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SIGLAS E ACRÓNIMOS
AE

Área de estudo da ampliação da Herdade do Pessegueiro

AI

Área de incidência do projecto

AIA

Avaliação de Impacte Ambiental

APA

Agência Portuguesa do Ambiente

CCDRA

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo

CGP

Carta Geológica de Portugal

CMAS

Câmara Municipal de Alcácer do Sal

CMP

Carta Militar de Portugal

CN

Cabeças Normais

COS

Carta de Ocupação do Solo

DGT

Direção Geral do Território

DGPC

Direcção-Geral do Património Cultural

DRAPAL

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo

DRCA

Direcção Regional de Cultura do Alentejo

EIA

Estudo de Impacte Ambiental

ERPVA

Estrutura Regional de Proteção e Valorização Ambiental

GEE

Gases com Efeito de Estufa

GTFGAS

Gabinete Técnico Florestal de Grândola/Alcácer do Sal

ICNF

Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas

IGP

Instituto Geográfico Português

PBH

Plano de Bacia Hidrográfica

PDM

Plano Diretor Municipal

PGRH Tejo

Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo

PMDFCI

Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios

PROF

Plano Regional de Ordenamento Florestal

PROT

Plano Regional de Ordenamento do Território

PSRN

Plano Sectorial da Rede Natura

REAP

Regime do Exercício da Atividade Pecuária

RJAIA

Regime Jurídico da Avaliação de Impacte Ambiental

RNT

Resumo Não Técnico

RS

Relatório Síntese

SCE

Serviços Cartográficos do Exército

SNIT

Sistema Nacional de Informação Territorial

SRH

Sub-região Homogénea

UHP

Unidade Homogénea de Planeamento

ZPE

Zona de Proteção Especial
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ZE

Zona envolvente
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1. Introdução
O presente documento constitui o Relatório Síntese (RS) do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) da
Exploração Agropecuária da Herdade da Asseiceira, em fase de projeto de execução, propriedade da
empresa Sementinfinita, Lda., o proponente.
A exploração tem como atividade principal a produção leiteira e como atividade secundária a
produção agrícola destinada à obtenção de forragens para alimentação do gado e à obtenção de
produtos hortícolas para exportação. Está localizada no concelho de Alcácer do Sal, em área
integrante do Sítio Comporta-Galé (PTCON0034) pertencente à Rede Natura 2000.
A atividade pecuária é atualmente desenvolvida com um efetivo base de 400 vacas leiteiras, que o
proponente pretende aumentar e licenciar. É também pretendida a construção de novas instalações
e infraestruturas, algumas das quais já em fase de execução, e a realização de alterações em algumas
das instalações existentes.
Dada a configuração do Projeto e a sua localização, o mesmo encontra-se sujeito a procedimento de
avaliação de impacte ambiental (AIA) nos termos da alínea e), do nº 1, do anexo II, do Decreto-Lei nº
151-B/2013, de 31 de Outubro, que estabelece o Regime Jurídico da Avaliação de Impacte Ambiental
(RJAIA). O presente EIA visa, portanto, dar cumprimento a este requisito legal e simultaneamente
pelo Regime do Exercício da Atividade Pecuária (REAP), que condiciona o licenciamento da atividade
à realização de uma AIA.
A avaliação do EIA é da responsabilidade da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional
do Alentejo (CCDRA) que intervirá no processo como Autoridade de AIA, em conformidade com o
disposto na alínea b) do nº 1 do artigo 8º do RJAIA.
O licenciamento da atividade, por sua vez, é da responsabilidade da Direção Regional de Agricultura
e Pescas do Alentejo (DRAPAL) que intervirá como entidade licenciadora, em conformidade com o
referido no nº 1 do artigo 8º do Decreto-Lei nº 81/2013, de 14 de Junho, com as alterações
introduzidas pela Declaração de Rectificação nº 31/2013, de 24 de julho, que estabelece o REAP.
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2. Enquadramento legal
O REAP, através do disposto na alínea b), do nº 1, do artigo 29º, determina que as alterações
efectuadas à atividade pecuária encontram-se sujeitas a novo licenciamento quando delas resultar a
ultrapassagem dos limiares estabelecidos no RJAIA ou a verificação de outras condições previstas no
referido regime jurídico que determinem a necessidade de AIA.
Considerando a localização geográfica da exploração numa área sensível enquadrável na subalínea
ii), da alínea a), do artigo 2º do RJAIA, e por força da aplicação do disposto na alínea e), do ponto 1,
do anexo II: Instalações de pecuária intensiva com efetivo ≥ 250 bovinos, verifica-se que a mesma
encontra-se obrigatoriamente sujeita a AIA.
Nestes termos, o presente EIA tem enquadramento em ambos os regimes legais, configurando-se
simultaneamente como um requisito formal e um elemento instrutório a apresentar à entidade
licenciadora no âmbito do novo processo de licenciamento da atividade a que o proponente é
obrigado, em cumprimento do estipulado na Secção I, do Anexo III, do REAP.
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3. Equipa técnica e período de execução do EIA
O EIA da Exploração Agropecuária da Herdade da Asseiceira foi elaborado pela empresa TTerra –
Engenharia e Ambiente, Lda. com recurso à equipa técnica constante no Quadro 1.
A elaboração do EIA decorreu durante o período compreendido entre Março de 2014 e Abril de
2015.
Quadro 1: Constituição da equipa técnica.
Elementos

Formação/Qualificação

Participação

Maria João
Figueiredo

Pós-graduações em Higiene e Segurança
no Trabalho, Eng. Sanitária e Gestão
Lic. em Eng. dos Recursos Hídricos

Coordenação geral do EIA
Controlo de Qualidade
Descritores: Socioeconomia, Gestão de
Resíduos, Qualidade do Ar e Ambiente
Sonoro

Maria Antónia
Figueiredo

Doutoranda em Alterações Climáticas e
Políticas de Desenvolvimento Sustentável
Mestre em Engenharia do Ambiente
Pós-graduada em Hidráulica e Recursos
Hídricos
Pós-graduada em Eng. Sanitária
Lic. Eng. dos Recursos Hídricos

Revisão do EIA
Descritores: Clima, Geologia e
Geomorfologia, Recursos Hídricos e
Qualidade da Água

Helena Abelha

Lic. em Arquitectura Paisagista

Descritores: Solos, Flora e Vegetação,
Fauna, Ordenamento do Território, Uso
Atual do Solo e Paisagem

Paulo Ribeiro

Licenciando em Eng.ª Informática e de
Computadores
Mestre em Ciência e Sistemas de
Informação Geográfica
Lic. em Ciências do Ambiente

Produção cartográfica

Carlos Chaves

Arqueólogo

Património Histórico e Arqueológico

Joana Garcia

Arqueóloga

Património Histórico e Arqueológico

Componentes externas
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4. Descrição de antecedentes
Em Dezembro de 2009, o proponente apresentou uma candidatura ao Programa de
Desenvolvimento Rural (PRODER), enquadrado na Ação 111 - Modernização e Capacitação das
Empresas, com vista à construção de novas instalações e infraestruturas, designadamente uma sala
de ordenha automática, um pavilhão de alimentação animal e um silo em betão, e à aquisição de
novos equipamentos (trator agrícola).
Em Novembro de 2010, na sequência desta candidatura, o ex-Instituto da Conservação da Natureza e
da Biodiversidade, atual Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), na qualidade de
entidade responsável pela gestão da Rede Natura 2000 e de acordo com o previsto no nº 3, do artigo
10º, do Decreto-Lei nº 49/2005, de 24 de Fevereiro, emitiu um parecer favorável condicionado ao
projeto submetido e requereu a sua sujeição um procedimento de análise de incidências ambientais
(Documento 1, Anexo I).
Em Dezembro de 2010, o proponente remeteu à DRAPAL um pedido de regularização ao abrigo do
então vigente Decreto-Lei nº 214/2008, de 10 de Novembro, com vista à obtenção da licença para o
exercício da atividade pecuária – classe 1. Em Fevereiro de 2011, esta entidade emitiu uma certidão
de regular instrução do pedido, a qual legitimou o proponente para o desenvolvimento da atividade
pecuária até à emissão da decisão final (Documento 2, Anexo I).
Em Fevereiro de 2013, e em resposta ao solicitado pelo ICNF, foi apresentado o Estudo de Incidências
Ambientais do Projeto de Ampliação da Exploração Pecuária da Unidade de Produção da Asseiceira,
cuja elaboração foi assegurada pela TTerra – Engenharia e Ambiente, Lda., tendo o mesmo sido
aprovado em Abril desse ano.
Uma vez que as instalações objecto de avaliação de incidências ambientais não dispunham de
licenciamento, o proponente deu também início a um processo de legalização das construções junto
da Câmara Municipal de Alcácer do Sal (CMAS), o qual veio a ser deferido favoravelmente em Maio
de 2013 e do qual resultou a emissão do respectivo alvará de utilização a 19 de junho (Documentos 3
e 4, Anexo I).
Na sequência do pedido de regularização da atividade pecuária submetido pelo proponente em
2010, foi efectuada uma vistoria final à exploração pela DRAPAL para a emissão da licença. Contudo,
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verificou-se in loco a existência de alterações à configuração da pecuária consistentes na construção
de um novo pavilhão de alojamento animal e de uma nova sala de ordenha, pelo que não foi emitida
a licença. Adicionalmente foi detectada a existência de um efetivo pecuário superior ao permitido
para áreas sensíveis. Perante este enquadramento, foi solicitado ao proponente a elaboração de um
EIA e a instrução de um pedido de alteração da atividade pecuária a apresentar na DRAPAL.
Ainda em 2013 o proponente apresentou junto da CMAS um pedido de emissão de alvará de
construção para as novas instalações, tendo o mesmo sido deferido em Novembro desse ano após a
pronúncia favorável do ICNF (Documentos 5 e 6, Anexo I).
Já em Fevereiro de 2014, o proponente comunicou à DRAPAL a adjudicação de uma prestação de
serviços para a elaboração do EIA e a execução do pedido de alteração da atividade pecuária,
conforme requerido (Documento 7, Anexo I). É esse EIA que agora se apresenta.
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5. Metodologia e estrutura do EIA
De forma a que o EIA possa identificar, caracterizar e avaliar o conjunto de ocorrências susceptíveis
de provocarem desequilíbrios benéficos ou adversos no ambiente decorrentes do Projeto, bem como
apresentar as respectivas medidas capazes de os minorar ou majorar, aplicou-se a metodologia mais
adequada e aceite nos meios nacionais e internacionais. Em síntese:
•

Descrição geral das principais características do Projeto, com particular incidência nos
aspectos mais susceptíveis de provocar consequências ambientais durante a atividade, a sua
localização e características funcionais, justificação e objectivos, antecedentes e
enquadramento nos instrumentos de gestão territorial vigentes;

•

Identificação e caracterização do atual estado do ambiente na área afecta ao Projeto e sua
envolvente, sendo que os descritores ambientais englobados nesta caracterização têm
diferentes aprofundamentos de análise tendo em atenção a especificidade da instalação – foi
dispensada maior atenção e detalhe aos aspectos onde se prevê que venham a detectar-se
maiores

repercussões.

A

metodologia

geral

aplicada

nesta

etapa

consistiu,

fundamentalmente, na recolha de informação, pesquisa bibliográfica e consulta a entidades
e organismos com competências nestas matérias, consolidada e comprovada pela análise dos
dados e informações recolhidas nos trabalhos de campo e visitas ao local realizados para
todos os descritores definidos: Clima, Geologia e Geomorfologia, Solos, Flora e Vegetação,
Fauna, Ordenamento do Território, Uso do Solo, Paisagem, Sócioeconomia, Resíduos,
Recursos Hídricos e Qualidade da Água, Património Histórico e Arqueológico, Qualidade do
Ar e Ambiente Sonoro;
•

Previsão da evolução ambiental do local com a presença do Projeto, identificando,
antecipando e avaliando os impactes ambientais expectáveis durante a atividade. Os
impactes identificados foram divididos considerando a fase temporal em que é estimada a
sua ocorrência e o descritor afectado, onde este se manifesta. Foram igualmente
considerados os impactes cumulativos;

•

Definição de medidas cautelares, minimizadoras e/ou compensatórias dos impactes
avaliados, adequadas aos efeitos previstos de forma a garantir a manutenção de níveis
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aceitáveis de qualidade ambiental. Os impactes que se prevejam positivos são igualmente
objecto de análise de forma a promover e expandir a sua magnitude;
•

Proposta de ações de acompanhamento e de monitorização da qualidade ambiental do
local, bem como da efetivação das respectivas medidas minimizadoras;

•

Identificação de lacunas técnicas ou de conhecimento verificadas na elaboração do
presente estudo;

•

Compilação e elaboração, objectiva e sintética, da informação anteriormente explicitada sob
a forma de um Relatório Síntese, que será acompanhado do Resumo Não Técnico (RNT),
peça obrigatória do EIA.

O EIA foi estruturado segundo as normas técnicas constantes do anexo II da Portaria nº 330/2001, de
2 de Abril, e integra os seguintes capítulos:
•

Capítulo 1 – Introdução: identificação, objectivos e justificação do Projeto;

•

Capítulo 2 – Enquadramento legal: identificação dos diplomas legais, das entidades
intervenientes e da estrutura do EIA;

•

Capítulo 3 – Equipa técnica e período de execução do EIA: identificação dos responsáveis e
colaboradores do EIA;

•

Capítulo 4 – Antecedentes: referência aos antecedentes do EIA;

•

Capítulo 5 – Metodologia e estrutura do EIA: referência ao plano geral;

•

Capítulo 6 – Objectivos e justificação do Projeto: descrição dos objectivos e da sua
necessidade, e respectiva conformidade com os instrumentos de gestão territorial existentes
e em vigor;

•

Capítulo 7 – Localização do Projeto: contexto nacional, regional e local;

•

Capítulo 8 – Descrição do Projeto: descrição das principais características e alternativas,
infraestruturas, equipamentos e procedimentos associados, e projetos complementares;
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•

Capítulo 9 – Caracterização da Situação de Referência: descrição do estado atual do
ambiente na zona de implantação do Projeto;

•

Capítulo 10 – Evolução previsível do estado do ambiente na ausência do Projeto;

•

Capítulo 11 – Identificação, Avaliação dos Impacte Ambientais e Medidas de Minimização:
descrição, análise e classificação dos impactes ambientais identificados e metodologia de
avaliação. Apresentação das ações e técnicas previstas para evitar, minorar ou compensar os
impactes negativos, e para potenciar os eventuais impactes positivos;

•

Capítulo 12 – Monitorização e Medidas de Gestão Ambiental: apresentação das ações
previstas de acompanhamento, verificação e manutenção da qualidade ambiental e de
aplicabilidade e eficácia das medidas de minimização;

•

Capítulo 13 – Lacunas técnicas e de Conhecimento: identificação de constrangimentos
técnicos ou de conhecimento, ocorridos durante a elaboração do EIA;

•

Capítulo 14 – Conclusões: principais conclusões do EIA, evidenciando as questões
controversas ou particulares da instalação, se relevantes;

•

Bibliografia;

•

Anexos.

O RNT, por sua vez, observou o disposto no anexo III da portaria e foi estruturado segundo os
Critérios de Boa Prática para a Elaboração e Avaliação de Resumos Não Técnicos, publicados no
portal da Agência Portuguesa do Ambiente.
Este documento sumariza e traduz em linguagem não técnica o conteúdo do RS, tornando-o acessível
a um grupo mais alargado de interessados. Constitui um documento próprio e é disponibilizado nos
formatos exigidos, designadamente em papel e em suporte informático selado.
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6. Objectivos e justificação do Projeto

6.1 Descrição dos objectivos e da necessidade da exploração
A Exploração Agropecuária da Herdade da Asseiceira encontra-se em funcionamento desde 2009 sob
a gestão da empresa Sementinfinita, Lda. e tem por objectivo a produção leiteira (principal) e a
produção agrícola (secundária).
Desde que iniciou a sua atividade, o proponente tem conseguido obter resultados económicos
positivos, apesar da grande competitividade do sector e dos condicionalismos impostos pelo
aumento do preço das matérias-primas. Em resultado, o seu volume de negócios e presença de
mercado tem vindo a aumentar de forma consolidada.
De forma a manter os bons resultados, o proponente entendeu aumentar a sua capacidade
produtiva através do acréscimo do efetivo animal base de 400 para 800 vacas leiteiras. Com o
aumento da capacidade produtiva da exploração, surgiu a necessidade de dispor de melhores
condições de alojamento e bem-estar animal, pelo que entendeu também proceder à construção de
novas instalações e à modificação de algumas das instalações existentes, incluindo a construção de
uma nova lagoa de retenção de efluentes pecuários para a obtenção de melhores condições de
proteção ambiental.
Do somatório das intervenções resultou uma alteração à atividade pecuária originalmente submetida
para licenciamento, via processo de regularização, em Maio de 2010. É essa alteração que constitui o
presente Projeto, cuja apreciação visa garantir o licenciamento da atividade.

6.2 Conformidade da exploração com os instrumentos de gestão territorial em
Vigor
A área de ocorrência da Exploração Agropecuária da Herdade da Asseiceira é abrangida pelos
seguintes instrumentos de gestão territorial:
•

Plano de Bacia Hidrográfica (PBH) do Sado – Decreto Regulamentar nº 6/2002, de 12 de
Fevereiro;
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•

Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF) do Alentejo Litoral – Decreto Regulamentar
nº 39/2007, de 5 de Abril (sujeito a suspensão pela Portaria nº 78/2013, de 19 de Fevereiro);

•

Plano Sectorial da Rede Natura (PSRN) 2000 – Resolução do Conselho de Ministros nº 115A/2008, de 21 de Julho;

•

Plano Regional de Ordenamento do Território (PROT) do Alentejo– Resolução do Conselho de
Ministros nº 53/2010, de 2 de Agosto (com as rectificações introduzidas pela Declaração de
Rectificação nº 30-A/2010, de 1 de Setembro);

•

Plano Diretor Municipal (PDM) de Alcácer do Sal – Resolução do Conselho de Ministros nº
25/94, de 29 de Abril (com as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas: Resolução do
Conselho de Ministros nº 86/99, de 12 de Agosto; Resolução do Conselho de Ministros nº
170/2004, de 22 de Novembro; Aviso nº 25354/2010, de 6 de Dezembro).

Sem prejuízo da análise detalhada a cada plano realizada em capítulo próprio para o ordenamento
territorial, salienta-se que o Projeto não colide com as disposições do PBH do Tejo, do PNSR, do
PROTA ou do PDM de Alcácer do Sal. Em matéria de condicionantes também não são identificadas
incompatibilidades.
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7. Localização

7.1 Localização geográfica e administrativa
O Projeto da Exploração Agropecuária da Herdade da Asseiceira localiza-se na Herdade da Asseiceira,
a cerca de 2,5 km da povoação de Foros da Albergaria (Desenho 01, Anexo IV).
A Herdade possui uma área total de 111,71 ha e está inscrita na matriz rústica, sob o n° 22, secção
HH, descrito na Conservatória do Registo Predial de Alcácer do Sal sob o n° 8233, Livro n° 19, da
freguesia de Santa Maria do Castelo.
Com a reorganização administrativa do território imposta pela Lei nº 11-A/2013, de 28 de Janeiro, e
posteriores alterações, a área em estudo integra-se na União das freguesias de Alcácer do Sal (Santa
Maria do Castelo e Santiago) e Santa Susana, no concelho de Alcácer do Sal, distrito de Setúbal.
Ocorre ainda na região Alentejo (NUT II) e na sub-região Alentejo Litoral (NUT III) - Desenho 01,
Anexo IV.
O acesso à exploração é efectuado por um caminho secundário de terra batida desde a povoação de
Foros da Albergaria, a qual é servida pelo Itinerário Complementar 1 (IC1).

7.2 Áreas sensíveis
Nos termos da alínea a) do artigo 2º do RJAIA, são consideradas áreas sensíveis as áreas protegidas,
os sítios da Rede Natura 2000, as zonas especiais de conservação, zonas de proteção especial e as
zonas de proteção dos bens imóveis classificados ou em vias de classificação.
Face à localização geográfica do Projeto, identifica-se a abrangência da área em estudo pelo Sítio
Comporta-Galé (PTCON0034), pertencente à Rede Natura 2000 (Desenho 02, Anexo IV).
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8. Descrição do Projeto
Nos pontos seguintes efetua-se a descrição do Projeto da Exploração Agropecuária da Herdade da
Asseiceira, incluindo a caracterização da atividade desenvolvida e a caracterização das instalações
afectas à produção pecuária, a alterar e a construir.

