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PREÂMBULO

A BIOCONTROL, Gestão de Sistemas e Controlo Ambiental, Unipessoal Lda. em parceria com
a AMBIENTAR, Consultores em Ambiente Lda., elaboraram o presente Estudo de Impacte
Ambiental (EIA), entre fevereiro e agosto de 2015, relativo ao licenciamento da Exploração
AGROVIA Sociedade Agro Pecuária, S.A., com atividade dedicada à produção de gado bovino
e produção e comercialização de leite. Atualmente, a exploração apresenta um efetivo total de
339 animais (203 vacas em produção, 97 novilhos e 39 vitelos, correspondendo a um efetivo
médio de 317,40 Cabeças Normais (CN), com a Licença de Exploração (REAP) nº634/2011 e
pretende-se o licenciamento (aumento) desta exploração para um efetivo de 900 animais (400
vacas em produção, 300 novilhos e 200 vitelos), a que corresponde 740CN, em regime de
produção intensiva.
O EIA foi desenvolvido em conformidade com a legislação em vigor, nomeadamente o DecretoLei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, que estabelece o novo Regime Jurídico de Avaliação de
Impacte Ambiental (AIA), retificado pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março, e a Portaria
nº 330/01, de 2 de abril.
O Estudo de Impacte Ambiental apresenta a seguinte constituição:


VOLUME 1/4 - RESUMO NÃO TÉCNICO



VOLUME 2/4 - RELATÓRIO



VOLUME 3/4 – ANEXOS TÉCNICOS



VOLUME 4/4 - ANEXO CARTOGRÁFICO
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Apresenta-se a equipa responsável pela elaboração do EIA, tendo a sua elaboração decorrido
entre fevereiro e agosto de 2015.
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1

Enquadramento e Justificação do Projeto

Refere-se o presente documento ao Estudo de Impacte Ambiental (EIA) para o licenciamento
de uma exploração agropecuária, designada por AGROVIA – Sociedade Agro Pecuária, S.A,
em fase de licenciamento ambiental, localizada na Quinta da Cortiçada, União de Freguesias
de Outeiro da Cortiçada e Arruda dos Pisões, concelho de Rio Maior.
A AGROVIA SA pretende licenciar uma unidade com capacidade para um efetivo total de 900
animais correspondente a 400 vacas em produção, 300 novilhos e 200 vitelos, tal como já
havia sido referido anteriormente. A exploração apresenta uma área de 27,8 ha, prendendo-se
a sua atividade com a produção bovina de leite.
Pretende a AGROVIA SA, exploração existente e em laboração desde o início de 1992,
proceder ao licenciamento ambiental da sua exploração, no que se refere à produção de gado
bovino sem, no entanto, proceder a quaisquer atividades construtivas ou de ampliação das
suas instalações.
Além das parcelas situadas na Quinta da Cortiçada, o proprietário da exploração disponibiliza
ainda cerca de 218 ha para espalhamento do efluente, com vista à valorização agrícola do
mesmo e do tamisado e estrume da pecuária, onde são praticadas culturas agrícolas como o
milho, azevém, aveia, vinha e eucalipto.
O presente EIA vem dar cumprimento à obrigatoriedade prevista pela legislação em vigor, de
elaboração de uma avaliação de impacte ambiental no decurso do licenciamento ambiental
tendo em conta o estabelecido no Decreto-Lei n.º 81/2013, de 14 de junho que define o Novo
Regime de Exercício da Atividade Pecuária (NREAP), para instalações para criação intensiva
para mais de 600 bovinos, em acordo também com o disposto no Decreto-Lei n.º 151B/2013,
de 31 de outubro, que estabelece o regime jurídico da avaliação de impacte ambiental dos
projetos públicos e privados suscetíveis de produzirem efeitos significativos no ambiente.

2
2.1

Caracterização da Exploração
Localização

A exploração agropecuária da AGROVIA SA localiza-se na Quinta da Cortiçada, União de
Freguesias de Outeiro da Cortiçada e Arruda dos Pisões, concelho de Rio Maior, sub-região da
Lezíria do Tejo e região do Alentejo. No Anexo I apresenta-se o Desenho 1, com a inserção da
exploração face ao concelho e território envolvente. Na figura seguinte consta a localização da
exploração sobre extrato da carta militar.
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Figura 1 – Localização da exploração AGROVIA sobre carta militar

