base Horária
VL + MT
(µg/m3)

Base Diária

Excedências

(b)

permitidas
(horas)

500

24

Valor

ocorridas
(horas)
0
0

limite

Excedências

(µg/m3)

permitidas
(dias)

125

3

ocorridas
(dias)
0
0

(a) medido em três horas consecutivas.
(b) VL - VL - Valor limite: 350 µg/m3;MT - Margem de tolerância: (150 µg/m3).

Os valores médios de PM2,5 encontram-se perfeitamente abaixo do objetivo nacional
de redução de exposição a este poluente (Quadros 4.41 e 4.42), nunca excedendo o
referido valor.
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Quadro 4.41 - Resumo estatístico da monitorização contínua de PM2,5, para 2010 e 2011, na Estação
da Chamusca.
Valor anual (base horária)

Anos

Valor anual (base diária)

média (µg/m3)

máximo(µg/m3)

média (µg/m3)

máximo (µg/m3))

2010

9,2

50

9,1

45,7

2011

9,5

44

9,4

31,7

Quadro 4.42 - Enquadramento da concentração de PM2,5 com as disposições do D.L. nº102/2010, na
Estação da Chamusca.
Anos

Valor anual (base diária)
Valor limite (µg/m3)

Valor obtido (µg/m3)

2010

25

9,1

2011

25 + 5 (MT)

9,4

O Ozono (O3) apresenta valores médios de concentração dentro do permitido,
contudo para os valores limites de O3, calculados com base octo-horaria, foram
ultrapassadas o número de excedência ao valor alvo permitido (Quadro 4.44).
O valor alvo corresponde a um nível fixado com intuito de evitar, prevenir ou
reduzir os efeitos nocivos na saúde humana e ou no ambiente, a atingir, na medida
do possível, durante um determinado período de tempo.
No que se refere aos Valores Alvo, esta avaliação apenas teve lugar legalmente a
partir de 2010, sendo o ano de 2011 o segundo ano a utilizar para determinação dos
Valores Alvo da Proteção da Saúde Humana, os quais têm por base a média de
períodos de dados de três.
Assim, uma vez que não se dispõe dos dados anuais mínimos para o cálculo dos
Valores Alvo, a análise apresentada é meramente indicativa da situação apenas para
o ano de 2011.
A legislação que regulamenta o ozono no ar ambiente (Decreto-Lei n.º 320/2003, de
20 de dezembro), define como limiar de informação “o nível acima do qual uma
exposição de curta duração acarreta riscos para a saúde humana de grupos
particularmente sensíveis da população e a partir do qual é necessária a divulgação
de informação horária atualizada” e como limiar de alerta “o nível de poluentes na
atmosfera acima do qual uma exposição de curta duração apresenta riscos para a
saúde humana e a partir do qual devem ser adotadas medidas imediatas”. O limiar
de informação ao público é 180 µg/m3, e o limiar de alerta 240 g/m3, mas para
aplicação de medidas conforme o artigo 7º do referido diploma, as excedências ao
limiar de alerta de ozono devem ser medidas ou previstas durante três horas
consecutivas.
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A qualidade de ar ambiente relativamente ao O3 apresenta no restante tempo
concentrações aceitáveis, segundo os parâmetros de qualidade do ar.
Quadro 4.43 - Resumo estatístico da monitorização contínua de O3, para 2010 e 2011, na Estação da
Chamusca.
Valor anual (base horária)

Valor anual (base 8 horas)

Anos

média (µg/m3)

máximo (µg/m3)

média (µg/m3)

máximo (µg/m3)

2010

74,9

218,7

74,9

193

2011

72,0

238,1

72,0

181,3

Quadro 4.44 - Enquadramento da concentração de O3 com as disposições do D.L. nº102/2010, na Estação da
Chamusca.
Proteção da Saúde Humana
Base Horária
Anos

Limiar de
alerta
(µg/m3)

2010
2011

240

Nº de
excedências

Base Octo-Horária

Limiar de
informação

0
0

(µg/m3)
180

Valor

Nº de
excedências
0
14

Excedências

Alvo
((µg/m3)

permitidas

120

25

ocorridas
56
38

Figura 4.14 – Índices de qualidade do ar registado na zona do Vale do Tejo e Oeste, nos anos de 2010 e 2011.

Comparando as medições com os valores legislados, conclui-se que existe uma boa
qualidade do ar ambiente na zona de implementação do projeto, à exceção das
partículas que registaram algumas de excedências do valor de referência, mas cujo
número foi claramente inferior às excedências permitidas. Analisando o índice de
qualidade do ar (Figura 4.14) da zona de qualidade do ar do Vale do Tejo e Oeste,
verificamos que o índice que se registou em maior número de dias na região, nos
anos 2010 e 2011, foi o BOM.
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Local
Os fatores de emissão utilizados são os apresentados no Quadro 4.45, considerando
um efetivo de 280 porcas reprodutoras e 12 varrascos (exploração que se encontra
licenciada).
Quadro 4.45 – Fatores de emissão e estimativa de emissões para um efetivo de 280 porcas reprodutoras.
PM10*
Fator de Emissão
(ton / 500 unidades
animal.ano) ***

Área de produção

2,0

CH4**

H2S*

COV*

N2O*

NH3*

(Kg/ano.
animal)

-

-

0,02

(Kg/ano.
animal)

10

2,89

Lagoas anaeróbias

-

-

2,4

0,6

0,021

4,6

Emissões totais

Área de produção

228,3

3.196,3

-

-

2,3

923,7

(g/h)

Lagoas anaeróbias

-

-

274

68,5

2,4

525,1

Emissões totais

Área de produção

2.000

28.000

-

-

20

8.092

(Kg/ano)

Lagoas anaeróbias

-

-

2.400

600

21

4.600

* Fator de emissão AP42 – EPA (http://www.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch09/draft/draftanimalfeed.pdf.)
** Fator de missão CORINAIR (http://reports.eea.eu.int/ EMEPCORINAIR4/en/B1040vs2.2.pdf)
*** Uma unidade animal é equivalente a sete porcos

As simulações prevêm as concentrações de poluentes atmosféricos para os cenários
mais desfavoráveis para a dispersão atmosférica de poluentes. Assim, foram
efetuadas simulações para a distribuição da direção dos ventos segundo a frequência
em cada direção por quadrante da rosa dos ventos, à velocidade média de 2,03 m/s.
Consideraram-se as alturas de camada limite atmosférica de 300 m e 100 m, a
temperatura média anual (15,0 ºC) e todas as 6 classes de estabilidade atmosférica
segundo a classificação de Pasquill-Gifford.
Para a análise dos valores simulados foram considerados três locais, que pela sua
localização e distância à exploração foram considerados como os mais expostos às
emissões da mesma (Figura 4.15).
Os valores simulados foram comparados com padrões de qualidade do ar da
legislação nacional e, na ausência destes, com valores de referência internacionais.
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N.º

Coordenadas

Distância o centro do projeto (m)

P1

39º16’20.86”N; 8º53’1.75”W

600

P2

39º15’43.32”N; 8º52’24.15”W

900

P3

39º16’16.28”N; 8º51’44.54”W

1.335

Figura 4.15 – Localização dos locais mais próximos da exploração.

Quadro 4.46 – Valores limites para os poluentes simulados.
Poluente

Valor limite

Margem de

(µg.m-3)

tolerância

Legislação

50
Valor limite diário para
PM10

proteção da saúde humana
Valor limite anual para
proteção da saúde humana

COV
H2S
NH3

Valor limite horário para
proteção da saúde humana
Valor limite horário para
proteção da saúde humana
Valor limite horário para
proteção da saúde humana

(valor a não exceder
mais de 35 vezes em
cada ano civil)

+ 50%

Decreto-Lei nº 102/2010, de 23 de
setembro

40

+ 20%

180

---

14

---

2.400

---

Valor guia de Qualidade do Ar da
Organização Mundial de Saúde
Valor guia estabelecido na
Regulamentação da Qualidade do
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De acordo com os valores máximos de concentração, obtidos da simulação na classe
de estabilidade mais gravosa (classe F – estável) verifica-se que, para todos os
poluentes simulados, não existem ultrapassagens aos valores limites legislados da
qualidade do ar para proteção da saúde humana, quando comparados os resultados
da simulação com os valores limites definidos na legislação nacional (Quadro 4.47).
Pela análise dos resultados obtidos, pode-se constatar que apenas a concentração do
poluente avaliado H2S, ao nível do solo no local P2, se encontra acima dos valores de
referência internacionais, o que pode indiciar a ocorrência de odores desagradáveis.
Quadro 4.47 - Comparação entre Valores máximos de concentração simulados e os Valores Limites
considerados.
Poluente

4.10.

Valor máximo simulado (µg.m-3)

Valor limite legislado

P1

P2

P3

PM10

3,9

19,9

3,7

COV

0,6

4,7

0,9

(µg.m-3)
75 (média diária)
48 (média anual)
120 (média 8 horas)

H 2S

2,3

18,9

3,8

14 (média horária)

NH3

20,1

116,7

22,1

2.400 (média horária)

CH4

54,5

278,9

51,6

----

N 2O

0,1

0,4

0,1

----

Ambiente sonoro

4.10.1. Aspetos a analisar e objetivos ambientais
Na caracterização do ambiente sonoro na zona de influência do projeto, foram
considerados os seguintes aspetos:
-

Caracterização acústica da zona – níveis e fontes de ruído.

-

Análise da suscetibilidade ao ruído da zona envolvente.

O objetivo ambiental é o cumprimento dos limites legais aplicáveis.
4.10.2. Metodologia
O Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, que aprovou o «Regulamento Geral do
Ruído» (RGR), estabelece, no artigo 13.º, que a instalação e o exercício de
atividades ruidosas permanentes em zonas mistas, na envolvente de zonas sensíveis
ou mistas ou na proximidade dos recetores sensíveis isolados estão sujeitos ao
cumprimento dos valores limite de exposição (fixados no artigo 11.º) e do critério de
incomodidade (especificado na alínea b) do n.º 1 do artigo 13.º.
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O objetivo do trabalho efetuado foi verificar o cumprimento dos requisitos
aplicáveis, valores limite de exposição e critério de incomodidade, relativamente ao
funcionamento do projeto antes da ampliação.
Para o efeito foi caracterizada a situação de referência, em termos de ambiente
sonoro, através da determinação do ruído ambiente junto dos recetores sensíveis
mais próximo do local onde se encontra instalada a exploração suinícola, antes da
entrada em funcionamento do projeto de ampliação e na ausência de fontes
associadas ao funcionamento da exploração (Ruído Residual).
O ruído residual foi obtido através do desligar de equipamentos com emissões para o
exterior durante o tempo necessário para a realização das medições e eliminando
das medições ruídos proveniente dos animais ou outras fontes pontuais com origem
na exploração.
Os valores obtidos foram comparados com os requisitos aplicáveis, valores limite de
exposição e critério de incomodidade, e verificado o seu cumprimento.
Para a realização das determinações analíticas mencionadas, foi utilizada a
instrumentação indicada no Quadro 4.48.
Quadro 4.48 – Descrição do equipamento de medição utilizado nas medições acústicas.
Instrumentação

Marca

Modelo

N.º Série

Verificação Metrológica

Sonómetro

Rion

NA-27

00111491

Calibrador sonoro

Rion

NC-74

504410063

Laboratório de Metrologia do ISQ, boletim de
verificação n.º 245.70/12.328 de 25/05/2012 e
certificado
de
calibração
n.º
CACV726/11
(sonómetro) de 20/05/2011, CACV703/12 (filtros de
oitava e 1/3 de oitava) de 25/05/2012 e CACV704/12
(calibrador) de 25/05/2012

Termohigrómetro
TSI

9545

T95451114002

Anemómetro

Laboratório Aerometrologie, certificado n.º A1124677, de 22/07/2011
Laboratório de Metrologia do ISQ, certificado de
calibração n.º CHUM4441/11 de 02/11/2011

Para caracterizar os níveis de ruído ambiente e ruído residual prevalecentes junto
dos alvos sensíveis (habitações) próximos da área de implantação do projeto,
selecionaram-se dois locais de medição representados na Figura 4.16 e nos dias 13,
14 e 15 de março de 2012 efetuaram-se no mínimo duas medições, por local e
período de referência, com a duração mínima de 15 minutos cada.
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Figura 4.16 – Localização dos recetores sensíveis mais próximos da área do projeto e dos pontos de medição do
ambiente sonoro.

No Quadro 4.49 apresentam-se as coordenadas do recetor sensível mais próximo e
do local de medição, bem como a sua distância à área do projeto.
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Quadro 4.49 – Coordenadas WGS84 dos recetores sensíveis e locais de medição.
Recetor sensível
N.º
R1
R2

Coordenadas

Local de medição

Distancia à área do
projeto (m)

39º16’20.62”N
8º53’1.39”W
39º15’43.02”N
8º52’24.08”W

N.º

495

P1

785

P2

Distancia à área

Coordenadas

do projeto (m)

39º16’20.84”N

490

8º53’0.71”W
39º15’43.32”N

780

8º52’24.15”W

Nas fotografias apresentam-se os locais onde foram realizadas as medições do
ambiente sonoro.
R1

R2

Fotografia 4.1 – Pontos de medição do ambiente sonoro (R1 e R2) que correspondem aos recetores sensíveis
mais próximos da área do projeto.

As datas, horários e as condições meteorológicas que se verificaram durante as
medições constam no Quadro 4.50 e Quadro 4.51.
Quadro 4.50 – Condições meteorológicas registadas nos dias de medição no local P1.
Período

Dia
13/03/2012
RA

Diurno

14/03/2012
13/03/2012
RR
14/03/2012

Entardecer

13/03/2012
RA
14/03/2012
13/03/2012
RR

Noturno

14/03/2012
14/03/2012
RA
15/03/2012

Hora

T (°C)

HR (%)

V.V. (m/s)

D.V.

16:19 – 16:34

23,6

32

0,7

NO

16:34 – 16:49

23,6

34

0,6

NO

17:14 – 17:29

25,5

18

0,7

SE

17:36 – 17:51

24,3

19

0,5

SE

18:04 – 18:19

19,1

50

0,2

NO

18:21 – 18:36

18,3

54

0,3

NO

15:12 – 15:27

26,5

16

2,8

NE

15:30 – 15:45

26,4

17

2,1

NE

20:10 – 20:25

12,5

71

0,1

NO

20:27 – 20:42

12,6

70

0,3

NO

22:24 – 22:39

10,8

96

0,4

SE

22:39 – 22:54

10,4

99

0,9

SE

20:50 – 21:05

11,8

69

0,5

NO

21:22 – 21:37

11,0

72

0,3

NO

21:31 – 21:46

12,1

88

0,1

SE

22:04 – 22:19

11,1

93

0,5

SE

00:12 – 00:27

8,3

84

0,1

NO

00:30 – 00:45

8,3

84

0,2

NO

01:16 – 01:33

8,4

99

0,2

SE

01:34 – 01:51

8,2

99

0,3

SE
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Período

Dia

Noturno

14/03/2012
RR
15/03/2012

Hora

T (°C)

HR (%)

V.V. (m/s)

D.V.

00:51 – 00:06

7,6

87

0,4

NO

01:11 – 01:26

7,7

90

0,3

NO

00:34 – 00:50

8,6

99

0,1

SE

00:59 – 00:14

8,5

99

0,3

SE

Observação: RA - Ruído Ambiente; RR – Ruído Residual; T – temperatura; V.V. – velocidade do vento; HR – humidade relativa;
D.V. – Direção do Vento.

Quadro 4.51 – Condições meteorológicas registadas nos dias de medição no local P2.
Período

Dia
13/03/2012
RA

Diurno

14/03/2012
13/03/2012
RR
14/03/2012

Entardecer

13/03/2012
RA
14/03/2012
13/03/2012
RR

Noturno

Noturno

14/03/2012
13/03/2012
RA
14 e 15/03/2012
13/03/2012
RR
14/03/2012

Hora

T (°C)

HR (%)

V.V. (m/s)

D.V.

17:13 – 17:34

23,6

29

1,6

NO

17:29 – 17:44

23,4

30

1,2

NO

16:26 – 16:41

30,6

13

0,5

NE

16:43 – 17:58

29,0

15

0,6

NE

18:45 – 19:00

15,1

67

0,2

NO

19:01 – 19:16

14,9

67

0,2

NO

14:27 – 14:42

28,5

16

0,9

NE

14:44 – 14:49

29,4

15

1,2

NE

21:45 – 22:00

6,1

88

0,1

NO

22:01 – 22:16

6,4

88

0,1

NO

20:46 – 21:01

10,1

91

1,0

N

21:01 – 21:16

9,9

89

0,6

N

22:22 – 22:37

5,7

92

0,5

NO

22:37 – 22:52

4,8

92

0,1

NO

20:00 – 20:15

12,9

80

0,1

N

20:24 – 20:39

11,0

86

0,4

N

23:00 – 23:15

5,0

91

0,2

NO

23:16 – 23:31

4,4

92

0,5

NO

23:49 – 00:04

5,5

98

0,1

NO

00:04 – 00:19

4,7

97

0,4

NO

23:32 – 23:47

4,0

94

0,3

NO

23:47 – 00:02

4,0

94

0,4

NO

23:13 – 23:28

6,4

96

0,4

NO

23:28 – 23:43

6,2

95

0,5

NO

Observação: RA - Ruído Ambiente; RR – Ruído Residual; T - temperatura; V.V. – velocidade do vento; HR – humidade relativa;
D.V. – Direção do Vento.

As medições foram efetuadas de acordo com a normalização aplicável – NP ISO 1996
(2011), em modo de determinação do nível sonoro contínuo equivalente, em
ponderação “A”, com resposta “fast” e “impulsiva”. As características qualitativas
do ruído foram recolhidas e registadas in situ.
A avaliação seguiu ainda as recomendações do “Guia prático para medições de ruído
ambiente” da Agência Portuguesa do Ambiente (2011).
As medições foram efetuadas a uma distância superior a 3,5 m de qualquer estrutura
refletora, à exceção do solo, e a 1,5 m acima deste. Antes e depois da sessão de
medições acústicas, o aparelho de medida foi objeto de calibração acústica.