8.1 Caracterização do efetivo animal
A Exploração Agropecuária da Herdade da Asseiceira funciona atualmente com um efetivo base de
400 vacas leiteiras da raça Turina, com a marca sanitária WA10G. O efetivo total contabiliza 514
Cabeças Normais (CN) (Documento 9, Anexo I), com a distribuição incluída no Quadro 2.
Quadro 2: Efetivo animal atual.
Animais

Coeficiente

Vaca leiteira (mais de 7.000 kg de leite/ano)

1

Nº lugares

CN

1,2

400

480

Touro (mais de 500 kg de peso vivo)

1,0

2

2

Bovinos até 6 meses

0,4

80

32

Total

514
Fonte: Sementinfinita, Lda.

Com o Projeto, o proponente pretende aumentar o efetivo base para 800 vacas leiteiras (Documento
10, Anexo I), correspondente a um total de 1283 CN, como apresentado no Quadro 3.
Quadro 3: Efetivo animal pretendido.
1

Animais

Coeficiente

Vaca leiteira (mais de 7.000 kg de leite/ano)

1,2

Touro (mais de 500 kg de peso vivo)

1,0

3

3

Bovinos até 6 meses

0,4

800

320

Total

Nº lugares

CN

960

800

1283
Fonte: Sementinfinita, Lda.

8.2 Caracterização do processo produtivo
A Exploração Agropecuária da Herdade da Asseiceira destina-se à produção de leite em regime
intensivo, ou seja, com reduzido recurso ao pastoreio ao longo do processo produtivo.
1

Equivalências em cabeças normais de acordo com o disposto no Anexo II do Decreto-Lei nº 81/2013, de 14 de Junho.
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O funcionamento geral da exploração comporta as seguintes fases que permanecerão sem
alterações:
- Inseminação artificial das vacas com mais de 24 meses e primeira cobrição das novilhas,
habitualmente efectuada aos 15 meses de idade, com sémen adquirido no exterior;
- Descanso das vacas e novilhas gestantes (período seco), de forma a assegurar o
desenvolvimento do feto, a promover a síntese do colostro e a regenerar os tecidos da glândula
mamária para a próxima ou para a 1ª lactação, no caso das novilhas;
- Realização dos partos e seleção, por sexo, dos vitelos nascidos - as fêmeas permanecem na
exploração para reposição do efetivo e os machos são habitualmente comercializados (as
fêmeas só são vendidas quando o número de efetivos é superior ao necessário, caso contrário
permanecem na exploração para desenvolvimento da atividade produtiva até à sua
comercialização como vacas de refugo);
- Lactação das vacas e encaminhamento para a ordenha (período de lactação) durante cerca de
50-60 dias, após os quais é efectuada nova inseminação artificial;
- Recria das fêmeas mantidas na exploração até à entrada em reprodução.
O processo de produção do leite em particular comporta o seguinte faseamento:
- Seleção e condução das vacas em produção do pavilhão de alojamento para o pátio de espera
e posteriormente para a sala de ordenha;
- Preparação dos animais através da pré-desinfecção ou da limpeza dos tetos com recurso a
materiais secos e descartáveis, de forma a minimizar a concentração de esporos microbianos no
leite;
- Ordenha manual dos primeiros jactos pelo ordenhador com o objectivo de verificar possíveis
infecções do úbere, estimular a descida do leite e eliminar possíveis microrganismos que
estejam concentrados no canal do teto;
- Ordenha mecânica através da colocação de tetinas pelo ordenhador e encaminhamento
automático do leite para os tanques de armazenamento e refrigeração;
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- Execução da pós-desinfecção dos tetos após a retirada das tetinas, com o objectivo de inativar
qualquer bactéria que possa ter sido transferida durante a ordenha;
- Encaminhamento dos animais para o pavilhão de alojamento e lavagem da sala, incluindo a
limpeza e desinfecção dos equipamentos de ordenha;
- Recolha a cada dois dias do leite cru armazenado nos tanques e transporte para a fábrica por
um camião cisterna refrigerado pertencente à empresa compradora.
Por dia são realizadas 2 ordenhas, com a duração média de 3 a 4 horas. A produção de leite cru
ronda os 13 000 litros diários, a que corresponde uma produção anual de 4 745 000 litros.
Toda a atividade produtiva é desenvolvida em observância às disposições do Regulamento (CE) nº
853/2004, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de Abril, nomeadamente no que respeita às
normas de higiene alimentar incluída na Secção IX do Anexo III (Documento 11, Anexo I).

8.3 Caracterização das instalações
8.3.1 Condições de implantação
A exploração está implantada no sector Norte da Herdade da Asseiceira, em local não confinante
com vias de comunicação de utilização pública ou instalações de terceiros, de forma a reduzir o risco
sanitário para os animais e para o ambiente envolvente.
O acesso às instalações é efectuado por um caminho interno de utilização exclusiva para
funcionários, fornecedores e outras entidades devidamente autorizadas pelo proponente, os quais
estão sujeitos às medidas de controlo sanitário legalmente exigidas.

8.3.2 Condições das instalações
Na exploração existem várias edificações e infraestruturas necessárias ao desenvolvimento da
atividade produtiva, algumas das quais a alterar no âmbito do Projeto.
No Quadro 4 identificam-se as instalações existentes, as áreas de construção e o enquadramento de
cada instalação face ao desenvolvimento do Projeto.
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De referir que todas as construções fixas e amovíveis estão devidamente licenciadas pela CMAS,
dispondo do alvará de utilização Nº 32/2013 (Proc. Nº OP/90/2010). As fossas de retenção foram
integradas no Plano de Gestão de Efluentes Pecuários apresentado pelo proponente à DRAPAL, o
qual veio a ser aprovado em Novembro de 2013, sem qualquer objecção pela Agência Portuguesa do
Ambiente (Documento 8, Anexo I).
Quadro 4: Instalações existentes.
2

Designação

Área de construção (m )

Enquadramento

1. Palheiro

456,80

A manter

2. Armazém de rações

590,10

A manter

3. Sala de ordenha e instalações de apoio

198,50

A desmantelar

4. Telheiro da alimentação nº 1 (alojamento)

3 432,40

A alterar

5. Telheiro da alimentação nº 2 (alojamento)

2 197,90

A alterar

6. Telheiro do armazém das rações

236,40

A manter

7. Telheiro das máquinas

291,90

A manter

258,40

A manter

7662,40

---

249,90

A manter

120,40

A manter

8032,70

---

Construções fixas

Construções amovíveis

8. Telheiro dos bezerros (alojamento)
2

Sub-total (m )
Gestão de efluentes pecuários
Fossa de retenção (telheiro de alimentação nº 1)
Fossa de retenção (telheiro de alimentação nº 2)
2

Total global (m )

Fonte: Sementinfinita, Lda.

Em adição às alterações previstas, e descritas adiante, o proponente pretende a construção de novas
edificações e infraestruturas, cuja identificação é efectuada no Quadro 5. Neste quadro indicam-se
ainda as áreas de construção e a sua situação atual face ao desenvolvimento da obra.
Todas as construções (amovíveis e fixas) dispõem de alvará de construção emitido pela CMAS (Proc.
Nº OP/2013/23).
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Quadro 5: Instalações previstas.
2

Designação

Área de construção (m )

Enquadramento

3 994,22

Finalizado

446,00

Finalizado

4 440,22

---

389,00

Finalizado

1 274,302

Em curso

2.100m2

Finalizado

8.203.522

---

Construções amovíveis
1. Pavilhão de alojamento
Construções fixas
2. Sala de ordenha e instalações de apoio
2

Sub-total (m )
Gestão de efluentes pecuários
Fossas de retenção (pavilhão de alojamento)
Lagoa de retenção de efluentes pecuários
Outros
Silo
2

Total global (m )

Fonte: Sementinfinita, Lda.

Na propriedade existe também uma edificação destinada à residência do proprietário e duas
pequenas habitações para utilização dos funcionários (Fotografia 1 a Fotografia 2). Para utilização
como ferramentaria existe ainda um contentor metálico móvel (Fotografia 3).

Fotografia 1: Habitação de apoio n.º 1.
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Fotografia 2: Habitação de apoio nº 2.

Fotografia 3: Ferramentaria.

8.3.3 Condições de alojamento
8.3.3.1 Instalações existentes
Nos pontos seguintes efetua-se a caracterização das instalações existentes, incluindo a descrição das
alterações pretendidas.
Telheiro de alimentação nº 1:
O telheiro de alimentação nº 1 destina-se à estabulação das vacas em produção.
Apresenta uma estrutura aberta, com cobertura em painel autoportante em chapa de aço
galvanizado e pré-lacado, assente em perfis de aço (tipo viga de abas paralelas IPE) e chapa de aço
nervurado de perfil trapezoidal. Encontra-se delimitado por cercas de forma a conter os animais no
seu interior.
Está organizado em 3 parques, um corredor de alimentação interior delimitado por grelhas antiestrangulamento (vulgo “cornadis”) e uma zona de alimentação ao longo do limite exterior do
pavilhão (Fotografia 4 e Fotografia 5).
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Fotografia 4: Parque de alojamento.

Fotografia 5: Zona de alimentação.

A superfície dos parques é composta por terra e cama de palha para conforto dos animais.
A drenagem dos efluentes é efectuada por rodo mecânico para uma fossa de retenção
(“esterqueira”) em blocos de betão, adjacente ao pavilhão (Fotografia 6).

Fotografia 6: Vista para a fossa de retenção.

Com a implementação do Projeto o pavilhão passará a dispor de 2 parques para o alojamento
animal. Cada parque será equipado com cubículos individuais em tubo galvanizado para a
estabulação dos animais (vulgo “logetes”).
Telheiro de alimentação nº 2:
O telheiro de alimentação nº 2 destina-se à estabulação das vacas em pré-parto, das vacas em pósparto e das novilhas (primeira gestação).
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À semelhança do telheiro nº 1, apresenta uma estrutura aberta e delimitada com cercas. A fachada é
constituída por perfis em aço (tipo viga de abas paralelas IPE) e chapa em aço ondulada. A cobertura
é formada por chapa ondulada.
Está organizado em 2 parques interiores, separados entre si por um corredor de alimentação dotado
de grelhas anti-estrangulamento (Fotografia 7 e Fotografia 8).

Fotografia 7: Parque de alojamento.

Fotografia 8: Corredor de alimentação.

A superfície dos parques é também composta por terra e cama de palha.
A drenagem dos efluentes processa-se de forma idêntica ao telheiro nº 1, com encaminhamento
para uma fossa de retenção em betão instalada em local adjacente ao pavilhão (Fotografia 9).

Fotografia 9: Vista para a fossa de retenção.

Com a implementação do Projeto o pavilhão passará a dispor de apenas um parque de alojamento
animal, a equipar também com “logetes”.
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Sala de ordenha:
A atual sala de ordenha encontra-se em local anexo ao telheiro de alimentação nº 1 e apresenta uma
estrutura fechada em betão armado, com paredes em alvenaria de tijolo rebocada e cobertura em
painel autoportante constituído por chapa em cimento.
É composta pelas seguintes divisões:
•

Pátio de espera com 64,50 m2, para onde são encaminhadas as vacas previamente à
ordenha;

•

Sala de ordena com 100,10 m2, do tipo espinha, com 20 lugares (Fotografia 10);

•

Corredor de saída com 18,50 m2, por onde são conduzidos os animais de volta ao local de
estabulação;

•

Sala com 46,70 m2, onde estão localizados 3 tanques de refrigeração de leite com capacidade
para 11 000, 9 000 e 8 000 litros (Fotografia 11);

•

Sala das máquinas com 14,90 m2;

•

Escritório com 7,90 m2;

•

Balneário/vestiário com 2,70 m2;

•

Instalações sanitárias com 2,70 m2.

Fotografia 10: Vista para o interior da sala de

Fotografia 11: Vista para a sala dos tanques de

ordenha.

refrigeração.

Apresenta um pavimento composto por mosaico cerâmico esquartelado, impermeabilizado e
antiderrapante.
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Encontra-se munida de grelhas de escoamento que asseguram o encaminhamento das águas
residuais industriais para um decantador e a partir deste para as fossas de retenção. As águas
residuais domésticas com origem nos sanitários são, por sua vez, encaminhadas para uma fossa
séptica estanque.
Com a implementação do Projeto, a atual sala de ordenha será desmantela uma vez que o
proponente pretende construir uma nova sala num outro pavilhão. Todos os equipamentos em
funcionamento foram já vendidos, com exceção dos tanques de refrigeração que serão mantidos.
Telheiro dos bezerros:
O telheiro dos bezerros destina-se à estabulação dos vitelos nascidos na exploração.
Apresenta uma estrutura semiaberta, com cobertura em chapa de aço tipo ondulada e galvanizada,
assente em perfis metálicos (tipo viga de abas paralelas IPE). Possui paredes em alvenaria de tijolo
rebocada.
É composto por 25 a 30 compartimentos individuais (tipo “iglô”) e por um parque de grupo com
acesso ao exterior (Fotografia 12 e Fotografia 13).

Fotografia 12: Compartimentos individuais.

Fotografia 13: Parque de grupo.
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Palheiro e armazém de rações:
O palheiro e o armazém de rações (Fotografia 14 e Fotografia 15) destinam-se ao acondicionamento
do alimento fornecido ao efetivo bovino. Estão construídos de forma contígua e possuem ligação
entre si.
Ambos os pavilhões possuem uma estrutura fechada e cobertura em painel autoportante de chapa
em aço galvanizada, assente em perfis de aço (tipo viga de abas paralelas IPE). As paredes são de
alvenaria de blocos de cimento rebocada e o pavimento é de betão.
O armazém de rações é composto por 2 pisos e por um telheiro com 216,10 m2. O piso térreo é
constituído por uma zona de armazenamento com uma área útil de 506,90 m2 e ainda por duas
arrecadações com 21,80 m2 e 12,10 m2. O piso superior é composto por uma arrecadação com 13,90
m2, um escritório com 14,50 m2 e instalações sanitárias com 2,70 m2.
O palheiro é composto por uma zona de arrecadação com 436,90 m2.
A drenagem das águas residuais com origem nas instalações sanitárias do armazém de rações é
efectuada para a fossa séptica que serve também o pavilhão da sala de ordenha.

Fotografia 14: Armazém de rações.

Fotografia 15: Palheiro.

Telheiro das máquinas:
O telheiro das máquinas destina-se ao parqueamento dos equipamentos utilizados na produção
agrícola (Fotografia 16).
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Apresenta numa estrutura aberta, com cobertura em chapa de aço galvanizado pré-lacado, assente
em vigas e pilares em tubo estrutural CHS redondo.

Fotografia 16: Vista para o telheiro das máquinas.

8.3.3.2 Instalações previstas
Nos pontos seguintes efetua-se a caracterização das instalações a construir. Salienta-se, contudo,
que todas as instalações estão já em fase de obra.
Pavilhão de alojamento animal:
O novo pavilhão (Fotografia 17) destina-se ao alojamento do efetivo animal acrescido à exploração.
Apresenta uma estrutura aberta, com cobertura em painel autoportante em chapa de aço
galvanizado e pré-lacado, com isolamento térmico em poliuretano. Dispõe de perfis de aço (tipo viga
de abas paralelas IPE) e chapa de aço nervurado de perfil trapezoidal.
Está organizado em 2 pisos. O piso térreo é constituído por 2 parques interiores, um com 456,50 m2 e
outro com 1 458,00 m2, um corredor de alimentação com 482,00 m2, um estábulo de triagem com
152,70 m2 e, ainda, pela sala de ordenha. O piso superior é composto por uma sala de máquinas com
36,20 m2 e por um escritório com 9,20 m2.
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Fotografia 17: Vista para o pavilhão de alojamento (em construção).

Sala de ordenha:
•

A sala de ordenha é anexa ao pavilhão de alojamento animal e é composta pelas seguintes
divisões:

•

Pátio de espera com 356,00 m2;

•

Sala de ordena com 254,00 m2, do tipo carrossel, com 36 lugares;

•

Corredor de saída com 66,00 m2;

•

Sala do leito com 120,80 m2, onde estão localizados 3 tanques de refrigeração;

•

Sala das máquinas com 10,00 m2;

•

Sala de arrumos 1 com 9,90 m2;

•

Sala de arrumos 2 com 11,80 m2;

•

Sala de veterinário com 9,20 m2;

•

Balneário/vestiário feminino com 6,70 m2;

•

Balneário/vestiário masculino com 6,90 m2;

•

Instalações sanitárias femininas e masculinas com 3,00 m2/cada.

Apresenta uma estrutura fechada com paredes em alvenaria de tijolo rebocada e cobertura em
painel autoportante constituído por chapa em cimento (Fotografia 18).
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Fotografia 18: Vista para a sala de ordenha (em construção).

Lagoa de retenção de efluentes pecuários:
A lagoa de retenção destina-se a armazenar os efluentes pecuários com origem no novo pavilhão de
alojamento animal (Fotografia 19).
Tem capacidade para 5.097,21 m3 (Anexo II) e encontra-se impermeabilizada com geomembrana
para garantir a sua estanquicidade.

Fotografia 19: Construção da nova lagoa de retenção.

Silo:
O silo destina-se ao armazenamento das forragens produzidas na exploração para a alimentação
animal.
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É do tipo horizontal com paredes laterais em betão (Fotografia 20) e está implantado junto a outros
silos construídos há vários anos sobre a superfície do terreno. Estes últimos são de construção
simples, sem recurso a betão, com cobertura de plástico fixada através de pneus (Fotografia 21).

Fotografia 20: Silo em construção.

Fotografia 21: Silo existente.

8.3.4 Parques exteriores
Para o alojamento das vacas secas e das novilhas existem 4 parques exteriores localizados a Oeste da
propriedade. Todos os parques estão vedados e dispõem de comedouros e bebedouros. Em cada
parque existe ainda um telheiro amovível para abrigo dos animais (Fotografia 22 e Fotografia 23).

Fotografia 22: Vista para um dos parques.

Fotografia 23: Telheiros para abrigo.

Na situação atual, em média, estão em pastoreio 30 a 40 vacas secas e 150 novilhas. Com a
implementação do Projeto, o número de animais em pastoreio tenderá a aumentar para uma média
de 200 vacas leiteiras.
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8.4 Caracterização dos sistemas de apoio
8.4.1 Abastecimento de água
A água utilizada na exploração para fins industriais e agrícolas tem origem em 6 captações
subterrâneas existentes na propriedade (Quadro 6).
Quadro 6: Captações existentes.
Captação

Tipo

C1
C2
C3
C4
C5
C6

Furo
Furo
Furo
Furo
Furo
Furo

Coordenadas
M
P
162634
162771
162445
162321
162758
163483

149745
149572
149432
149004
148644
148678
Fonte: Sementinfinita, Lda.

Todas as captações estão em processo de licenciamento junto da Agência Portuguesa do Ambiente/
Administração da Região Hidrográfica do Alentejo, I.P.
A água extraída é armazenada num reservatório impermeabilizado com geomembrana (tipo lagoa),
com a área total de 1 667,03 m2 (Fotografia 24). Como reserva existe um segundo reservatório, em
local confinante do anterior, com 216,91 m2 e igualmente impermeabilizado. Ambos estão
localizados a Sudeste dos telheiros de alimentação nº 1 e nº 2.
A água armazenada é encaminhada para um depósito vertical com capacidade para 18.000 litros,
instalado junto ao telheiro dos bezerros (Fotografia 25).
Previamente à sua utilização, a água é sujeita a tratamento com hipoclorito de sódio.
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Fotografia 24: Reservatório principal.

Fotografia 25: Depósito de água.

8.4.2 Abastecimento de energia eléctrica
O fornecimento de energia eléctrica à exploração é assegurado por ligação à Rede Eléctrica Nacional
através de um posto de transformação, a partir do qual são feitas as derivações para os diferentes
pavilhões. O posto de transformação é do tipo aéreo e possui uma capacidade instalada de 50 kVA.
Em caso de falha no fornecimento de energia, a exploração dispõe de um gerador de emergência
instalado em local coberto e impermeabilizado (Fotografia 26). O combustível utilizado no gerador
tem origem num depósito existente com capacidade para 6 500 litros, que também é utilizado no
abastecimento das máquinas e veículos afectos à exploração (Fotografia 27).

Fotografia 26: Compartimento do gerador.

Fotografia 27: Depósito de combustível.

Por apresentar uma capacidade de 6,5 m3, o depósito de combustível encontra-se isento de
licenciamento nos termos do anexo III do Decreto-Lei nº 267/2002, de 26 de Novembro, republicado
pelo Decreto-Lei nº 195/2008, de 6 de Outubro.
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8.4.3 Sistema de alimentação
O alimento utilizado na atividade pecuária é constituído por forragens (milho, aveia e azevém)
armazenadas sob a forma de silagem, grão e feno. Na preparação do alimento são ainda utilizadas
matérias-primas adquiridas no exterior, como bagaço soja, colza e glúten, cujo fornecimento ocorre
uma vez por semana.
As forragens são armazenadas em silos horizontais e as matérias-primas são acondicionadas no
pavilhão das rações.

8.4.4 Sistema de drenagem
A exploração não dispõe de ligação à rede de saneamento municipal, pelo que o sistema de
drenagem das águas residuais domésticas é constituído por duas fossas sépticas estanques. Quando
as fossas atingem o limite máximo, as águas residuais são retiradas com recurso a uma cisterna e
encaminhados para a lagoa de retenção de efluentes pecuários em uso.
Uma das fossas destina-se ao armazenamento das águas residuais com origem no pavilhão da sala de
ordenha e no armazém de rações, enquanto a outra fossa serve as habitações existentes.

8.5 Gestão de efluentes pecuários
Os efluentes pecuários produzidos nesta exploração têm como destino a valorização agrícola. No
Anexo II apresentam-se os Planos de Gestão de Efluentes Pecuários (PGEP) para o efetivo de 400 e
800 vacas.