2.2

Caracterização da Exploração

A Quinta da Cortiçada apresenta uma área total aproximada de 27,8 ha, abrangendo parcelas
com uso distinto, ocupadas em cerca de 19,29 ha por pastagens e culturas temporárias (milho,
azevém, aveia), em cerca de 3,50 ha pelas instalações agropecuárias (incluindo charca de
água para irrigação e lagoas de retenção), 2,01 ha por espaços florestais e cerca de 1 ha pela
área social, apresentando a restante área uma ocupação diversa (estradas/caminhos, linha de
água, etc.). A produção arvense tem como objetivo final a produção de silagem para
alimentação animal.
Trata-se de uma exploração já existente e devidamente licenciada dispondo atualmente de um
efetivo total de 339 animais (203 vacas em produção, 97 novilhos e 39 vitelos).
O acesso ao interior da exploração é feito, a partir da EM583, por estrada não pavimentada
nalguns troços, de uso e acesso exclusivo a trabalhadores e outras entidades devidamente
autorizadas para o efeito.
A exploração é constituída por várias edificações, ou espaços dispersos, de acordo com o
seguinte zonamento:
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•

Zona I-Estábulo I (sistema de logetes), Maternidade, Hospital e Outros

•

Zona II-Escritórios, Sala de Ordenha e Parque de Espera

•

Zona III- Estábulo2 (sistema de logetes) e Viteleiro I

•

Zona IV-Parque de recria/engorda, Viteleiro II, Moagem, Silos e Galinheiro

•

Zona V-Parque de novilhas e vacas secas

•

Zona VI- Placa de estrume e necrotério

No quadro seguinte referem-se os principais edifícios, bem como a respetiva tipologia e área
coberta. Além dos edifícios, surgem ainda outros elementos construídos na AGROVIA
referindo-se, entre outros, a charca de água para irrigação, as lagoas de retenção de chorume,
o pivot de rega, o furo de captação de água subterrânea, a báscula e o posto de abastecimento
de combustível agrícola, conforme apresentado no desenho constante do Anexo II, com a
Planta de Implantação da Exploração.
Quadro 1 - Principais edifícios
2

Tipologia

Área Coberta (m )

Estábulo I com camas

2.400,00

Maternidade, “Hospital” (Enfermaria)

711,00

Parque de espera para ordenha

494,00

Salas de Ordenha / Depósitos de Leite / Escritório

296,00

Estábulo II com camas

1.012,00

Viteleiro I

595,00

Placa de Estrume

400,00

Pavilhão de Vacas Secas e Novilhas

1.240,00

Silos para ensilagem cobertos

1.651,00

Separador de sólidos e líquidos

81,42

Pavilhão de Recria/Engorda

1.303,00

Viteleiro II

270,00

Moagem

160,00

Galinheiro*

196,00

Casa do Encarregado

96,00

*O edifício em questão constitui uma dependência da casa do caseiro, para criação de aves
para consumo próprio

Os estábulos da Exploração Agropecuária AGROVIA apresentam uma área total de 3.412 m 2
repartida em dois estábulos designados como “Estábulo I com Camas”, com 2.400 m 2 e
“Estábulo II com Camas”, com 1.012 m2.
A estrutura de ambos os estábulos é metálica com o piso em massame armado. As paredes
são em alvenaria de tijolo furado e reboco. Qualquer um destes estábulos está provido de
“logetes”, para melhor estabulação dos animais.
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Os parques que fazem parte dos estábulos encontram-se devidamente cimentados e com
corredores de limpeza para facilitar a manutenção das instalações.
Os estábulos são limpos diariamente, através de um sistema mecânico de rodos, promovendo
assim o arrastamento do chorume para a fossa.
Junto a estas instalações encontra-se situada uma sala de ordenha, com capacidade para 10
vacas.
A instalação possui 3 tanques de refrigeração de leite com as capacidades de 14.000, 12.000 e
3.000 litros. O sistema de condução do leite até aos tanques de refrigeração é por conduta. A
lavagem do equipamento da sala é totalmente automatizada
As imagens seguintes permitem a perceção de algumas das infraestruturas existentes na
exploração.

Figura 2 - Interior de estábulo I

Figura 3 - Sala de ordenha

O sistema de alimentação da Exploração Agropecuária AGROVIA dispõe de 3 silos para
armazenar ração, com capacidade de 15t cada. A quantidade de ração consumida anualmente
é cerca de 4.325 toneladas, sendo o sistema de alimentação totalmente automatizado. A
alimentação dos bovinos caracteriza-se por tipos de ração diferenciados de acordo com o
tempo de vida, sendo que é cumprido integralmente o programa estipulado pela fábrica da
ração.
A exploração dispõe ainda de duas áreas designadas como “Silos para Forragem” e “Silos para
2

Ensilagem Cobertos” com uma área total de implantação de 2.871m .
A Exploração Agropecuária AGROVIA possui um furo vertical bem como uma Charca (Figura
4), devidamente licenciados, de onde provem a água utilizada para rega das parcelas agrícolas
(charca), bem como para consumo nas instalações existentes, nomeadamente para
abeberamento animal e lavagens.