Exploração Suinícola Quinta da Achada  02/12/2013

Caracterização da situação de referência

4-65

Condições de variabilidade meteorológicas e de fontes sonoras
O RGR prevê que os parâmetros descritores sonoros a obter sejam representativos
de um ano no caso das determinações de níveis sonoros de longa duração para
verificação dos limites de exposição do artigo 11.º e que os níveis sonoros obtidos
para verificação do critério de incomodidade sejam representativos de um mês.
Assim sendo, refere-se que:
-

Em termos de regimes de emissões sonoras, não são expectáveis variações
significativas [ 3 dB(A)] relativamente aos valores finais obtidos, uma vez que
as fontes predominantes nos locais avaliados não apresentam flutuações
(diárias, sazonais) que tal possam determinar.

-

No que respeita ao efeito das variações meteorológicas anuais sobre os níveis
sonoros obtidos, este é considerado nulo nos resultados registados, tendo em
consideração as especificações previstas na cláusula 8. da norma ISO 96132:1996, uma vez que se verificou a seguinte condição:

d p ≤ 10 (h s + h r ) ⇒ C met = 0 , em que:
hs é a altura da fonte predominante, em metros;
hr é a altura do recetor, em metros;
dp é a distância, em metros, entre a fonte e o recetor, projetada no plano horizontal.

De acordo com a norma ISO 9613-2, uma metodologia de se obter um nível sonoro de
longa duração a partir de amostras parciais, consiste em aplicar o princípio expresso
na seguinte fórmula:

L Aeq , LT = L Aeq ,T ( DW ) −C met , em que:
LAeq,LT é o nível sonoro médio de longa duração;
LAeq,T(DW) é o nível sonoro obtido em condições de propagação favorável (vento favorável –
downwind – DW);
Cmet é a correção meteorológica aplicável.

4.10.3. Disposições legais aplicáveis
A legislação nacional sobre ruído, consubstanciada pelo Regulamento Geral do Ruído
(RGR), Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, prevê formas de regulação da
produção de ruído no seu capítulo III.
As zonas sensíveis são áreas definidas em plano municipal de ordenamento do
território como vocacionadas para uso habitacional, ou para escolas, hospitais ou
similares, ou espaços de lazer, existentes ou previstos, podendo conter pequenas
unidades de comércio e de serviços destinados a servir a população local, tais como
cafés

e

outros

estabelecimentos

de

restauração,

papelarias

e

outros

estabelecimentos de comércio tradicional, sem funcionamento no período noturno.
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As zonas mistas são áreas definidas em plano municipal de ordenamento do
território, cuja ocupação seja afeta a outros usos, para além dos referidos na
definição de zonas sensíveis.
Atividade ruidosa permanente é uma atividade desenvolvida com caráter
permanente, ainda que sazonal, que produza ruído nocivo ou incomodativo para
quem habite ou permaneça em locais onde se fazem sentir os efeitos dessa fonte de
ruído, designadamente laboração de estabelecimentos industriais, comerciais ou de
serviços. No artigo 13.º do RGR são definidos os critérios reguladores da instalação e
exercício de atividades ruidosas permanentes, sendo especificamente estabelecido,
no n.º 7 deste artigo, que aquele se «aplica também à instalação e ao exercício de
atividades ruidosas sujeitas a avaliação de impacte ambiental».
As condicionantes respeitantes à instalação e exercício de atividades como as do
projeto em estudo são essencialmente as seguintes:
i.

A classificação pelas câmaras municipais de zonas como sensíveis implica a
automática proibição de instalação e exercício de atividades ruidosas de
caráter permanente (n.º4 do artigo 13.º).

ii.

A instalação e o exercício dessas atividades em zonas mistas, ou nas
envolventes das zonas sensíveis ou mistas, ficam condicionados ao respeito
pelos seguintes limites (n.º 1 do artigo 13º):
a)

as zonas mistas não podem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 65
dB(A), expresso pelo indicador Lden e superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador Ln;

b)

as zonas sensíveis não podem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 55

c)

as zonas sensíveis em cuja proximidade exista em exploração, à data da entrada em

dB(A), expresso pelo indicador Lden e superior a 45 dB(A), expresso pelo indicador Ln;
vigor do RGR, uma grande-infraestrutura de transporte não devem ficar expostas a
ruído ambiente exterior superior a 65 dB(A), expresso pelo indicador Lden e superior a
55 dB(A), expresso pelo indicador Ln;
d)

as zonas sensíveis em cuja proximidade esteja projetada, à data de elaboração ou
revisão do plano municipal de ordenamento do território, uma grande-infraestrutura
de transporte aéreo não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a
65 dB(A), expresso pelo indicador Lden e superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador
Ln;

e)

as zonas sensíveis em cuja proximidade esteja projetada, à data de elaboração ou
revisão do plano municipal de ordenamento do território, uma grande-infraestrutura
de transporte que não aéreo não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior
superior a 60 dB(A), expresso pelo indicador Lden e superior a 50 dB(A), expresso pelo
indicador Ln;

f)

Os recetores sensíveis isolados não integrados em zonas classificadas, por estarem
localizados fora dos perímetros urbanos, são equiparados, em função dos usos
existentes na sua proximidade, a zonas sensíveis ou mistas, para efeitos de aplicação
dos correspondentes valores limite;

g)

Até à classificação das zonas sensíveis e mistas, para efeitos de verificação do valor
limite de exposição, aplicam-se aos recetores sensíveis os valores limite de Lden igual
ou inferior a 63 dB(A) e Ln igual ou inferior a 53 dB(A).
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iii.

«A diferença entre o valor do indicador LAeq do ruído ambiente determinado
durante a ocorrência do ruído particular da atividade ou atividades em
avaliação e o valor do indicador LAeq, do ruído residual, não pode exceder
5 dB(A) no período diurno, 4 dB(A) no período do entardecer e 3 dB(A) no
período noturno, nos termos do anexo I do RGR».

iv.

Segundo o previsto no n.º 5 do artigo 13.º, os limites de incomodidade são
aplicáveis apenas para valores de LAeq do ruído ambiente superiores a 45 dB(A)
(considerando as disposições dos n.ºs 1 e 4 do Anexo I) em locais exteriores.

O valor do nível sonoro contínuo equivalente (LAeq) determinado durante a
ocorrência do ruído perturbador é corrigido de acordo com as características
impulsivas e/ou tonais do ruído particular, passando a designar-se por nível de
avaliação (LAr):
LAr = LAeq + K1 + K2,
onde K1 é a correção tonal e K2 é a correção impulsiva.

No caso de se verificar que o sinal sonoro em avaliação revela características tonais
ou exibe características impulsivas, aqueles fatores de correção serão, cada um, de
3 dB. Caso contrário, serão de 0 dB.
Ainda de acordo com o Anexo I, à diferença entre o ruído particular corrigido (LAr) e
o LAeq do ruído residual, deverá ser adicionada uma constante corretiva D em função
da duração acumulada de ocorrência do ruído particular e a duração total do
período de referência (Quadro 4.52).
Quadro 4.52 - Fator de correção em função da duração acumulada de ocorrência do ruído particular
e a duração total do período de referência.
Valor da relação percentual (q) entre a duração acumulada de ocorrência
do ruído particular e a duração total do período de referência

D em dB

Q < 12,5 %

4

12,5 % < q ≤ 25%

3

25% < q ≤ 50%

2

50% < T ≤ 75%

1

T > 75%

0

4.10.4. Caracterização dos níveis sonoros
A principal fonte de ruído na envolvente da área do projeto está associada ao
tráfego rodoviário, que circula na EM509, na Rua do Casal e, mais ao longe, na
EN114.
Na envolvente próxima da área do projeto ocorrem usos sensíveis ao ruído,
associados ao uso residencial, nomeadamente a noroeste (Casais do Brejo) e a sul
(Casal da Ribeira).
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A fonte de ruído modelada mais próxima da área do projeto é a EN114, a qual é a
principal responsável pelos níveis sonoros que afetam a área urbana localizada na
sua envolvente.
A Câmara Municipal de Rio Maior procedeu em janeiro de 2011, a atualização do
Mapa de Ruído Concelhio de acordo com o Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro,
o qual foi elaborado pelo dBLAB – Laboratório de Acústica e Vibrações.
A análise dos extratos do mapa de ruído municipal, retirados do site da Câmara
Municipal de Rio Maior (http:/websig.cm-riomaior.pt), permite verificar a existência
de valores de ruído ambiente para o indicador Lden inferiores a 55 dB(A) nos
recetores sensíveis mais próximos da área do projeto (Casais do Brejo e Casal
Ribeira) e inferiores a 45 dB(A) para o indicador Ln para os mesmos recetores.

Figura 4.17 – Extrato do MAPA de ruído do concelho de Rio Maior – indicador sonoro Lden.

Figura 4.18 – Mapa de ruído do concelho de Rio Maior – indicador sonoro Ln.

O Município de Rio Maior não publicou ainda a classificação acústica do concelho.
Segundo o Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, quando não existe a referida
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classificação, aplicam-se aos recetores sensíveis os valores limite de Lden igual ou
inferior a 63 dB(A) e Ln igual ou inferior a 53 dB(A).
Conforme já foi descrito, para a caracterização dos níveis sonoros foram realizadas
medições acústicas junto aos usos sensíveis mais próximos da área de implantação
do projeto, assim foram selecionados 2 locais de medição confinantes com recetores
sensíveis (R1 e R2).
Nos Quadros 4.53 a 4.55 apresentam-se os resultados dos níveis sonoros do ruído
ambiente nos locais selecionados nos três períodos de referência e no Quadro 4.56 a
descrição qualitativa do ruído percecionado em cada período, em cada um dos
locais.
Quadro 4.53 - Níveis sonoros da situação de referência, para o período diurno.
Data
(dd/mm/aa)

Local

13/03/2012
RA
14/03/2012
P1
13/03/2012
RR
14/03/2012
13/03/2012
RA
14/03/2012
P2
13/03/2012
RR
14/03/2012

Hora
16:19
16:34
17:14
17:36
18:04
18:21
15:12
15:30
16:19
16:34
17:14
17:36
18:04
18:21
15:12
15:30

– 16:34
– 16:49
– 17:29
– 17:51
– 18:19
– 18:36
– 15:27
– 15:45
– 16:34
– 16:49
– 17:29
– 17:51
– 18:19
– 18:36
– 15:27
– 15:45

LAeq (dB(A))

LAeq (dB(A))

Valores parciais

Média Global

47,7
47,8
44,9
48,8
49,4
44,9
48,4
46,9
52,6
51,4
48,7
49,0
49,7
52,5
48,7
48,8

47,5

47,7

50,7

50,2

RA - Ruído Ambiente; RR – Ruído Residual

Quadro 4.54 - Níveis sonoros da situação de referência, para o período do entardecer .
Data
(dd/mm/aa)

Local

LAeq (dB(A))

Hora

LAeq (dB(A))
Média Global

Valores parciais

13/03/2012
RA
14/03/2012
P1
13/03/2012
RR
14/03/2012

EM348

13/03/2012
RA
14/03/2012
P2
13/03/2012
RR
14/03/2012

20:10 –
20:27 –
22:24 –
22:39 –
20:50 –
21:22 –
21:31 –
22:04 –
21:45 –
22:01 –
20:46 –
21:01 –
22:22 –
22:37 –
20:00 –
20:24 –

20:25
20:42
22:39
22:54
21:05
21:37
21:46
22:19
22:00
22:16
21:01
21:16
22:37
22:52
20:15
20:39

48,4
48,5
43,8
43,5
43,9
44,0
45,3
47,2
50,5
46,2
47,5
46,1
48,8
44,6
49,4
48,8

46,7

45,3

48,0

48,3

RA - Ruído Ambiente; RR – Ruído Residual
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Quadro 4.55 - Níveis sonoros da situação de referência, para o período noturno.
Data
(dd/mm/aa)

Local

Hora

14/03/2012
RA
15/03/2012
P1
14/03/2012
RR)
15/03/2012
13/03/2012
RA
14-15/03/2012
P2
13/03/2012
RR
14/03/2012

00:12 –
00:30 –
01:16 –
01:34 –
00:51 –
01:11 –
00:34 –
00:59 –
23:00 –
23:16 –
23:49 –
00:04 –
23:32 –
23:47 –
23:13 –
23:28 –

LAeq (dB(A))

LAeq (dB(A))

Valores parciais

Média Global

00:27
00:45
01:31
01:49
01:06
01:26
00:49
01:14
23:15
23:31
00:04
00:19
23:47
00:02
23:28
23:43

42,7
38,2
43,0
43,2
42,2
41,0
40,8
42,6
47,8
49,1
47,2
48,6
50,4
48,4
45,9
45,4

42,2

41,7

48,2

48,0

RA - Ruído Ambiente; RR – Ruído Residual

Quadro 4.56 - Descrição qualitativa do ruído em cada local e período de medição.
Local
Período

de

Características qualitativas do ruído

medi

percecionado

ção
Tráfego rodoviário na Rua do Casal.
Cães a ladrar ao longe.
P1

Vento na vegetação.
Fauna local (pássaros).
Não é audível ruído proveniente da Quinta da Achada.

Diurno

Tráfego rodoviário na EM509.
Cães a ladrar ao longe.
P2

Vento na vegetação.
Fauna local (pássaros).
Não é audível ruído proveniente da Quinta da Achada.
Tráfego rodoviário na Rua do Casal.
Cães a ladrar ao longe.

P1

Vento na vegetação.
Fauna local (insetos).
Não é audível ruído proveniente da Quinta da Achada.

Entardecer

Tráfego rodoviário na EM509.
P2

Cães a ladrar ao longe.
Fauna local (insetos).
Não é audível ruído proveniente da Quinta da Achada.
Tráfego rodoviário na Rua do Casal.

P1

Cães a ladrar ao longe.
Não é audível ruído proveniente da Quinta da Achada

Noturno

Tráfego rodoviário na EM509.
P2

Cães a ladrar ao longe.
Fauna local (insetos).
Não é audível ruído proveniente da Quinta da Achada.

Exploração Suinícola Quinta da Achada  02/12/2013

Caracterização da situação de referência

4-71

Quadro 4.57 - Resultados obtidos na caraterização da situação de referência para verificação dos
Valores Limite de Exposição.
Período

Local

Noturno

Entardecer

Diurno

P1
P2
P1
P2
P1

P2

LAeq,LT(DW

Cmet,

LAeq,LT

Amostra 1

Amostra 2

[dB(A)]

[dB(A)]

[dB(A)]

47,7

44,9

47,5

0,0

47,5

47,8

48,8

52,6

48,7

50,7

0,0

50,7

51,4

49,0

48,4

43,8

46,7

0,0

46,7

48,5

43,5

50,5

47,5

48,0

0,0

48,0

46,2

46,1

42,7

43,0

42,2

0,0

42,2

38,2

43,2

47,8

47,2

49,1

48,6

48,2

0,0

48,2

LAeq,Ai, [dB(A)]

Classificação do Local  NÃO CLASSIFICADO
Resultados Finais
LAeq,LT

Descritor

Local

Lden [dB(A)]

P1

50

≤ 63 dB(A) Conforme

P2

55

≤ 63 dB(A)  Conforme

P1

42

≤ 53 dB(A) Conforme

P2

48

≤ 53 dB(A)  Conforme

Ln [dB(A)]

[dB(A)]

Conclusão (Artigo 11.º do RGR)

Segundo o previsto no n.º 2 do artigo 6.º, é da competência dos municípios a
delimitação e a disciplina das zonas sensíveis e mistas. Uma vez que a área não está
atualmente classificada como sensível ou mista, aplicam-se os valores limite de
Lden igual ou inferior a 63 dB(A) e Ln igual ou inferior a 53 dB(A) (n.º 3 do
artigo 11.º).
Assim, tal como seria de esperar pela análise qualitativa efetuada, os níveis de ruído
ambiente obtidos na envolvente da área de implantação da exploração, são
largamente compatíveis com os limites de exposição máxima admissíveis para zonas
não classificadas, bem como para zonas sensíveis e mistas
Relativamente ao critério de incomodidade, em conformidade com o estabelecido
na alínea b) do n.º 1 do artigo 13.º e no Anexo I do RGR, os limites de incomodidade
aplicáveis ao funcionamento (24 h) da exploração são de 5 dB(A) no período diurno,
4 dB(A) no período entardecer e 3 dB(A) no período noturno.
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Quadro 4.58 – Verificação do critério de incomodidade.
Período

Local

LAeq(RA)

CT

CI

LAr(RA)

LAeq(RR)

Inc.

Requisito

Diurno

P1

47,5

Não

Não

47,5

47,7

0

5

P2

50,7

Não

Não

50,7

50,2

1

5

Entardecer

P1

46,7

Não

Não

46,7

45,3

1

4

P2

48,0

Não

Não

48,0

48,3

0

4

Noturno

P1

42,2

Não

Não

42,2

41,7

N/A*

3

P2

48,2

Não

Não

48,2

48,0

0

3

* Segundo o previsto no n.º 5 do artigo 13.º do Decreto-Lei 9/2007, de 17 de janeiro, os limites de incomodidade são
aplicáveis apenas para valores de LAeq do ruído ambiente superiores a 45 dB(A) em locais exteriores. Nos casos
assinalados os níveis medidos foram inferiores ao valor referenciado, pelo que o critério de incomodidade não se
aplica (N/A).
CT – Características Tonais ;CI – Características Impulsivas; Inc – Incomodidade (LAr(RA) - LAeq(RR))

O funcionamento atual da exploração cumpre o critério de incomodidade.

4.11.

Património arqueológico

4.11.1. Aspetos a analisar e objetivos ambientais
A caracterização do património arqueológico foi efetuada de acordo com o seguinte
aspeto:
−

Identificação de elementos patrimoniais relevantes.