8.5.1 Caracterização qualitativa e quantitativa dos efluentes pecuários
Considerando os cálculos apresentados no PGEP apresenta-se no Quadro 7 a caracterização
qualitativa e quantitativa dos efluentes pecuários para um efetivo de 800 vacas leiteiras,
correspondente a 768 CN.
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Quadro 7: Caracterização qualitativa e quantitativa dos efluentes pecuários
Caracterização qualitativa
Efluente Pecuário

Quantidade

Estrume
Chorume

13440,00 ton

N disponível
(kg/768CN/ano)
30.720,00

P2O5
(kg/768CN/ano)
29.952,00

K2O
(kg/768CN/ano)
145.152,00

17745,60 m3

38.400,00

26.880,00

117.504,00
Fonte: Sementinfinita, Lda.

8.5.2 Caracterização do sistema de retenção de efluentes pecuários
O estrume produzido na exploração é encaminhado para as fossas de retenção e o chorume é
encaminhado para a lagoa de retenção. Apresenta-se no Quadro 8 as dimensões destes órgãos de
retenção.
Quadro 8: Dimensões dos órgãos de retenção dos efluentes pecuários.

Órgão de retenção

Área
(m2)

Profundidade
(m)

Volume
(m3)

Fossa 1

265,51

3

796,53

Fossa 2

132,63

3

397,89

Fossa 3

428,82

4

1715,28

Lagoa de retenção

1274

4

5097,21
Fonte: Sementinfinita, Lda.

8.5.3 Valorização agrícola dos efluentes pecuários
As parcelas que serão alvo da valorização agrícola dos efluentes pecuários da Herdade da Asseiceira
correspondem a terrenos da própria unidade de produção bem como de outras duas unidades de
produção de terceiros que se localizam na União de Freguesias de Alcácer do Sal e Santa Susana,
concelho de Alcácer do Sal e na Freguesia de Grândola, concelho de Grândola. No total a área
disponível para valorização é de 311,94 ha.
No PGEP (Anexo II) são identificadas as áreas de cada parcela bem como os compromissos culturais.

8.6 Recursos humanos
Na Exploração Agropecuária da Herdade da Asseiceira trabalham entre 9 funcionários, em regime
diurno. Os funcionários asseguram tanto o maneio animal como a produção agrícola.
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O funcionamento da exploração é contínuo, decorrendo de segunda-feira a domingo, com isenção de
horário.

8.7 Requisitos legais aplicáveis
Sem prejuízo da informação apresentada nos pontos anteriores, efetua-se de seguida o
enquadramento do projeto na legislação aplicável à instalação.
a) Portaria nº 638/2009, de 9 de Junho (normas regulamentares aplicáveis à atividade de detenção e
produção pecuária ou atividades complementares de animais das espécies bovina, ovina e caprina):
Condições de implantação – Artigo 4º, nº 1:
A exploração encontra-se implantada em local isolado e devidamente protegido do acesso de
animais e pessoas, a mais de 200 m de vias de comunicação públicas.
Condições das instalações – Artigo 5º:
Nº 1: A exploração dispõe de barreira sanitária consistente numa vedação exterior instalada no
perímetro da herdade. Dispõe também de um vestiário, uma manga de tratamento em ferro
galvanizado com 5,47 m2, um cais de carga e descarga de animais, e dois armazéns para
acondicionamento da alimentação fornecida ao efetivo (pavilhão de rações e palheiro).
Nº 2: A exploração dispõe de um necrotério para depósito de animais mortos. Este equipamento
encontra-se implantado junto ao limite da propriedade (Fotografia 28).

Fotografia 28: Necrotério.
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Nº 3: Na exploração não existem instalações independentes para quarentena dado que o
proponente optou pela recria na própria bovinicultura e, portanto, sem recurso a animais do
exterior. No entanto, quando é efetivamente necessária a aquisição de outros animais, é utilizado
um parque isolado para confinamento e vigilância veterinária.
O necrotério dispõe de um acesso independente para utilização do transportador da Unidade de
Transformação de Subprodutos (Fotografia 29).

Fotografia 29: Acesso ao necrotério.

Disposições sobre as instalações de alojamento – Artigo 6º:
Nº 1: As instalações existentes encontram-se dimensionadas e dotadas das estruturas necessárias ao
cumprimento do plano de produção (Anexo V). Os pavilhões para o alojamento das vacas em
produção dispõem de zona própria para descanso/circulação e para alimentação dos animais. O
pavilhão para o alojamento dos bezerros, por sua vez, encontra-se configurado em conformidade
com os requisitos definidos pelo Decreto-Lei nº 48/2001, de 10 de Fevereiro.
Nº 2: Dado que todos os pavilhões possuem uma estrutura aberta não existem meios de controlo da
ventilação, temperatura ou humidade. Apenas as condições de luminosidade são reforçadas através
de meios artificiais fixos (Fotografia 30).
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Fotografia 30: Meios de iluminação.

Nº 3: A exploração dispõe um sistema de abastecimento de água autónomo com origem em 6
captações de água subterrânea. A água extraída é sujeita a tratamento por hipoclorito de sódio e a
controlos periódicos para avaliação da sua qualidade.
Nº 4: Tanto os pavilhões de alojamento animal, como o pavilhão de ordenha, dispõem de um sistema
de recolha e drenagem dos efluentes. Este sistema é composto por 2 fossas de retenção que
recebem os efluentes pecuários e por um decantador que serve a sala de ordenha.
Equipamentos – Artigo 7º, nº 1:
Alínea a): A exploração dispõe de um cais de carga e descarga para a entrada e saída dos animais dos
veículos de transporte.
Alínea b): Todos os animais dispõem de água e alimento fornecido de forma regular. A água é
disponibilizada através de bebedouros e o alimento é distribuído de forma manual pelos funcionários
duas vezes ao dia (Fotografia 31 e Fotografia 32).
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Fotografia 31: Bebedouros.

Fotografia 32: Distribuição de alimento.

Alínea c): Todos os pavilhões de alojamento são cobertos e delimitados por cercas de forma a
garantir a proteção dos animais contra eventuais condições climatéricas adversas ou possíveis
predadores.
Alínea d): Todos os parques internos dispõem de condições adequadas à contenção e ao maneio do
efetivo (cercas), bem como à realização de ações de controlo sanitário ou zootécnico dos animais.
Condições gerais de funcionamento - Artigo 8º:
Nº 1: O acesso de pessoas à encontra-se limitada aos funcionários e a visitas de carácter excepcional.
É efectuado através do filtro sanitário, no caso o vestiário, após a execução dos procedimentos e
medidas de biossegurança (lavagem, desinfecção e vestuário) que visam minimizar a introdução de
agentes patogénicos na exploração.
Nº 2: A exploração cumpre todos os programas de controlo e prevenção das condições hígiosanitárias, assim como outras operações periódicas de defesa sanitária que sejam determinadas pela
Direcção-Geral de Veterinária, como atesta o auto de vistoria (Documento 11, Anexo I) pelos serviços
veterinários regionais.
Nº 3: O plano de produção (Anexo I) atualizado para o novo efetivo encontra-se disponível na
exploração.
Nº 4: A exploração procura promover o uso eficiente da água e para isso tem implementadas as
seguintes medidas: i) Utilização de dispositivos de abeberamento ajustados às necessidades dos
animais e que minimizam a ocorrência de desperdícios de água (bebedouros fixos); ii) Verificação
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periódica e visual dos meios de abeberamento e reparação (ou substituição) urgente de tubagens
com fugas; iii) Lavagem da sala de ordenha após cada ciclo de produção com máquina de alta
pressão; iv) Realização das lavagens o mais rápido possível para evitar o desperdício de água; v)
Utilização de revestimentos e acabamentos interiores impermeáveis na sala de ordenha para uma
fácil lavagem.
Nº 5: A exploração procura promover o uso eficiente da energia através das seguintes medidas: i)
Isolamento térmico parcial dos pavilhões de alojamento com recurso a placas de poliuretano
(Fotografia 33); ii) Utilização de ventilação e iluminação natural nos pavilhões; iii) Recurso a meios de
iluminação artificial apenas quando as condições naturais não são suficientes.

Fotografia 33: Isolamento térmico com placas de poliuretano.

Nº 6: Na exploração não existe registo dos consumos de água ou de energia, embora seja intenção
do proponente implementar um programa de controlo ambiental a este nível.
No que respeita aos efluentes pecuários, e dado que é feita valorização agrícola nos solos da
herdade, existe um registo específico através do caderno de campo que é parte integrante do Plano
de Gestão de Efluentes Pecuários existente.
Em matéria de resíduos, o proponente conserva na exploração todas as guias de acompanhamento
emitidas aquando da sua recolha pelos operadores licenciados e efetua o respectivo registo anual na
plataforma SIRAPA.
Nº 7: Com vista à redução das emissões de gases com efeito de estufa e acidificantes, o proponente
utiliza um plano alimentar elaborado em função das necessidades animais e fases de produção que
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permite minimizar a quantidade de nutrientes excretados pelos animais que integram a fracção
sólida dos efluentes pecuários.
Nº 8: A exploração dispõe de um gerador de emergência com potência de 70 kVA, para utilização em
caso de falha de energia (Fotografia 34). Dispõe também de dois reservatórios e de um depósito
vertical para a disponibilização em permanência de água aos animais. Dado que a recolha dos
efluentes é feita de forma manual, embora com recurso a um rodo mecânico, não existem
procedimentos de emergência aplicáveis a esta tarefa.

Fotografia 34: Gerador de emergência.

Requisitos das unidades de produção de leite – Artigo 18º:
Nº 1: O equipamento de ordenha é sujeito a ações de limpeza e desinfecção antes e depois da
ordenha. Tem utilização restrita à sala de ordenha, de forma a minimizar o risco de contaminação.
O armazenamento do leite cru é efectuado numa sala independente onde estão localizados os
tanques de refrigeração, a qual tem acesso limitado aos funcionários da exploração e ao
transportador da empresa compradora. O encaminhamento do leite para os tanques e a
transferência do leite para o camião cisterna são efectuados por condutas que permitem diminuir o
risco de eventuais contaminações (Fotografia 35 e Fotografia 36).
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Fotografia 35: Pormenor dos tanques de refrigeração.

Fotografia 36: Recolha do leite.

Nº 2: O armazenamento do leite é efectuado numa sala separada dos parques de alojamento animal,
em tanques refrigerados.
Nº 3: Todos os equipamentos utilizados na produção de leite ou que estão em contacto com o leite
são os comummente utilizados na atividade, pelo que são de fácil limpeza e desinfecção, apresentam
superfícies lisas e são constituídos por materiais não tóxicos.
Nº 4: A exploração tem implementado os procedimentos legalmente exigidos à higiene da produção
de leite e ao processo da ordenha propriamente dito. A garantia desses procedimentos é
demonstrada através do auto de vistoria (Documento 11, Anexo I).
A sala de ordenha é lavada pelo menos uma vez por dia e sujeita a limpeza automática após cada
ordenha.
b) Anexo A do Decreto-Lei nº 64/2000, de 22 de Abril, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº
155/2008, de 7 de Agosto (normas mínimas relativas à proteção dos animais nas explorações
pecuárias):
Recursos humanos:
Nº 1: O maneio animal é efectuado por funcionários em número adequado ao cumprimento do
plano de produção (Anexo I). Todos dispõem de conhecimentos e competências profissionais
ajustadas à atividade produtiva, incluindo formação em ordenha.
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Inspeção:
Nº 2: Todos os animais são sujeitos a uma inspeção diária para verificação das suas condições de
saúde.
Nº 3: Todos os pavilhões de alojamento dispõem de meios de iluminação artificial que permitem a
inspeção dos animais a qualquer momento.
Nº 4: Todos os animais doentes ou lesionados recebem cuidados prestados por um médico
veterinário acreditado pela Direção Geral de Veterinária.
Nº 5: Quando necessário, os animais doentes ou lesionados são alojados em local isolado e dotado
de condições favoráveis à sua recuperação.
Registos:
Nº 6: Na exploração existe um registo dos tratamentos administrados e dos casos de mortalidade.
Nº 7: Os registos referidos no número anterior encontram-se disponíveis para consulta das entidades
competentes quando tal seja solicitado.
Liberdade de movimentos:
Nº 8: Todos os parques de alojamento estão dotados de uma zona de descanso/circulação que
permite a movimentação livre dos animais.
Nº 9: Na exploração não existem animais em produção presos ou amarrados.
Instalações e alojamento:
Nº 10: As áreas de alojamento animal são constituídas por materiais de fácil limpeza e desinfecção.
Os pavimentos são compostos por materiais impermeabilizados e antiderrapantes para evitar a
ocorrência de lesões nos animais.
Nº 11: Os dispositivos de contenção animal, no caso cercas para delimitação dos parques e grelhas
anti-estrangulamento, são constituídos por varão de ferro liso sem arestas salientes e habitualmente
utilizados em explorações bovinas, pelo que não são prejudiciais ao bem-estar animal (Fotografia 37
e Fotografia 38).
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Fotografia 37: Pormenor da cerca de contenção.

Fotografia 38: Pormenor da grelha antiestrangulamento.

Nº 12: A estrutura aberta dos pavilhões permite assegurar que as condições térmicas e de humidade,
bem como a concentração de gases no seu interior, não são prejudiciais ao bem-estar dos animais.
Nº 13: Na exploração todos os bovinos são mantidos em instalações abertas, com luz e ventilação
naturais. Não obstante, existem nos pavilhões de alojamento meios de iluminação artificial que
permitem responder às necessidades fisiológicas e etológicas dos animais.
Animais criados ao ar livre:
Nº 14: Os parques de alojamento ao ar livre encontram-se vedados para proteção dos animais contra
eventuais predadores (Fotografia 39). Dispõem também de telheiros para protecção contra
intempéries (Fotografia 40) e estão distanciados dos limites da exploração e dos pavilhões de
alojamento para minimização dos riscos sanitários.

Fotografia 39: Vedação dos parques exteriores.

Fotografia 40: Telheiros para abrigo.
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Equipamento automático ou mecânico:
Nº 15: Todos os equipamentos mecânicos necessários à saúde e bem-estar animal são
periodicamente inspeccionados pelos funcionários da exploração, de forma a detectar e a corrigir
eventuais anomalias que possam interferir com a atividade produtiva.
Nº 16: Nos pavilhões de alojamento a ventilação é efectuada de forma natural, pelo que não existe
nenhum sistema de recurso.
Alimentação, água e outras substâncias:
Nº 17: A exploração dispõe de um plano alimentar elaborado em função da idade e das necessidades
nutricionais dos animais. O alimento fornecido é isento de substâncias prejudiciais, pelo que não é
susceptível de causar sofrimento ou lesões.
Nº 18: Todo o efetivo tem acesso regular à alimentação, que é distribuída duas vezes ao dia.
Nº 19: Todos os animais têm acesso permanente à água, de forma a satisfazerem as suas
necessidades de abeberamento. A água disponibilizada, conforme já referido, é sujeita a desinfecção
(Documento 11, Anexo I).
Nº 20: A alimentação do efetivo é efectuada através de corredores centrais e laterais com extensão
suficiente para o acesso de todos os animais ao alimento, evitando assim eventuais conflitos. Dispõe
de pavimento impermeável e de fácil lavagem que permite minimizar o risco de contaminação do
alimento.
A água é fornecida aos animais através de bebedouros instalados acima do nível do solo, de forma a
evitar eventuais contaminações.
Nº 21: Todas as substâncias administradas aos animais obedecem ao plano profilático definido pelo
médico veterinário.
Mutilações:
Nº 22: A exploração observa as disposições nacionais relativas à prevenção de mutilações sobre os
animais.
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Processos de reprodução:
Nº 23: O processo reprodutivo adoptado e praticado na exploração obedece ao plano de produção,
pelo que não é susceptível de causar sofrimento ou lesões nos animais.
Nº 24: Todos os animais mantidos na exploração apresentam boas condições, não constituindo um
risco para a sua saúde ou para a saúde e bem-estar dos restantes.
c) Decreto-Lei nº 48/2001, de 10 de Fevereiro (normas mínimas relativas à proteção dos vitelos):
Anexo I:
Nº 1: No alojamento dos animais são utilizados compartimentos individuais (“iglôs”) construídos em
PVC, com cerca de 1,20 x 1,00 m. Os equipamentos são os habitualmente utilizados na atividade
bovina, pelo que dão garantias de não serem prejudiciais à saúde e bem-estar dos animais.
O parque de alojamento em grupo encontra-se vedado para contenção e proteção dos animais
contra predadores. A área de estabulação e circulação é coberta por cama de palha com o objetivo
de evitar abrasões ou outros ferimentos.
Nº 2: Todos os equipamentos eléctricos foram projetados e instalados em conformidade com a
regulamentação nacional em vigor, de forma a evitar qualquer choque eléctrico.
Nº 3: A estrutura semiaberta do pavilhão permite assegurar que as condições térmicas e de
humidade, bem como a concentração de gases no seu interior, não são prejudiciais à saúde e bemestar dos animais.
Nº 4: No pavilhão dos bezerros não existe equipamento automatizado ou mecânico. A alimentação e
a água são distribuídas de forma manual pelos funcionários.
Nº 5: O pavilhão não dispõe de qualquer sistema de ventilação artificial.
Nº 6: O pavilhão dispõe de iluminação natural e para reforço possui meios de iluminação artificial.
Nº 7: Para a inspeção dos animais a qualquer altura, existem no pavilhão meios amovíveis de
iluminação artificial.
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Nº 8: Quando necessário, os animais doentes ou feridos são isolados em compartimentos com
condições adequadas à sua recuperação (camas secas em palha).
Nº 9: Quer o parque em grupo, quer os iglôs utilizados no alojamento dos vitelos, dispõem de área e
condições adequadas ao descanso e liberdade de circulação dos animais.
Nº 10: Por motivos produtivos, o proponente possui alguns vitelos presos. Estes correspondem a
animais alojados em iglôs instalados no exterior do pavilhão, cujo tempo de permanência nestas
condições é inferior a 8 dias. Após este período, todos os animais são encaminhados para o parque
de grupo.
Sem prejuízo de se encontrarem presos, todos os animais possuem condições para se levantarem,
deitarem, alimentarem e fazerem as suas necessidades fisiológicas.
Nº 11: O pavilhão dos bezerros é sujeito a limpezas regulares, pelo menos uma vez por semana.
Tanto os efluentes com os alimentos não consumidos são removidos para evitar a produção de
cheiros e o aparecimento de roedores.
Nº 12: O pavimento do pavilhão é antiderrapante e sem arestas, de forma a não causar ferimentos
ou sofrimentos nos animais.
Nº 13: Todas as áreas de repouso dispõem de uma superfície revestida por palha, de forma a garantir
o conforto dos animais.
Nº 14: Tanto o parque interior, como os iglôs, dispõem de cama de palha.
Nº 15: Os vitelos com idade inferior a 2 semanas são alimentados com colostro durante os primeiros
4 a 5 dias de vida, após os quais passam para o consumo de leite artificial. A partir das 2 semanas são
alimentados com ração adequada ao seu peso e necessidades fisiológicas.
Nº 16: Todos os vitelos são alimentados 2 vezes por dia e em condições adequadas de acesso
simultâneo ao alimento quando alojados no parque de grupo.
Nº 17: Todos os animais têm acesso permanente a água potável, renovada diariamente.
Nº 18: Todos os animais têm acesso permanente a água fresca sempre que as condições
meteorológicas ou sanitárias o exijam.
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Nº 19: Todos os dispositivos de alimentação ou abeberamento são feitos de materiais laváveis e
estão colocados em local não susceptível de contaminação.
Nº 20: De acordo com o plano de produção, os vitelos são alimentados com colostro de vaca durante
os primeiros 4 a 5 dias.
Nº 21: Todos os animais estabulados são inspeccionados duas vezes por dia pelos funcionários da
exploração.
Nº 22: Todos os animais doentes ou feridos são sujeitos a tratamento adequado pelo criador e,
quando necessário, pelo médico veterinário.
Nº 23: Nenhum vitelo é sujeito ao corte de caudas.
Nº 24: Nenhum vitelo é açaimado.
Anexo II:
Nº 1: Não existem animais com mais de 8 semanas de idade confinados a compartimentos
individuais. Assim que atingem as 2 semanas, os vitelos são encaminhados para o parque de grupo
onde permanecem até atingirem 2,5 a 3 meses de idade.
Nº 2: Os compartimentos individuais utilizados (“iglôs”) apresentam uma dimensão standard
ajustada ao tamanho e idade dos animais (Fotografia 41).

Fotografia 41: Pormenor do compartimento individual.

Nº 3: Os compartimentos individuais dispõem de uma abertura frontal que permite o contacto visual
com o restante efetivo.
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Nº 4: O parque destinado ao alojamento colectivo dos vitelos possui uma área de 500 m2. No parque
estão alojados os animais com peso vivo até 120 kg, pelo que face à área disponível, o espaço para
cada vitelo é de 4,17 m2.

8.8 Programação temporal
A calendarização da obra prevê um prazo global de 18 meses para a sua execução.
No entanto, à data de apresentação deste EIA, todas as edificações e infraestruturas estão
concluídas, faltando apenas concluir a lagoa de retenção.

8.9 Projetos associados ou complementares
Em complemento da atividade pecuária, o proponente dedica-se também à produção agrícola para a
qual dispõem de uma superfície útil de 110,05 ha.
Durante o período de Primavera e Verão, a atividade agrícola consiste na produção de forragens,
como milho, aveia e azevém, para a alimentação do efetivo bovino. Engloba também a produção de
alfaces e batata, ainda que desenvolvida por uma outra empresa a quem o proponente aluga os
terrenos.
Durante o período de Outono e Inverno, a atividade agrícola engloba a produção de forragens verdes
também utilizadas na alimentação animal e a produção de espécies hortícolas, como a cenoura e a
batata, para exportação.
A produção agrícola é desenvolvida em regadio com recurso a 2 pivots abastecidos com água
proveniente das captações subterrâneas existentes na herdade.