Pág. │7│
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO LICENCIAMENTO DA EXPLORAÇÃO AGROPECUÁRIA - AGROVIA

VOLUME 1/4 – RESUMO NÃO TÉCNICO

O abastecimento de energia elétrica para a exploração é feito através de ligação à Rede
Elétrica Nacional por meio de um posto de transformação, existindo depois a derivação para os
vários pavilhões que integram a exploração.
A gestão de efluentes produzidos é realizada de acordo com o Plano de Gestão de Efluentes
Pecuários (PGEP) efetuado para a Exploração Agropecuária AGROVIA, tendo em conta o
estabelecido no Decreto-Lei n.º 81/2013, de 14 de junho.
De acordo com o PGEP, tendo em conta o número efetivo total de 900 animais, estima-se que
a quantidade média anual de efluente tratado seja de 16.681,6 m 3 (considerando as águas de
lavagem e as águas pluviais provenientes dos parques impermeabilizados a céu aberto), o que
3

corresponde a 45,7m /dia.
A quantidade de tamisados é de 920 toneladas/ano (considerando a eficiência do tamisador de
cerca de 10%), enquanto a quantidade média de estrume é de 2.480 toneladas/ano.
Tal como referido no PGEP, a exploração possui um sistema de tratamento de águas residuais,
provenientes dos parques impermeabilizados, parque de espera e da sala de ordenha,
composto por uma fossa de receção, separador sólido/líquido e duas lagoas de retenção.
O espalhamento e valorização dos efluentes pecuários é feito essencialmente em terrenos
ligados às atividades agrícolas da propriedade, mais propriamente em parcelas com culturas
de aveia, azevém e milho. O efluente tratado é bombeado do sistema de lagunagem para uma
pequena cisterna, sendo posteriormente distribuído pelas parcelas agrícolas.
No que diz respeito aos tamisados e estrume, são transportados para o terreno e distribuídos
através de um reboque espalhador para melhor incorporação no solo.

Figura 4 - Furo e Charca

Figura 5 – Lagoa de retenção de efluentes
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3

Caracterização do Ambiente Afetado pelo Projeto

Segundo a classificação climática de Koppen, a propriedade da

CARACTERIZAÇÃO

AGROVIA, insere-se na categoria Csa - Clima temperado com Inverno

CLIMÁTICA

chuvoso e Verão seco e quente. O clima da região em estudo é do tipo C
(Clima temperado) com temperatura média do ar dos 3 meses mais frios
entre 10ºC e 14ºC (9,2ºC) e a temperatura média do mês mais quente foi
superior a 10ºC em Agosto (22,6ºC). Assim é possível afirmar que existe
uma diferenciação entre as estações do ano, Verão e Inverno.

A área em estudo localiza-se na Orla Ocidental Portuguesa, constituída
por três grandes unidades geológicas, com características morfológicas
muito diferenciadoras. Entre elas encontra-se a Bacia do Tejo, onde está

GEOMORFOLOGIA,

GEOLOGIA E
SISMICIDADE

inserida a área em estudo.
A zona em estudo apresenta uma predominância de unidades de Arenitos
de Ota, bem como aluviões que se instalam junto às linhas de água. É
possível constatar a proximidade da unidade de Calcários de Santarém e
Almoster.

A área de estudo insere-se na sub-bacia do Rio Maior, com uma área de
923 km2. A área da exploração agropecuária em análise é drenada por
afluentes ao troço final da ribeira da Espinheira e por um pequeno troço

ÁGUAS
SUPERFICIAIS E
SUBTERRÂNEAS

desta ribeira (área da bacia 12,70 km 2), afluente da margem direita da
ribeira de Alcanede (área da bacia 89,30 km 2).
Relativamente à qualidade da água superficial, no rio Maior, a jusante da
confluência com a ribeira de Alcanede e a jusante das afluências da
exploração agropecuária, existe uma estação de monitorização da
qualidade da água. Os dados de qualidade para esta estação permitem
concluir que os parâmetros responsáveis pela má classificação estão
normalmente

associados

a

contaminação

de

origem

antrópica,

possivelmente decorrentes de descargas ou lixiviação de compostos
orgânicos com elevadas cargas em nutrientes.
Em termos de recursos hídricos subterrâneos a exploração AGROVIA
insere-se no sistema aquífero T1 Bacia do Tejo-Sado/Margem Direita.
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Trata-se de um sistema multicamada, do tipo poroso, fissurado e cársico. É
constituído por um aquífero carbonatado representado por calcários mais
ou menos margosos e margas, e por depósitos detríticos, nos quais
predominam os arenitos.
Quanto a fontes de poluição, no concelho de Rio Maior destaca-se a
atividade pecuária, em especial as suiniculturas e aviculturas, e a agroindústria, em particular os lagares.