O objetivo ambiental para o património arqueológico é salvaguardar eventuais
elementos patrimoniais.
4.11.2. Metodologia
Como trabalho inicial foi realizada uma pesquisa de dados nos sites do IGESPAR
(www.igespar.pt) e no SIPA- Sistema de Informação para o Património Arquitetónico
(www.monumentos.pt). Foi ainda consultada a Carta Arqueológica de Rio Maior13.
Dado o raio de intervenção ser pouco extenso, foi realizada uma prospeção nos
espaços a afetar pelos trabalhos de construção do edifício de engorda, onde
atualmente se encontra um eucaliptal e da fossa nitreira, numa área anexa às
lagoas, restringindo-se por isso a Área de Estudo (AE) ao espaço da exploração
suinícola da Quinta da Achada.
O procedimento de estudo e prospeção encontra-se ao abrigo da Lei de Bases do
Património Cultural (Lei 17/01 de 8 de setembro) onde se encontra consagrado o
“Dever de preservação, defesa e valorização do património cultural” (artigo 11º) e a
sua classificação e inventariação como formas de proteção (artigo 16º). Está
também de acordo com o Regulamento de Trabalhos Arqueológicos (Decreto-Lei
13

A consulta da Carta Arqueológica de Rio Maior foi possível devido ao seu fornecimento por parte do Arqueólogo da
Câmara Municipal de Rio Maior, na pessoa do Dr. Carlos Pereira.
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nº 270/99, de 15 de julho), onde é explícito que estes detêm um caráter preventivo,
devendo ser realizados «[…] no âmbito de trabalhos de minimização de impactes
devidos a empreendimentos públicos ou privados, em meio rural, urbano ou
subaquáticos» (artigo 3º do Anexo I do referido decreto – lei, categoria C).
Relativamente ao trabalho, de campo foi realizada uma prospeção sistemática nas
áreas a intervir, acima referidas. Este procedimento consiste na observação direta
do terreno que deverá ser percorrido de forma sistemática, seguindo o método field
walking, auxiliado pela leitura da Carta Militar de Portugal C.M.P (escala 1:25 000),
folhas nº 351 e 352.
4.11.3. Caracterização de base
A presença humana no concelho de Rio Maior acontece desde tempos muito
remotos, devido essencialmente a vários fatores que favorecem a sua sobrevivência:
abundância de caça, água, a serra e outros afloramentos calcários que forneciam
uma grande quantidade de abrigos naturais, um clima ameno e, ainda, a presença
de ricos filões de sílex, matéria-prima essencial e preferida para o fabrico de
utensílios. Por todo o concelho existem vestígios de ocupações mais antigas
(Paleolítico), a saber: Senhora da Escusa (S. João da Ribeira), Quintal da Fonte
(Arruda dos Pisões), Vale de Moinhos I (Rio Maior), Arrouquelas (Arrouquelas), entre
outros.
Num período mais recente - o neolítico, as comunidades humanas começaram a
dominar algumas espécies animais e vegetais e como consequência iniciam um tipo
de vida sedentária, vivendo quase exclusivamente da agricultura primitiva e da
pastorícia. A área do concelho de Rio Maior é cortada por dois cursos de água o que
torna os terrenos férteis e também terá determinado a evolução da própria urbe até
aos tempos contemporâneos. A deteção de vestígios cerâmicos e líticos do período
do neolítico até à Idade do Ferro no ponto mais alto da cidade vem corroborar esse
povoamento. Este povoado terá sido totalmente destruído pela própria evolução
urbana da cidade de Rio Maior14.
A Villa Romana, casa típica de rico mercador, implantada à beira do rio no início do
séc. III, constitui o núcleo a partir do qual se estruturou a aldeia, a vila e hoje
cidade de Rio Maior.
Da presença moçárabe, não existem vestígios materiais, subsistindo técnicas
agrícolas e alguns topónimos.

14

Carta Arqueológica de Rio Maior, p.7.
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A primeira referência à terra e à região, aparece num documento de doação, datado
de 1177, efetuada entre Pero Aragão e sua mulher Sancha Soares aos Templários, da
quinta parte do que tinham no poço e Salinas de Rio Maior.
Na época dos primeiros reis de Portugal parte do concelho pertencia aos monges de
Alcobaça e outra ao priorado da Ordem de Avis. D. Fernando terá frequentado as
terras do concelho para caçar.
Os exércitos do Infante D. Pedro, duque de Coimbra terão descansado em Rio Maior,
a caminho da batalha de Alfarrobeira (1449) às portas de Lisboa, onde viria a
falecer.
O Numeramento de 1527 dá cerca de uma centena de vizinhos, o que não deixa de
ser significativo.
As guerras da Restauração (1640-1667) que se seguem à expulsão dos representantes
de Filipe III distinguem o capitão de ordenanças João de Saldanha e Sousa,
antepassado dos Condes de Rio Maior, e permitem a institucionalização de nova sede
de Concelho em Azambujeira, elevada que fora à categoria de Vila pouco tempo
antes. Nos duzentos anos seguintes a aldeia e freguesia de Rio Maior, deixando de
fazer parte do Termo de Santarém, passa a pertencer à nova circunscrição
municipal.
No entretanto, assiste-se ao aumento demográfico e valorização do seu potencial
económico traduzido na criação de uma Feira Anual, em 1766. Por outro lado, vê
multiplicarem-se as suas instituições com destaque para a criação do Hospital da
Misericórdia, durante o reinado de D. José I, a pedido dos habitantes de Rio Maior.
Notáveis são também alguns personagens que marcam este período da história
riomaiorense: José Seabra da Silva, ministro do Marquês de Pombal, desterrado em
S. João da Ribeira (1800-1804) por intrigas políticas na corte; o general Junot, aqui
ferido aquando da terceira invasão francesa (1810); e D. Miguel, porventura a mais
emblemática figura oitocentista em terras riomaiorenses, que aqui pernoitara e
recebera a notícia da derrota das suas forças às mãos dos liberais, em Almoster.
Em 1884 foi extinto o Concelho de Azambujeira, por decreto de D. Maria II, aquando
das reformas administrativas efetuadas por Passos Manuel.
Em 1836, Rio Maior é elevada a Sede de Concelho. A nova entidade administrativa,
que toma o lugar do extinto concelho de Azambujeira, nasce apenas com cinco
freguesias: Rio Maior, Outeiro da Cortiçada, Arruda dos Pisões, S. João da Ribeira e
Azambujeira.
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Pouco depois, em 1855, vê juntarem-se as freguesias de Alcobertas e Fráguas, por
ter sido extinto o concelho de Alcanede, ao qual pertenciam.
No último quartel do século XIX são significativos os melhoramentos ao nível do
património e com implicações na vida quotidiana: em 1864, a canalização de águas
para dois chafarizes, um na Praça do Comércio, outro no Largo (e na mesma zona
tanque para animais); algumas pontes em alvenaria (Rio da Ponte - 1870), em ferro
(Barbancho – 1876) e inúmeras outras em estrutura de madeira, como no rio
Alcobertas e na Ribeira do Juncal.
Na viragem do século o concelho de Rio Maior continua a ter a sua gente
maioritariamente ligada às atividades agrícolas, com particular realce para os
cereais e o olival, bem como a vinha que, entretanto, começa a despontar.
A II Guerra Mundial traz à mina de lenhite do Espadanal, em Rio Maior, um
acréscimo de exploração que dá trabalho a centenas de mineiros vindos de todos os
pontos do país. Este surto de desenvolvimento que leva o Estado a investir na linha
de caminho de ferro, proposta havia quarenta anos, que vai contudo, servir apenas o
transporte do carvão ficando por realizar a aspiração maior, o tráfego de
passageiros e mercadorias gerais.
A 14 de agosto de 1985, Rio Maior, é elevada a cidade por decreto publicado no
Diário da República, I Série, nº36/85 de 14 de agosto.
Nas freguesias de Assentiz, Marmeleira, S. João da Ribeira e Ribeira de S. João, são
merecedores de destaque os seguintes elementos patrimoniais, ainda que nenhum
deles se encontre na área de estudo:
Freguesia de Assentiz
−

Fonte de Assentiz (Séc. XVI- XVII).

−

Quinta do Morgado (Séc. XVI).

−

Capela da Senhora da Vitória (Séc. XVI).

Freguesia da Marmeleira
−

Paúl da Marmeleira.

−

Igreja Matriz da Marmeleira (Séc. XVIII).

−

Praça de Touros (anos 30 do Séc. XX).

−

Mata- Manhãs (Sítio nº 126 da Carta Arqueológica de Rio Maior).

Freguesia de S. João da Ribeira
−

Quinta do Seabra (Séc. XVIII).

−

Igreja Matriz/ S. João Batista (Séc. XVI- XVIII).
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−

Museu Regional e Etnográfico- Adega (Séc. XVIII).

−

Senhora da Escusa 1 (CNS 30862).

−

Senhora da Escusa 2 (CNS 30864).

−

Senhora da Escusa 3 (CNS 3065).

−

Casais Frazões (CNS 3066).

−

Adro da Igreja (Sítio nº 123 da Carta Arqueológica de Rio Maior).

−

Vale de Barco (Sítio nº 176 da Carta Arqueológica de Rio Maior).

−

Casal dos Carvalhais (Sítio nº 191 da Carta Arqueológica de Rio Maior).

−

Casal dos Carvalhais I (Sítio nº 192 da Carta Arqueológica de Rio Maior).

Freguesia de Ribeira de S. João
−

Capela de Nossa Senhora da Barreira (Séc. XV).

−

Antiga Escola Primária de Ribeira de S. João (Séc. XX).

−

Ribeira de S. João (Sítio nº 120 da Carta Arqueológica de Rio Maior).

−

Quinta Nova (Sítio nº 121 da Carta Arqueológica de Rio Maior).

−

Quinta da Ferraria (Sítio nº 129 da Carta Arqueológica de Rio Maior).

−

Campo da Bola (Sítio nº 177 da Carta Arqueológica de Rio Maior).

−

Cabeço (Sítio nº 178 da Carta Arqueológica de Rio Maior).

−

Açude (Sítio nº 179 da Carta Arqueológica de Rio Maior).

−

Areeiro da Ribeira (Sítio nº 180 da Carta Arqueológica de Rio Maior).

−

Caminho de ferro (Sítio nº 181 da Carta Arqueológica de Rio Maior).

No espaço onde vai ser construído o edifício de engorda encontra-se atualmente um
eucaliptal. A vegetação rasteira encontra-se densa, pelo que a prospeção resultou
numa visibilidade reduzida, não sendo possível a observação integral do solo.

Fotografia 4.2 - Área prevista para a construção do edifício de engorda (E-O).
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Fotografia 4.3 - Pormenor da visibilidade do solo (O-E)

O espaço onde vai ser construída a fossa nitreira, está em terra batida, sendo que
desta forma a visibilidade era muito boa. Não foi detetado nenhum tipo de
ocorrência patrimonial (ver Fotografias 4.4 e 4.5). Contudo, este espaço já esteve
ocupado por uma lagoa, que foi aterrada depois do ano de 2006.

Fotografia 4.4 - Espaço onde vai ser construída a fossa nitreira (SO-NE).
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Fotografia 4.5 - Espaço onde vai ser construída a fossa nitreira (NE-SO).

4.12.

Evolução previsível na ausência do projeto
A não concretização do projeto irá implicar a continuação do funcionamento da
exploração suinícola com a capacidade instalada atualmente, o que vai implicar que
a engorda dos animais ocorra noutra(s) explorações.
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Impactes ambientais e medidas de
minimização

5
5.1.

Introdução
Neste capítulo são identificados, caracterizados e avaliados os principais impactes
ambientais associados aos fatores analisados no Capítulo 4 (Situação de Referência)
nas diversas fases do projeto consideradas, isto é, nas fases de execução e de
funcionamento.
Metodologia para a identificação e avaliação de impactes
A identificação e avaliação dos impactes originados pelo projeto em causa foram
realizadas em três fases distintas: identificação, caracterização e avaliação dos
impactes.
I. Identificação dos impactes
Para a identificação de impactes foram utilizadas as seguintes metodologias gerais:
-

Visita à zona prevista de desenvolvimento do projeto, para atualizar o
conhecimento do mesmo e do local.

-

Discussão com peritos em matérias específicas do projeto.

-

Utilização de matrizes de cruzamento de informação do projeto com fatores
ambientais.

-

Consulta bibliográfica.

-

Consulta de EIA de projetos semelhantes.

Para além das metodologias atrás referidas, para certos fatores, foram utilizadas
metodologias específicas, que serão descritas junto da respetiva análise.
II. Caracterização dos impactes
Com base nas ações suscetíveis de gerar impactes, identificadas no Capítulo 3,
foram descritas as alterações que estas induzem no meio ambiente, tendo-se
procedido à caracterização síntese dos impactes recorrendo aos seguintes
parâmetros:
-

Natureza

(positivo ou negativo)

-

Incidência

(diretos ou indiretos)

-

Magnitude

(elevada, moderada ou reduzida)

-

Probabilidade

(certo, provável ou improvável)

-

Duração

(permanente ou temporária)

-

Reversibilidade

(reversíveis ou irreversíveis)

-

Dimensão espacial

(local, regional ou nacional)

-

Significância

(negligenciável, baixa, média e elevada)
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III. Avaliação dos impactes
A avaliação dos impactes, ou determinação da sua significância, foi efetuada
recorrendo à seguinte classificação:
-

Negligenciável.

-

Baixa.

-

Média.

-

Elevada.

O grau de significância do impacte foi definido em função do cumprimento ou não
dos objetivos ambientais, definidos para cada um dos fatores na situação de
referência, e tendo em consideração a evolução previsível do ambiente na ausência
do projeto.
Para além disso, tendo como base os critérios de significância referidos no
documento "Revision of EU Guidance Documents on EIA” (European Commission,
2000), foram respondidas as seguintes questões, com vista à determinação do grau
de significância de cada um dos impactes:
-

As condições ambientais gerais sofrerão grandes alterações?

-

A escala é desproporcionada face às condições existentes?

-

Os efeitos são pouco comuns ou particularmente complexos?

-

Os efeitos cobrem uma área muito extensa?

-

Afeta um extenso número de pessoas ou grupos sociais?

-

Afeta muitos tipos de recetores diferentes?

-

Afeta recursos raros ou valiosos?

-

Proporciona a ultrapassagem dos padrões ambientais regulamentados?

-

Os efeitos residuais (não mitigados) são suscetíveis de inviabilizar o projeto?

-

A probabilidade de ocorrência do efeito é elevada?

-

O efeito será de longo prazo ou permanente?

-

O impacte é contínuo em vez de intermitente?

-

O impacte é irreversível?

-

O efeito será difícil de evitar, de reduzir, de reparar ou de compensar?

Considera-se que o impacte é indeterminado sempre que não é possível determinar
a sua significância devido a lacunas de informação.
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5.2.

Geomorfologia e geologia

5.2.1.

Descrição e caracterização do impacte
Fase de construção
•

Instalação e funcionamento do estaleiro

•

Construção do edifício para engorda

•

Construção da fossa nitreira

Ao nível da geomorfologia, os possíveis impactes associados à instalação do estaleiro
e à construção das estruturas previstas (edifício para engorda e fossa nitreira),
decorrerão da construção das fundações e da potencial ocorrência de instabilidade
de taludes. Trata-se de um impacte negligenciável dada a artificialização existente
no local onde decorrerá a obra e o relevo plano que ocorre na área do projeto e na
sua envolvente.
Não se prevê que o substrato geológico tenha qualquer perturbação decorrente da
fase de construção, pelo que o impacte na geologia é negligenciável.
Fase de funcionamento
Não são esperados impactes na geomorfologia e na geologia uma vez que as ações
previstas para a fase de funcionamento não têm implicações ao nível destes fatores.
Fase de desativação
•

Desmantelamento de equipamentos

•

Desativação da lagunagem

Na fase de desativação, ocorrerá a remoção dos equipamentos, não se prevendo no
entanto a renaturalização da área ocupada pelos edifícios. Nesta fase do projeto
não existe informação da forma como será realizada a desativação da lagunagem.
Considera-se

que

a

desativação

da

exploração

se

traduz

num

impacte

negligenciável.
5.2.2.

Síntese dos impactes
Verificou-se que o objetivo ambiental é cumprido, uma vez que não se prevê a
afetação da geomorfologia e da geologia. No Quadro 5.1 apresenta-se uma síntese
dos impactes.
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Quadro 5.1 – Síntese dos impactes do projeto na geomorfologia e geologia.
Ação do projeto

Tipo de impacte

Fase de construção
-

Instalação e funcionamento do estaleiro

-

Construção do edifício para engorda

-

Construção da fossa nitreira

Negligenciável

Fase de desativação

5.2.3.

-

Desmantelamento de equipamentos

-

Desativação da lagunagem

Negligenciável

Medidas de minimização
Fase de desativação
-

Após a remoção dos equipamentos e desativação da lagunagem, o terreno
deverá sempre que possível adquirir formas geomorfológicas o mais próximo
possível das naturais e concordantes com a envolvente.

5.3.

Recursos hídricos subterrâneos
A análise dos impactes do projeto na qualidade da água subterrânea encontra-se no
ponto 5.5.

5.3.1.