8.10 Alternativas consideradas
No âmbito do presente EIA não foram consideradas alternativas de localização do Projeto uma vez
que o mesmo tem lugar numa exploração existente e em funcionamento.
No interior da propriedade e para que as construções pretendidas fossem viáveis do ponto de vista
técnico e produtivo, houve a necessidade de implantá-las em local adjacente às edificações e
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infraestruturas existentes. Esta opção permitiu evitar a abertura de novos acessos internos,
beneficiar de uma localização próxima do local de armazenamento de palhas e rações, beneficiar da
proximidade aos pontos de água e evitar a ocupação de terrenos agrícolas.
Dado também que as novas construções iniciaram a sua execução previamente à elaboração do EIA,
qualquer outra possibilidade de localização a ponderar nesta fase não seria economicamente
sustentável.
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9. Caracterização da situação de referência
No presente capítulo apresenta-se a análise e caracterização do estado atual do ambiente na área de
influência do Projeto da Exploração Agropecuária da Herdade da Asseiceira, cuja abordagem irá
consubstanciar a previsão e a avaliação dos impactes gerados pela sua laboração.
A análise efectuada foi ajustada à especificidade de cada descritor, motivo pelo qual foram
consideradas diferentes escalas de trabalho. Esta informação, bem como as metodologias utilizadas
e as caracterizações obtidas, são apresentadas para cada descritor nos pontos seguintes.

9.1 Clima
O clima apresenta uma influência mediterrânica, traduzida por um verão pronunciado e seco e um
inverno relativamente ameno.
A precipitação concentra-se nos meses de outono e inverno: média anual de 574,5 mm e máxima
mensal 88,2 mm. Dezembro é o mês mais chuvoso e Agosto o mês menos chuvoso. Entre o mês de
Março e Abril verifica-se um decréscimo acentuado da precipitação.
Os meses mais frios correspondem aos meses de inverno, com a temperatura mínima absoluta
registada em Janeiro com -5,7ºC. A temperatura máxima absoluta registada foi de 43ºC, no mês de
Julho.
O clima na região é relativamente húmido uma vez que os valores médios anuais observados são de
78% às 9 horas, diminuindo ligeiramente para os 64% às 18 horas (Cubo Verde, 2010).
A evaporação registada na estação climatológica de Alcácer do Sal é de 1476,5 mm por ano. O mês
de Agosto apresenta o valor mais elevado de evaporação (223,2 mm), e o mês de Dezembro regista o
valor mais baixo com 53,7 mm (Cubo Verde, 2010).
Os ventos dominantes são do quadrante Noroeste (23,3%), seguindo-se o quadrante Oeste com
19,6%.Nos meses de verão os ventos de Noroeste sopram com uma frequência entre os 25% e os
37,5% (de Maio a Setembro) e os ventos de Oeste entre 25,5% e 28,5% (Junho a Setembro). Nos
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meses de outono/inverno (Outubro a Março) os ventos do quadrante Sudeste sopram com
frequências entre 16% e 20% (Cubo Verde, 2010).
A velocidade do vento varia entre 5,9 Km/h (Este) e 9,9 Km/h (Sudoeste) (Cubo Verde, 2010).

9.2 Geologia e geomorfologia
A área de estudo localiza-se na Bacia Terciária do Sado, a W da povoação de Alcácer do Sal.
Apresenta uma topografia suave e aplanada, concordante com as características desta unidade
geomorfológica.
Esta bacia constitui uma depressão preenchida por formações neogénicas que atingem espessuras
superiores à centena de metros (Almeida et al, 2000).
A cobertura dos terrenos terciários (constituído por arcoses, depósitos conglomeráticos, arenitos
arcósicos e argilitos e calcários margosos) inicia-se com depósitos do Miocénico, de origem
continental, essencialmente transportados pelos rios, intercalados por depósitos marinhos, também
do Miocénico (Almeida et al, 2000). Superiormente ocorrem os depósitos mais modernos,
pliocénicos, representados por arenitos com seixos, mais ou menos argilosos. O Plistocénico tem
uma reduzida representatividade nesta bacia e está representado pelos terraços. Os depósitos
holocénicos são os afloramentos mais representativos na região.
No Desenho 03, Anexo IV apresenta-se a Carta Geológica da área de estudo.
No local e envolvente próxima da área de estudo, afloram as seguintes formações:
NEOGÉNICO
MVG Formação de Vale do Guizo - Miocénico Inferior
Embora esta unidade não seja aflorante na área de estudo, está presente na envolvente
próxima, em Alcácer do Sal, representa os terrenos neogénicos mais antigos e tem um
significativo desenvolvimento em profundidade.
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É constituída por formações detríticas de fácies continental: conglomerados com calhaus de
rochas do soco, areias mais ou menos grosseiras, argilas de cor vermelha, branca ou
esverdeada com concreções calcárias e níveis calcários, por vezes significativos.
M3-4 Formação de Alcácer do Sal - Miocénico Médio
Esta formação representa uma transgressão marinha e, litologicamente, é constituída por
assentadas

detríticas,

ordenadas

em

sequências

de

granulometria

decrescente:

conglomerados, pouco importantes; biocalcarenitos mais ou menos aneronoso; e, areias
brancas ou amareladas fossilíferas. Os níveis carbonatados têm alguma expressão.
A presença desta formação em sondagens realizadas na região de Alcácer do Sal sugere que
esta pode ser mais extensa do que a identificada pelos afloramentos.
Está presente em pequenas manchas, a N da EN 253, em Montevil e Montalvo.
A sua espessura entre Asseisseira e Albergaria é da ordem dos 146 metros.
M4-5 Formação de Marateca - Miocénico Superior
Esta unidade é uma das mais representativas da região. Integra alguns conglomerados com
seixos, areias, inferiormente grosseiras passando a médias e finas nos níveis superiores, com
argilas acinzentadas e esverdeadadas. Tratam-se de depósitos de origem continental, que
preenchem canais aparentemente orientados a partir do soco, decorrentes do efeito da
erosão. A fração carbonatada é quase inexistente nesta formação.
Esta formação ocorre sobrejacente à Formação de Alcácer do Sal ou à Formação de Vale do
Guizo ou sobre o soco.
A informação obtida através de sondagens realizadas na zona de Albergaria apontam para
uma espessura da ordem dos 62 metros.
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QUATERNÁRIO
Q4 terraços - Plistocénico
Os depósitos de terraços ocorrem em pequenos retalhos nas margens do rio Sado.
Litologicamente são constituídos por areias e por cascalheiras com calhaus de pórfiro,
quartzo, entre outros.
d Dunas e areias eólicas - Holocénico
As dunas da área de estudo integram uma das coberturas mais importantes do País. Nesta
zona esta unidade situa-se às maiores cotas, acima de 35.

9.3 Recursos hídricos e qualidade da água
9.3.1 Hidrologia
Do ponto de vista hidrológico a área do projeto insere-se na bacia hidrográfica do Rio Sado.
Na proximidade da Exploração ocorrem duas linhas de água, afluentes do Barranco Areia, afluente da
margem esquerda do Rio Sado, junto a Alcácer do Sal.
É de referir que as linhas de água não dispõem de bosque ripícola, apenas silvados.
A área da bacia do Rio Sado é de 6.149,3 km2. Em ano médio o escoamento na bacia do Rio Sado é de
116,2mm. Apresenta-se no Quadro 9 o escoamento médio mensal do Rio Sado. Como se pode
observar, os dezembro, janeiro e março correspondem aos meses com maiores valores de
escoamento na bacia.
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Quadro 9: Escoamento médio mensal do Rio Sado.

Out

Escoamento
(mm)
4,6

Nov

10,1

Dez

20,9

Jan

23,9

Fev

20,3

Mar

18,3

Abr

8,0

Mai

5,7

Jun

1,0

Jul

0,2

Ago

0,3

Set

1,6

Mês

Fonte: ARH Alentejo, 2011.

As duas linhas de água que drenam a área do projeto, pela reduzida bacia de drenagem, apenas
apresentam escoamento após os eventos de precipitação prolongada.
O Barranco Areia tem um comprimento de 12 km e drena uma bacia de 41,40 km2 sendo que 12,34
km2 é drenada por afluentes que drenam a propriedade (ver Desenho 4).Esta linha de água também
só apresenta escoamento em períodos de precipitação prolongada.
A jusante da área do projeto o Barranco Areia está identificado com em risco de não cumprimento
dos objectivos ambientais devido ao estado ecológico, de acordo com a Diretiva Quadro da Água.
Considerando a informação produzida no âmbito da Diretiva Quadro da Água, disponibilizada pela
APA e constante do site InterSIG, identificaram-se ao nível das massas de água superficial mais
próximas da área do Projeto as que se apresentam no Quadro 10. Neste quadro é ainda efectuada a
identificação do risco de não cumprimento dos objectivos ambientais, de acordo com a Directiva
Quadro da Água. Na Figura 1 apresentam-se as localizações destas massas de água.
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Quadro 10: Massa de água superficial mais próxima que drena a área do projeto.
Código

Código

único da

único da

Tipo de
Linha
de água

massa de
Água a nível

Nome da Massa de
Água

da União

Código a nível da

caracterização

EU da Região

da Massa de

Hidrográfica a

Água (Anexo II,

que pertence a

DQA)

Massa de Água

B

PTRH6

Massa de

Geocódigo
A Massa de

Água é

Água a nível

da Bacia

Razões para

cumprir os

a

objectivos

classificação

ambientais

"Em Risco"

o troço de
Principal

Artificial?
Modificada?

Risco de não
único para

Água é
Fortemente

do Estado

Europeia

Código
A Massa de

linha de
associada
água

Membro

afluente
do
Grupo 1/Media
Ribeiro

PTSAD43A

Estado
SAD43A

N

Mineralização/Pequena

N

PT152

7348

R
Ecológico

de Água
Cova
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Figura 1: Massa de água superficial mais próxima que drena a área do projeto.

Com o objectivo de se avaliar o risco de poluição acidental nas linhas de água presentes na área do
Projeto, foi delimitada uma bacia de drenagem que integra todo o escoamento gerado na Herdade e
aplicado o índice WRASTIC a esta bacia.
Os parâmetros constituintes do índice WRASTIC são:
• W: presença de águas residuais;
• R: presença de atividades recreativas;
• A: presença de atividades agrícolas;
• . D: dimensão da bacia hidrográfica;
• T: categoria das vias de transporte;
• I: presença de atividades industriais;
• C: cobertura vegetal do solo.
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O índice WRASTIC da bacia hidrográfica obtém-se através da expressão:
WRASTIC = Σ (índice atribuído ao parâmetro × peso)
O peso de cada parâmetro varia de 1 a 4, da seguinte forma:
Parâmetro:

W

R

A

S

T

I

C

Peso:

3

2

2

1

1

4

1

Consideraram-se os seguintes critérios estabelecidos no PGRH Tejo para a classificação da
vulnerabilidade:
• WRASTIC ≥50 – vulnerabilidade elevada
• 26 ≤ WRASTIC > 50 – vulnerabilidade moderada
• WRASTIC < 26 – vulnerabilidade baixa
Considerando os parâmetros constituintes do índice WRASTIC e considerando os intervalos de classe
constantes do PGRH Tejo e do Drinking Water Bureau (2000), chegou-se aos resultados apresentados
no Quadro 11. Ou seja, a vulnerabilidade à poluição das águas superficiais que drenam a área do
Projeto é moderada.
Quadro 11: Estimativa do índice WRASTIC para avaliação da vulnerabilidade à poluição acidental das águas
de superfície da bacia de drenagem da área do Projeto.

Índice WRASTIC

Parâmetro

Índice

Justificação

W

4

Presença de efluentes pecuários

R

1

Inexistência de actividades recreativas

A

2

82 - 142 ha de área cultivada

S

1

<39 km2 de área

T

2

Estradas não pavimentadas

I

1

Inexistência de indústria transformadora

C

1

> 50 % da área da bacia com coberto vegetal

26

-
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A erosão hídrica nesta região é reduzida, essencialmente devido à topografia suave, aos baixos
valores de precipitação e ao coberto vegetal.

9.3.2 Hidrogeologia
Tal como já referido a área do Projeto localiza-se na unidade estrutural e sedimentar da bacia
cenozóica do Tejo-Sado, de grande relevância hidrogeológica, correspondente ao sistema aquífero T3
– Bacia do Tejo-Sado/Margem esquerda.
Do ponto de vista geológico o sistema aquífero T3 – Bacia do Tejo-Sado/Margem esquerda é
constituído por formações detríticas do Paleogénico, Miocénico e Pliocénico, subjacentes aos
depósitos quaternários. Este sistema aquífero apresenta pois uma grande variedade litológica,
multicamada, do tipo poroso. As formações aquíferas estão separadas por formações confinantes ou
semiconfinantes. Nesta região o fluxo ocorre de Sul para Norte, com recarga na zona de Grândola,
essencialmente pela precipitação, e descarga no Rio Sado (Silva et al, 1998). A região de Alcácer do
Sal integra formações com elevada permeabilidade, sendo neste concelho que se encontram as
captações mais produtivas, com produtividades médias da ordem de 15 l/s (Silva et al, 1998).
No que se refere à piezometria, considerando as 7 estações da rede de quantidade da água
subterrânea da APA mais próximas da área do Projeto, com as localizações apresentadas na Figura 2,
tem-se que a profundidade média dos níveis de água nesta região variam entre 5 e 35 metros,
situando-se o nível de água na zona mais próxima do projeto entre os 20 e os 40 metros. Os registos
destas estações apontam para uma tendência global de redução da profundidade do nível de água
nos últimos anos (Figura 3). Em termos gerais, o escoamento subterrâneo ocorre em direção ao rio
Sado e ao longo do sistema aquífero até ao Oceano Atlântico.
Localmente, existem 6 captações de água subterrânea, utilizadas para abeberamento animal e a
água de um dos furos é também utilizada para consumo humano. A profundidade média dos furos de
90 metros.
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Figura 2: Localização dos piezómetros 486/37, 476/20, 476/19, 458/28, 466/42, considerados na análise da
piezometria da região onde se insere o projeto.
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Figura 3: Variação da profundidade do nível de água nos piezómetros 486/37, 476/20, 476/19, 458/28,
466/42.
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A vulnerabilidade à poluição é, pela constituição dos terrenos, elevada permeabilidade das
formações, reduzida espessura da zona não saturada e topografia, elevada.
Quanto à vulnerabilidade à poluição, aplicou-se à área do Projeto o método EPPNA e o índice
DRASTIC, os resultados são apresentados em seguida.
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O método EPPNA é um método muito simples, qualitativo, que pressupõe a atribuição de uma classe
de vulnerabilidade em função das características litológicas e hidrogeológicas das formações
aquíferas. As classes de vulnerabilidade deste método apresentam-se no Quadro 12.
Quadro 12: Classes de vulnerabilidade do método EPPNA.
Classes

Vulnerabilidade

V1 - Aquíferos em rochas carbonatadas de elevada carsificação

Alta

V2 - Aquíferos em rochas carbonatadas de carsificação média a alta

Média a alta

V3 - Aquíferos em sedimentos não consolidados com ligação hidráulica com a água

Alta

superficial
V4 - Aquíferos em sedimentos não consolidados sem ligação hidráulica com a água

Média

superficial
V5 - Aquíferos em rochas carbonatadas

Média a baixa

V6 - Aquíferos em rochas fissuradas

Baixa a variável

V7 - Aquíferos em sedimentos consolidados

Baixa

V8 - Inexistência de aquíferos

Muito baixa

Na área do Projeto tem-se um aquífero em sedimentos não consolidados com ligação hidráulica com
a água superficial, classe V3, ao qual corresponde uma vulnerabilidade alta.
Considerando os parâmetros constituintes do índice de vulnerabilidade DRASTIC e considerando
intervalos de classe de 1 a 10 para cada parâmetro, tem-se:
D: Profundidade da zona não saturada do aquífero – atribui-se a este parâmetro o índice 3; Prevê-se
que o nível de água se situa a profundidades entre 15,2 e 22,9 metros;
R: Recarga sobre o aquífero – atribui-se a este parâmetro o índice 6. De acordo com Almeida et al
(2000) a recarga no sistema aquífero corresponde a cerca de 20% da precipitação média da bacia
pelo que é expectável um valor médio entre 102 e 178 mm;
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A: Material de constituição do aquífero – atribui-se a este parâmetro o índice 7, correspondente a
formações detríticas pouco consolidadas;
S: Tipo de solo – atribui-se a este parâmetro o índice 10. Os solos presentes são solos não húmicos
arenáceos com elevada capacidade de infiltração.
T: Topografia – atribui-se a este parâmetro o índice 10. As inclinações médias do terreno são da
ordem de 1 %;
I: Impacto da zona não saturada – atribui-se a este parâmetro o índice 6. A zona não saturada está
representada por formações de matriz areno-argilosa;
C: Condutividade hidráulica do aquífero – atribui-se a este parâmetro o índice 8. Assume-se que a
condutividade das formações presentes varie entre 40,7 a 81,5 2 m/dia.
O potencial de poluição DRASTIC obtém-se através da expressão:
DRASTIC = Σ (índice atribuído ao parâmetro × peso)
O peso de cada parâmetro varia de 1 a 5, da seguinte forma:
Parâmetro:

D

R

A

S

T

I

C

Peso:

5

4

3

2

1

5

3

Desta forma, o valor mínimo do índice DRASTIC é 23 e o valor máximo 226. Transformando estes
valores em potencial de vulnerabilidade ou percentagem de vulnerabilidade, ao índice 23
corresponde 0% de vulnerabilidade e ao índice 226, 100% desta propriedade.
Da aplicação do método DRASTIC resulta assim um índice DRASTIC global de 144 ao qual
corresponde uma vulnerabilidade de aproximadamente 65%,vulnerabilidade elevada.
Considerando a informação produzida no âmbito da Diretiva Quadro da Água, disponibilizada pela
APA e constante do site InterSIG, apresenta-se no Quadro 13 a identificação da massa de água
subterrânea existente na área do Projeto. À data ainda não foi determinado o estado desta massa de
água. Na Figura 4 apresenta-se a localização do projeto e os limites desta massa de água.
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Quadro 13: Massa de água subterrânea que integra a área do projeto.
Código único da Massa de

Código a nível da UE da Região

Nome da

Água a nível da União

Hidrográfica a que pertence a

Massa de

Europeia

Massa de Água

Água

Risco de não cumprir os
objectivos ambientais.
Bacia do TejoPTRH5

PTT3

Sado/Margem

Por determinar

Esquerda

Figura 4: Massa de água subterrânea que integra área do projeto.

9.3.3 Qualidade da água
Do ponto de vista hidroquímico, as águas do sistema aquífero T3 – Bacia do Tejo-Sado/Margem
esquerda são de fácies bicarbonatada sódica ou cálcico-magnesiana (Silva et al, 1998).
Estudos realizados em 1998 no âmbito da caraterização do sistema aquífero T3, que englobaram a
caracterização da qualidade da água, revelaram que as concentrações em nitratos e sulfatos são
reduzidas indiciando a ausência de contaminação de origem agrícola e pecuária. Contudo, a
sobreexploração do sistema aquífero, essencialmente causada pela atividade industrial na região de
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Setúbal, estará a causar o avanço da cunha salina assistindo-se ao abandono de captações nas áreas
mais próximas do litoral.
Atualmente e à escala local, considerando as captações da rede de qualidade da água mais próximas
da área do Projeto, com os códigos 475/AG43, 475/AG45, 476/14, 485/10, 485/AG40 e 486/38
(Figura 5), verifica-se que as concentrações em nitratos nas estações 476/14, 485/10 e 485/AG40 as
mais próximas da área do Projeto, são recorrentemente elevadas, em especial na estação 476/14,
indiciando contaminação agrícola situação compatível com a sua localização junto aos arrozais do Rio
Sado. Nesta estação as concentrações em sulfatos são pontualmente muito elevadas, corroborando
a apreciação de ocorrência de contaminação com origem agrícola.
Figura 5: Localização das estações de monitorização da qualidade das águas subterrâneas utilizadas.