A área em estudo corresponde a uma zona cujos solos apresentam
limitações para o uso agrícola. Importa referir que os solos de maior

SOLOS E
USOS DO SOLO

aptidão e produtividade agrícola presentes no concelho, que beneficiam de
proteção legal através do regime da Reserva Agrícola Nacional, são pouco
extensos e correspondem essencialmente aos vales das principais linhas
de água, não se verificando a sua presença na área da AGROVIA.
A Quinta da Cortiçada, além das construções existentes de diferente
tipologia, caracteriza-se no uso do solo pela presença de parcelas de uso
agrícola intensivo, com sistema de rega, sendo que na envolvente é
possível observar a presença significativa de pinheiro bravo e eucaliptal,
sobretudo nos terrenos a norte e a oeste. As parcelas com uso agrícola
estão ocupadas por pastagens e culturas temporárias (milho, azevém,
aveia). De referir a presença de uma pequena mancha florestal situada no
limite nordeste, numa zona mais declivosa, com pinheiro e eucalipto.

A área em estudo localiza-se numa zona de características rurais. As

QUALIDADE DO

fontes emissoras identificadas, responsáveis por possíveis alterações na

AR

qualidade do ar, correspondem essencialmente ao tráfego que circula nas
vias existentes (EM 583 e caminhos municipais vários), referindo-se como
potenciais recetores as habitações mais próximas. Assinala-se, ainda,
como uma das fontes de poluição para a zona, entre outras explorações
agropecuárias que se encontram a distâncias mais significativas, a
existência de uma exploração localizada cerca de 700m a sudoeste da
exploração em estudo.

A exploração pecuária enquadra-se numa área maioritariamente rural. A

RUÍDO

envolvente da área em estudo não está classificada nos termos do
Regulamento Geral do Ruído relativo à prevenção e controlo da poluição
sonora. Pode-se considerar esta área como calma, onde o ruído existente
Pág. │10│
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO LICENCIAMENTO DA EXPLORAÇÃO AGROPECUÁRIA - AGROVIA

VOLUME 1/4 – RESUMO NÃO TÉCNICO

tem origem principalmente em fontes rodoviárias (EM 583 e caminhos
municipais vários). Como principais recetores sensíveis foram identificadas
algumas habitações localizadas na envolvente da exploração, a distâncias
superiores a 400m.

Figura 6 – Rede viária na envolvente da AGROVIA
No que se refere à fauna, a área em estudo apresenta uma grande

COMPONENTE

diversidade de espécies de mamíferos, embora a ocorrência de espécies

ECOLÓGICA

com valor conservacionista, à exceção da lontra e do morcego, seja pouco
provável. No que se refere à avifauna considera-se potencial a presença
de algumas espécies com valor conservacionista, podendo ainda ser
potencialmente

observada

a

presença

de

espécies

de

anfíbios.

Relativamente à flora, a área em estudo apresenta uma ocupação florestal
de caracter misto, com a presença de povoamentos florestais com
predominância de eucalipto, por vezes misto com pinheiro-bravo e matos.
Também é possível constatar-se a presença de zonas menos densas,
clareiras e vegetação ripícola nas margens da linha de água.

A exploração da Agrovia surge numa zona de fronteira entre duas

PAISAGEM

Unidades de Paisagem distintas, designadas como - “Colinas de Rio Maior
- Ota” e “Colinas do Ribatejo”, caracterizadas essencialmente por um
relevo ondulado e por um uso florestal dominante (eucaliptal e pinhal).
Considerou-se que a paisagem envolvente à Exploração da Agrovia
apresenta qualidade visual média, apesar de não constituir uma paisagem
singular e apresentar reduzida complexidade.
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Caracteriza-se por uma estrutura visual heterogénea, transmitindo uma
sensação de alguma diversidade, pela sua morfologia e pela ocupação do
solo.
De realçar como elementos de valorização visual, os importantes vales
agrícolas da Ribeira de Alcanede e Ribeira das Alcobertas devido ao
contraste cromático e formal com o espaço envolvente, bem como pela
presença das respetivas galerias ripícolas.
Considera-se que a paisagem em análise apresenta média capacidade de
absorção visual, devido sobretudo ao relevo ondulado aliado à presença
marcante de manchas florestais (constituem barreiras visuais fracionadas),
o que faz com que a bacia visual da exploração pecuária seja confinada.
Esta classificação deve-se também ao facto do número de potenciais
observadores não ser significativo.