Descrição e caracterização do impacte
Fase de construção
•

Instalação e funcionamento do estaleiro

•

Construção do edifício para engorda

•

Construção da fossa nitreira

•

Transporte de pessoas e materiais

As ações de construção decorrerão dentro da atual área da exploração pecuária. O
edifício de engorda e a área de estaleiro localizam-se imediatamente a norte dos
edifícios existentes (numa área atualmente ocupada por eucalipto). A fossa nitreira
localiza-se numa área já intervencionada. Assim, não se prevê a afetação dos
recursos hídricos subterrâneos em termos quantitativos, uma vez que não haverá
lugar a alterações no fluxo nem da recarga da água no subsolo, pelo que se
considera o impacte negligenciável.
Fase de funcionamento
•

Presença física da exploração suinícola

Decorrente do projeto de ampliação, a área impermeabilizada será no total de
18.415,9 m2 (correspondendo a 50% da área do projeto e 7% da área da Quinta da
Achada). O projeto prevê apenas a construção de duas novas estruturas (um edifício
e a fossa nitreira), que se traduzem num acréscimo da impermeabilização de
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1.684,1 m2 (4,5%) da área do projeto. As principais perturbações nas águas
subterrâneas originadas pela presença da exploração decorrem da possível alteração
do nível piezométrico e do fluxo, podendo originar a diminuição da taxa de
infiltração e a consequente diminuição da recarga dos aquíferos.
Dado o reduzido acréscimo na área impermeabilizada, decorrente da ampliação da
exploração, não é esperada a diminuição da taxa de infiltração e consequente
diminuição da recarga dos aquíferos, nem a alteração do nível piezométrico e do
fluxo da água subterrânea, pelo que se considera o impacte negligenciável.
•

Produção animal

O abastecimento de água para a exploração é efetuado a partir de uma captação de
água existente na propriedade (ponto 10, na Carta 4 no Anexo II). A água captada é
bombada para um reservatório. A água é utilizada no abeberamento dos animais,
lavagem dos parques dos animais e nas instalações sociais.
O consumo de água foi estimado em cerca de 60 m3/dia (21.900 m3/ano), para o
cenário de ocupação máxima da exploração. No sistema aquífero presente na área
do projeto (sistema aquífero da Bacia do Tejo-Sado / Margem Direita), em termos
médios, as saídas são muito inferiores às entradas, pelo que o aumento da captação
de água neste sistema aquífero não deverá ter consequência ao nível do balanço
hídrico.
A captação de água poderá apenas traduzir-se num rebaixamento do nível
piezométrico local devido ao consumo de água de origem subterrânea. No entanto, a
captação de água associada ao projeto encontra-se a jusante das captações
licenciadas mais próximas, uma vez que o fluxo subterrâneo se faz de noroeste para
sudeste.
Deste modo, a captação de água subterrânea traduz-se num impacte negativo,
direto, de magnitude reduzida, provável, permanente e local. Considera-se o
impacte de baixa significância dado que não se prevê a afetação do recurso nem dos
usos associados (captações).
Fase de desativação
•

Desmantelamento de equipamentos

•

Desativação da lagunagem

Nesta fase não se prevê a remoção das lajes dos edifícios e dos pavimentos das
áreas de circulação. Relativamente à desativação das lagoas, não existe nesta fase
informação sobre o método que será utilizado. De uma forma global, não se prevêm
impactes nas águas subterrâneas decorrentes da desativação das instalações, uma
vez que as áreas impermeabilizadas não deverão sofrer uma alteração significativa.
Considera-se assim o impacte nulo.
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5.3.2.

Síntese dos impactes
O objetivo ambiental nos recursos hídricos subterrâneos, em termos quantitativos, é
cumprido. No Quadro 5.2 apresenta-se uma síntese dos impactes.
Quadro 5.2 – Síntese dos impactes do projeto nos recursos hídricos subterrâneos.
Ação do projeto

Tipo de impacte

Fase de construção
-

Instalação e funcionamento do estaleiro

-

Construção do edifício para engorda

-

Construção da fossa nitreira

-

Transporte de pessoas e materiais

Negligenciável

Fase de funcionamento
-

Presença física da exploração suinícola

Negligenciável

-

Produção animal

Negativo de baixa significância

Fase de desativação

5.3.3.

-

Desmantelamento de equipamentos

-

Desativação da lagunagem

Nulo

Medidas de minimização
Fase de funcionamento
-

Deverá ser colocado um medidor de caudal na captação que abastece a
exploração, para efetuar a quantificação efetiva dos consumos.

5.4.

Recursos hídricos superficiais
A análise dos impactes do projeto na qualidade da água superficial encontra-se no
ponto 5.5.

5.4.1.

Descrição e caracterização do impacte
Fase de construção
•

Instalação e funcionamento do estaleiro

•

Construção do edifício para engorda

•

Construção da fossa nitreira

As ações de obra associadas à construção das estruturas previstas (um edifício e a
fossa nitreira) irão decorrer predominantemente em áreas já artificializadas e numa
área de eucaliptal imediatamente a norte. Uma vez que não ocorrem linhas de
drenagem na área afeta à obra, nem na sua envolvente, não se prevê nenhuma
afetação nos recursos hídricos superficiais nem são esperadas alterações no sistema
de escoamento superficial. O impacte será assim nulo.
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Fase de funcionamento
Presença física da exploração suinícola

•

Atendendo a que a área de implantação da exploração não é atravessada por linhas
de água, não são esperados impactes diretos na drenagem natural.
Na exploração não existe, nem está prevista, qualquer rede de drenagem das águas
pluviais. As águas pluviais recolhidas nas coberturas dos edifícios infiltram no solo,
na envolvente dos edifícios. A ampliação da exploração traduz-se num acréscimo de
4,5% da área do projeto impermeabilizada. O aumento local do escoamento que é
rejeitado nos terrenos localizados na envolvente será pouco significativo. No
entanto, a rejeição destas águas no solo vai permitir, em parte, minimizar os efeitos
de diminuição da recarga decorrente da impermeabilização da área do projeto.
Considera-se assim o impacte decorrente da presença do projeto no escoamento
superficial negligenciável.
Fase de desativação
•

Desmantelamento de equipamentos

•

Desativação da lagunagem

Nesta fase não se preveem impactes nas águas superficiais decorrentes da
desativação das instalações uma vez que os edifícios vão permanecer no local, pelo
que não ocorrerá alteração das condições de drenagem na maior parte da área,
sendo o impacte nulo.
5.4.2.

Síntese dos impactes
O objetivo ambiental nos recursos hídricos superficiais é cumprido. No Quadro 5.3
apresenta-se uma síntese dos impactes.
Quadro 5.3 – Síntese dos impactes do projeto nos recursos hídricos superficiais.
Ação do projeto

Tipo de impacte

Fase de construção
-

Instalação e funcionamento do estaleiro

-

Construção do edifício para engorda

-

Construção da fossa nitreira

Nulo

Fase de funcionamento
-

Presença física da exploração suinícola

Negligenciável

Fase de desativação
-

Desmantelamento de equipamentos

-

Desativação da lagunagem
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5.4.3.

Medidas de minimização
Fase de funcionamento
-

Implementar ações de formação e/ou sensibilização dos trabalhadores para a
necessidade de poupar os recursos naturais, demonstrando as vantagens em
manter as boas práticas diárias no exercício da atividade.

5.5.

Qualidade da água

5.5.1.

Descrição e caracterização do impacte
Fase de construção
•

Instalação e funcionamento do estaleiro

•

Construção do edifício para engorda

•

Construção da fossa nitreira

•

Transporte de pessoas e materiais

O funcionamento do estaleiro, as atividades de construção, o abastecimento da
maquinaria e o transporte podem interferir com a qualidade da água, decorrente de
eventuais contaminações acidentais. Nestes casos são originadas alterações na
hidroquímica

aquífera,

devido

à

água

recarregante

sofrer

contaminações

provenientes dos lixiviados e efluentes com origem no estaleiro, materiais de
construção ou de derrames acidentais de óleos e lubrificantes.
Uma eventual incorreta gestão de resíduos, nomeadamente as condições de
armazenagem, poderá igualmente acarretar uma potencial contaminação do solo e
águas superficiais a nível local, pelo que deverão ser implementadas as medidas de
minimização propostas.
Não é provável a afetação da qualidade da água superficial dada a distância a que se
encontra a área intervencionada das linhas de água mais próximas.
Dada a pequena dimensão das atividades de construção, que se traduzem num
reduzido número de equipamentos afetos à construção considera-se pouco provável
a degradação da qualidade das águas, pelo que se considera o impacte
negligenciável. No entanto são propostas medidas de minimização para a fase de
construção.
Na fase de construção é ainda esperada a produção de águas residuais domésticas
com origem nas instalações sanitárias do estaleiro. Deverá estar prevista a
colocação de um WC químico que será periodicamente limpo e os efluentes
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transportados a destino final autorizado, pelo que não são esperados impactes na
qualidade da água.
Fase de funcionamento
•

Produção animal

•

Transporte de matérias-primas, produto final e pessoas

Existe a possibilidade de ocorrerem impactes na qualidade das águas subterrâneas
por substâncias contaminantes, nomeadamente com origem no armazenamento e
manuseamento de gasóleo para abastecimento dos equipamentos móveis. No
entanto, o abastecimento é efetuado num posto localizado na povoação mais
próxima da exploração, pelo que o risco de contaminação dos solos e águas é
reduzido. Assim, considera-se o impacte negligenciável.
•

Produção e gestão de efluentes pecuários

As infraestruturas afetas à gestão dos efluentes pecuários produzidos na exploração
encontram-se representadas na Carta 4 no Anexo II. A parte líquida do efluente
pecuário tem como destino o sistema de lagunagem e os sólidos separados são
armazenados na fossa nitreira.
A capacidade de retenção de chorume no sistema de lagunagem é de 13.506 m3. O
volume de armazenamento disponível garante uma capacidade de retenção para
dezasseis

meses.

A

fossa nitreira a construir,

terá

uma capacidade

de

armazenamento de estrume superior a três meses.
Dada a forma como estão projetadas as instalações e pelo facto dos animais
permanecerem dentro dos edifícios durante todo o tempo, não se prevê a existência
de fontes significativas de contaminação dos recursos hídricos na área da
exploração.
As estruturas de armazenamento dos efluentes encontram-se impermeabilizadas, à
exceção das lagoas 1 e 2. Estas lagoas encontram-se em funcionamento há mais de
10 anos, sendo a situação do conhecimento das autoridades. Não existem no terreno
evidências de escorrências provenientes do sistema de lagunagem, no entanto,
poderá existir contaminação dos recursos hídricos subterrâneos, decorrente da
infiltração dos efluentes no terreno.
A fase líquida do efluente pecuário – chorume, à saída da 5ª lagoa, será destinada à
valorização de solos agrícolas, conforme o Plano de Gestão de Efluentes Pecuários
(PGEP), a elaborar pelo proponente. Este efluente será aplicado em terrenos
agrícolas pertencentes ao proponente, onde são produzidos parte dos alimentos
usados na exploração. A parte sólida do efluente pecuário poderá ser vendida para
outras explorações agrícolas da região e a negociantes de estrume.
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A presença do sistema de lagunagem na exploração constitui um impacte na
qualidade da água que se considera negativo, de magnitude moderada, provável,
permanente, reversível e local. Dada a baixa probabilidade de ocorrência de
escorrências devido ao arrastamento pelas águas pluviais, considera-se o impacte na
qualidade da água de baixa significância.
Em relação ao espalhamento do efluente no solo, os potenciais impactes nos
recursos hídricos são impactes indiretos, que resultam da infiltração da água e
consequente arraste dos nutrientes. Parte dos nutrientes é assimilada pelo coberto
vegetal e outra reage com o solo, ocorrendo um efeito tampão do solo, isto é,
processos físico-químicos que atenuam o avanço da contaminação, sendo de prever
que a água vá sofrendo um efeito de filtragem, à medida que se infiltra, diminuindo
a concentração de nutrientes. O risco de arrastamento do azoto do efluente para as
águas superficiais ou para as águas subterrâneas pode, em certas condições,
aumentar, pelo que é necessário ter cuidados especiais na sua aplicação.
As situações de maior risco de contaminação podem acontecer em terrenos
declivosos, em terrenos adjacentes a cursos de água e a captações de água potável,
e em solos saturados de água. A rega, por si mesma, cria boas condições de
humidade

no

solo

num

período

mais

ou

menos

longo

de

temperaturas

particularmente favoráveis, e estimula grandemente os fenómenos de mineralização
da matéria orgânica do solo, originando, assim, a produção de quantidades mais ou
menos elevadas de nitratos. A gravidade destes riscos são função, não apenas da
maior ou menor abundância de nitratos existentes no solo, mas, também, e
especialmente, do volume de água de percolação, o qual depende da quantidade de
água aplicada e do método de rega adotado, das características do solo,
designadamente da sua permeabilidade, da capacidade de retenção para a água e
da espessura efetiva e, naturalmente, da quantidade absorvida pelas plantas. Os
riscos de poluição têm ainda a ver com a profundidade a que se encontra o lençol
freático (MADRP, 1997).
Quanto maior for a permeabilidade do solo, mais reduzida será a sua capacidade de
retenção para a água, e menor a sua espessura efetiva. Quanto mais perto da
superfície se encontrar o lençol freático e mais elevado for o teor do solo em
materiais orgânicos de fácil decomposição, tanto mais elevado será o risco de
poluição das águas subterrâneas pelos nitratos (MADRP, 1997).
Deste modo, prevê-se que o espalhamento do efluente proveniente da última lagoa
constitua um impacte que se considera negativo, indireto, de magnitude reduzida,
provável, temporário, reversível e local. A realização do espalhamento nas
quantidades e condições previstas, de acordo com o estabelecido no PGEP e tendo
em consideração o efeito tampão do solo, determina que o impacte deverá ser de
baixa significância.
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5.5.2.

Síntese dos impactes
O objetivo ambiental na qualidade dos recursos hídricos é cumprido. No Quadro 5.4
apresenta-se uma síntese dos impactes.
Quadro 5.4 – Síntese dos impactes do projeto na qualidade da água.
Ação do projeto

Tipo de impacte

Fase de construção
-

Instalação e funcionamento do estaleiro

-

Construção do edifício para engorda

-

Construção da fossa nitreira

-

Transporte de pessoas e materiais

Negligenciável

Fase de funcionamento

5.5.3.

-

Produção animal

Negligenciável

-

Produção e gestão de efluentes pecuários

Negativo de baixa significância

-

Transporte de matérias-primas, produto final e pessoas

Negligenciável

Medidas de minimização
Fase de construção
-

Os óleos, lubrificantes e tintas devem ser armazenados em recipientes
adequados e estanques, para posterior envio a destino final apropriado,
preferencialmente a reciclagem.

-

Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos provenientes
do estaleiro, de acordo com a legislação em vigor.

-

Interditar a rejeição nos solos de qualquer tipo de efluente produzido na obra.

Fase de funcionamento
-

Na exploração deverão estar disponíveis materiais absorventes para conter
eventuais derrames de óleos e combustíveis.

-

Deverá ser garantida uma boa exploração do sistema de armazenamento de
efluentes, monitorizando a possível existência de fugas de efluente.

5.6.

Solo e capacidade de uso

5.6.3.

Metodologia de avaliação dos impactes no solo
Para a avaliação dos impactes do projeto no solo foi verificado se são postas em
causa as suas características físico-químicas, consideradas significativas na
determinação da sua vulnerabilidade.
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5.6.4.

Descrição e caracterização do impacte
Fase de construção
•

Instalação e funcionamento do estaleiro

•

Construção do edifício para engorda

•

Construção da fossa nitreira

•

Transporte de pessoas e materiais

Tendo em conta as atividades desenvolvidas, bem como a circulação de veículos e
maquinaria, salienta-se a possível ocorrência acidental de derrames de substâncias
derivadas de hidrocarbonetos (combustíveis, óleos e outras substâncias químicas),
originando a contaminação do solo. Considera-se que o impacte é negligenciável,
dada a pequena dimensão da obra e o previsível reduzido número de equipamentos
afetos à fase de construção.

Fase de funcionamento
•

Presença física da exploração suinícola

•

Produção animal

•

Transporte de matérias-primas, produto final e pessoas

Neste fase ocorrerá o armazenamento de substâncias, associadas à atividade da
exploração, tais como as rações, medicamentos ou aditivos alimentares, etc.,
existindo a possibilidade de ocorrer a contaminação dos solos, pelo arraste das
substâncias contaminantes pelas águas pluviais ou por fugas de material nos
processos de transformação e transporte de substâncias poluentes, que levam à
adição no solo de compostos, que qualitativa e/ou quantitativamente podem
modificar as suas características naturais reduzindo o seu valor pedológico.
Conforme a substância contaminante e o seu estado, esta pode imobilizar-se no
solo, sendo então dificilmente removida. Contudo, o mais provável é essa substância
ser lixiviada, com potencial afetação da água subterrânea. Considera-se, no
entanto, que se trata de um impacte negligenciável, dada a baixa probabilidade de
ocorrência e o reduzido número de substâncias contaminantes manuseadas na
exploração.
•

Produção e gestão de efluentes pecuários

O efluente proveniente da 5ª lagoa terá como destino final a valorização agrícola em
terrenos do proponente, os quais apresentam uma área total de 115 ha. O
espalhamento deverá cumprir o disposto no PGEP e no formulário de VAEP (a
elaborar pelo proponente). Assim, e face à relação entre a quantidade de efluente
destinada para o espalhamento e a área total disponível, não é expectável a
ocorrência de impactes negativos sobre os solos.
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Considera-se que, desde que sejam aplicadas todas as especificações referentes ao
espalhamento, nomeadamente a monitorização do solo e a correta gestão da área
de agrícola, esta ação constitui um impacte positivo, pois permite a fertilização do
solo, direto, de magnitude moderada, provável, temporário, reversível e local. A sua
significância é baixa dado que constitui a continuação de uma prática agrícola já
existente, pelo que o espalhamento permitirá a manutenção da capacidade de uso
do solo.
Fase de desativação
•

Desmantelamento de equipamentos

•

Desativação da lagunagem

•

Transporte de materiais e escombros

Na fase de desativação apenas está prevista a remoção dos equipamentos. Deste
modo, o manuseamento dos equipamentos poderá ter algum risco de contaminação
do solo e dos recursos hídricos na envolvente da exploração. Considera-se que se
trata de um risco baixo, dado o reduzido número de equipamentos afetos a estas
operações, pelo que se considera o impacte negligenciável.
5.6.5.