Relativamente aos cloretos, os dados de monitorização disponíveis apenas permitem uma avaliação
para as estações 486/38, 475/AG45, 485/10, 485/AG40 e 476/14. Os resultados apontam para uma
tendência de aumento das concentrações nas captações 476/14 e 485/10, com localizações mais
afastadas do litoral, e uma tendência de decréscimo nas restantes (Figura 6).
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Figura 6: Concentrações de cloretos nas estações de monitorização da qualidade das águas subterrâneas.
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As análises efectuadas em 2009 em diversos pontos da rede de abastecimento, com origem em
captações subterrâneas situadas no Concelho de Alcácer do Sal (água tratada, com diversas
proveniências), não revelaram situações de contaminação por cloretos, nitratos ou sulfatos.
Uma apreciação dos dados da monitorização realizada na estação Sado-Alcácer do Sal, com o código
23F/21, situada no Rio Sado, revela a ocorrência de eventos pontuais de contaminação por nitratos.
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Atendendo aos usos do solo nas proximidades, é provável que na origem destas ocorrências esteja a
atividade agropecuária que ocorre associada às planícies aluvionares dos principais rios da região, em
particular no Rio Sado.
Foi realizada em Outubro de 2012 uma análise bacteriológica à água do furo utilizada para consumo
humano e animal, cujos resultados constantes do Quadro 14, permitem confirmar que em termos
bacteriológicos a água tem qualidade para consumo humano.
Quadro 14: Resultados da análise bacteriológica realizada à água do furo utilizada para consumo humano.
Parâmetro
Bactérias Coliformes
Coliformes termotolerantes
Escherichia coli
Clostridium perfringens
Enterococos
Pseudomona aeruginosa
Germes a 37ºC
Germes a 22ºC

Unidade
UFC/100 ml
UFC/100 ml
UFC/100 ml
UFC/100 ml
UFC/100 ml
UFC/100 ml
UFC/1 ml
UFC/1 ml

Resultado
0
0
0
0
0
23
0
0

9.3.4 Focos de poluição
As habitações isoladas não ligadas à rede pública de drenagem e tratamento de águas residuais
representam um potencial foco de contaminação de águas superficiais e subterrâneas.
Atendendo à localização costeira da área de estudo, o mar, através do avanço da interface água
doce/água salgada (cunha salina), constitui um potencial foco de contaminação das águas
subterrâneas, designado de intrusão salina.
O aproveitamento hidroagrícola do Vale do Sado beneficia uma área de 9614 ha do Concelho de
Alcácer do Sal na qual é maioritariamente produzido arroz. Associada a esta atividade existe o
consumo de fertilizantes e fitossanitários e por conseguinte a possibilidade da ocorrência de
contaminantes associados nas águas superficiais e subterrâneas. As principais áreas de regadio, na
região de Alcácer do Sal são identificadas na Figura 7.
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Figura 7: Regadios no Concelho de Alcácer do Sal.

Fonte: Atlas do Ambiente, 2010.

De acordo com a ENEAPAI, Alcácer do Sal e Grândola integram um dos núcleos de ação prioritária no
domínio do tratamento de efluentes suinícolas. À data do estudo foram inventariadas 30 explorações
representando um efetivo de 27800 no concelho de Alcácer do Sal e 86 explorações com 30900
animais no concelho de Grândola. Esta atividade é responsável por uma significativa parcela da
produção de matéria orgânica e de azoto.
No concelho de Alcácer do Sal, no domínio da agro-indústria merecem ainda referência os lagares e
as adegas. De acordo com o INE em 2008 existiam no Concelho de Alcácer do Sal, 3 lagares de azeite,
1 cooperativo e 2 industriais. Quanto à produção de vinho, embora se tenha assistido a uma redução
nos últimos anos (Figura 8) a tendência é de crescimento, tendo sido produzidos em 2008, 7458 hl de
mosto. Quanto a adegas apenas se identificou a Adega da Herdade da Comporta, em Comporta.
Neste domínio, o concelho de Grândola não tem unidades industriais, a principal indústria do
concelho é a cortiça.
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Figura 8: Gráfico ilustrativo da evolução da produção vinícola no Concelho de Alcácer do Sal.
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Fonte: INE, 2010.

De acordo com INAG (2002) as cargas afluentes às linhas de água com origem na indústria
transformadora situada nas freguesias que abrangem a área de estudo (Sta. Maria do Castelo e
Comporta) e na freguesia limítrofe (Grândola) é a que consta do Quadro 15.
Quadro 15: Cargas afluentes às linhas de água produzidas pela industria instalada nas freguesias de
Comporta, Sta. Maria do Castelo e Grândola.
Cargas afluentes (ton/ano)
Concelho

Freguesia
CBO5

CQO

SST

Comporta

-

-

-

Sta. Maria do Castelo

169,93

310,29

84,29

Grândola

5,27

16,38

4,38

Alcácer do Sal

Grândola

Na área estudo apresentam-se como potenciais focos de contaminação das águas as áreas agrícolas
e as habitações isoladas, não ligadas à rede de drenagem pública.
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9.3.5 Usos e utilizações
De acordo com dados do INSAAR, no concelho de Alcácer do Sal existiam, em 2007, 27 captações de
água para abastecimento urbano das quais 11 situam-se na freguesia de Santa Maria do Castelo e 1
na freguesia de Comporta.
Atualmente, estão em funcionamento nestas freguesias 7 captações de água subterrânea, do tipo
furo, todas com perímetros de proteção. As principais características físicas e de funcionamento
destas captações constam do Quadro 16.
Quadro 16: Captações para abastecimento público nas freguesias de Santa Maria do Castelo e de Comporta.

Designação

Localização

Profundidade
(m)

V anual captado
(m3)

AC1

Foros de Albergaria

156

47.286

AC2

Foros de Albergaria

156

47.283

PS1

Amieira

136

310.017

JK2

Amieira

41,4

168.482

PS2

Amieira

130

327.692

CBR1

Amieira

135

-

PS1

Comporta

157

146.635

Pop. servida em
2007 (hab)

1.000

8330

1.163

Fonte: CM Alcácer do Sal, 2010 e INSAAR, 2010.

As captações de água para abastecimento urbano mais próximas da área de estudo localizam-se em
Foros de Albergaria (AC1 e AC2).
O índice de atendimento dos sistemas públicos de abastecimento de água no Concelho de INSAAR
era em 2005 de 98%, de acordo com o INE.
A evolução dos volumes captados nas captações das freguesias de Santa Maria do Castelo e de
Comporta é representada pelo gráfico da Figura 9. Como se conclui da observação desta figura as
tendências de evolução são inversas nas duas freguesias; na freguesia de Santa Maria do Castelo
verificou-se um decréscimo entre 2002 e 2007 enquanto que na freguesia de Comporta se observa,
neste mesmo período, um aumento dos volumes captados.
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Figura 9: Evolução dos volumes captados nas captações situadas nas freguesias de Comporta e de Santa
Maria do Castelo.
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Fonte: INSAAR, 2010.

Considerando as populações servidas pelas captações e constantes da base de dados do INSAAR,
estimaram-se as capitações associadas às captações situadas nas freguesias de Comporta, Santa
Maria do Castelo e no concelho, apresentando-se no gráfico da Figura 10 a evolução deste índice. Em
qualquer dos casos tratam-se de capitações muito elevadas, com uma tendência entre 2006 e 2007
de diminuição na freguesia de Santa Maria do Castelo e de aumento na freguesia de Comporta.
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Figura 10: Evolução das capitações urbanas associadas às captações localizadas nas freguesias de Comporta e
de Sta. Maria do Castelo e à totalidade das captações de água para abastecimento urbano situadas no
Concelho de Alcácer do Sal.
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Fonte: INSAAR, 2010

Todas as captações subterrâneas do concelho estão instaladas no importante sistema aquífero T3 –
Bacia do Tejo-Sado/Margem esquerda, origem de água para diversos usos de 42 concelhos.
Além do abastecimento público, este sistema aquífero é origem de água de outras utilizações, das
quais se destacam o abastecimento industrial à Zona Industrial de Mitrena, localizada na margem
direita do Rio Sado, no Concelho de Setúbal, com consumos da ordem de 1m3/s, e à área de
desenvolvimento turístico de Tróia, servida mediante captações instaladas nesta península.
Numa análise local dos consumos e origens identificam-se como principais necessidades as
referentes aos usos domésticos e agrícolas.
Os usos domésticos referem-se ao abastecimento de habitações isoladas e cujas necessidades são na
sua generalidade satisfeitas com recurso a captações próprias, subterrâneas.
Quanto ao abastecimento à agricultura, as necessidades são essencialmente satisfeitas com recurso
a origens superficiais. De facto, na envolvente à área do Projeto foram identificadas mediante
fotografia aérea e reconhecimento local alguns pontos de água superficial, associados a pequenas
barragens e charcas.
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Figura 11: Localização das pequenas barragens próximas da Herdade da Asseiceira.

Fonte: Google earth
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Figura 12: Localização das charcas.

Fonte: Google earth

Na Herdade existem seis furos utilizados para o abeberamento animal, para rega e para
abastecimento das instalações sanitárias e do refeitório - Figura 13.
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Figura 13: Localização dos furos da Exploração Agropecuária da Asseiceira.

Fonte: Sementinfinita, Lda.

As culturas presentes na Herdade são milho, forragens, cenouras, aveia e azevém.

Fotografia 42: Cenoura.

Fotografia 43: Milho
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9.4 Solos
9.4.1 Metodologia
A caracterização dos tipos e aptidões do solo foi efetuada para a totalidade da Herdade da
Asseiceira, com recurso às fontes de informação cartográfica disponibilizadas pela Agência
Portuguesa do Ambiente (APA) através da funcionalidade “Atlas do Ambiente”. Para o efeito foram
caracterizadas as unidades litológicas e pedológicas existentes, bem como a capacidade de uso
associada.
Para a identificação das unidades litológicas e pedológicas recorreu-se, respetivamente, à Carta
Litológica e à Carta de Solos, ambas à escala 1/1 000 000, e, sempre que necessário, a consultas
bibliográficas destinadas a completar a informação trabalhada. Para a caracterização da capacidade
de uso do solo recorreu-se à carta homónima, também à escala 1/1 000 000, através da qual se
procedeu à identificação das classes dominantes e suas principais limitações.

9.4.2 Caracterização da situação de referência
A partir da análise da Carta Litológica verifica-se que a área em estudo ocorre sobre formações
sedimentares do Plio-Plistocénico constituídas por areias, calhaus rolados, arenitos pouco
consolidados e argilas. Com base nestas formações, os solos existentes correspondem integralmente
a Podzóis órticos, dos quais 59,6% estão associados a Regossolos êutricos (Po2) segundo a
classificação da FAO-UNESCO para a Carta dos Solos da Europa (Desenho 04, Anexo IV).
Os Podzóis órticos são solos espessos e de textura ligeira que do ponto de vista estrutural
correspondem aos Podzóis com ou sem surraipa, na classificação dos solos a Sul de Portugal
desenvolvida pelo Serviço de Reconhecimento e de Ordenamento Agrário. Apresentam, de um modo
geral, uma fertilidade reduzida a média e pouca capacidade para a retenção de água.
De acordo com a Carta de Capacidade de Uso, os solos apresentam um baixo nível de fertilidade e
riscos de erosão elevados. Integram-se nas classes de capacidade de uso E (94,1%) e D (5,9%) que,
segundo a classificação do Esboço Geral do Ordenamento Agrário do SROA para Norte do Rio Tejo,
possuem limitações moderadas a severas para uma utilização agrícola (Desenho 05, Anexo IV).
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Considerando em particular a localização das edificações e infraestruturas incluídas no Projeto
observa-se que todas ocorrem sobre Podzóis órticos, aos quais está associada uma capacidade de
uso da classe E.

9.5 Flora e vegetação
9.5.1 Metodologia
A caracterização da flora e vegetação foi efetuada para a totalidade da Herdade da Asseiceira e
compreendeu a análise das suas características ecológicas através do estudo dos seguintes aspectos:
i) Grau de proximidade ou semelhança (ou afastamento) ao coberto vegetal primitivo; ii) Presença de
habitats classificados nos termos da Diretiva 92/43/CEE; iii) Presença ou ausência de espécies raras,
protegidas ou ameaçadas; e iv) Presença de formações vegetais raras no contexto nacional.
A metodologia utilizada compreendeu a realização de consultas bibliográficas, a interpretação de
fotografias aéreas e elementos cartográficos, assim como a execução de um levantamento de campo
em Março de 2014. Para este levantamento, procedeu-se à divisão da área em estudo numa grelha
de 50 x 50 m e à definição de um ponto centróide que constituiu o local de amostragem. Em cada
ponto foi efetuada a observação e caracterização visual in situ, posteriormente completada com
trabalho de gabinete, a partir da qual se elencaram as espécies dominantes e se averiguou o seu
estatuto de conservação. Para este último aspecto foram observados os seguintes documentos: i)
Diretiva Habitats (transposta pelo Decreto-Lei nº 140/99, de 24 de abril, com as alterações DecretoLei nº 49/2005, de 24 de fevereiro); ii) Convenção de Berna (Diretiva nº 82/72/CEE); e iii) Legislação
nacional aplicável.

9.5.2 Caracterização da situação de referência
9.5.2.1 Sensibilidade da área em estudo
A área em estudo ocorre integralmente no Sítio de Importância Comunitária PTCON0034 –
Comporta/Galé, integrado na Rede Natura 2000 (Desenho 02, Anexo IV).
Nos termos do disposto na alínea a) do nº 1 do artigo 5º do Decreto-Lei nº 142/2008, de 24 de julho,
com as alterações introduzidas pela Declaração de Rectificação nº 53-A/2008, de 22 de setembro, o
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Sítio PTCON0034 constitui área nuclear para a conservação da natureza, pertencente ao Sistema
Nacional de Áreas Classificadas, por sua vez integrado na Rede Fundamental de Conservação da
Natureza.
9.5.2.2 Grau de proximidade ou semelhança ao coberto vegetal primitivo
A avaliação do grau de proximidade, semelhança ou afastamento do coberto atual face ao coberto
primitivo parte do pressuposto de que as fitocenoses apresentam uma marcada regularidade na sua
composição, evidenciando combinações de espécies características (unidades de comunidades
vegetais), de acordo com a natureza edáfica e climácica do meio. Deste modo torna-se possível
determinar, para cada local, as fitocenosos que se sucedem ao longo do tempo a partir da etapa
climácica, devido à ocorrência de ações de destruição natural ou antropogénica. Para uma dada área,
o valor ecológico é máximo quando as comunidades existentes correspondem à vegetação climácica
(etapa clímax) e progressivamente menor quanto maior é a sua aproximação à desertificação (etapas
regressivas).
Segundo a tipologia Biogeográfica de Portugal Continental, apresentada por Costa et al. (1998), a
área de incidência está localizada no Reino Holártico, Região Mediterrânica, Sub-região
Mediterrânica Ocidental, Superprovíncia Mediterrânica Ibero-Atlântica, Província Gaditano-OnuboAlgarviense, Sector Ribatagano-Sadense e Superdistrito Sadense.
A este superdistrito está associada uma etapa clímax composta pelo sobreiral de Oleo sylvestrisQuercetum suberis, que segundo Neto et al. (2007) terá uma origem antrópica. De acordo com este
autor, a ocorrência do sobreiral está relacionada com uma utilização agrícola prolongada do sector
superficial das formações sedimentares do Pliocénico e Plistocénico, da qual resultou o
desprendimento das partículas arenosas do solo. Com a ação do vento estas partículas foram
progressivamente remobilizadas, dando origem a uma cobertura arenosa de fraca espessura mas
com retenção de humidade suficiente para suportar uma comunidade de sobreiros numa situação
tipicamente sinusial. Ainda segundo este autor, na ausência de utilização agrícola e,
consequentemente, de uma capa arenosa superficial, a colonização destas áreas seria antes
assegurada por um sobreiral de Asparago aphylli-Quercetum suberis.
A mesma atividade agrícola que deu origem a este sobreiral levou, com alguma frequência, à sua
transformação em montado ou mesmo à sua destruição e substituição por comunidades de etapas
regressivas, de que são exemplo o carrascal de Asparago albi-Rhamnetum oleoidis, o tojal de Halimio
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verticillati-Stauracanthetum genistoidis, o urzal/tojal de Erico scopariae-Ulicetum australis e o
sargaçal de Halimium ocymoidis-Cistetum psilosepali.
Nos anos sessenta, com o objectivo de “travar a perda de areia”, assistiu-se à ocupação das áreas de
sobreiral por manchas de Pinus Pinaster, que transformaram ecológica e visualmente a paisagem
vegetal e se mantêm até hoje. O pinhal é frequentemente acompanhado por comunidades
arbustivas espinhosas e herbáceas, representadas pelo tojal/tomilhal de Thymo capitellatiStauracanthetum genistoides, pelo urzal/tojal e tojal/esteval de Erico umbellatae-Ulicetum
welwitschianii, e pelos arrelvados de Anthyllido hamosae-Malcolmion lacerae ou de CorynephoroMalcolmion patulae.
Nas linhas de água surgem com frequência as comunidades edafo-higrófilas do salgueiral de Populo
nigrae-Salicetum neotrichae e do freixial de Ficario ranunculoidis-Fraxinetum angustifoliae. Nos locais
onde a acção antrópica é mais intensa observa-se com alguma abundância a presença dos silvados
de Lonicero hispanicae-Rubetum ulmifoliae, correspondentes a uma etapa regressiva dos bosques
ripícolas.
Atendendo ao levantamento de campo realizado observa-se que o coberto vegetal da área de
incidência se encontra bastante alterado pela atividade agrícola e pecuária, distanciando-se
significativamente da vegetação potencial. Apresenta como principais características:
A ausência quase total de coberto arbóreo, o qual é limitado a alguns exemplares adultos e isolados
de Pinus pinaster (pinheiro-bravo), Eucalyptus globulus (eucalipto) e Acacia dealbata (acácia mimosa)
junto às extremas da propriedade (Fotografia 44 e Fotografia 45);
A ausência quase total de coberto arbustivo, excepto em zonas de solo húmido onde ocorrem alguns
exemplares de Salix salvifolia spp. australis (Fotografia 46) e em zonas marginais da propriedade
onde ocorrem exemplares de Cistus spp.;
A dominância do estrato herbáceo nas áreas não intervencionadas pela atividade agrícola e pecuária,
o qual é maioritariamente composto por espécies ruderais e nitrófilas devido à adubação intencional
do solo e à aplicação de fluentes pecuários (Fotografia 47);

84

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL

SEMENTINFINITA LDA.

EXPLORAÇÃO AGROPECUÁRIA DA HERDADE DA ASSEICEIRA
DOC-CAmb-54/05/2015

A ausência do bosque ripícola nas linhas de água que ocorrem na propriedade, embora seja
observável alguma vegetação de etapas regressivas, nomeadamente silvados de Rubus ulmifolius
(silva-brava) (Fotografia 48);
A presença significativa de espécies invasoras e/ou com comportamento invasor, tais como Arundo
donax (cana-comum), Acacia dealbata (acácia mimosa), Conyza bonnariensis (erva-da-esforrica) e
Datura stramonium (figueira-do-inferno) (Fotografia 49).

Fotografia 44: Presença de Eucalytus globulus.

Fotografia 45: Presença de Acacia dealbata.

Fotografia 46: Presença de Salix salvifolius spp.
australis.

Fotografia 47: Coberto ruderal e nitrófilo.

85

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL

SEMENTINFINITA LDA.

EXPLORAÇÃO AGROPECUÁRIA DA HERDADE DA ASSEICEIRA
DOC-CAmb-54/05/2015

Fotografia 48: Presença de Rubus ulmifolius.

Fotografia 49: Presença de Arundo donax.

9.5.2.3 Presença de habitats classificados nos termos da Diretiva 92/43/CEE
Face às alterações substanciais a que o coberto vegetal foi sujeito, a presença de habitats
classificados nos termos da Diretiva 92/43/CEE é praticamente nula.
No terreno identificam-se apenas algumas espécies bioindicadoras de ocorrência restrita que
indiciam a presença das associações e correspondentes habitats do Anexo I da Diretiva, em fases
prévias à sua degradação. No Quadro 17 indicam-se as espécies identificadas e os habitats a que
estão associadas.
Quadro 17: Correspondência entre a vegetação existente e os habitats da Directiva 92/42/CEE.
Associações

Habitat classificado

Thymo capitellatiStauracanthetum genistoides

Dunas com vegetação esclerófila da CistoLavenduletalia (2260)

---

Dunas com florestas de Pinus pinea e/ou Pinus
Pinaster spp. atlantica (2270*)

Ficario ranunculoidisFraxinetum angustifoliae

Freixiais termófilos de Fraxinus angustifolia
(91B0)

Bioindicadores
Lavandula sampaioana
Cistus salvifolius
Pinus pinaster spp. atlantica
Lavandula sampaioana
Rubus ulmifolius
Fonte: PSRN 2000.

No Desenho 06 do Anexo IV apresenta-se a distribuição da vegetação observada.
9.5.2.4 Presença ou ausência de espécies raras, protegidas ou ameaçadas
No Sítio Comporta/Galé estão identificadas as espécies incluídas no Quadro 18, classificadas nos
Anexos B-II, B-IV e B-V, do Decreto-Lei nº 140/99, de 24 de Abril, na redação atual do Decreto-Lei nº
49/2005, de 24 de Fevereiro.
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Quadro 18: Espécies da flora classificada.
Cód. espécie

Espécie

Anexo

1644

Armeria rouyana

II, IV

1785

Centauria fraylensis

II, IV

1573

Euphorbia transtagana

II, IV

1462

Herniaria marítima

II, IV

1851

Hyacinthoides vicentia

II, IV

1487

Jonopsidium acaule

II, IV

1639

Limonium lanceolatum

II, IV

1719

Linaria ficalhoana

II, IV

1669

Myosotis lusitanica

II, IV

1673

Myosotis retusifolia

II, IV

1549

Ononis hackelii

II, IV

1434

Salix salvifolia spp. australis

II, IV

1777

Santolina impressa

II, IV

1618

Thorella verticillatinundata

II, IV

1695

Thymus camphoratus

II, IV

1681

Thymus carnosus

II, IV

---

Ruscus aculeatus

V

---

Scrophularia sublyrata

V

---

Sphagnum auriculatum

V

---

Thymus capitellatus

IV

(Nota: a negrito, espécies prioritárias)
Fonte: PSRN 2000.