Figura 7 - Paisagem envolvente à exploração agropecuária
A Quinta do Paraíso dista cerca de 1,5 km da localidade de Outeiro da

COMPONENTE

Cortiçada, e cerca de 10 km de Rio Maior.

SOCIAL E

Em termos demográficos, verifica-se que o município de Rio Maior

ECONÓMICA

apresenta no último período intercensitário (entre 2001 e 2011) uma
evolução populacional positiva mas pouco significativa, altura em que
passou de 21.110 para 21.192 residentes.
Internamente, o concelho de Rio Maior apresenta uma evolução
demográfica por freguesia com tendência generalizada para a redução da
população. De entre as freguesias que o compõem, destaca-se a freguesia
de Outeiro da Cortiçada (-18,7%), como uma das que maiores perdas
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registou.
Quanto à população empregada por sector de atividade, verifica-se que o
maior sector empregador é o sector terciário (económico), que emprega
cerca de 39% da população do concelho e 35% da população da freguesia
de Outeiro da Cortiçada.
Quando analisada a população concelhia empregada por sector de
atividade económica (CAE Rev. 3), o concelho de Rio Maior apresenta
como principais atividades empregadoras a indústria transformadora
(20,5%), seguindo-se o comércio por grosso e a retalho, reparação de
veículos automóveis e motociclos (19,3%) e o setor da construção (8,6%).
Na freguesia objeto de avaliação - Outeiro da Cortiçada a estrutura de
população empregada por atividade segue a tendência concelhia.
Em termos de equipamentos e infraestruturas básicas, refere-se que o
concelho de Rio Maior encontra-se no limite da sub-região de Lezíria do
Tejo mas é servido pelos mesmos sistemas da Região do Oeste.
Em termos de acessibilidades, o concelho de Rio Maior apresenta um
enquadramento favorável nos acessos de importância nacional, dada a
proximidade a importantes eixos tais como:


Autoestrada A15, que liga a autoestrada A8 à autoestrada A1,
perfazendo a ligação do Litoral Oeste à principal via de acesso ao
Norte do País;



Estrada Nacional 114, que liga a cidade das Caldas da Rainha à
cidade de Almeirim;



EN1/IC2, que liga Lisboa ao Norte do País.

A exploração da Agrovia é servida pela EM 583 que, na zona em estudo,
liga Outeiro da Cortiçada a Casais da Cortiçada (ver Figura 6), bem como
com a estrada de Vale de Marinhais

De acordo com o Plano Diretor Municipal (PDM) de Rio Maior, e face à

PLANEAMENTO E

respetiva Planta de Ordenamento, verifica-se que a Quinta da Cortiçada,

ORDENAMENTO DO

onde se localiza a Agrovia, insere-se parcialmente em Áreas com Aptidão

TERRITÓRIO

para Sistemas Agrícolas Intensivos, parcialmente em Área Especial de
Recuperação Ambiental e ainda em Áreas de Floresta de Produção. As
construções da exploração, mais concretamente, inserem-se quase na sua
totalidade em Áreas de Aptidão para Sistemas Agrícolas Intensivos.
Relativamente às condicionantes identificadas pela análise das cartas
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constantes do PDM, é possível verificar que na Quinta da Cortiçada existe
a norte uma área inserida em Áreas Integrantes em Reserva Ecológica
Nacional. A figura seguinte representa um extrato da carta da REN
aprovada para o concelho de Rio Maior e nela pode observar-se a
implantação do projeto em áreas da REN.

Figura 8 - Sobreposição de Exploração com Áreas de Reserva
Ecológica Nacional (Fonte:CCDR LVT)
Embora na Carta de Condicionantes do PDM de Rio Maior esteja
assinalada uma mancha de montado de sobro, incluída parcialmente no
limite sul da exploração da Agrovia, não foi detetada a sua presença dentro
do perímetro que define a exploração, quando do reconhecimento de
campo efetuado em março de 2015.