Síntese dos impactes
Em relação aos objetivos ambientais, verificou-se que o projeto não origina
alterações e/ou perda da capacidade de uso, pelo que o objetivo ambiental é
cumprido. No Quadro 5.5 apresenta-se uma síntese dos impactes.
Quadro 5.5 – Síntese dos impactes do projeto no solo e capacidade de uso.
Ação do projeto

Tipo de impacte

Fase de construção
-

Instalação e funcionamento do estaleiro

-

Construção do edifício para engorda

-

Construção da fossa nitreira

-

Transporte de pessoas e materiais

Negligenciável

Fase de funcionamento
-

Presença física da exploração suinícola

-

Produção animal

-

Transporte de matérias-primas, produto final e pessoas

-

Produção e gestão de efluentes pecuários

Negligenciável

Positivo de baixa significância

Fase de desativação
-

Desmantelamento de equipamentos

-

Desativação da lagunagem

-

Transporte de materiais e escombros
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5.6.6.

Medidas de minimização
Fase de construção
-

No estaleiro deverá ser constituída uma zona impermeável para a instalação e
manipulação de combustíveis, óleos ou outras substâncias químicas.

-

Deverão ser garantidas as boas condições de manutenção da maquinaria afeta à
obra, de modo a evitar a ocorrência de derrames acidentais de óleos e
combustíveis, decorrente de avarias.

-

No caso de derrame acidental de substâncias contaminantes, deverá ser
delimitada a área, devendo os solos afetados ser removidos e enviados a uma
entidade licenciadas para fazer a sua gestão.

Fase de funcionamento
-

Aplicação do efluente nos locais, nas quantidades e na periodicidade
adequados, tendo em consideração o estipulado no Plano de Gestão de
Efluentes Pecuário (PGEP) e no plano de culturas definido para a Valorização
Agrícola de Efluentes Pecuários (VAEP), por forma a evitar contaminações do
solo e dos recursos hídricos, dando cumprimento ao “Código das Boas Práticas
Agrícolas” (MADRP, 1997) e à legislação específica para a gestão de efluentes
pecuários.

-

Deverá ser implementado o Plano de Cultura de forma rigorosa, respeitando as
áreas de espalhamento e deixando livres as áreas condicionadas.

-

Sempre que possível deve ser evitado o espalhamento do efluente nos meses de
inverno, quando os níveis de precipitação são mais elevados, e sempre que
ocorram condições de precipitação, o que potencia o aumento da lixiviação dos
nutrientes, especialmente quando ocorrem chuvadas intensas e prolongadas, e
de modo a minimizar o risco de contaminação das águas dos aquíferos mais
profundos.

-

Planear a adequada aplicação dos efluentes no solo e efetuar um registo
rigoroso, por parcela, das quantidades aplicadas anualmente, a sua composição
e características, método de aplicação, assim como o registo da eventual
aplicação de outros materiais fertilizantes.

-

Realização de análises aos solos, de acordo com o estabelecido no anexo VI da
Portaria n.º 631/2009.

-

As zonas de espalhamento devem respeitar as distâncias de segurança em
relação a linhas de água e à captação de água, além de ter em consideração a
proximidade com as localidades e as direções dos ventos predominantes.

-

Aplicar o efluente no solo com recurso a equipamentos que funcionem a baixa
pressão, para reduzir as perdas de azoto por volatilização e a libertação de
odores, ou, sempre que possível e aplicável, utilizar equipamentos que
permitam a injeção do efluente na camada arável do solo.
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-

Sempre que possível, manter e reforçar plantações de espécies ripícolas junto
às linhas de água, em locais onde eventualmente possam ocorrer escorrências
de efluentes.

5.7.

Resíduos

5.7.3.

Descrição e caracterização do impacte
Fase de construção
•

Instalação e funcionamento do estaleiro

•

Construção do edifício para engorda

•

Construção da fossa nitreira

•

Transporte de pessoas e materiais

Os resíduos produzidos durante a fase de construção deverão ser temporariamente
armazenados na área de estaleiro e enviados a destino final adequado, conforme
explicitado no Quadro 3.10 do Capítulo 3. Cabe ao empreiteiro, a responsabilidade
pelo cumprimento da legislação em vigor relativa à gestão de resíduos.
A correta gestão dos resíduos produzidos determina um impacte negativo, direto, de
magnitude reduzida, certo, temporário, irreversível e de escala regional. Dada a
pequena dimensão da obra, a produção de resíduos não deverá afetar a capacidade
do sistema de gestão, pelo que se espera um impacte de baixa significância.
Fase de funcionamento
•

Produção animal

•

Produção e gestão de efluentes pecuários

O processo de produção animal e manutenção das instalações vão gerar um conjunto
de resíduos que pelas suas características serão depositados temporariamente na
exploração e transportados a destino final autorizado.
Relativamente às carcaças de animais mortos, o Artº 2º do Decreto-Lei n.º 239/97,
de 9 de setembro, refere que estes resíduos não se encontram abrangidos por esta
legislação. Estes resíduos são depositados numa estrutura dedicada (necrotério),
instalado no limite norte da Quinta da Achada (ver Carta 4 no Anexo II).
Como resultado do processo de tratamento do efluente produzido na exploração
suinícola são produzidos sólidos recolhidos na área do separador e armazenados
temporariamente na fossa nitreira. Estes resíduos serão destinados à Valorização
Agrícola de Solos, podendo ser usados nos terrenos do proponente (mediante a
aprovação do PGEP) ou adquiridos por outras explorações ou negociantes de
estrume.
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O impacte decorrente do funcionamento da exploração suinícola é negativo, direto,
de magnitude moderada, certo, permanente, reversível, local e regional. A gestão
adequada de todos os resíduos produzidos e a sua correta armazenagem permite
eliminar o seu potencial poluente, pelo que se considera que o impacte é de baixa
significância.
Fase de desativação
•

Desmantelamento de equipamentos

•

Desativação da lagunagem

Os resíduos produzidos durante a fase de desativação que não são RSU, deverão ser
temporariamente armazenados e depois enviados a destino final autorizado. A
correta gestão dos resíduos produzidos permite a minimização do impacte da sua
produção. Trata-se assim de um impacte negativo, direto, de magnitude moderada,
provável e de escala regional. Nesta fase desconhecem-se os quantitativos dos
resíduos gerados pela operação de desativação. No entanto, espera-se que ocorra a
produção

de

uma

quantidade

significativa

de

resíduos,

associado

ao

desmantelamento dos equipamentos, cujo destino deverá ser a reciclagem. Assim,
considera-se que o impacte é de baixa significância.
5.7.4.

Síntese do impacte
Pode-se concluir que o objetivo ambiental para os resíduos é cumprido desde que
sejam aplicadas as medidas de minimização respetivas. No Quadro 5.6 apresenta-se
uma síntese dos impactes.
Quadro 5.6 – Síntese dos impactes do projeto nos resíduos.
Ação do projeto

Tipo de impacte

Fase de construção
-

Instalação e funcionamento do estaleiro

-

Construção do edifício para engorda

-

Construção da fossa nitreira

-

Transporte de pessoas e materiais

Negativo de baixa significância

Fase de funcionamento:
-

Produção animal

-

Produção e gestão de efluentes pecuários

Negativo de baixa significância

Fase de desativação:

5.7.5.

-

Desmantelamento de equipamentos

-

Desativação da lagunagem

Negativo de baixa significância

Medidas de minimização
Fase de funcionamento
−

Deverá ser implementado um sistema de gestão de resíduos por forma a
garantir uma correta separação de resíduos e posterior reencaminhamento a
destino final adequado.
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−

Os meios de deposição temporária de resíduos deverão garantir a protecção dos
solos, águas superficiais e subterrâneas pelo que deverão ser colocados em
locais devidamente impermeabilizados, planos, protegidos da pluviosidade e
afastados das linhas de drenagem.

−

A armazenagem temporária dos sólidos provenientes do separador, deve ser
efetuada no local designado (fossa nitreira), não devendo ser ultrapassada a
capacidade de armazenamento desta estrutura.

Fase de desativação
−

Elaboração de um plano de gestão de resíduos por forma a garantir o destino
adequado dos resíduos produzidos.

−

Deverá ser proibida a deposição de resíduos lexiviáveis a céu aberto, por forma
a evitar o arrastamento pelas águas pluviais de substâncias nocivas ao
ambiente.

5.8.

Recursos biológicos: flora e fauna

5.8.1.

Descrição e caracterização do impacte
A avaliação de impactes para os recursos biológicos foi realizada em termos
qualitativos, tendo em consideração essencialmente o valor e funcionalidade dos
diversos biótopos presentes na área de estudo e o grau de afetação da fauna e da
vegetação locais decorrente do projeto em análise.
A área da exploração não se encontra incluída em nenhuma zona considerada
ecologicamente sensível, sendo toda a envolvente ocupada predominantemente por
floresta de produção (eucalipto) e outras áreas humanizadas.
Fase de construção
•

Instalação e funcionamento do estaleiro

•

Construção do edifício para engorda

•

Construção da fossa nitreira

•

Transporte de pessoas e materiais

A construção do edifício para engorda (20) irá implicar a desflorestação de uma
faixa com eucaliptal. Dado o baixo valor ecológico deste biótopo, considera-se que a
flora e a fauna não serão afetados
A circulação de máquinas e pessoas afetas à obra poderá perturbar a fauna local,
inibindo a utilização da área como local de nidificação, alimentação, repouso e
refúgio. Além da perda ou da não utilização desta área, poderão ocorrer colisões e
atropelamentos, especialmente, de répteis e micromamíferos devido à circulação de
viaturas. Considera-se este impacte como negligenciável, dado que as atividades de
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construção ocorrem dentro da área da propriedade da Quinta da Achada. Além
disso, na envolvente à área do projeto o valor ecológico do coberto vegetal
dominante e dos recursos faunísticos é baixo, pelo que não se prevê a sua afetação.
Fase de funcionamento
•

Presença física da exploração suinícola

•

Produção animal

•

Produção e gestão de efluentes pecuários

•

Transporte de matérias-primas, produto final e pessoas

A presença da exploração, nomeadamente a circulação de viaturas e pessoas
manterá a pressão humana sobre a envolvente imediata ao projeto. A circulação de
viaturas potencia o risco de atropelamento e morte de micromamíferos, répteis e
anfíbios, especialmente à noite. No entanto, na área do projeto já existe atividade
agropecuária, pelo que apenas se prevê a manutenção das perturbações já
existentes atualmente.
Assim, no seu conjunto estas ações constituem um impacte negligenciável uma vez
que a área de implantação da exploração apresenta um valor ecológico reduzido, ao
nível dos recursos florísticos e faunísticos.
Fase de desativação
•

Desmantelamento de equipamentos

•

Desativação da lagunagem

•

Transporte de materiais e escombros

Decorrente da desativação da exploração, não se prevêm alterações ao nível dos
recursos naturais, uma vez que não deverá ocorrer a renaturalização da área afeta à
exploração. Considera-se assim o impacte nulo.
5.8.2.

Síntese dos impactes
O objetivo ambiental para os sistemas ecológicos é cumprido uma vez que a
implementação do projeto não provoca a afetação de espécies e habitats com
elevado valor ecológico. No Quadro 5.7 apresenta-se uma síntese dos impactes.
Quadro 5.7 – Síntese dos impactes do projeto nos recursos biológicos.
Ação do projeto

Tipo de impacte

Fase de construção
-

Instalação e funcionamento do estaleiro

-

Construção do edifício para engorda

-

Construção da fossa nitreira

-

Transporte de pessoas e materiais
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Ação do projeto

Tipo de impacte

Fase de funcionamento
-

Presença física da exploração suinícola

-

Produção animal

-

Produção e gestão de efluentes pecuários

-

Transporte de matérias-primas, produto final e pessoas

Negligenciável

Fase de desativação
-

Desmantelamento de equipamentos

-

Desativação da lagunagem

-

Transporte de materiais e escombros

5.9.

Paisagem

5.9.1.

Metodologia

Nulo

A metodologia de avaliação do impacte visual do projeto em estudo desenvolveu-se
em duas fases:
1ª fase: Análise de visibilidade, na qual se verificou a exposição visual da
exploração suinícola. Dada a existência da exploração já em funcionamento, não se
considerou necessário a realização de simulações visuais. Nesta fase foram
identificados os observadores potencialmente sensíveis (povoações, rede viária e
valores culturais localizados na envolvente) que veem e são vistos da área do
projeto.
2ª fase: Avaliação do impacte na paisagem em função da Sensibilidade Visual da
Paisagem da área de estudo, mais concretamente, das suas Unidades Visuais da
paisagem, caracterizadas e avaliadas na situação de referência, e a sensibilidade
dos observadores às estruturas e ações suscetíveis de originar impacte, segundo
parâmetros de natureza paisagística.
Esta avaliação está naturalmente dependente de outros fatores, tais como:
-

A distância a que o observador se encontra do projeto, pois afeta a perceção do
que é visto, aumentando ou diminuindo a sua sensibilidade ao impacte visual.

-

O contraste visual dado pela diferença existente entre as cores da estrutura em
causa e o "pano de fundo" contra a qual é observada. Quanto maior for este
contraste, mais o objeto visado se destacará na paisagem.

-

A presença de outras áreas artificiais condiciona a sensibilidade visual dos
observadores existentes e consequentemente o potencial impacte visual
originado pelo projeto em análise.

5.9.2.

Descrição e caracterização do impacte
A exploração pecuária tem uma área total de 3,2 ha, inserida na Quinta da Achada,
a qual apresenta uma área total de 25,8 ha. Decorrente do projeto de ampliação, a
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área impermeabilizada será no total de 18.415,9 m2 (correspondendo a 50% da área
do projeto e 7% da área da Quinta da Achada). O projeto prevê apenas a construção
de duas estruturas (um edifício para engorda e a fossa nitreira), que corresponderão
a um acréscimo da impermeabilização de 1.684,1 m2 (4,5 %).
A área construída existente na exploração é constituída por edifícios, área social e
armazéns, e ocupa uma área de 1,0 ha. O sistema de lagunagem ocupa uma área de
0,8 ha.
Em relação à visibilidade, a área do projeto insere-se numa área rodeada por
eucaliptal e por uma exploração de inertes, pelo que a exploração suinícola é pouco
visível a partir da envolvente.
Fase de construção
•

Instalação e funcionamento do estaleiro

•

Construção do edifício para engorda

•

Construção da fossa nitreira

•

Transporte de pessoas e materiais

A fase de construção é sobretudo uma etapa de desorganização espacial e funcional
do território, sendo as perturbações locais relacionadas com a introdução de
elementos “estranhos” - área de estaleiro, presença e movimentação da maquinaria
pesada, materiais de construção, etc., em que os impactes introduzidos vão afetar
apenas a área afeta à construção, sem se prever a afetação da sua envolvente.
Dada a reduzida exposição visual da área do projeto bem como a reduzida
magnitude das ações de obra considera-se que o impacte na paisagem é
negligenciável.
Fase de funcionamento
•

Presença física da exploração suinícola

•

Produção e gestão de efluentes pecuários

•

Transporte de matérias-primas, produto final e pessoas

Os impactes na paisagem na fase de funcionamento estão associados à manutenção
da exploração e do atual ambiente visual, nomeadamente a manutenção da
presença dos seus componentes (edifícios, pavilhões, silos, etc.) e que tem um
caráter permanente. A área de exploração e as estruturas nela incluídas,
apresentam uma exposição visual muito baixa ou mesmo nula. Considera-se assim
que o impacte é negligenciável, dado que não se prevê que o projeto altere as
características visuais da paisagem.
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Fase de desativação
•

Desmantelamento de equipamentos

•

Desativação da lagunagem

•

Transporte de materiais e escombros

Na fase de desativação serão removidos equipamentos, sem se prever no entanto
que ocorra a renaturalização da área, pelo que se considera o impacte
negligenciável.
5.9.3.

Síntese dos impactes
O projeto em estudo constitui uma artificialização do local sem no entanto se
considerar que constitua uma perturbação paisagística, nem que origine a
diminuição do atual valor paisagístico da área. Assim, considera-se que o objetivo
ambiental é cumprindo. No Quadro 5.8 apresenta-se uma síntese dos impactes.
Quadro 5.8 – Síntese dos impactes do projeto na paisagem.
Ação do projeto

Tipo de impacte

Fase de construção
-

Instalação e funcionamento do estaleiro

-

Construção do edifício para engorda

-

Construção da fossa nitreira

-

Transporte de pessoas e materiais

Negligenciável

Fase de funcionamento
-

Presença física da exploração suinícola

-

Produção e gestão de efluentes pecuários

-

Transporte de matérias-primas, produto final e pessoas

Negligenciável

Fase de desativação

5.10.