A partir do levantamento de campo efectuado durante o mês de Março foram inventariadas as
espécies constantes do Quadro 19.

Família

Nome científico

Nome vernáculo

Directiva
Habitats

Convenção
Berna

Legislação
nacional

Quadro 19: Elenco florístico inventariado.

Amaranthaceae

Amaranthus viridis

---

---

---

---

Carlina corymbosa

Cardo-amarelo

---

---

---

Conyza bonnariensis

---

---

---

---

---

---

Beta vulgaris

Erva-da-esforrica
Cardo-de-Santa
Maria
Acelga-brava

---

---

---

Chenopodium album

Catassol

---

---

---

Cistus salvifolius

Sargaço

---

---

---

Asteraceae (=
Compositae)

Silybum marianum
Chenopodiaceae
Cistaceae
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Família

Nome científico

Nome vernáculo

Directiva
Habitats

Convenção
Berna

Legislação
nacional

DOC-CAmb-54/05/2015

Fabaceae
(= Leguminosae)

Acacia dealbata

Acácia mimosa

---

---

---

Hypolepidaceae

Pteridum aquilinum

Feto-ordinário

---

---

---

Labiaceae
(=Lamiaceae)

Dittrichia viscosa

Tágueda

---

---

---

Lavandula sampaioana

Rosmaninho

---

---

---

Malvaceae

Lavatera cretica

Malva-bastarda

---

---

---

Myrtaceae

Eucalyptus globulus

Eucalipto

---

---

---

Oleaceae

Fraxinus angustifolia
Pinus pinaster spp.
atlantica
Arundo donax

Freixo-comum

---

---

---

Pinheiro-bravo

---

---

---

Cana-comum

---

---

---

Avena sterilis

Aveião

---

---

---

Cynodon dactylo

Pé-de-galinha

---

---

---

Polygonum persicaria

Persicaria-vulgar

---

---

---

Rumex conglomeratus

Labaça

---

---

---

Rosaceae

Rubus ulmifolius

Silva-brava

---

---

Salicaceae

Salix salvifolia spp. australis

Borrazeira-branca

II, IV

---

Datura stramonium

Figueira-do-inferno

---

---

--Dec.-Lei nº
140/99
---

Solanum nigrum

Erva-Moira

---

---

---

Pinaceae
Poaceae
(=Gramineae)

Polygonaceae

Solanaceae

Fonte: Decreto-Lei nº 49/2005, de 24 de Fev.; Decreto-Lei nº 565/99, de 21 de Dez.; Checklist da Flora de Portugal

De entre os taxa identificados destaca-se a ocorrência da espécie Salix salvifolia spp. australis, listada
nos Anexos II e IV da Directiva pelo seu interesse para a conservação e classificada com o estatuto de
“não ameaçada” no âmbito do Plano Sectorial da Rede Natura. A sua distribuição na área em estudo
é apresentada no Desenho 06 do Anexo IV.
O restante elenco florístico não apresenta valor relevante para a conservação, sendo
maioritariamente formado por espécies ruderais cosmopolitas e por espécies alóctones, invasoras ou
com comportamento invasor, classificadas nos termos do Decreto-Lei nº 565/99, de 21 de
Dezembro. A vegetação ruderal integra-se essencialmente nas classes Stellarietea mediae e
Artemisietea vulgaris, beneficiando de uma maior disponibilidade de nutrientes no solo devido à
aplicação de detritos orgânicos provenientes da exploração. Da vegetação invasora destaca-se a
presença da exótica Arundo donax que coloniza com alguma expressividade as margens das linhas de
água e os solos frescos, substituindo competitivamente os freixiais e os matagais subseriais.
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9.5.2.5 Presença formações vegetais raras no contexto nacional
Durante a realização dos trabalhos de inventariação da flora e vegetação não foi detectada a
presença de qualquer formação vegetal rara no contexto nacional.

9.6 Fauna
9.6.1 Metodologia
A caracterização da fauna foi efetuada para a totalidade da Herdade da Asseiceira e compreendeu o
estudo dos seguintes aspetos: i) Composição específica da fauna e valor para a conservação das
espécies a nível regional, nacional e comunitário; e iv) Sensibilidade à perturbação.
A metodologia utilizada compreendeu a realização de consultas bibliográficas sobre as espécies
ocorrentes e/ou potenciais na área de incidência do Projeto e a execução de um levantamento de
campo em Março de 2014. Durante o levantamento foram utilizadas técnicas de observação direta
(período diurno) e de prospecção de vestígios no terreno, neste último caso para a identificação da
mamofauna.
Uma vez que a confirmação de espécies se revelou diminuta, o elenco apresentado centra-se
maioritariamente naquelas que são consideradas ocorrentes nos habitats identificados. Para a sua
caracterização foram observados em particular os seguintes documentos: i) Livro Vermelho dos
Vertebrados de Portugal (AA.VV./ICN, 2008); ii) Diretiva Aves e Habitats (transposta pelo Decreto-Lei
nº 140/99, de 24 de abril, com as alterações Decreto-Lei nº 49/2005, de 24 de fevereiro); iii)
Convenção de Bona (Diretiva nº 82/461/CEE); e iv) Convenção de Berna (Diretiva nº 82/72/CEE).

9.6.2 Caracterização da situação de referência
9.6.2.1 Sensibilidade da área em estudo
A área em estudo não integra nenhuma Zona de Proteção Especial (ZPE) pertencente à Rede Natura
2000, ou qualquer Important Bird Area (IBA) destinada à proteção da avifauna.

89

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL

SEMENTINFINITA LDA.

EXPLORAÇÃO AGROPECUÁRIA DA HERDADE DA ASSEICEIRA
DOC-CAmb-54/05/2015

9.6.2.2 Avifauna
A área em estudo apresenta um valor ornítico baixo, quer em termos quantitativos, quer em termos
qualitativos. De um modo geral, a avifauna reporta-se a espécies características de habitat florestal,
tolerantes à presença humana, cuja identificação consta do Quadro 20. O elenco apresentado integra
espécies confirmadas in loco durante o trabalho de campo, mas também outras espécies ocorrentes
referenciadas em bibliografia específica para habitats semelhantes aos existentes na área em estudo.
Quadro 20: Avifauna ocorrente e potencial na área em estudo.

Família

Espécie

Nome Vulgar

CITES

Bona

Berna

Diretiva
Aves e
Habitats

Estatuto e conservação
Estatuto

Posição Sistémica

Accipitridae

Buteo buteo

Águia-de-asa-redonda

LC

II A

II

II

-

Alaudidae

Lullula arborea

Cotovia-pequena

LC

-

-

III

A-I

Apus apus

Andorinhão-preto

LC

-

-

III

-

Apus pallidus

Andorinhão-pálido

LC

-

-

II

-

Ardeidae

Bubulcus ibis

Garça-boieira

LC

A

-

II

-

Certhiidae

Certhia brachydactyla

Trepadeira

LC

-

-

II

-

Ciconiidae

Ciconia ciconia

Cegonha-branca

LC

-

II

II

A-I

Columba palumbus

Pombo-torcaz (*)

LC

-

-

-

A-I; D

Streptopelia decaoto

Rola-turca

LC

-

-

III

-

Streptopelia turtur

Rola-brava (*)

LC

A

-

III

D

Corvus corone

Gralha-preta (*)

LC

-

-

-

D

Garrulus glandarius

Gaio (*)

LC

-

-

-

D

Estrildidae

Estrilda astrild

Bico-de-lacre

LC

C

Falconidae

Falco tinnunculus

Peneireiro

LC

II A

II

II

-

Carduelis cannabina

Pintarroxo

LC

-

-

II

-

Carduelis carduelis

Pintassilgo

LC

-

-

II

-

Carduelis chloris

Verdilhão

LC

-

-

II

-

Carduelis spinus

Lugre

LC

-

-

II

-

Fringilla coelebs

Tentilhão

LC

-

-

III

-

Apodidae

Columbidae

Corvidae

Fringillidae

Hirundinidae
Motacillidae
Muscicapidae
Paridae

Serinus serinus

Milheira

LC

-

-

II

-

Delichon urbicum

Andorinha-dos-beirais

LC

-

-

II

-

Hirundo rustica

Andorinha-das-chaminés

LC

-

-

II

-

Motacilla alba

Alvéola-branca

LC

-

-

II

-

Motacilla cinerea

Alvéola-cinzenta

LC

-

-

II

-

Muscicapa striata

Taralhão-cinzento

NT

-

II

II

-

Parus major

Chapim-real

LC

-

-

II

-

Parus caeruleus

Chapim-azul

LC

-

-

II

-

90

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL

SEMENTINFINITA LDA.

EXPLORAÇÃO AGROPECUÁRIA DA HERDADE DA ASSEICEIRA
DOC-CAmb-54/05/2015

Nome Vulgar

Bona

Passeridae

Passer domesticus

Pardal

LC

-

-

Athene noctua

Mocho-galego

LC

II A

-

II

-

Strix aluco

Coruja-do-mato

LC

II A

-

II

-

II

Strigidae
Sturnidae

Sylviidae

Troglodytidae

Turdidae

Tytonidae

Diretiva
Aves e
Habitats

Espécie

Berna

Família

CITES

Estatuto e conservação
Estatuto

Posição Sistémica

-

Sturnus unicolor

Estorninho-preto

LC

-

-

Sturnus vulgaris

Estorninho-malhado (*)

LC

-

-

Cisticola juncidis

Fuinha-dos-juncos

LC

-

II

II

-

Phylloscopus collybita

Felosinha

LC

-

II

II

-

Regulus ignicapilla

Estrelinha-real

LC

-

II

II

-

Sylvia atricapilla

Toutinegra-de-barrete

LC

-

II

II

-

Sylvia melanocephala

Toutinegra-dos-valados

LC

-

II

II

-

Sylvia undata

Toutinegra-do-mato

LC

-

II

A-I

Troglodytes troglodytes

Carriça

LC

-

II

-

Erithacus rubecula

Pisco-de-peito-ruivo

LC

-

II

-

II

D

Saxicola torquatus

Cartaxo

LC

-

II

II

-

Turdus merula

Melro (*)

LC

-

II

III

D

Turdus viscivorus

Tordoveia (*)

LC

-

III

-

Tyto alba

Coruja-das-torres

LC

II A

II

-

-

Fonte: AA.VV/ICN, 2008; Fonseca, 2010.
Legenda:
Estatutos de conservação:
•
Estatutos de Conservação em Portugal (IUCN, 2001) – (Est. Cons.): EX – Extinto; EW – Extinto na natureza; CR –
Criticamente em perigo; EN – Em perigo; VU – Vulnerável; NT – Quase ameaçado; LC – Pouco preocupante; DD –
Informação insuficiente; NE – Não avaliado.
Estatutos de Protecção Legal:
•
Directiva Aves e Habitats (D.L. nº 49/2005): Revê e transpõe a Directiva Aves (relativa à conservação das aves
selvagens) e a Directiva Habitats (relativa à conservação dos habitats naturais e da flora e da fauna selvagem)
para o direito interno (Anexos A-I, A-II, A-III, B-II, B-IV, B-V e D).
•
Convenção de Berna (D.L. nº 316/89): Anexo II – Animais com estatuto de estritamente protegidos; Anexo III –
Animais com estatuto de protegidos;
•
Convenção de Bona (D.L. nº 103/80): Anexo I – Espécies migradoras ameaçadas; Anexo II – Espécies migradoras
cujo estado de conservação é desfavorável;
•
Convenção de CITES (D.L. nº 114/90): Anexo I – Espécies ameaçadas de extinção que são ou poderiam ser
ameaçadas pelo comércio; Anexo II – Espécies que apesar de não estarem ameaçadas de extinção, o poderão vir a
estar pelo seu comércio; Anexo III – Espécies autóctones cuja exploração é regulada pelo Estado em que ocorrem;
Anexos C1 e C2 – Espécies sujeitas a medidas mais restritas para a sua importação.
(*) Lei nº 173/99, de 21 de Setembro - Lei de Bases da Caça e Decreto-Lei nº 202/2004, de 18 de Agosto - Regulamenta a Lei
da Caça.

Das 44 espécies identificadas, apenas uma (Muscicapa striata) apresenta um estatuto de
conservação desfavorável - “Quase ameaçado” (NT) - devido à perda e fragmentação do seu habitat,
à proliferação do uso de pesticidas em zonas agrícolas e à contaminação das águas (AA.VV./ICN,
2008). As restantes espécies não apresentam problemas relevantes de conservação, uma vez que são
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menos sensíveis a perturbações antrópicas e relativamente frequentes em território nacional. Por
este motivo apresentam um estatuto de conservação “Pouco preocupante” (LC).
9.6.2.3 Mamofauna
A mamofauna da área em estudo é caracterizada por espécies maioritariamente de caráter ubiquista
e em número reduzido, comportando, por isso, uma baixa diversidade. Durante o trabalho de campo
não foi observada a presença ou vestígios de mamíferos, pelo que o elenco incluído no Quadro 21
centra-se nas espécies de ocorrência potencial.
Quadro 21: Mamofauna potencial na área em estudo.

Berna

Directiva
Aves e
Habitats

Canidae

Vulpes vulpes

Raposa

LC

D

-

-

-

Erinacidae

Erinaceus europaeus

Ouriço-cacheiro

LC

-

-

III

-

Felidae

Felis silvestris

Gato-bravo

VU

II-A

II

B-IV

Leporidae

Lepus capensis

Lebre

LC

-

-

III

-

Leporidae

Oryctolagus cuniculus

Coelho-bravo

NT

-

-

-

-

Apodemus sylvaticus

Rato-do-campo

LC

-

-

-

-

Mus domesticus

Rato doméstico

LC

-

-

-

-

Mustelidae

Mustela nivalis

Doninha

LC

-

-

III

-

Mustelidae

Mustela putorius

Toirão

DD

-

-

III

B-V

Soricidae

Crocidura russula

Musaranho-de-dentes-brancos

LC

-

-

III

-

Eptesicus serotinus

Morcego-hortelão

LC

-

II

III

B-IV

Vespertilionidae

Pipistrellus pipistrellus

Morcego-anão

LC

-

II

III

B-IV

Pipistrellus pygmaeus

Morcego-pigmeu

LC

-

II

III

B-IV

Viverridae

Genetta genetta

Geneta

LC

-

-

III

B-V

Viverridae

Herpestes ichneumon

Sacarrabos

LC

-

-

III

B-V; D

Família

Muridae

Espécie

Nome Vulgar

Bona

CITES

Estatuto e conservação
Estatuto

Posição Sistémica

Fonte: AA.VV/ICN, 2008; Fonseca, 2010.
Legenda:
Estatutos de conservação:
•
Estatutos de Conservação em Portugal (IUCN, 2001) – (Est. Cons.): EX – Extinto; EW – Extinto na natureza; CR –
Criticamente em perigo; EN – Em perigo; VU – Vulnerável; NT – Quase ameaçado; LC – Pouco preocupante; DD –
Informação insuficiente; NE – Não avaliado.
Estatutos de Protecção Legal:
•
Directiva Aves e Habitats (D.L. nº 49/2005): Revê e transpõe a Directiva Aves (relativa à conservação das aves
selvagens) e a Directiva Habitats (relativa à conservação dos habitats naturais e da flora e da fauna selvagem)
para o direito interno (Anexos A-I, A-II, A-III, B-II, B-IV, B-V e D).
•
Convenção de Berna (D.L. nº 316/89): Anexo II – Animais com estatuto de estritamente protegidos; Anexo III –
Animais com estatuto de protegidos;
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•
•

Convenção de Bona (D.L. nº 103/80): Anexo I – Espécies migradoras ameaçadas; Anexo II – Espécies migradoras
cujo estado de conservação é desfavorável;
Convenção de CITES (D.L. nº 114/90): Anexo I – Espécies ameaçadas de extinção que são ou poderiam ser
ameaçadas pelo comércio; Anexo II – Espécies que apesar de não estarem ameaçadas de extinção, o poderão vir a
estar pelo seu comércio; Anexo III – Espécies autóctones cuja exploração é regulada pelo Estado em que ocorrem;
Anexos C1 e C2 – Espécies sujeitas a medidas mais restritas para a sua importação.

Das 15 espécies inventariadas, a generalidade é de ocorrência comum no território nacional e pouco
sensível a perturbações, pelo que apresenta um estatuto de conservação “Pouco preocupante” (LC).
Exceptua-se 2 espécies com estatuto desfavorável, uma considerada “Vulnerável” (VU) - Felis
silvestris - e outra “Quase ameaçada” (NT) - Oryctolagus cuniculus. Foi ainda registada a ocorrência
de uma espécie com informação insuficiente para a sua classificação (Mustela putorius).
Destas espécies verifica-se que o gato-bravo (Felis silvestris), muito embora tenha uma distribuição
generalizada no território nacional através de habitats florestais e abertos, tem nas zonas rochosas o
seu micro-habitat preferencial. Neste sentido, não é de admitir a sua presença na área em estudo.
9.6.2.4 Herpetofauna
Na área em estudo não existem corpos de água à superfície, apenas duas linhas de água com regime
torrencial. Durante o levantamento de campo não foi possível confirmar a presença de quaisquer
répteis e anfíbios no local, embora seja de admitir a sua ocorrência durante o período de Inverno,
quando estão garantidas condições de habitat mais favoráveis. Deste modo, identifica-se no Quadro
22 a herpetofauna de ocorrência potencial na área em estudo.
Quadro 22: Herpetofauna potencial na área em estudo.

Espécie

Nome Vulgar

CITES

Bona

Berna

Directiva
Aves e
Habitats

Estatuto e conservação
Estatuto

Posição Sistémica

Bufo bufo

Sapo-comum

LC

-

-

-

-

Bufo calamita

Sapo-corredor

LC

-

-

-

B-IV

Coluber hippocrepis

Cobra-de-ferradura

LC

-

-

II

B-IV

Elaphe scalaris

Cobra-de-escada

LC

-

-

III

-

Malpolon monspessulanus

Cobra-rateira

LC

-

-

III

-

Discoglossidae

Alytes cisternasii

Sapo-parteiro-ibérico

LC

-

-

-

B-IV

Gekkonidae

Tarentola mauritanica

Osga

LC

-

-

III

-

Hylidae

Hyla arborea

Rela

LC

-

-

-

B-IV

Lacertidae

Lacerta lepida

Sardão

LC

-

-

II

-

Família

Bufonidae

Colubridae

Lacertidae

Podarcis hispanica

Lagartixa-ibérica

LC

-

-

III

B-IV

Lacertidae

Psammodromus algirus

Lagartixa-do-mato

LC

-

-

III

-
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Família

Espécie

Nome Vulgar

CITES

Bona

Berna

Directiva
Aves e
Habitats

Estatuto e conservação
Estatuto

Posição Sistémica

Pelobatidae

Pelobates cultripes

Sapo-unha-negra

LC

-

-

-

B-IV

Salamandridae

Salamandra salamandra

Salamandra-de-pintas-amarelas

LC

-

-

III

-

Fonte: AA.VV/ICN, 2008; Fonseca, 2010.
Legenda:
Estatutos de conservação:
•
Estatutos de Conservação em Portugal (IUCN, 2001) – (Est. Cons.): EX – Extinto; EW – Extinto na natureza; CR –
Criticamente em perigo; EN – Em perigo; VU – Vulnerável; NT – Quase ameaçado; LC – Pouco preocupante; DD –
Informação insuficiente; NE – Não avaliado.
Estatutos de Protecção Legal:
•
Directiva Aves e Habitats (D.L. nº 49/2005): Revê e transpõe a Directiva Aves (relativa à conservação das aves
selvagens) e a Directiva Habitats (relativa à conservação dos habitats naturais e da flora e da fauna selvagem)
para o direito interno (Anexos A-I, A-II, A-III, B-II, B-IV, B-V e D).
•
Convenção de Berna (D.L. nº 316/89): Anexo II – Animais com estatuto de estritamente protegidos; Anexo III –
Animais com estatuto de protegidos;
•
Convenção de Bona (D.L. nº 103/80): Anexo I – Espécies migradoras ameaçadas; Anexo II – Espécies migradoras
cujo estado de conservação é desfavorável;
•
Convenção de CITES (D.L. nº 114/90): Anexo I – Espécies ameaçadas de extinção que são ou poderiam ser
ameaçadas pelo comércio; Anexo II – Espécies que apesar de não estarem ameaçadas de extinção, o poderão vir a
estar pelo seu comércio; Anexo III – Espécies autóctones cuja exploração é regulada pelo Estado em que ocorrem;
Anexos C1 e C2 – Espécies sujeitas a medidas mais restritas para a sua importação.

Das espécies referidas verifica-se que todas possuem um estatuto de conservação “Pouco
preocupante” (LC), não comportando um valor faunístico excepcional. Admite-se a presença de um
elenco mais amplo, mas a sua confirmação depende da realização de observações noutras alturas do
ano, nomeadamente no Verão, em que a fauna já não se encontra em hibernação.

9.7 Ordenamento do território
9.7.1 Metodologia
A análise dos instrumentos de gestão territorial foi efectuada para a totalidade da Herdade da
Asseiceira, através da informação disponibilizada no Sistema Nacional de Informação Territorial
(SNIT) da Direcção-Geral Território (DGT) e de consultas bibliográficas.