Em relação ao Património Classificado, o conjunto patrimonial classificado

PATRIMÓNIO

ao abrigo da legislação nacional, referente ao concelho de Rio Maior, conta

ARQUITETÓNICO E

com alguns imóveis, nomeadamente 5 elementos classificados: Gruta em

ARQUEOLÓGICO

Nossa Senhora da Luz, Villa Romana de Rio Maior, Igreja de Santa Maria
Madalena paroquial de Alcobertas e megálito-capela adjacente, Pelourinho
de Azambujeira e Salinas da Fonte da Bica.
No que diz respeito ao património arqueológico, o concelho de Rio Maior,
possui uma enorme riqueza que se traduz em dezenas de sítios, na sua
grande maioria pertencentes ao período Pré-histórico, identificados no
decurso de trabalhos arqueológicos recentes. São precisamente da pré-
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história antiga a grande maioria dos sítios arqueológicos identificados na
freguesia onde se localiza a exploração de bovinos em estudo.
Visto não terem sido identificados elementos patrimoniais para a área de
estudo no decorrer da pesquisa bibliográfica e documental e durante os
trabalhos de prospeção (trabalho de campo), não existem elementos
passíveis de serem avaliados.

4

Identificação e Avaliação dos Potenciais Impactes

Tendo em consideração que o projeto em análise refere-se ao licenciamento (aumento) de uma
exploração agropecuária já existente e em funcionamento - Exploração Agropecuária
AGROVIA - para um efetivo de 900 animais (400 vacas em produção, 300 novilhos e 200
vitelos), e que o aumento em causa não implica novas construções ou qualquer tipo de obra de
beneficiação/aumento das infraestruturas existentes, não tem cabimento proceder à análise de
impactes para a Fase de Construção, uma vez que não irão ocorrer quaisquer tipo de trabalhos
ou ações geradoras de impactes.
Face ao referido anteriormente, neste capítulo pretende-se identificar, caracterizar e avaliar os
impactes que se preveem que venham a ser gerados decorrentes da fase de exploração.
Ao nível do clima, não são expectáveis impactes significativos, e os possíveis surgem
relacionados com o aumento da superfície de reflexão e aumento da irradiação das superfícies.
Ao nível da geomorfologia e geologia, não são expectáveis impactes na fase de exploração.
Relativamente a águas superficiais e subterrâneas, estimam-se impactes negativos na fase
de exploração devido à potencial contaminação de águas e solos, decorrentes da produção e
armazenamento de efluentes, da valorização agrícola de efluentes e de eventuais derrames de
hidrocarbonetos. Consideram-se impactes negativos, mas na sua maioria de média a elevada
relevância e reversíveis.
Relativamente a solos e capacidade de uso do solo, surgem como impactes negativos
eventuais derrames poluentes, de magnitude e significância baixa a média, e como impactes
positivos a fertilização do solo pela aplicação de chorume e tamisado resultante da atividade
pecuária.
Analisando os impactes na qualidade do ar, o impacte mais significativo prende-se com a
atividade rodoviária nos acessos, quer ao nível da libertação de poeiras e partículas
associadas à movimentação das máquinas agrícolas e veículos de transporte, quer também
pela libertação de odores aquando do espalhamento e incorporação do efluente pecuário.
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Relativamente aos odores libertados, proveniente da estabulação dos animais e no
armazenamento de efluentes pecuários e de silagem, é um dos efeitos mais sentido nas
imediações da exploração, nos recetores sensíveis.
Os recetores sensíveis mais afetados correspondem aos moradores das habitações
localizadas a sudeste da exploração, uma vez que a direção predominante do vento é de
quadrante noroeste.
Quanto ao ruído, são esperados impactes negativos relacionados com o funcionamento da
maquinaria afeta à exploração, circulação de pesados para carga e descarga. No entanto,
consideram-se impactes pouco significativos, uma vez que são poucos os recetores sensíveis
na envolvente imediata.
Relativamente aos impactes ecológicos é expectável que na fase de exploração possam
existir impactes negativos decorrentes da circulação de veículos e pessoas com potencial
afetação de vegetação na envolvente.
Quanto aos potenciais impactes na paisagem, o impacte visual da exploração agropecuária
deve-se sobretudo ao conjunto edificado já existente. Refira-se que, mesmo sem a
concretização do projeto em análise, o impacte do mesmo manter-se-ia.
No entanto, as construções já existentes, apesar de se assumirem como volumes com
expressão na paisagem, não potenciam impactes visuais significativos. Mais uma vez é de
realçar que o projeto em avaliação não prevê a construção de novos edifícios e/ou
infraestruturas, nem trabalhos de ampliação/beneficiação das existentes.
Ao nível socioeconómico, resultam como impactes positivos na fase de exploração pela
eventual criação de emprego local, o espalhamento do resultado do tratamento do efluente em
solos agrícolas com vista à melhoria da qualidade dos solos, o reforço da produção e economia
local, que traduzem efeitos positivos, diretos, de reduzida magnitude e significância.
Negativamente surgem impactes relacionados com a circulação de pesados na envolvente. No
entanto, a via de acesso utilizada já de si é frequentada por pesados relacionados com
atividades existentes na envolvente.
Relativamente ao planeamento e ordenamento do território, não são expectáveis impactes
ao nível do ordenamento do território uma vez que a exploração está construída e em
funcionamento e dispõe de licença de exploração.
A nível do património não foram identificados elementos patrimoniais e arqueológicos
passíveis de avaliação na área de intervenção.
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5