-

Desmantelamento de equipamentos

-

Desativação da lagunagem

-

Transporte de materiais e escombros

Negligenciável

Socioeconomia

5.10.3. Descrição e caracterização do impacte
Fase de construção
•

Instalação e funcionamento do estaleiro

•

Construção do edifício para engorda

•

Construção da fossa nitreira

•

Transporte de pessoas e materiais

As ações associadas à fase de construção do projeto não geram impactes ao nível da
demografia. O acréscimo temporário de trabalhadores não terá consequências ao
nível da estrutura demográfica do concelho de Rio Maior, não acarretando também
qualquer impacte ao nível do povoamento.
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As obras inerentes à construção do projeto vão gerar uma procura local de mão de
obra no setor da construção civil, embora de caráter temporário. No entanto, este
impacte depende da entidade responsável pela obra, nomeadamente dos
empreiteiros e das suas políticas de recrutamento de pessoal. Face ao tipo e
dimensão das obras a efetuar, é de prever o emprego de mão de obra local. A
análise das atividades económicas em Rio Maior permitiu concluir que o setor da
construção civil na economia local tem uma expressão relevante, o que à partida
nos indica a existência de mão de obra qualificada neste ramo de atividade.
As obras serão de pequena dimensão e de reduzido valor, pelo que não terão
significado na economia local, quer em termos de mão de obra quer de
investimento, pelo que os impactes serão negligenciáveis.
Fase de funcionamento
•

Produção animal

•

Transporte de matérias-primas, produto final e pessoas

O funcionamento do projeto não implica criação de novos postos de trabalho, sendo
mantidos os atuais 6 trabalhadores, pelo que a estrutura populacional e social não
sofrerá alterações. Nestas circunstâncias o impacte é nulo.
No entanto, há a considerar que o reforço do produto do setor de produção animal
será uma consequência positiva deste projeto, facto importante em termos da
estrutura produtiva local, que apresenta uma elevada importância deste setor, quer
no que respeita ao produto quer no que respeita ao emprego. O funcionamento do
projeto vai, assim, contribuir para consolidar a base produtiva local e regional.
O volume de negócios associado ao funcionamento do projeto corresponde a cerca
de 1,5 milhões de euros, devendo crescer, em função da ampliação. Para além dos
valores dispendidos anualmente em serviços e produtos, aos 6 postos de trabalho
corresponde uma massa salarial anual de 43.400,00 Euros. A ampliação da
exploração permitirá a continuidade deste dispêndio.
Globalmente, todo o sistema económico regional poderá beneficiar devido ao
rendimento proporcionado basicamente por três vias: pela despesa, relacionada com
os funcionários e atividades associadas ao funcionamento do projeto, que incidirá
sobre diversos agentes económicos fornecedores de bens e serviços; pela aquisição
de bens e serviços e das sucessivas transações económicas, devido ao rendimento;
pela atividade económica em geral devido aos níveis de consumo.
Finalmente, o sistema económico local também beneficiará com as taxas e impostos
arrecadados através da Câmara Municipal.
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Trata-se assim de um impacte positivo, direto e indireto, de magnitude moderada,
certo, permanente, irreversível e nacional. Atendendo a que os custos de operação
serão dispendidos maioritariamente dentro da região, contribuindo para a
dinamização da economia local, considera-se que o impacte será de média
significância.
Fase de desativação
•

Desmantelamento de equipamentos

•

Desativação da lagunagem

•

Transporte de materiais e escombros

As obras inerentes à desativação do projeto vão gerar uma procura local de mão de
obra no setor da construção civil, embora de caráter temporário. Face ao tipo e
dimensão das obras a efetuar, é de prever o emprego de mão de obra local. A
análise das atividades económicas em Rio Maior permitiu concluir que o setor da
construção civil na economia local tem uma expressão relevante, o que à partida
nos indica a existência de mão de obra qualificada neste ramo de atividade. Haverá
assim um contributo para atenuar os níveis de desemprego.
Assim, trata-se de um impacte positivo, de magnitude baixa, direto/indireto,
regional e temporário. Tendo em conta a reduzida mobilização de mão de obra, o
impacte será de baixa significância.
5.10.2. Síntese dos impactes
A concretização do projeto traduz-se numa manutenção das condições sociais e
económicas na sua área de influência pelo que o objetivo ambiental é cumprindo. O
Quadro 5.9 apresenta-se uma síntese dos impactes.
Quadro 5.9 – Síntese dos impactes do projeto na socioeconomia.
Ação do projeto

Tipo de impacte

Fase de construção
-

Instalação e funcionamento do estaleiro

-

Construção do edifício para engorda

-

Construção da fossa nitreira

-

Transporte de pessoas e materiais

Negligenciável

Fase de funcionamento
-

Produção animal

-

Transporte de matérias-primas, produto final e pessoas

Positivo de média significância

Fase de desativação
-

Desmantelamento de equipamentos

-

Desativação da lagunagem.

-

Transporte de materiais e escombros
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5.11.

Ordenamento do território

5.11.3. Descrição e caracterização do impacte
Fase de construção, funcionamento e desativação
•

Instalação e funcionamento do estaleiro

•

Construção do edifício para engorda

•

Construção da fossa nitreira

•

Presença física da exploração suinícola

•

Desmantelamento de equipamentos

•

Desativação da lagunagem

As atividades de construção e funcionamento correspondem a uso agropecuário já
existente pelo que, globalmente, não haverá alteração no uso do solo.
De acordo com a carta de Ordenamento do PDM de Rio Maior15, a área do projeto,
incide sobre uma classe de espaço classificada como “Áreas com Aptidão para
Sistemas Agrícolas Extensivos”, onde são aplicáveis as disposições previstas no artigo
47.º do Regulamento do PDM. No local encontra-se licenciada a atual exploração que
se pretende ampliar.
De acordo com informação da Câmara Municipal de Rio Maior, as edificações ficam
sujeitas aos seguintes condicionamentos:
6. Altura máxima das edificações, com exceção de silos, depósitos de água ou
instalações especiais devidamente justificadas é de 6,5 m.
7. O índice máximo de construção é 0,04.
8. A área máxima de pavimentos a edificar destinados a habitação, incluindo
anexos, é de 1.000 m².
9. O afastamento mínimo das edificações aos limites da parcela é de 10 m.
10. O abastecimento domiciliário de água e a drenagem de esgotos devem ser
assegurados pela constituição de sistemas autónomos de promoção privada, não
sendo imputável à Autarquia a extensão das Redes Públicas.
Nestas áreas pode ser autorizada a construção de unidades industriais não poluentes
da classe 3, de acordo com a legislação em vigor, nomeadamente Agroindustriais,
unidades Agropecuárias e Aviculturas.
Da análise das condições locais de implantação, bem como da aplicação dos
condicionamentos decorrentes do regulamento do PDM. Não se detetaram deste
ponto de vista, situações impeditivas da aprovação do projeto, sendo cumpridos os
parâmetros regulamentares.

15

Publicado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 47/95, de 17 de maio.
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No que respeita às condicionantes, na área das edificações não existem
condicionantes ou restrições legais ao uso do solo.
Nestas circunstâncias, atendendo a que não haverá alteração ao uso dominante
proposto e que o PDM admite a instalação de atividades pecuárias, o impacte sobre
o ordenamento territorial é negligenciável.
5.11.2. Síntese de impactes
Verificou-se que a ampliação da exploração não provoca alterações ao uso atual do
solo e encontra-se enquadrado pelo PDM de Rio Maior, pelo que é cumprido o
objetivo ambiental. No Quadro 5.10 apresenta-se uma síntese dos impactes.
Quadro 5.10 – Síntese dos impactes do projeto no ordenamento do território.
Ação do projeto

Tipo de impacte

Fase de construção
-

Instalação e funcionamento do estaleiro

-

Construção do edifício para engorda

-

Construção da fossa nitreira

Negligenciável

Fase de funcionamento
-

Presença física da exploração suinícola

Negligenciável

Fase de desativação

5.12.

-

Desmantelamento de equipamentos

-

Desativação da lagunagem

Negligenciável

Qualidade do ar

5.12.1. Metodologia de avaliação
A avaliação do impacte do projeto na qualidade do ar foi efetuada recorrendo à
modelação da dispersão dos poluentes atmosféricos provenientes das fontes
associadas ao funcionamento do projeto. O modelo matemático de dispersão dos
poluentes na atmosfera utilizado foi o modelo gaussiano TA Luft ("Technical
Instructions on Air Quality Control"), da Wölfel Meβsisteme GmbH - Alemanha.
O domínio total de simulação considerado tem dimensões de 2,7 Km2, com pontos de
cálculo igualmente espaçados de 20 m (ver situação de referência da qualidade do
ar). A cada ponto da malha cartesiana corresponde um recetor, num total de 6.900
pontos para os quais foram estimadas as concentrações máximas dos diferentes
poluentes em análise.
O impacte associado ao funcionamento do projeto foi avaliado através da modelação
da dispersão das emissões atmosféricas. As emissões de CH4 foram estimadas
recorrendo ao fator de emissão Corinair. As emissões de N2O, NH3, H2S, PM10 e VOC
Exploração Suinícola Quinta da Achada  02/12/2013

Impactes ambientais e medidas de minimização

5-25

foram estimadas recorrendo aos fatores de emissão da EPA (AP42) e à metodologia
baseada em modelos de exploração suinícola constantes do documento Emissions
From Animal Feeding Operations (EPA, 2001). Em termos de modelação as emissões
foram consideradas em área, tendo em consideração a área dos pavilhões da
exploração (no caso das emissões da produção animal) e o sistema de lagunagem.
Os fatores de emissão utilizados são apresentados no Quadro 5.11, considerando um
efetivo de 576 porcas reprodutoras e 6 varrascos.
Quadro 5.11 – Fatores de emissão e estimativa de emissões para um efetivo de 576 porcas reprodutoras.
PM10*
Fator de Emissão

CH4**
10

H2S*

COV*

N2O*

-

-

0,02

NH3*
2,89

Área de Produção

2,0

Lagoas anaeróbias

-

-

2,4

0,6

0,021

4,6

Emissões totais

Área de Produção

456,6

6.575,3

-

-

4,6

1.900,3

(g/h)

Lagoas anaeróbias

-

-

548

137

4,8

1.050,2

Emissões totais

Área de Produção

4.000

57.600

-

-

40

16.646,4

(Kg/ano)

Lagoas anaeróbias

-

-

4.800

1.200

42

9.200

(ton / 500
unidades
animal.ano) ***

(Kg/ano.
animal)

(Kg/ano.
animal)

* Fator de emissão AP42 – EPA (http://www.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch09/draft/draftanimalfeed.pdf.)
** Fator de missão CORINAIR (http://reports.eea.eu.int/ EMEPCORINAIR4/en/B1040vs2.2.pdf)
*** Uma unidade animal é equivalente a sete porcos

Para a análise dos valores simulados foram considerados os mesmos três locais
analisados na situação de referência, que pela sua localização e distância à
exploração foram considerados os mais expostos às emissões (Figura 5.1).

N.º
P1
P2
P3

Distancia o centro do
projeto (m)
600
900
1.335

Coordenadas
39º16’20.86”N; 8º53’1.75”W
39º15’43.32”N; 8º52’24.15”W
39º16’16.28”N; 8º51’44.54”W

Figura 5.1 – Localização dos locais mais próximos da área do projeto.
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Os valores obtidos na simulação foram comparados com padrões de qualidade do ar
da legislação nacional e, na ausência destes, com os valores de referência
internacionais.
5.12.2. Descrição e caracterização de impactes
Fase de construção
•

Instalação e funcionamento do estaleiro

•

Construção do edifício de engorda

•

Construção da fossa nitreira

Durante a fase de construção os efluentes atmosféricos resultantes são os típicos
associados a zonas de construção. Decorrente das ações de terraplanagem e
decapagem do terreno na zona de construção, ocorre a emissão de poeiras,
resultantes das operações e circulação de máquinas e viaturas nas áreas de
construção e vias de acesso não pavimentadas. A erosão eólica mobiliza também
poeiras com origem nas terras movimentadas e dos solos sem cobertura vegetal.
Assim, o impacte decorrente das várias atividades relacionadas com a movimentação
de terras e libertação de partículas pode ser considerado um impacte negativo,
direto, de magnitude reduzida, provável, temporário, reversível e local.
Dada a grande dimensão das partículas emitidas e consequente velocidade de
deposição elevada, elas depositam-se na envolvente próxima à área afeta ao
projeto. Se associarmos a este facto, a localização do recetor mais próximo a cerca
de 490 m do limite da área do projeto, o impacte terá uma baixa significância.
•

Transporte de pessoas e materiais

A movimentação das diversas viaturas associadas às atividades de construção é
responsável pela emissão de gases de combustão, em particular de dióxido de
enxofre (SO2), óxidos de azoto (NOx), monóxido de carbono (CO) e compostos
orgânicos voláteis (COV).
O impacte decorrente do tráfego rodoviário (gases de combustão) pode ser
considerado um impacte negativo, direto, de magnitude reduzida, provável,
temporário, reversível e local. Dado o pequeno acréscimo esperado no volume de
tráfego associado à fase de construção, considera-se que o impacte tem uma baixa
significância.
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Fase de funcionamento
•

Produção animal

•

Produção e gestão de efluentes pecuários

Os poluentes atmosféricos considerados para este estudo de dispersão foram o Óxido
Nitroso (N2O), o Amoníaco (NH3), os Compostos Orgânicos Voláteis (COV), o Sulfureto
de Hidrogénio (H2S), o Metano (CH4) e as Partículas <10 µm (PM10).
Dos poluentes simulados, apenas para as PM10 existe legislação vigente em Portugal
(Quadro 5.12), tendo sido efetuada, para os restantes poluentes atmosféricos, a
comparação com os valores guia da legislação americana no estado de Nova York.
Não se encontraram valores de referência de qualidade do ar para o N2O,
importante gás com efeito de estufa.
Quadro 5.12 – Valores limites para os poluentes simulados.
Poluente
Valor limite diário para
PM10

proteção da saúde humana

Valor limite

Margem de

(µg.m-3)

tolerância

50
(valor a não exceder
mais de 35 vezes em
cada ano civil)

+ 50%

40

+ 20%

Valor limite anual para
proteção da saúde humana
COV
H2S
NH3

Valor limite horário para

180

proteção da saúde humana
Valor limite horário para

14

proteção da saúde humana
Valor limite horário para
proteção da saúde humana

Legislação

2.400

Decreto-Lei nº 102/2010, de 23 de
setembro

---

Valor guia de Qualidade do Ar da
Organização Mundial de Saúde

-----

Valor guia estabelecido na
Regulamentação da Qualidade do
Ar do Estado de Nova York, US

Assim, foram efetuadas simulações para a distribuição da direção dos ventos
segundo a frequência média em cada direção por quadrante da rosa dos ventos, à
velocidade média de 2,03 m/s. Considerou-se a altura de camada limite atmosférica
de 300 m e 100 m, para todas as 6 classes de estabilidade atmosférica segundo a
classificação de Pasquill-Gifford.
De acordo com os valores máximos de concentração obtidos da simulação, na classe
de estabilidade mais gravosa (classe F – estável), verifica-se que, para todos os
poluentes simulados, não existem ultrapassagens aos valores limites legislados da
qualidade do ar para proteção da saúde humana, quando comparados os resultados
da simulação com os valores limites definidos na legislação nacional (Quadro 5.13).
Pela análise dos resultados obtidos, pode-se constatar que apenas a concentração do
poluente avaliado H2S, ao nível do solo no local P2, se encontra acima dos valores de
referência internacionais, o que pode indiciar a ocorrência de odores desagradáveis.
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Quadro 5.13 - Comparação entre Valores máximos de concentração simulados e os Valores Limites
considerados.
Poluente

Valor máximo simulado (µg.m-3)
P1

P2

Valor limite legislado
P3

PM10

8,4

42,2

7,9

COV

1,13

9,4

1,9

(µg.m-3)
75 (média diária)
48 (média anual)
120 (média 8 horas)

H2 S

4,5

37,7

7,5

14 (média horária)

NH3

43,7

248,0

47,4

2.400 (média horária)

CH4

121,4

608,0

114,3

----

N 2O

0,1

0,8

0,1

----

Nas Figuras 5.2 a 5.7 apresenta-se a dispersão dos poluentes PM10, COV, H2S, NH3 e
N2O e CH4.

Figura 5.2 – Distribuição espacial das concentrações médias horárias de PM10.

Figura 5.3 – Distribuição espacial das concentrações médias horárias de COV.
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Figura 5.4 – Distribuição espacial das concentrações médias horárias de H2S no cenário A.

Figura 5.5 – Distribuição espacial das concentrações médias horárias de NH3.
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Figura 5.6 – Distribuição espacial das concentrações médias horárias de CH4.

Figura 5.7 – Distribuição espacial das concentrações médias horárias de N2O.

A ultrapassagem do valor de referência internacional para o poluente H2S, indica a
probabilidade de ocorrência de maus odores. Contudo a localização da grande
mancha arbórea na envolvente da exploração, contribuirá para minimizar os
impactes na qualidade do ar devido à libertação deste poluente, designadamente na
contenção de odores desagradáveis.
Assim, o impacte na qualidade do ar resultante do funcionamento do projeto é
negativo, direto, de magnitude reduzida, provável, permanente, reversível e local.
Uma vez que não é expetável, na situação média anual, a ultrapassagem dos valores
legais o impacte é considerado como sendo de baixa significância.
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Transporte de matérias-primas, produto final e pessoas

•

A circulação dos veículos de transporte de cargas, quer de matérias-primas e
subsidiárias, quer de produtos finais e subprodutos, é responsável pela emissão de
poluentes atmosféricos característicos do tráfego rodoviário, nomeadamente, CO,
NOx, SO2, hidrocarbonetos e partículas. Dadas as estimativas do número de veículos
associados ao funcionamento do projeto, considera-se que o impacte associado ao
tráfego rodoviário será negativo, direto, de magnitude reduzida, provável,
permanente, reversível e local. Dado o pequeno acréscimo esperado no volume de
tráfego considera-se que o impacte tem uma baixa significância.
Fase de desativação
•

Desmantelamento de equipamentos

•

Transporte de materiais e escombros

Como resultado das atividades da fase de desativação é esperada a emissão de
partículas e gases de combustão dos veículos pesados de transporte de materiais e
escombros.
Dada a sua natureza, quantitativamente pouco significativa, estas emissões originam
um impacte negativo, direto, de magnitude moderada a reduzida, provável,
temporário, reversível e local. Dada a natureza temporária destas atividades e a
aplicação de medidas de controlo das poeiras, o impacte deverá ter uma baixa
significância.
5.12.3. Síntese dos impactes
Em relação à qualidade do ar, o funcionamento do projeto cumpre o objetivo
ambiental. No Quadro 5.14 apresenta-se uma síntese dos impactes.
Quadro 5.14 – Síntese dos impactes do projeto na qualidade do ar.
Acão do projeto

Tipo de impacte

Fase de construção
-

Instalação e funcionamento do estaleiro

-

Construção do edifício para engorda

-

Construção da fossa nitreira

-

Transporte de pessoas e materiais

Negativo de baixa significância

Fase de funcionamento
-

Produção animal

-

Produção e gestão de efluentes pecuários

-

Transporte de matérias-primas, produto final e pessoas

Negativo de baixa significância

Fase de desativação
-

Desmantelamento dos equipamentos

-

Desativação da lagunagem

-

Transporte de materiais e escombros
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5.12.4. Medidas de minimização
Fase de funcionamento
-

Minimização das emissões de H2S através da gestão adequada das atividades
pecuárias e dos efluentes líquidos associados.