9.7.2 Caracterização da situação de referência
O Decreto-Lei nº 380/99, de 22 de setembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº
46/2009, de 20 de fevereiro, estabelece o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial e
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define o âmbito e o quadro de interação coordenada entre os diferentes planos de ordenamento
territorial. Atendendo aos três âmbitos apresentados (nacional, regional e municipal), identificaramse os seguintes planos de ordenamento com incidência na área em estudo:
Âmbito nacional:
•

PBH do Sado;

•

PROF do Alentejo Litoral;

•

PSRN 2000;

Âmbito regional:
•

PROT do Alentejo;

Âmbito municipal:
•

PDM de Alcácer do Sal.
9.7.2.1 Planos de âmbito nacional

O PBH do Sado é um instrumento sectorial que visa o estabelecimento, de forma estruturada e
programática, de uma estratégia racional de gestão e utilização de recursos hídricos, em articulação
com o ordenamento do território e a conservação e proteção do ambiente. Define, por isso, uma
estratégia espacial de implementação baseada na divisão da sua área de intervenção em Unidades
Homogénea de Planeamento (UHP), de acordo com um conjunto de factores hidrológicos e
socioeconómicos, tomando em consideração aspectos relativos à proteção da natureza e ao
ambiente.
A partir da análise espacial das unidades propostas observa-se que a Herdade da Asseiceira está
inserida na UHP (05) – “Estuário e Costa Oeste”, a qual integra toda a zona estuarina, o troço do Rio
Sado até Alcácer do Sal e as bacias costeiras, incluindo as lagoas e Sancha e Santo André. No que diz
respeito à divisão hidrográfica, a área em estudo está localizada na bacia hidrográfica do Rio Sado,
sub-bacia do Barranco Areia.
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O PROF do Alentejo Litoral é um instrumento enquadrado pelos princípios da Lei de Bases da Política
Florestal (Lei nº 33/96, de 17 de agosto) que visa enquadrar e estabelecer normas específicas quanto
ao uso, ocupação, utilização e ordenamento dos espaços florestais, de forma a promover e a garantir
a produção de bens e serviços, bem como o seu desenvolvimento sustentado. Deste modo organiza
o espaço florestal ao nível de Sub-regiões Homogéneas (SRH), correspondentes a unidades
territoriais com elevado grau de homogeneidade relativamente ao perfil de funções dos espaços
florestais e às suas características.
A partir da delimitação espacial destas sub-regiões verifica-se que a área em estudo está inserida na
SRH “Pinhais do Alentejo Litoral” onde, segundo o artigo 18º do regulamento, é pretendido
implementar e incrementar as funções de produção, de recreio, enquadramento e estética da
paisagem, e, ainda, de proteção. Nesta SRH abrange a zona sensível para a conservação
correspondente ao Sítio PTCON0034 – Comporta Galé, a zona afectada pelo Nemátodo da Madeira
do Pinheiro (PROLUNP) e uma área crítica do ponto de vista da defesa da floresta contra incêndios.
O PSRN 2000 é um instrumento para a gestão da biodiversidade que tem por objectivos a
salvaguarda e a valorização dos Sítios e das ZPE do território continental, assim como a manutenção
das espécies e habitats num estado de conservação favorável no interior destas áreas. A partir da sua
distribuição espacial tem-se que a área em estudo ocorre apenas no já referido Sítio PTCON0034 –
Comporta/Galé, cuja afetação é analisada de forma mais detalhada no ponto 9.7.2.4.
9.7.2.2 Planos de âmbito regional
O PROT do Alentejo define a estratégia regional de desenvolvimento territorial, integrando as opções
assumidas a nível nacional e as estratégias municipais de desenvolvimento local. Para o efeito
estabelece um esquema global de ordenamento ou Modelo Territorial, o qual traduz as suas opções
estratégicas e orienta a reconfiguração espacial e funcional da área abrangida através da definição de
sistemas estruturantes e respectivos subsistemas, sobre os quais incide um conjunto de normas de
aplicação direta, de orientações e de diretrizes.
Segundo o modelo territorial proposto por este instrumento, a área em estudo está inserida nos
seguintes sistemas e subsistemas estruturantes:
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Sistema de Base Económica Regional:
•

Área de Atividades Agro-florestais;

Sistema Ambiental e Riscos:
•

Subsistema Ambiental;

•

Subsistema dos Riscos Naturais e Tecnológicos.

O Sistema de Base Económica Regional procura realçar as componentes e estruturas territoriais que
suportam e articulam as atividades económicas regionais. Desenvolve-se, entre outros, através do
subsistema Atividades Agro-florestais, o qual assenta, entre outros, em sistema agrícolas como os
que ocorrem na área em estudo. A pecuária, juntamente com a agricultura e a floresta, surge neste
sistema com um papel relevante nas cadeias de valor da região, contribuindo para a obtenção de
matérias-primas de qualidade com elevado potencial económico para o sector agroalimentar
(CCDRA, 2010).
O Sistema Ambiental e Riscos visa garantir a estrutura e função dos sistemas naturais, a conservação
da natureza e da biodiversidade, a prevenção do risco, a qualidade da paisagem e a disponibilidade
dos recursos para o desenvolvimento (idem). Atendendo ao subsistema Ambiental verifica-se que a
Herdade da Asseiceira está integrada na unidade de paisagem “Transição Litoral/Interior” e na
“Estrutura Regional de Proteção e Valorização Ambiental” (ERPVA), que visa assegurar a conservação
dos recursos e prevenir os efeitos da fragmentação e artificialização dos sistemas ecológicos. Na
ERPVA integra uma área nuclear para a conservação correspondente ao Sítio Comporta/Galé. No que
se refere ao subsistema dos Riscos Naturais e Tecnológicos observa-se que a área em estudo ocorre
numa zona de maior susceptibilidade à desertificação, de elevada vulnerabilidade dos aquíferos à
contaminação e, ainda, de elevada intensidade sísmica.
9.7.2.3 Planos de âmbito municipal
O PDM de Alcácer do Sal promove a organização do espaço municipal, estabelecendo classes de
espaço e categorias de utilização.
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Segundo o ordenamento proposto, a Herdade da Asseiceira está inserida em Espaço Agrícola de
Sequeiro e em Espaço Florestal de Produção (Desenho 07, Anexo IV), sendo que todas as edificações
e infraestruturas do Projeto estão inseridas nesta última categoria.
Segundo o artigo 12º do regulamento do PDM, nos espaços florestais de produção são admitidas
construções desde que o índice máximo de utilização líquido para propriedades de área superior a
7,5 ha seja de 0,004/ha, correspondendo 0,002 ao índice máximo para habitação e 0,002 ao índice
máximo para construção de apoio às atividades agrícolas ou florestais. Nestes espaços aplicam-se
ainda as disposições do nº 2 do artigo 10º relativas à edificação em espaço rural, que ficam sujeitas
às seguintes prescrições: a) O afastamento mínimo dos edifícios, assim como quaisquer instalações
de retenção ou depuração de efluentes (fossas sépticas, etc.), aos limites da parcela é de 15 m; b) O
abastecimento de água e a drenagem e tratamento de águas residuais deverão ser resolvidos por
sistema autónomo, salvo se o interessado custear a totalidade das despesas com a extensão das
redes públicas; c) As construções de novos edifícios nas áreas não urbanizáveis não poderão exceder
os dois pisos para habitação (cércea máxima de 6,5 m) e um piso para os anexos agrícolas; d)
Exceptua-se desta última disposição os silos, depósitos de água e instalações especiais tecnicamente
justificadas.
No que se refere a condicionantes, a Herdade da Asseiceira abrange áreas classificadas como
Domínio Público Hídrico (artigo 21º) e como Biótopos – Sítios com Interesse para a Conservação da
Natureza (artigo 28º) - Desenho 08 (Anexo IV), cuja análise detalhada é apresentada no ponto
9.7.2.4.
9.7.2.4 Condicionantes legais aplicáveis
Na área do Projeto verifica-se a incidência das seguintes condicionantes legais:
Sítio de Interesse Comunitário – Comporta/Galé (PTCON0034), classificado pela Resolução do
Conselho de Ministros nº 142/97, de 28 de agosto, e sujeito às orientações aplicáveis à Rede Natura
2000, regulada pelo Decreto-Lei nº 140/99, de 24 de abril, com as alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei nº 49/2005, de 24 de fevereiro:
A Herdade da Asseiceira encontra-se total inserida em área classificada do Sítio Comporta/Galé.
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Nos termos do artigo 7º do Decreto-Lei nº 49/2005, o Sítio está sujeito a medidas de conservação
destinadas a satisfazer as exigências ecológicas dos tipos de habitats naturais constantes do anexo BI da Diretiva 92/43/CEE e das espécies constantes do anexo B-II.
Todas as atividades condicionadas elencadas no nº 2 do artigo 9º estão sujeitas à emissão de parecer
favorável do ICNF ou da comissão de coordenação e desenvolvimento regional competente.
Com base no nº 1 e nº 2 do artigo 10º, as ações, planos ou projetos não diretamente relacionados
com a gestão do Sítio e não necessários para essa gestão, mas susceptíveis de afectar essa zona de
forma significativa, são objecto de avaliação de impacte ambiental nos termos da legislação em vigor.
Domínio Público Hídrico, estabelecido pela Lei nº 54/2005, de 15 de Novembro, na redação atual da
Lei nº 78/2013, de 21 de Novembro:
A Herdade da Asseiceira abrange o domínio público hídrico através da inclusão de duas linhas de
água afluentes do Barranco da Areia, por sua vez, afluente do Rio Sado, não navegáveis ou flutuáveis,
e com margens de 10 m de largura nos termos no nº 4 do artigo 11º da Lei nº 54/2005.
Com base na localização das edificações e infraestruturas do Projeto, existentes ou a construir,
retira-se que nenhuma delas ocorre em área classificada do domínio hídrico.
Biótopos – Sítios com Interesse para a Conservação da Natureza, classificados ao abrigo do Programa
Corine 85/338/CEE:
A Herdade da Asseiceira abrange parcialmente o Biótopo Corine Comporta (C14100107).
Este biótopo, à semelhança de outros incluídos no Programa, é uma área com componentes físicas e
biológicas de relevo para a conservação do meio ambiental da União Europeia, não dispondo,
contudo, de valor legal. É indicativo da sensibilidade da área abrangida, motivo pelo qual esteve na
base da classificação do Sítio PTCON0034 – Comporta/Galé pertencente à Rede Natura 2000.
No Quadro 23 apresenta-se a afectação desta condicionante pelos elementos do Projeto.
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Quadro 23: Afectação da condicionante Biótopos pelos elementos do Projeto.
Elemento

Afectação

Telheiro de alimentação nº 1 (incluindo nitreira)

Total

Telheiro de alimentação nº 2 (incluindo nitreira)

Total

Sala de ordenha

Total

Telheiro dos bezerros

Total

Palheiro

Total

Armazém de rações

Total

Existentes:

Telheiro de máquinas

Sem afectação

A Construir:
Pavilhão de alojamento animal

Total

Sala de ordenha

Total

Lagoa de retenção

Sem afectação

Silo

Sem afectação
Fonte: CMAS - PDM de Alcácer do Sal.

9.8 Uso do solo
9.8.1 Metodologia
A caracterização do uso atual do solo foi efectuada para a totalidade da Herdade da Asseiceira com
recurso à Carta de Ocupação do Solo para 2007 (COS’2007), disponibilizada online pelo ex-Instituto
Geográfico Português (IGP), atual Direcção-Geral do Território. Para o efeito foram caracterizadas as
classes de ocupação dominantes, posteriormente sujeitas a validação in situ.
Foi ainda consultado o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) de Alcácer
do Sal, elaborado pelo Gabinete Técnico Florestal de Grândola/Alcácer do Sal (GTFGAS), com o
objectivo de aferir o risco de incêndio associado ao uso do solo.

9.8.2 Caracterização da situação de referência
Analisada a COS’2007 observa-se a inclusão da área em estudo nos níveis de ocupação incluídos no
Quadro 24 e representados no Desenho 09 do Anexo IV.
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Quadro 24: Níveis de ocupação do solo.
Ocupação do Solo
Nível 1
1. Territórios artificializados
2. Áreas agrícolas e agro-florestais

3. Florestas e meios naturais e seminaturais

Área
(ha)

Nível 2
1.2 Indústria, comércio e transportes

2,8

2.1 Culturas temporárias

85,1

2.2 Culturas permanentes

1,2

2.3 Pastagens permanentes

11,3

3.1 Florestas

0,6

3.2 Florestas abertas e vegetação arbustiva e herbácea

10,7

Total

111,7

Fonte: IGP - COS’2007.

Sem prejuízo de algumas alterações à ocupação retratada na COS’2007, o uso atual do solo continua
a ser maioritariamente agrícola. As culturas irrigadas com recurso a pivots constituem o uso
dominante, destinando-se à produção de forragens para a alimentação dos animais (Fotografia 50) e
de espécies hortícolas para venda (Fotografia 51). As pastagens permanentes e as áreas de
vegetação arbustiva e herbácea também surgem com representatividade. As primeiras são utilizadas
para o pastoreio dos animais e para a obtenção de forragens, enquanto as segundas resultam
essencialmente da degradação do bosque primitivo e incluem maioritariamente espécies ruderais e
nitrófilas (Fotografia 52 e Fotografia 53).

Fotografia 50: Produção de milho com recurso a
regadio.

Fotografia 51: Produção de batata com recurso a
regadio.
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Fotografia 52: Área de pastagem permanente.

Fotografia 53: Área de vegetação semi-natural.

As principais alterações ao uso do solo observam-se nas áreas anteriormente ocupadas por culturas
permanentes e por floresta, onde não existe atualmente qualquer atividade produtiva ou coberto
arbóreo. As restantes alterações a destacar compreendem a ocupação de uma parte da área de
pastagens permanentes e da área de vegetação arbustiva e herbácea pelos novos elementos do
Projeto.
A área artificializada mantém o uso agro-florestal através da inclusão da maior parte das edificações
e infraestruturas necessárias à atividade produtiva. Nela, o coberto vegetal é limitado a algumas
espécies arbóreas de distribuição esparsa (eucaliptos e árvores de fruto).
No Quadro 25 sintetiza-se a afectação do uso do solo pelos elementos do Projeto.
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Quadro 25: Afectação do uso do solo pelo Projeto.
Ocupação

1.2 Indústria, comércio e transportes

2

Elemento do Projeto

Área (m )

Pavilhão de alimentação nº 1

3432,4

Pavilhão de alimentação nº 2

2197,9

Sala de ordenha (a desmantelar)

198,5

Pavilhão dos bezerros

258,4

Palheiro

456,8

Armazém de rações

590,1

Ferramentaria

14,0
Total

2.3 Pastagens permanentes

Pavilhão de alojamento animal (a construir)

3994,2

Sala de Ordenha (a construir)

446,0
Total

3.2 Florestas abertas e vegetação
arbustiva e herbácea

7148,1

4440,2

Fossa de retenção (telheiro de alimentação nº 1)

249,9

Fossa de retenção (telheiro de alimentação nº 2)

120,4

Telheiro das máquinas

291,9
Total

662,2

9.8.2.1 Risco de incêndio
Segundo a Carta de Perigosidade do PMDFCI de Alcácer do Sal (GTFGAS, 2009), a Herdade da
Asseiceira integra-se numa zona de perigosidade muito baixa a baixa (Figura 14), devido à ocupação
essencialmente agrícola do solo, à baixa inflamabilidade da vegetação existente e ao baixo declive.
Deste modo, a probabilidade de ocorrência de um fenómeno danoso neste local é reduzido.
Já de acordo com a Carta de Risco de Incêndio, a Herdade da Asseiceira insere-se numa zona de
muito baixo a baixo risco (Figura 15). Nestes termos, a probabilidade de ocorrência de um incêndio
florestal é também diminuta.
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Figura 14: Extracto da Carta de Perigosidade do PMDFCI (Herdade da Asseiceira a roxo).

Fonte: GTFGAS – PMDFCI, 2009.

Figura 15: Extracto da Carta de Risco do PMDFCI (Herdade da Asseiceira a roxo).

Fonte: GTFGAS – PMDFCI, 2009.
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9.9 Paisagem
9.9.1 Metodologia
A caracterização da paisagem foi efectuada para uma área de incidência com origem num buffer de 1
km em redor do limite da Herdade da Asseiceira.
A caracterização efectuada compreendeu, num primeiro momento, a análise estrutural e funcional
da paisagem, com enfoque nos aspetos fisiográficos trabalhados com recurso às Cartas Militares de
Portugal nº 476 e 485 (Serviços Cartográficos do Exército – SCE, 1944), a imagens aéreas
disponibilizadas pela plataforma Bing Maps e ainda aos dados recolhidos durante as deslocações
efectuadas ao local. Num segundo momento, e com base na caracterização estrutural do território,
contemplou a análise visual da paisagem através da identificação de unidades homogéneas e da
avaliação da sua qualidade cénica, neste último caso através do estudo qualitativo dos parâmetros
Qualidade Visual da Paisagem, Capacidade de Absorção Visual e Sensibilidade Paisagística.

9.9.2 Caracterização da situação de referência
9.9.2.1 Estrutura e funcionalidade da paisagem
A área em estudo insere-se na bacia hidrográfica do Rio Sado e integra as sub-bacias do Barranco da
Areia e da Ribeira da Albergaria. Abrange várias linhas de água com grande irregularidade hídrica
devido à natureza do substrato, das quais o Ribeira da Areia e a Ribeira da Albergaria são as mais
relevantes.
A área é atravessada por uma linha de festo com orientação S-N, de pouca expressão territorial. A
cota média do terreno ronda os 70-80 m, levando a uma variação altimétrica pouco significativa que
se traduz num relevo plano com declives na ordem de 1%. No Desenho 10 (Anexo IV) apresenta-se o
enquadramento da Exploração Agropecuária da Asseiceira na carta de hipsometria. Em função das
características morfológicas, a área encontra-se maioritariamente exposta a N-NE.
O uso do solo é marcado por extensas áreas de pinhal sobre areias plistocénicas, mas também por
áreas agrícolas de regadio como a que ocorre no local do Projeto.
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9.9.2.2 Unidades homogéneas de paisagem
Segundo a publicação “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal
Continental” (Abreu et al., 2004), a área em estudo insere-se no grupo de unidades de paisagem
“Terras do Sado” e na unidade de paisagem “Pinhais do Alentejo Litoral”.
Esta unidade caracteriza-se pelo domínio dos sistemas florestais, de onde sobressaem os
povoamentos de pinheiro sobre um substrato mais solto e pobre, e os montados de sobro (ou
florestas mistas de pinheiro manso e sobreiro) nos substratos menos pobres e mais afastados da
costa. No vale do Sado e dos seus principais afluentes inclui a agricultura de regadio, já com tradição
neste local devido às antigas infraestruturas de rega associadas à cultura do arroz. As explorações
agrícolas são de dimensão uniforme e, geralmente, com áreas superiores a 200 hectares, exceto na
zona compreendida entre a Comporta e Santo André, junto ao litoral, onde apresentam superfícies
variáveis entre os 4 e os 20 ou entre 1 e 50 hectares.
A densidade populacional é escassa, exceto nos principais centros urbanos como Setúbal, Alcácer do
Sal, Santo André e Sines, onde se concentra a maior parte da população residente. Os pequenos
aglomerados populacionais surgem sobretudo ao longo do Rio Sado e dos seus afluentes, ou nas
orlas dos vales das ribeiras e lagoas litorais.
A área em estudo reflete, no geral, as características desta unidade. O uso do solo é coincidente com
as ocupações dominantes, destacando-se pelo seu valor ecológico e paisagístico a presença de uma
parte da Mata Nacional de Valverde, que não integra, contudo, a Herdade da Asseiceira. Variam, por
isso, os sistemas florestais e as áreas agrícolas. Os aglomerados populacionais mais próximos são de
baixa densidade (<10 hab./km2) e correspondem a Foros de Albergaria, a Casal Ventoso e a
Albergaria, estes últimos localizados ao longo da EN 382/IC1.
Ainda assim é possível diferenciar as sub-unidades de paisagem a seguir referidas e representadas no
Desenho 11 do Anexo IV:
Sub-unidade de paisagem “Florestal”:
Corresponde às zonas onde predominam os sistemas florestais com pinhal e sobreiral. Possui uma
estrutura fechada e homogeneidade visual, com diminutas acessibilidades por potenciais
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observadores. Face ao coberto vegetal apresenta uma capacidade de absorção visual alta e
qualidade paisagística média a baixa, das quais resulta uma baixa sensibilidade visual;
Sub-unidade de paisagem “Agrícola”:
Corresponde essencialmente à zona central da área em estudo onde existem actividades agrícolas e
pecuárias. Possui uma estrutura aberta e alguns pontos de observação, com origem nas áreas
antrópicas existentes. Apresenta uma capacidade de absorção visual baixa e uma qualidade
paisagística baixa, das quais resulta uma média sensibilidade visual.

9.10 Socioeconomia
O estudo das características socioeconómicas da área do Projeto baseou-se na análise das
informações estatísticas disponibilizadas pelo Instituto Nacional de Estatística, a saber:
(INE) – Censos, 1991;
INE – Censos, 2001;
INE - Recenseamento agrícola - análise dos principais resultados: 2009, 2011;
INE - Recenseamento agrícola - análise de resultados: 1999, 2001.
A análise do território de intervenção teve como objectivo analisar a evolução demográfica do
povoamento, do emprego e da economia.