Medidas de Mitigação e Recomendações

A proposta de medidas de minimização tem como objetivo considerar soluções concretas para
minimizar os efeitos negativos da implementação do projeto, e avançar com propostas de
valorização dos elementos potencialmente afetados pelo mesmo.
FASE DE EXPLORAÇÃO

M1.

Recomenda-se a aplicação dos efluentes pecuários no solo de modo controlado, em
conformidade com o PGEP, cumprindo todos os parâmetros exigidos quanto ao modo
de aplicação, periodicidade e quantidades utilizadas, considerando o tipo de solo,
estação do ano, cultura existente e condições de drenagem, de forma a evitar
contaminações do solo e das águas superficiais e subterrâneas;

M2.

Recomenda-se a manutenção do bom desempenho do sistema de tratamento,
efetuando para tal uma correta operação de todos os órgãos e adotando as orientações
da manutenção preventiva;

M3.

Recomenda-se a manutenção preventiva de todos os equipamentos eletromecânicos
e viaturas afetas ao sistema de gestão de efluentes, de forma a garantir a sua
operacionalidade;

M4.

Recomenda-se o armazenamento e encaminhamento dos resíduos produzidos na
exploração para os destinos adequados, a fim de serem evitadas situações de produção
de efluentes contaminados;

M5.

Recomenda-se a restrição das movimentações de veículos e máquinas existentes na
exploração aos caminhos existentes e aos locais nos quais seja necessário a sua
presença;

M6.

Recomenda-se a manutenção e reparação de máquinas e equipamentos em
instalações para tal destinadas, devidamente apropriadas com as infraestruturas de
drenagem, recolha e tratamento em caso de derrame;

M7.

Recomenda-se a promoção do uso eficiente da água, procurando adotar sempre que
possível sistemas de limpeza com produções mínimas de efluentes e baixos consumos
de água;

M8.

Recomenda-se o cumprimento das condições estabelecidas na licença de utilização
do domínio hídrico referente ao furo e charca;

M9.

Recomenda-se a implementação de um programa de monitorização e controlo dos
Recursos Hídricos;

M10. Garantir a rotatividade das parcelas a receber efluente de modo a assegurar que não
existe dotação de efluente em excesso e evitar a degradação física, química ou
biológica dos solos e também garantir uma distribuição uniforme do efluente na parcela
a beneficiar;
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M11. O chorume ou o tamisado deverão ser aplicados a uma distância de pelo menos 50
metros de qualquer fonte, poço ou captação de água que se destine a consumo
humano e não deverão ser aplicados a distancias inferiores a 10 metros de qualquer
linha de água;
M12. Garantir a não aplicação de efluente em solos encharcados;
M13. Deverá ser elaborado e seguido um Plano de Monitorização da Qualidade dos Solos,
em locais de deposição de matéria orgânica resultante dos efluentes de exploração;
M14. Garantir a verificação periódica do estado de conservação dos sistemas de
tratamento de águas residuais na exploração, de forma a antecipar eventuais fugas ou
derrames no solo;
M15. Nas infraestruturas devem ser mantidas as boas condições de limpeza e ventilação
de modo a evitar a propagação de odores;
M16. A incorporação dos efluentes no solo deve ser efetuada logo após a sua aplicação de
modo a evitar a libertação de odores;
M17. Utilização de coberturas adequadas aquando do transporte de efluente (chorume e
tamisado) de modo a evitar derrame e dispersão de odores;
M18. Revisão periódica dos veículos e maquinaria para que os níveis de potencia máxima
sonora admissíveis não sejam ultrapassados;
M19. Restringir as atividades ao estritamente necessário nas épocas de reprodução, uma
vez que existe alguma vulnerabilidade à presença de maquinaria e pessoas por parte
dos animais;
M20. Manutenção periódica de máquinas e equipamentos de forma a diminuir o ruido
causado pelas mesmas;
M21. Adoção de medidas adequadas em termos de higiene e segurança no trabalho, bem
como formação contínua do pessoal;
M22. Em termos de resíduos recomenda-se a promoção da separação dos resíduos, e
sempre que possível a sua reciclagem, sendo que todos os resíduos deverão
encaminhados para operador licenciado;
M23. Recomenda-se a elaboração de um plano de gestão de resíduos;
M24. Promover a formação adequada dos colaboradores e funcionários para as boas
práticas de gestão de resíduos, prevenção de riscos e atuações em situação de
emergência;
M25. Contribuir para a regular manutenção das redes de esgotos e de pluviais, de forma a
reduzir eventuais agravamentos do risco de inundação pela falta deficiente gestão dos
seus órgãos;
M26. De forma a prevenir danos sobre eventuais vestígios no decurso de trabalhos de
construção que venham a ocorrer no futuro, e já fora do âmbito do presente EIA,
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recomenda-se o acompanhamento arqueológico da obra, durante todos os trabalhos de
construção de estruturas e modulação do terreno que impliquem a remoção e o
revolvimento do solo, como a desmatação, decapagens superficiais, preparação e
regularização do terreno e a escavação no solo e subsolo. A adoção de medidas de
minimização específicas como o registo, sondagens e escavações arqueológicas
deverão ser determinadas conforme o resultado deste acompanhamento.