-

Minimização das emissões de partículas (PM10) através da manutenção regular
dos sistemas de ventilação.

-

Manutenção dos sistemas de tratamentos dos efluentes líquidos.

-

A manutenção das melhores condições de conservação, higiene e limpeza das
instalações pecuárias, por forma a minimizar a emissão de odores indesejáveis
e emissão de partículas (PM10) provenientes das atividades pecuárias.

Fase de desativação
-

A rega e humidificação do solo.

-

O transporte dos escombros deve ser devidamente acondicionado e a zona de
circulação de veículos e máquinas pesadas deve ser molhada regularmente.

5.13.

Ambiente sonoro

5.13.1. Metodologia
Para determinar o impacte do funcionamento do projeto no ambiente sonoro, foi
definida uma área de estudo de aproximadamente 2,7 km2, que engloba a área de
implantação da exploração, até aos recetores sensíveis mais próximos (habitações).
O indicador de ruído adotado foi o nível sonoro médio de longa duração, ponderado
A, LAeq, LT (T reporta-se ao período de referência considerado), na aceção do
definido na NP ISO1996, de 2011. Consiste numa média, num intervalo de tempo de
longa duração, dos níveis sonoros contínuos equivalentes para as séries de intervalos
de tempo de referência compreendidos nesse intervalo de tempo. Entende-se como
intervalo de tempo de longa duração um determinado intervalo de tempo para o
qual os resultados das medições são representativos. O intervalo de tempo de longa
duração consiste em séries de intervalos de tempo de referência, e é determinado
com o fim de descrever o ruído ambiente.
Para efeitos de cálculo, a área de estudo foi dividida numa malha de 5x5 m,
resultando em cerca de 108.000 pontos de cálculo. A altura de avaliação utilizada
foi a recomendada pela norma europeia: 4 m acima do nível do solo. Foram levados
em consideração os fenómenos de reflexão (reflexões de 2.ª ordem). Em termos de
fenómenos de absorção sonora pelo solo, considerou-se que o mesmo era
mediamente absorvente (coeficiente de absorção sonora, αmed = 0,5).
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Para a elaboração da modelação acústica do presente estudo, utilizou-se o software
computacional para simulação da emissão e propagação sonora “IMMI Premium”,
versão 6.3.1 (Wölfel Meβsisteme GmbH, Alemanha), de eficácia comprovada e
parametrizado de acordo com métodos de cálculo recomendados pela Diretiva
2002/49/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de junho de 2002, relativa
à avaliação e gestão do ruído ambiente, designadamente:
− Para o ruído associado ao funcionamento do projeto e propagação sonora
exterior, foi utilizada como referência a Norma ISO 9613-2: «Acoustics –
Attenuation of sound propagation outdoors. Part 2: General method of
calculation».
Para a modelação do ruído gerado pelo novo edifício de engorda da exploração,
admitiu-se que toda a área de implantação do novo edifício correspondia a uma
fonte em área com o seguinte fator de emissão de ruído (em termos de potência
sonora por unidade de área):
− Lw / unidade de área = 60 dB(A) - valor este correspondente à potência
sonora para áreas com indústria pesada segundo documento técnico «Good
Practice Guide for Strategic Noise Mapping and the Production of Associated
Data on Noise Exposure» de agosto de 2007, elaborado European Commission
Working Group Assessment of Exposure to Noise (WG-AEN).
Os resultados do ruído particular proveniente do funcionamento do novo edifício de
engorda, obtidos por modelação, foram adicionados logaritimicamente aos
resultados do ruído ambiente caracterizados na situação de referência, obtendo-se
assim o ruído ambiente do funcionamento da ampliação da exploração nos locais
selecionados e nos períodos diurno, entardecer e noturno.
5.13.2. Descrição e caracterização do impacte
Fase de construção
•

Instalação e funcionamento do estaleiro

•

Construção do edifício de engorda

•

Construção da fossa nitreira

Em fase de construção estamos perante obras de construção civil que, sendo
atividades ruidosas temporárias, estão afetas ao regime do art. 14º do Decreto-Lei
n.º 9/2007.
Este artigo determina que é proibido o exercício de atividades ruidosas temporárias
na proximidade de edifícios de habitação, aos sábados, domingos e feriados e nos
dias úteis entre as 20 e as 8 horas, na proximidade de escolas durante o seu horário
de funcionamento e na proximidade de hospitais ou estabelecimentos similares. Esta
proibição poderá ser ultrapassada solicitando uma licença especial de ruído ao
município onde decorrem as obras.
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Durante a fase de construção ocorrerá um aumento dos níveis de ruído no local de
implementação do projeto e nas suas imediações, essencialmente devido aos
trabalhos de construção (edifício de engorda e fossa nitreira) e funcionamento do
estaleiro e ainda à circulação de veículos pesados de transporte de materiais e
equipamentos.
Cada uma das operações de construção constituiu uma fonte de ruído limitada no
tempo, pelo que a incomodidade por si causada restringir-se-á apenas ao período de
ocorrência de cada uma. Os recetores sensíveis localizados a noroeste da área de
implantação da Quinta da Achada, no aglomerado populacional de Casais do Brejo,
serão os mais expostos à fase de construção.
As atividades ruidosas de obras de construção civil, são especialmente sentidas a
pouca distância devido aos mecanismos de dispersão da energia sonora e dado
tratar-se de fontes pontuais, a atenuação do ruído é da ordem dos 6 dB(A) por
duplicação da distância à fonte.
De acordo com a bibliografia consultada, a ordem de grandeza dos níveis de ruído,
LAeq, produzidos por retroescavadoras será de 75 a 95 dB(A). Os níveis sonoros, LAeq,
produzidos por máquinas escavadoras e de transporte de terras, situam-se nas
seguintes gamas, em função da distância à fonte emissora de ruído e considerando
que a propagação ocorre em espaço livre:
−

entre 72 dB(A) a 75 dB(A) – a uma distância de 30 m;

−

62 a 65 dB(A) – a 100 m de distância;

−

< 55 dB(A) – a partir dos 200 m de distância;

−

< 49 dB(A) – a 400 m de distância.

Estes dados mostram que o ruído associado à construção poderá afetar de forma
significativa zonas situadas numa vizinhança imediata ao local de implantação do
projeto, até 100 m. O recetor sensível mais próximo situa-se a cerca de 495 m.
Assim, para o caso de obras que ocorrem apenas durante o período diurno, por força
da aplicação dos artigos 14.º e 15.º do RGR, não existe restrição legal relativamente
ao nível de ruído máximo que poderá ser gerado.
Considera-se que o impacte decorrente das obras de construção civil no ambiente
sonoro será negativo, direto, de magnitude reduzida, provável, temporário,
reversível e local. Dado que são esperados níveis sonoros inferiores a 55 dB(A) junto
dos usos sensíveis mais próximos, considera-se o impacte de baixa significância.
Recomenda-se que o LAeq,T

(diário)

não ultrapasse os 65 dB(A), servindo este valor

como indicador da possibilidade de ocorrência de situações de excesso de ruído nos
recetores sensíveis.
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Relativamente à instalação e utilização do estaleiro, espera-se também um aumento
dos níveis sonoros devido à multiplicidade de atividades realizadas nesse local,
especialmente a circulação de veículos automóveis que geralmente aí se verifica.
Prevê-se que recetores sensíveis devido à localização do estaleiro dentro da área do
projeto sejam pouco afetados pelo que o impacte será negligenciável.
•

Transporte de pessoas e materiais

Outro impacte negativo também decorrente das obras de construção civil está
associado a um aumento do tráfego de pesados, resultante da necessidade de
assegurar o transporte de pessoas e equipamentos. A passagem de um camião de
transporte de mercadorias provoca instantaneamente níveis de ruído elevados (LAeq
médio de 75-80 dB(A)). As características do ruído gerado, nomeadamente a sua
intensidade, dependem de uma multiplicidade de fatores: o volume de tráfego, a
velocidade de circulação, o estado de conservação e a carga transportada pela
viatura, o estado e a inclinação da via, entre outros.
Associado ao tráfego gerado pelas atividades de construção espera-se um impacte
negativo, direto, de magnitude reduzida, provável, temporário, reversível e local.
Apesar do desconhecimento do número concreto de camiões afetos à obra bem
como sua frequência, estima-se que serão ocasionais pelo que se considera o
impacte de baixa significância.

Fase de funcionamento
•

Produção animal

•

Produção e gestão de efluentes pecuários

Na fase de funcionamento, a geração de ruído terá caráter permanente embora seja
determinado

pelo

funcionamento

da

exploração

(equipamentos

instalados,

equipamentos móveis e ruído dos animais) pelo transporte de matérias-primas,
produto final, chorume e pessoas.
Na área envolvente do projeto, existem recetores/alvos sensíveis, nomeadamente,
aglomerados populacionais ou mesmo habitações isoladas passíveis de estarem
sujeitas a incomodidade sonora.
O recetor sensível (habitações, áreas de recreio e lazer, escolas ou hospitais) mais
próximo do limite da área do projeto, a noroeste, situa-se a 495 m e a sul a 785 m.
A norte e a este os recetores sensíveis localizam-se a distâncias superiores.
Para avaliar os impactes acústicos decorrentes da fase de funcionamento do projeto
junto das habitações mais próximas, foram calculados por modelação, os níveis de
ruído ambiente nesses mesmos locais (P1 e P2), com origem exclusiva no ruído
particular associado ao funcionamento do edifício de engorda.
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Para a modelação do ruído utilizaram-se fatores de emissão sonoros previstos no
documento técnico «Good Practice Guide for Strategic Noise Mapping and the
Production of Associated Data on Noise Exposure» de agosto de 2007, elaborado
European Commission Working Group Assessment of Exposure to Noise (WG-AEN).
Este documento apresenta o valor de 60 dB(A) Lw / unidade de área,
correspondente à potência sonora para áreas com indústria leve, para todos os
períodos de referência.
A escolha desta potência sonora resultou do facto de uma fonte sonora em área
apresentar, teoricamente, um maior impacte sonoro que uma fonte pontual. De
facto, para uma fonte sonora em área, cada vez que a distância à fonte emissora de
ruído duplica, verifica-se um abaixamento de 3 dB no valor do nível de pressão
sonora, enquanto que numa fonte pontual esse abaixamento é de 6 dB.
Os resultados do ruído particular proveniente do funcionamento do edifício de
engorda da Quinta da Achada, nos mesmos locais selecionados e nos períodos
diurno, do entardecer e noturno, são apresentados no Quadro 5.15.
Quadro 5.15 – Valores de ruído particular proveniente do funcionamento do edifício de engorda,
calculados por modelação junto dos recetores sensíveis mais próximos, existentes na envolvente, por
período de referência.
Local

LAeq (dB(A))

Lden (dB(A))

Ln (dB(A))

26,5

33

27

23,7

30

24

Período Diurno

Período Entardecer

Período Noturno

P1

26,5

26,5

P2

23,7

23,7

Se tivermos em conta os valores destes indicadores na situação de referência e
somarmos os valores do ruído particular da ampliação da Quinta da Achada, teremos
assim os valores de ruído ambiente e os respetivos acréscimos, para a fase de
funcionamento do projeto, nos locais P1 e P2, que se apresentam no Quadro 5.16.
Quadro 5.16 – Comparação dos valores de ruído ambiente na situação de referência, de ruído
particular e de ruído ambiente na fase de funcionamento, com indicação do acréscimo de ruído
produzido pela atividade nos locais estudados (valores expressos em dB(A)).
Situação de Referência
Local

(Ruído Ambiente da

Ruído particular

situação de referência)

Fase de Funcionamento
(Ruído Ambiente (RA))

Acréscimo

Lden

Ln

Lden

Ln

Lden

Ln

Lden

Ln

P1

50

42

33

27

50

42

0

0

P2

55

48

30

24

55

48

0

0

No que se refere ao critério dos Valores Limites de Exposição, se compararmos os
indicadores Lden e Ln da fase de funcionamento e a situação de referência, pode-se
concluir que os níveis de ruído provenientes do funcionamento do projeto nesses
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mesmos locais são abaixo dos valores limite de exposição para recetores sensíveis
em zonas ainda não classificadas e também para zonas sensíveis e mistas.
Nos locais avaliados (P1 e P2) os níveis de ruído ambiente para os indicadores
sonoros Lden e Ln não sofre nenhum incremento.
Relativamente ao critério de incomodidade, os limites aplicáveis são dependentes
da duração da atividade em cada período de referência. Assim, nas condições de
funcionamento projetadas para a Quinta da Achada, os limites de incomodidade a
considerar são de 5 dB(A) no período diurno, 4 dB(A) no período do entardecer e
3 dB(A) no período noturno.
Quadro 5.17 – Verificação do critério de incomodidade.
Local

Período Diurno

Período Entardecer

Período Noturno

LAr(RA)

LAeq(RR)

Inc.

LAr(RA)

LAeq(RR)

Inc.

LAr(RA)

LAeq(RR)

Inc.

P1

47,5

47,7

0

46,7

45,3

1

42,3*

41,7

N/A

P2

50,7

50,2

1

48,0

48,3

0

48,2*

48,0

0

-

-

5

-

-

4

-

-

3

Requisito

* Segundo o previsto no n.º 5 do artigo 13.º do RGR, os limites de incomodidade são aplicáveis apenas para valores de
LAeq do ruído ambiente superiores a 45 dB(A) em locais exteriores. Nos casos assinalados os níveis medidos foram
inferiores ao valor referenciado, pelo que o critério de incomodidade não se aplica (N/A).

Assim, pode-se concluir que o impacte decorrente da fase de funcionamento do
projeto será negativo, direto, de magnitude reduzida, provável, permanente,
reversível e local. Dado que o funcionamento do projeto não deverá provocar
alterações no ambiente sonoro, junto dos usos sensíveis localizados na envolvente,
incompatíveis com as disposições regulamentares aplicáveis, considera-se o impacte
como sendo de baixa significância.
•

Transporte de matérias-primas, produto final e pessoas

A circulação de veículos pesados nas operações de receção de matérias primas e
subsidiárias e de expedição de animais vivos é uma fonte de ruído. A passagem de
um camião de transporte de mercadorias provoca instantaneamente níveis de ruído
elevados (LAeq médio de 75-80 dB(A)). As características do ruído gerado,
nomeadamente a sua intensidade, dependem de uma multiplicidade de fatores: o
volume de tráfego, a velocidade de circulação, o estado de conservação e a carga
transportada pela viatura, o estado e a inclinação da via, entre outros.
Associado ao tráfego gerado pelas atividades de funcionamento espera-se um
impacte negativo, direto, de magnitude reduzida, provável, temporário, reversível e
local. Dado que é esperado um tráfego de 0,3 uvl/hora, o que é um valor bastante
baixo, considera o impacte de baixa significância.
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Fase de desativação
•

Desmantelamento dos equipamentos

•

Transporte de materiais e escombros

Durante a fase de desativação da Quinta da Achada, espera-se que ocorra um
aumento dos níveis de ruído do local de implantação da instalação e nas suas
imediações,

essencialmente

devido

aos

trabalhos

de

desmantelamento

de

equipamentos e à circulação de veículos pesados de transporte de materiais e
resíduos.
Cada uma das operações de desmantelamento constituirá uma fonte de ruído
limitada no tempo, pelo que a incomodidade por si causada restringir-se-á apenas ao
período de ocorrência de cada uma delas. Por outro lado, o ruído causado pela
movimentação de veículos pesados terá um caráter mais permanente, não só no
local de implantação da unidade, como nas vias por eles utilizadas, durante todo o
período de desativação. Os níveis de ruído gerados pelos veículos estão dependentes
da velocidade e dos fluxos de tráfego previstos.
A propagação do som proveniente das diversas atividades de desmantelamento
ocorre em geometria esférica. Nestas circunstâncias, a intensidade sonora, com a
duplicação

da

distância

à

fonte

emissora,

diminui

quatro

vezes

e,

consequentemente, a pressão decresce para metade. Um decréscimo de pressão
para metade corresponde a um abaixamento de 6 dB no nível da pressão sonora. Ou
seja, cada vez que a distância à fonte emissora de ruído duplica, verifica-se um
abaixamento de 6 dB no valor do nível de pressão sonora.
Para avaliar os possíveis impactes associados à fase de desativação ter-se-á em
consideração as disposições do artigo 14º do RGR, aplicável a “atividades ruidosas
temporárias”. Este artigo refere que, nas proximidades de edifícios de habitação, o
horário das atividades de construção se deve circunscrever ao período compreendido
entre as 8 e as 20 horas, dias úteis de segunda a sexta-feira.
Os trabalhos de desmantelamento dos equipamentos e movimentação dos materiais
são os que causarão maiores impactes sobre o ambiente sonoro. Os equipamentos
associados a estas atividades serão equipamentos de corte, retroescavadora e gruas.
Os níveis sonoros associados a estas atividades não deverão ser superiores aos
esperados na fase de construção.
Assim, considera-se que o impacte decorrente fase de desativação no ambiente
sonoro será negligenciável.

Exploração Suinícola Quinta da Achada  02/12/2013

Impactes ambientais e medidas de minimização

5-39

5.13.3. Síntese dos impactes
Pode-se concluir que o objetivo ambiental para o ambiente sonoro é cumprido. No
Quadro 5.18 apresenta-se uma síntese dos impactes.
Quadro 5.18 – Síntese dos impactes do projeto no ambiente sonoro.
Acão do projeto

Tipo de impacte

Fase de construção
-

Instalação e funcionamento do estaleiro

-

Construção do edifício de engorda

-

Construção da fossa nitreira

-

Transporte de pessoas e materiais

Negligenciável
Negativo de baixa significância

Fase de funcionamento
-

Produção animal

-

Produção e gestão de efluentes pecuários

-

Transporte de matérias-primas, animais e pessoas

Negativo de baixa significância

Fase de desativação
-

Desmantelamento dos equipamentos

-

Transporte de materiais e escombros

Negligenciável

5.13.4. Medidas de minimização
Fase de funcionamento
-

Os equipamentos com emissões para o exterior, deverão ser submetidos a
manutenção e revisão periódica de modo a garantir o cumprimento dos limites
legais de emissão sonora.

-

Deverão ser garantidas condições de comodidade e conforto aos animais de
modo a minimizar o ruído produzido pelos mesmos.

-

Deverá ser mantida a cortina arbórea existente entre a área do projeto e
povoação de Casais do Brejo.

5.14.

Património arqueológico

5.14.1. Descrição e caracterização do impacte
Fase de construção
•

Instalação e funcionamento do estaleiro

•

Construção do edifício de engorda

•

Construção da fossa nitreira

A Quinta da Achada caracteriza-se por ser uma área onde grande parte do espaço
está afeto à exploração suinícola, com os respetivos edifícios de apoio à mesma,
duas casas habitadas, área de eucaliptal e área de vinha.
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O trabalho de prospeção incidiu essencialmente nos espaços onde será construído o
edifício de engorda e a fossa nitreira.
Em face do trabalho de campo realizado, não se prevê a afetação pelo presente
projeto de qualquer um dos elementos patrimoniais inventariados nas freguesias de
Assentiz, Marmeleira, S. João da Ribeira e Ribeira e S. João referidos no ponto 4.11.
No entanto a reduzida observação do solo durante a prospeção no espaço onde vai
ser construído o edifício de engorda, não permitiu afastar a hipótese da não
existência de vestígios arqueológicos.
Considera-se assim, nesta fase, que o impacte associado à fase de construção do
projeto será negligenciável.
5.14.2. Síntese dos impactes
Pode-se concluir que o objetivo ambiental para o património arqueológico é
cumprido, desde que sejam adotadas as medidas previstas para a fase de
construção. No Quadro 5.19 apresenta-se uma síntese dos impactes.
Quadro 5.19 – Síntese dos impactes do projeto património arqueológico.
Acão do projeto

Tipo de impacte

Fase de construção
-

Instalação e funcionamento do estaleiro

-

Construção do edifício de engorda

-

Construção da fossa nitreira

Negligenciável

5.14.3. Medidas de minimização
Fase de construção
A análise dos elementos recolhidos e a observação da área de implantação dos
elementos do projeto, permite-nos concluir que a fase de construção deverá ser
alvo de acompanhamento arqueológico durante os trabalhos preparatórios que
antecedem a construção - desmatação, revolvimento de terras (escavação e aterro)
na área prevista para construção do edifício de engorda e instalação do estaleiro
que será próximo deste mesmo espaço.
Esta medida também se justifica pelo facto de nas freguesias onde está implantada
a Exploração Suinícola terem sido registados vestígios arqueológicos, o que é
revelador da sua potencialidade arqueológica, pelo que o acompanhamento
arqueológico pretende acautelar impactos sobre eventuais vestígios arqueológicos,
que sejam registados.
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5.15.

Síntese dos impactes
No Quadro 5.20 apresenta-se a síntese dos impactes descritos anteriormente para
cada um dos fatores, organizado em função das ações do projeto.
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Ambiente sonoro





























































































































Património

Qualidade do ar






Fase de construção
Instalação e funcionamento do estaleiro
Construção do edifício para engorda
Construção da fossa nitreira
Transporte de pessoas e materiais
Fase de funcionamento
Presença física da exploração suinícola
Produção animal
Produção e gestão de efluentes pecuários
Transporte de matérias-primas, produto final e pessoas



Fase de desativação
Desmantelamento dos equipamentos
Desativação da lagunagem
Transporte de materiais e escombros
Impactes:
nulo: 
negligenciável: 
negativo de baixa significância: 
negativo indeterminado:

negativo de média significância: 

negativo de elevada significância: 

positivo de média significância: 

positivo de elevada significância: 

?

positivo de baixa significância: 
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arqueológico

Socioeconomia






território

Paisagem






Ordenamento do

Recursos biológicos






de uso






Solo e capacidade






Qualidade da água






superficiais






Recursos hídricos






subterrâneos






geologia






Recursos hídricos

Ações do projeto

Geomorfologia e

Fatores

Resíduos

Quadro 5.20 – Síntese dos impactes.

6
6.1.

Impactes cumulativos
Metodologia de análise
Os impactes cumulativos têm como base a análise dos efeitos prováveis que
atividades ocorrentes ou programadas para a envolvente, por um lado, e o projeto
em causa, por outro, terão sobre os meios comuns recetores de impactes.
A análise de impactes cumulativos foi efetuada usando como referência a
metodologia apresentada no documento "Considering Cumulative Effects Under the
National Environmental Protection Act" desenvolvida pelo Council for Environmental
Quality (1997).
Em particular foram efetuadas as seguintes tarefas:
•

Análise das interações entre os impactes do projeto proposto com outras
atividades existentes e previstas com incidências nos fatores afetados.

•

Estimativa da probabilidade e da significância dos impactes cumulativos
identificados anteriormente.

•

Identificação de medidas mitigadoras e de monitorização dos impactes
cumulativos, se significativos.

6.2.

Análise dos impactes cumulativos
Na envolvente da área do projeto não estão previstas atividades que em conjunto
com o projeto possam provocar uma alteração no meio ambiente. Assim, não foram
detetados fatores que cumulativamente possam gerar impactes no meio ambiente e
sócio-económico.
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Monitorização e medidas de gestão
ambiental

7
7.1.

Diretrizes para o plano geral de monitorização
Neste ponto são apresentados os planos de monitorização para que se possa
determinar de forma sistemática a eficácia das medidas de minimização
implementadas, permitindo, caso se justifique, a sugestão ou adaptação de outras
medidas que possam corrigir possíveis impactes residuais.
Deste modo, para as componentes Recurso Hídricos Subterrâneos, Ambiente Sonoro
e Resíduos, são propostos planos de monitorização.
Recursos hídricos subterrâneos
•

Parâmetros a monitorizar:
− Parâmetros definidos no Anexo VI do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto:
pH, condutividade, cloretos, sulfatos, cálcio, magnésio, sódio, potássio,
alumínio, chumbo, cádmio, dureza total, nitratos, azoto amoniacal, sólidos
suspensos totais, coliformes totais, coliformes fecais;
− Quantidade de água captada.

•

Locais: na água captada que abastece a exploração suinícola.

•

Frequência das amostragens: anual para a qualidade e mensal para o registo
da quantidade de água captada.

•

Técnicas e métodos: de acordo com o Decreto-Lei nº 236/98.

•

Definição de indicadores ambientais: cumprimento dos limites definidos no

•

Periodicidade dos relatórios de monitorização: anual.

Anexo VI do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.

Ambiente sonoro
-

Objetivos:
• Comparar os dados previsionais apresentados no Estudo de Impacte Ambiental
(EIA) com os verificados durante e após a execução do projeto.
• Verificar a boa execução das medidas de minimização propostas no EIA.
• Avaliar a conformidade dos valores determinados com os estabelecidos no
Regulamento Geral do Ruído.
• Identificar as possíveis situações para as quais sejam necessárias medidas de
redução de ruído adicionais e identificar essas medidas.
• Em situações de reclamação, devem ser efetuadas medições acústicas no local
em causa imediatamente após a reclamação. Esse local deverá ser incluído no
conjunto dos pontos a monitorizar.
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-

Parâmetros a monitorizar: Indicadores de longa duração Lden (discriminando os
valores de Ld, Le e Ln) e Ln, conforme definidos no RGR, para verificação do
cumprimento do critério dos valores limite de exposição. Determinar o LAeq em
dB(A) e espectro em terço de oitavas, por período de referência aplicável, para
verificação do cumprimento do critério de incomodidade.

-

Locais de monitorização: Junto as habitações mais próximas correspondente ao
ponto P1 (39º16’20.84”N e 8º53’0.71”W) e P2 (39º15’43.32”N e 8º52’24.15”W).
Caso haja reclamações, esses pontos devem também ser monitorizados. Caso o
recetor sensível esteja também sujeito à influência sonora significativa de outras
fontes, deverá haver um ajuste na localização do ponto de monitorização de
forma a minimizar aquelas influências.

-

Técnica e métodos de análise: Os trabalhos deverão ser efetuados de acordo
com o Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro (Regulamento Geral do Ruído) e
com as especificações constantes das normas NP ISO 1996:2011 (partes 1 e 2) e
ISO 9613-2:1996. Deve ainda ter-se em conta o “Guia prático para medições de
ruído ambiente” (2011) da APA.

-

Medidas de gestão ambiental: Se no decorrer da monitorização se verificarem
níveis sonoros anómalos, deverá ser analisada a sua origem e implementadas
medidas de minimização.

-

Periodicidade de monitorização: Para a fase de exploração, nos dois primeiros
anos do projeto, devem ser efetuadas campanhas de monitorização anuais. Os
resultados obtidos nestas campanhas condicionarão a eventual necessidade de
posteriores avaliações.

-

Relatório de monitorização: Na execução da monitorização, os resultados
obtidos serão apresentados em relatórios periódicos para cada uma das
campanhas efetuadas. Para os anos seguintes será seguida uma metodologia
idêntica àquela, com salvaguarda da inclusão de quaisquer elementos novos
determinados pela evolução da situação. Os relatórios deverão cumprir o Anexo V
da Portaria n.º 330/2001, de 2 de abril. Na elaboração do relatório de
monitorização deve ser consultado o documento “Notas Técnicas para Relatórios
de Monitorização de Ruído – Fase de Obra e Fase de Exploração” publicado em
novembro de 2009 e disponível no portal da APA.

Resíduos
•

Parâmetros a monitorizar: quantidades de resíduos produzidos.

•

Locais: Local de armazenamento temporário de resíduos.

•

Frequência das amostragens: trimestral.

•

Técnicas e métodos: deverá ser efetuado o registo dos quantitativos com a
designação do código LER e as condições de armazenamento.

•

Definição de indicadores ambientais: -.

•

Periodicidade dos relatórios de monitorização: anuais.
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7.2.

Recomendações e medidas de gestão ambiental
Durante a fase de construção, funcionamento e desativação deverão ser
implementadas todas as medidas de minimização de impactes e recomendações
conforme apresentado nos Quadros 7.1 a 7.3.

Quadro 7.1 – Medidas a implementar na FASE DE CONSTRUÇÃO.
Ações do projeto
Instalação e
funcionamento do

Medidas de minimização na fase de construção
− Os óleos, lubrificantes e tintas devem ser armazenados em recipientes adequados e estanques, para
posterior envio a destino final apropriado, preferencialmente a reciclagem.

Atividades de

− Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos provenientes do estaleiro, de acordo
com a legislação em vigor.

construção

− Interditar a rejeição nos solos de qualquer tipo de efluente produzido na obra.

estaleiro

− No estaleiro deverá ser constituída uma zona impermeável para a instalação e manipulação de
combustíveis, óleos ou outras substâncias químicas.
− Deverão ser garantidas as boas condições de manutenção da maquinaria afeta à obra, de modo a
evitar a ocorrência de derrames acidentais de óleos e combustíveis, decorrente de avarias.
− No caso de derrame acidental de substâncias contaminantes, deverá ser delimitada a área, devendo
os solos afetados ser removidos e enviados a uma entidade licenciadas para fazer a sua gestão.
− Deve ser realizado o acompanhamento arqueológico dos trabalhos preparatórios que antecedem a
construção - desmatação, revolvimento de terras (escavação e aterro) na área prevista para a
construção do edifício de engorda e instalação do estaleiro.

Quadro 7.2 – Medidas a implementar na FASE DE FUNCIONAMENTO.
Ações do projeto
Produção animal

Medidas de minimização na fase de funcionamento
− Deverá ser colocado um medidor de caudal na captação que abastece a exploração, para efetuar a
quantificação efetiva dos consumos.
− Implementar ações de formação e/ou sensibilização dos trabalhadores para a necessidade de poupar
os recursos naturais, demonstrando as vantagens em manter as boas práticas diárias no exercício da
atividade.
− Na exploração deverão estar disponíveis materiais absorventes para conter eventuais derrames de
óleos e combustíveis.
− Minimização das emissões de H2S através da gestão adequada das atividades pecuárias e dos efluentes
líquidos associados.
− Minimização das emissões de partículas (PM10) através da manutenção regular dos sistemas de
ventilação.
− Manutenção das melhores condições de conservação, higiene e limpeza das instalações pecuárias, por
forma a minimizar a emissão de odores indesejáveis e de partículas (PM10) provenientes das atividades
pecuárias.
− Os equipamentos com emissões para o exterior, deverão ser submetidos a manutenção e revisão
periódica, de modo a garantir o cumprimento dos limites legais de emissão sonora.
− Deverão ser garantidas condições de comodidade e conforto aos animais, de modo a minimizar o ruído
produzido pelos mesmos.
− Deverá ser mantida a cortina arbórea existente entre a área do projeto e povoação de Casais do
Brejo.

Gestão de
resíduos

− Deverá ser implementado um sistema de gestão de resíduos por forma a garantir uma correta
separação de resíduos e posterior reencaminhamento a destino final adequado.
− Os meios de deposição temporária de resíduos deverão garantir a proteção dos solos, águas
superficiais e subterrâneas pelo, que deverão ser colocados em locais devidamente
impermeabilizados, planos, protegidos da pluviosidade e afastados das linhas de drenagem.
− A armazenagem temporária dos sólidos provenientes do separador, deve ser efetuada no local
designado (fossa nitreira), não devendo ser ultrapassada a capacidade de armazenamento desta
estrutura.
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Ações do projeto

Medidas de minimização na fase de funcionamento

Produção e gestão
de efluentes

− Deverá ser garantida uma boa exploração do sistema de armazenamento de efluentes, monitorizando
a possível existência de fugas.

pecuários

− Manutenção dos sistemas de tratamentos dos efluentes líquidos.

Valorização

− Aplicação do efluente nos locais, nas quantidades e na periodicidade adequados, tendo em
consideração o estipulado no Plano de Gestão de Efluentes Pecuário e no plano de culturas definido
para a Valorização Agrícola de Efluentes Pecuários, por forma a evitar contaminações do solo e dos
recursos hídricos, dando cumprimento ao “Código das Boas Práticas Agrícolas” (MADRP, 1997) e à
legislação específica para a gestão de efluentes pecuários.

agrícola de
efluentes
pecuários

− Deverá ser implementado o Plano de Cultura de forma rigorosa, respeitando as áreas de espalhamento
e deixando livres as áreas condicionadas.
− Sempre que possível deve ser evitado o espalhamento do efluente nos meses de inverno, quando os
níveis de precipitação são mais elevados, e sempre que ocorram condições de precipitação, o que
potencia o aumento da lixiviação dos nutrientes, especialmente quando ocorrem chuvadas intensas e
prolongadas, e de modo a minimizar o risco de contaminação das águas dos aquíferos mais profundos.
− Planear a adequada aplicação dos efluentes no solo e efetuar um registo rigoroso, por parcela, das
quantidades aplicadas anualmente, a sua composição e características, método de aplicação, assim
como o registo da eventual aplicação de outros materiais fertilizantes.
− Realização de análises aos solos, de acordo com o estabelecido no anexo VI da Portaria n.º 631/2009.
− As zonas de espalhamento devem respeitar as distâncias de segurança em relação a linhas de água e à
captação de água, além de ter em consideração a proximidade com as localidades e as direções dos
ventos predominantes.
− Aplicar o efluente no solo com recurso a equipamentos que funcionem a baixa pressão, para reduzir as
perdas de azoto por volatilização e a libertação de odores, ou, sempre que possível e aplicável,
utilizar equipamentos que permitam a injeção do efluente na camada arável do solo.
− Sempre que possível, manter e reforçar plantações de espécies ripícolas junto às linhas de água, em
locais onde eventualmente possam ocorrer escorrências de efluentes.

Quadro 7.3 – Medidas a implementar na FASE DE DESATIVAÇÃO.
Ações do projeto

Medidas de minimização na fase de desativação

Antes do início da

− Elaboração de um plano de gestão de resíduos por forma a garantir o destino adequado dos resíduos
produzidos.

desativação
Desmantelamento
dos
equipamentos/
Desativação da
lagunagem

− Deverá ser proibida a deposição de resíduos lixiviáveis a céu aberto, por forma a evitar o
arrastamento pelas águas pluviais de substâncias nocivas ao ambiente.
− Após a remoção dos equipamentos e desativação da lagunagem, o terreno deverá sempre que possível
adquirir formas geomorfológicas o mais próximo possível das naturais e concordantes com a
envolvente.
− Deve ser feita a rega e humidificação do solo.
− O transporte dos escombros deve ser devidamente acondicionado e a zona de circulação de veículos e
máquinas pesadas deve ser molhada regularmente.
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8

Lacunas técnicas e de conhecimento
Não foram encontrados valores de referência de qualidade do ar para o N2O e CH4.
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9

Conclusões
Terminado o trabalho, e em jeito de balanço, é o momento de se sintetizarem as
principais conclusões das análises efetuadas.
Começamos por relevar que o projeto da Ampliação da Exploração Suinícola Quinta
da Achada não apresenta impactes ambientais suscetíveis de preocupação. Todos os
meios recetores sofrem impactes negativos de baixa significância ou negligenciáveis.
O projeto apresenta ainda efeitos positivos na socioeconomia, por contribuir para a
dinamização da economia local.
O controlo do impacte do projeto no ambiente está no entanto dependente do
rigoroso cumprimento do Código de Boas Práticas Agrícolas e do Plano de Gestão de
Efluentes Pecuários que prevê a aplicação do chorume nos terrenos agrícolas do
proponente. Os sólidos separados do efluente líquido poderão ser aplicados nos
terrenos do proponente ou vendidos para outras explorações agrícolas da região.
Face à necessidade de um rigoroso controlo do funcionamento do projeto são
propostos planos de monitorização para que se possa determinar de forma
sistemática a eficácia das medidas de minimização implementadas, permitindo, caso
se justifique, a adoção de outras medidas que possam corrigir possíveis impactes
residuais. Assim, são propostos para a fase de funcionamento planos de
monitorização para as componentes recursos hídricos subterrâneos, ambiente sonoro
e resíduos.
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