6

Conclusões

O presente EIA foi desenvolvido em conformidade com a legislação atual em vigor relativa ao
procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental, nomeadamente o Decreto-Lei nº 151B/2013, de 31 de Outubro, bem como em consideração pelas disposições previstas pela
Portaria nº 330/2001, de 2 de abril.
A metodologia definida permitiu identificar, definir e avaliar os impactes ambientais decorrentes
do aumento da Exploração Agropecuária AGROVIA para um efetivo de 900 animais (400 vacas
em produção, 300 novilhos e 200 vitelos), em regime de produção intensiva, assim como
propor as respetivas medidas de minimização de impactes. O presente EIA considerou na sua
base de elaboração e estruturação, entre outros documentos legais e técnicos, o estabelecido
pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), como critérios técnicos e de observância de
conteúdo da respetiva conformidade com a fase de Avaliação (www.apambiente.pt).
Importa ainda referir que, embora não se perspetive à partida um horizonte temporal para a
desativação da Exploração Agropecuária AGROVIA, foram analisados os potenciais impactes
para a fase de desativação. No entanto, se tal acontecer, será efetuado um plano de
desativação onde se considerará ou a reafectação das instalações a outros usos ou um plano
de demolição e renaturalização da área de implantação da exploração.
O presente EIA teve por objetivo caracterizar e identificar os impactes ambientais, na fase de
exploração/funcionamento, para os descritores biofísicos e socioeconómicos, decorrentes do
aumento do número de animais da Exploração Agropecuária AGROVIA, no âmbito do seu
processo de licenciamento ambiental.
Da análise efetuada para os vários descritores ambientais, foram identificados como principais
impactes ambientais aqueles que se referem de seguida:


Alguns impactes e efeitos negativos ao nível de ruído, qualidade do ar e de
acessibilidades, no entanto de reduzida magnitude e significância, dada a presença pouco
significativa de recetores sensíveis na envolvente imediata da exploração e dos caminhos
utilizados para o efeito;

Pág. │19│
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO LICENCIAMENTO DA EXPLORAÇÃO AGROPECUÁRIA - AGROVIA

VOLUME 1/4 – RESUMO NÃO TÉCNICO



Eventual contaminação de águas e solos associada à produção e armazenamento de
efluentes,

à valorização agrícola de efluentes e por eventuais derrames de

hidrocarbonetos;


Elevada produção de resíduos, no entanto, dadas as condições de tratamento dos
efluentes resultantes da atividade, este impacte é minimizado e contrariado através do
aproveitamento por valorização agrícola de efluentes em parcelas destinadas à produção
agrícola, considerando-se que esta prática pode vir a surtir efeitos positivos na melhoria da
produtividade e capacidade dos solos.

Face às situações de impacte ambiental negativo mais significativo, foram propostas as
devidas recomendações e medidas de minimização. De entre as medidas destacam-se
aquelas que se direcionam com a necessidade de elaboração de um Plano Geral de
Monitorização para as componentes Recursos Hídricos, Solos e Resíduos, com vista ao
controlo e acompanhamento dos padrões qualitativos das influências da exploração no tempo e
no espaço.
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ANEXO II
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