9.10.1 Estrutura e dinâmica demográfica
A dinâmica populacional observada no concelho de Alcácer do Sal tem vindo a registar uma
diminuição do número de efetivos (Quadro 26).
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Quadro 26: Principais indicadores demográficos.
Indicador

NUT II

NUT III

Concelho

Alentejo

Alentejo Litoral

Alcácer do Sal

Unidade

Freguesia St.ª
Maria do
Castelo

Variação da
população
residente
População
residente
Densidade
populacional
Índice de
envelhecimento
Grupos Etários
(2001)

Grupos Etários
(2011)

2001 - 2011
2001
2011
2001
2011
2001
2011
0 - 14 anos
15 - 24 anos
25 - 64 anos
65 e mais
anos
0 - 14
anos
15 - 24 anos
25 - 64 anos
65 e mais
anos

%

n.º
2

hab/km
%

%

%

-2,49

-2,06

-8,69

-5,15

776.585

99.976

14.287

4.268

757.277
19,6
24,0
162,2
178,1
13,7
12,9
51,0
22,3
13,6
9,7
52,5
24,2

97.920
18,9
18,4
165
188,9
13,3
13,3
51,9
21,6
12,7
9,4
54,0
23,9

13.046
9,7
8,7170,2
194,7
12,9
13,6
51,6
21,9
12,9
9,4
52,5
25,1

4.048
9,5
9,3
120,4
159,4
14,7
14,6
53,0
17,7
13,3
10,7
54,9
21,1
Fonte: INE.

Acompanhando a tendência que se verifica no Alentejo, conforme se observa no Quadro 26, o
decréscimo populacional verificado entre 2001 e 2011 é significativo no concelho de Alcácer do Sal.
Neste mesmo quadro, é também possível observar que a taxa de envelhecimento é
significativamente superior em Alcácer do Sal comparativamente com a média verificada para o
Alentejo.
Em termos de densidade populacional, Alcácer do Sal apresenta valores muito inferiores às
respectivas sub-região e região, espelhando a diminuição mais acentuada do número de residentes
de que tem sido alvo nas últimas décadas. A densidade muito baixa é um facto que historicamente
está associado à estrutura de exploração agrícola e à endémica repulsão demográfica.
Quanto à distribuição da população pelos principais grupos etários evidenciam-se dois aspectos
importantes:
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•

Dinâmica diferente nos grupos etários opostos, isto é, enquanto que a população com 14
anos ou menos diminuiu a sua proporção, a população com 65 anos ou mais registou um
aumento.

•

O grupo etário dos 15-64 anos (população em idade ativa) também sofreu uma diminuição.

Estes dados reforçam o envelhecimento populacional tanto nestes concelhos como na própria subregião e região, evidenciado pelo peso da população idosa sobre a jovem (índice de envelhecimento).
De seguida analisa-se a taxa de atividade da população residente. Ao nível da NUT III verifica-se uma
tendência de diminuição entre 2001 e 2011 (Quadro 27).
Quadro 27: Taxa de atividade (%) da população residente por Local de residência.
Local de residência
Continente
Alentejo
Alentejo Litoral
Alcácer do Sal

2001
%
48,4
45,4
45,4
48,3

2011
%
47,58
45,25
46,17
45,62
Fonte: INE

Quadro 28: Taxa de atividade (%) da população residente nas freguesias do concelho de Alcácer do Sal.
Local de residência
Alcácer do Sal (Santa Maria do Castelo)
Santa Susana
Alcácer do Alcácer do Sal (Santiago)
Sal
Torrão
São Martinho
Comporta

2001
%
50,6
40,9
49
43,7
43,7
52

2011
%
48,17
32,58
45,70
41,26
40,44
50,47
Fonte: INE
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Gráfico 1: Evolução da taxa de atividade nas freguesias de Alcácer do Sal.

Como seria de esperar, em consonância com a evolução da taxa de atividade, a taxa de desemprego
para o mesmo período de referência tem vindo a aumentar (Quadro 29). No entanto, ao nível das
freguesias essa conformidade já não se verifica: Santa Susana, Melides, e Santa Margarida da Serra
registaram uma diminuição da taxa de desemprego entre 2001 e 2011 - Quadro 30.
Quadro 29: Taxa de desemprego (%) da população residente por Local de residência.
Local de residência
Continente
Alentejo
Alentejo Litoral
Alcácer do Sal

2001

2011

%
6,8
8,4
9,7
10

%
13,19
12,83
10,90
11,09
Fonte: INE

Quadro 30: Taxa de desemprego (%) da população residente nas freguesias do concelho de Alcácer do Sal.
Local de residência

Alcácer do Sal

Alcácer do Sal (Santa Maria do
Castelo)
Santa Susana
Alcácer do Sal (Santiago)
Torrão
São Martinho
Comporta

2001
%

2011
%

9,2

10,56

13,6
9,3
13,6
4
9,9

8,70
9,68
13,62
12,64
13,59
Fonte: INE
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Gráfico 2: Evolução da taxa de desemprego nas freguesias de Alcácer do Sal.

9.10.2 Sectores de Atividade
A Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca é atividade económica mais representativa em
Alcácer do Sal, seguida do Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e
motociclos - Quadro 31.
Quadro 31: Número de empresas por atividade económica no concelho de Alcácer do Sal
Período de
referência
2010
2011
2012
Legenda
a
b
c
d
e

a
b
c
N.º N.º N.º
649 2 72
661 2 72
596 1 64

d
N.º
0
0
0

e
f
N.º N.º
1 119
1 120
1 111

g
N.º
317
316
283

h
N.º
24
22
20

i
N.º
142
150
130

j
N.º
10
10
13

l
N.º
20
21
19

m
N.º
85
78
73

n
N.º
93
95
98

f
g
h
i
j

Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca
Indústrias extrativas
Indústrias transformadoras
Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio
Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, gestão de resíduos e
despoluição
Construção
Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos
Transportes e armazenagem
Alojamento, restauração e similares
Atividades de informação e de comunicação

l
m
n

Atividades imobiliárias
Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares
Atividades administrativas e dos serviços de apoio
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o
N.º
39
35
28

p
N.º
45
47
37

q
N.º
24
22
24

r
N.º
98
81
80
Fonte: INE
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o
p
q

Educação
Atividades de saúde humana e apoio social
Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas

r

Outras atividades de serviços

Também é a Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca atividade económica que mais
emprega em Alcácer do Sal (Quadro 32).
Quadro 32: População empregada por sector de atividade 2011.
Atividade económica (CAE Rev. 2.1)
Local de
residência

a

b

c

e

f

g

h

i

j

l

m

n

o

p

q

r

Alentejo

N.º
38089

N.º
611

N.º
4208

N.º
44152

N.º
2488

N.º
39446

N.º
51698

N.º
17864

N.º
10996

N.º
4521

N.º
11379

N.º
39406

N.º
23003

N.º
20533

N.º
6506

N.º
8256

Alentejo Litoral

5485

519

148

4662

526

6039

5847

3109

1293

474

1467

5042

2618

2049

838

844

Alcácer do Sal

1335

125

16

597

37

906

798

414

157

59

123

761

337

306

100

135

Grândola

716

8

29

462

28

867

924

571

161

65

142

793

371

274

112

173

Fonte: INE
Legenda
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j

Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca
Indústrias extrativas
Indústrias transformadoras
Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio
Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, gestão de resíduos e
despoluição
Construção
Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos
Transportes e armazenagem
Alojamento, restauração e similares
Atividades de informação e de comunicação

l
m
n
o
p
q

Atividades imobiliárias
Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares
Atividades administrativas e dos serviços de apoio
Educação
Atividades de saúde humana e apoio social
Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas

9.10.3 Agricultura, agropecuária e sector da produção animal
Em Alcácer do Sal as principais utilizações do solo agrícola são as pastagens permanentes, tendo-se
verificado ao longo das três ultimas décadas um aumento da área para esta utilização - Quadro 33.
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Quadro 33: Composição da superfície agrícola utilizada
Período de
referência

Terras aráveis

Horta familiar
ha
4.102,00
816,00
36,00
2.152,00
501,00
42,00

Culturas
permanentes
ha
220.942,00
6.965,00
2.227,00
192.689,00
6.915,00
2.860,00

Pastagens
permanentes
ha
433.470,00
87.622,00
38.341,00
872.029,00
150.282,00
65.038,00

Alentejo
Alentejo Litoral
Alcácer do Sal
Alentejo
Alentejo Litoral
Alcácer do Sal

ha
1.380.850,00
171.770,00
43.584,00
1.077.379,00
133.445,00
22.498,00

Alentejo
Alentejo Litoral
Alcácer do Sal

693.872,00
102.620,00
28.632,00

1.593,00
246,00
23,00

251.006,00
28.759,00
15.442,00

1.205.919,00
144.068,00
52.853,00

Localização geográfica

1989

1999

2009

Fonte: INE.

Em termos de efetivo animal, os bovinos e os ovinos são os mais representativos em Alcácer do Sal
Quadro 34.
Quadro 34: Efetivo animal
Período de referência
2009

Localização
geográfica
Bovinos

Alcácer do Sal

Suínos

Ovinos

Caprinos

1999
Equídeos

Aves

Coelhos

Bovinos

Suínos

Ovinos

Caprinos

Equídeos

Aves

Coelhos

N.º

N.º

N.º

N.º

N.º

N.º

N.º

N.º

N.º

N.º

N.º

N.º

N.º

N.º

27.144

7.489

26.584

683

259

3.102

89

21.144

14.825

37.880

987

374

14.162

372

Fonte: INE.

No Quadro 35 apresentam-se o número de explorações agrícolas existentes por localização
geográfica. Verifica-se que o número de explorações tem vindo a diminuir quer em termos nacionais
quer também no concelho de Alcácer do Sal.
Quadro 35: N.º de Explorações agrícolas com bovinos por Localização geográfica.
Período de referência
Localização geográfica

1989

1999

2009

Portugal
Continente
Alentejo
Alentejo Litoral
Alcácer do Sal

N.º
219.550
201.186
11.588
2.907
205

N.º
102.457
90.617
5.794
1.322
186

N.º
50.035
41.279
4.478
906
177
Fonte: INE.
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Referir, ainda, que o grau de aprovisionamento quer de carne de bovino quer de leite e produtos
lácteos aumentou ligeiramente entre 2008 e 2012 - Quadro 36 e Quadro 37. Pese embora o grau de
autoaprovisionamento de carne de bovino ter ainda um grande potencial de crescimento (cerca de
42% relativamente aos dados de 2012).
Quadro 36. Grau de autoaprovisionamento de carne de bovino nacional (%)
Período de
referência

Grau de
autoaprovisionamento de
carne de bovino
%

2008

54,1

2009

51,5

2010

47,8

2011

51,6

2012

57,7

Fonte: INE.

Quadro 37. Grau de autoaprovisionamento de leite e produtos lácteos (%)
Período de
referência

Grau de
autoaprovisionamento de
leite e produtos lácteos
%

2008

92

2009

90,2

2010

89,7

2011

90,5

2012

93,3

Fonte: INE.

Verifica-se, também, que a mão-de-obra agrícola desde 1989 tem vindo sempre a diminuir quer a
nível nacional como concelhio - Quadro 38.
Quadro 38: Mão-de-obra agrícola
Período de referência

1989

1999

Localização geográfica
Portugal
Continente
Alentejo
Alentejo Litoral
Alcácer do Sal
Portugal
Continente
Alentejo
Alentejo Litoral
Alcácer do Sal
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Mão-de-obra
agrícola (N.º)
1.560.990
1.449.906
166.852
20.791
2.892
1.083.838
1.002.480
117.394
13.016
2.382
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Período de referência

2009

Localização geográfica

Mão-de-obra
agrícola (N.º)

Portugal

708.076

Continente
Alentejo
Alentejo Litoral
Alcácer do Sal

649.607
92.003
9.592
1.665

Fonte: INE.

Para o mesmo período em análise – 1989 /1999 / 2009 verifica-se que o número de explorações com
tratores tem vindo a aumentar (Quadro 39).
Quadro 39. Explorações agrícolas com tratores
Localização
geográfica
Alentejo Litoral
Alcácer do Sal

Período de referência
1989
1999
2009
1931
2087
2242
361
422
389
Fonte: INE.

9.10.4 Acessos viários
A nível regional, a Herdade da Asseiceira é servida:
•

Pelo Itinerário Complementar n.º 1 (IC 1) que liga a Marateca (concelho de Palmela) com o
Algarve;

•

Pela Autoestrada do Sul (A2), que liga Lisboa ao Algarve.

O acesso à Exploração faz-se a partir do IC1 e é depois efectuado internamente por estrada
secundária em terra batida.
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Fotografia 54: Vista para a estrada em terra batida de acesso à Herdade da Asseiceira.

As principais movimentações de veículos associadas atualmente à exploração são, sobretudo, as
associadas ao transporte pesado de efetivos animais, leite e ração, bem como à deslocação dos
trabalhadores. A sua frequência é a que se indica de seguida:
•

Recolha de leite por semana: dias alternados;

•

Transporte de rações: 1 a 2 vezes por semana;

•

Deslocações associadas aos funcionários da empresa: apenas 1 se desloca em viatura
própria, os restantes deslocam-se a pé.

9.11 Gestão de resíduos
9.11.1 Enquadramento legal
No que diz respeito ao regime geral de resíduos destacam-se os seguintes diplomas:
•

Decreto -Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, estabelece o regime geral aplicável à
prevenção, produção e gestão de resíduos.

•

Decreto-Lei n.º 73/2011 de 17 de junho, procede à terceira alteração ao Decreto -Lei n.º
178/2006, de 5 de Setembro, e transpõe a Diretiva n.º 2008/98/CE, do Parlamento Europeu e
do Conselho, de 19 de Novembro, relativa aos resíduos.
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Estão excluídos do âmbito de aplicação dos referidos diplomas os subprodutos animais, as carcaças
de animais cuja morte não tenha resultado de abate.
Conforme definido no artigo 5º do Decreto-Lei n.º 73/2011, a responsabilidade pela gestão dos
resíduos cabe ao produtor, exceptuando-se os resíduos urbanos cuja produção diária não exceda
1100 l por produtor, caso em que a respectiva gestão é assegurada pelos municípios.
Referir, ainda, o principio da hierarquia dos resíduos consagrado no artigo 7º do Decreto-Lei n.º
73/2011 que identifica a ordem de prioridades na prevenção e gestão de resíduos, a saber:
1. Prevenção e redução;
2. Preparação para a reutilização;
3. Reciclagem;
4. Outros tipos de valorização;
5. Eliminação.

9.11.2 Entidades gestoras
A empresa intermunicipal Ambilital – Investimentos Ambientais no Alentejo, EIM, constituída pela
Associação de Municípios Alentejanos para a Gestão Regional do Ambiente (AMAGRA) e pela
SERURB – Serviços Urbanos, Lda., é responsável pela gestão do sistema integrado de recolha,
tratamento e valorização dos resíduos sólidos urbanos do concelho de Alcácer do Sal.
A Ambilital integra os municípios de Alcácer do Sal, Aljustrel, Ferreira do Alentejo, Grândola,
Odemira, Santiago do Cacém e Sines. E, é responsável pela exploração do aterro sanitário, central de
triagem, estações de recepção e armazenamento de recicláveis e estações de transferência da
Associação de Municípios Alentejanos para a Gestão Regional do Ambiente (AMAGRA).
Em Alcácer do Sal, a Ambilital é responsável pela ERAR – Estação de Recepção e Armazenamento de
Recicláveis que se situa na freguesia de Santiago, e efetua ainda a recolha de materiais depositados
nos ecopontos do concelho.
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O concelho de Alcácer do Sal possui 64 ecoponto, estando, assim, à disposição dos munícipes
1ecoponto/223habitantes, representando uma densidade de 23 ecopontos/Km2. (www.ambilital.pt).
Relativamente à valorização multimaterial, Ambilital pode recolher para valorização os seguintes
tipos de resíduos: papel e cartão, vidro, plásticos, metais, madeira. A unidade de tratamento
mecânico e biológico, para a valorização orgânica da Ambilital está em funcionamento desde 2011 e
efetua o tratamento de resíduos recicláveis e da matéria orgânica.
Em termos de confinamento técnico, a Ambilital dispõe de um aterro sanitário em Santiago do
Cacem.
No Sistema de Informação do Licenciamento de Operações de Gestão de Resíduos (SILOGR)
(http://www.apambiente.pt/silogr/pages/principal.aspx) é disponibilizado os operadores licenciados
que atuam no concelho de Alcácer do Sal.
A entidade responsável pela gestão dos resíduos de embalagens primárias de produtos
fitofarmacêuticos é a Valorfito. No site da Valorfito (wwww.valorfito.com) poderão ser consultados
os pontos de retoma destes resíduos no distrito de Setúbal.
A Valormed é a entidade responsável pela gestão de embalagens e medicamentos fora de uso. Os
resíduos abrangidos por este sistema de gestão incluem medicamentos de uso humano,
medicamentos de uso veterinário e outros produtos equiparados a medicamentos. Estes resíduos
deverão ser entregues nas farmácias aderentes à Valormed. A consulta das farmácias aderentes
pode ser feita no site da Valormed: www.valormed.pt

9.11.3 Resíduos produzidos na Exploração
No âmbito do SIRCA/Suínos, os cadáveres dos animais da Exploração são recolhidos periodicamente
pela empresa LOG-ETSA. Até à recolha, o seu armazenamento é efectuado no necrotério instalado na
exploração.
A produção de cadáveres em 2014 foi de 104 (inclui nadomortes).
A produção média de efluentes pecuários é apresentada no Quadro 40.
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Quadro 40:Produção média de efluentes pecuários da Herdade da Asseiceira.
Tipo

Quantidades
8.400
ton/animal/ano
9.216

Estrume
Chorume

m3/animal/ ano

Fonte: PGEP, 2011.

A composição média do efluente é apresentada no Quadro 41.
Quadro 41: Composição média do efluente pecuário da Herdade da Asseiceira.
Efluente pecuário

Kg de Ndisp

Kg de P2O5

Kg de K2O

Estrume

1.170

18.720

90.720

Chorume

21.600

16.800

73.440
Fonte: PGEP, 2011.

Os efluentes pecuários dos telheiros de alimentação 1 e 2 são recolhidos para duas esterqueiras,
instaladas a SE dos pavilhões e que se desenvolvem em toda a largura dos pavilhões e, construídas
em blocos de betão, com uma capacidade total de 1.193,49 m3 (Planta 1, Anexo III).
Junto à sala de ordenha existe um decantador, construído em betão, que recebe os efluentes da sala
de ordenha, sendo estes posteriormente encaminhados para a fossa de retenção (esterqueiras).

Fotografia 55: Decantador.

Após 180 dias de estabilização na fossa de retenção, o efluente pecuário é espalhado nas parcelas da
Herdade da Asseiceira.
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Na Herdade da Asseiceira são ainda produzidos os seguintes tipos de resíduos:
•

Resíduos sólidos urbanos e equiparados: tratam-se de resíduos que são produzidos nas
instalações sociais, nas atividades administrativas e ainda nas atividades especificas da
exploração, que pela sua natureza e quantidade se enquadram nesta tipologia;

•

Resíduos hospitalares dos grupos III e IV: compreendem objetos cortantes e perfurantes (por
exemplo seringas) e resíduos cujas recolhas e eliminação estão sujeitas a requisitos
específicos tendo em vista a prevenção de infecções (por exemplo cateteres de inseminação
artificial).

Os resíduos sólidos urbanos e equiparados são encaminhados para os contentores municipais de
recolha indiferenciada. Os resíduos hospitalares são encaminhados para a Ambimed. No Quadro 42
apresentam-se os resíduos produzidos em 2014.
Quadro 42: Caracterização dos resíduos produzidos em 2014.
Designação do resíduo
Cateteres de inseminação artificial,
embalagens de medicamentos de uso
veterinário e agulhas de uso veterinário

Código LER

Operador de gestão de
resíduos

Quantidades
(ton)

18 02 02 (*)

Ambimed

0,024
Fonte: MIRR2014.

9.12 Património histórico e arqueológico
9.12.1 Metodologia
Consideram-se abrangidos pelo conceito Património Cultural os testemunhos materiais da ação do
Homem em épocas passadas e aqueles que sendo contemporâneos tenham características arcaicas
(datáveis até ao século XX) e que possam ser georeferenciáveis.
Toda a pesquisa efectuada tem por base a identificação de achados (isolados ou dispersos),
construções, monumentos, conjuntos, sítios e, ainda, indícios – toponímicos, topográficos ou de
outro tipo –, de natureza arqueológica, arquitectónica e etnográfica, independentemente do seu
estatuto de proteção ou valor cultural. Tais ocorrências podem se repartidas pelos seguintes
conjuntos:

120

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL

SEMENTINFINITA LDA.

EXPLORAÇÃO AGROPECUÁRIA DA HERDADE DA ASSEICEIRA
DOC-CAmb-54/05/2015

- elementos abrangidos por figuras de proteção, nomeadamente como os imóveis
classificados, em vias de classificação ou abrangidos por instrumentos de planeamento;
- elementos de reconhecido interesse patrimonial ou científico, que constem em trabalhos
científicos, em inventários patrimoniais, ou que sejam indicados por investigadores;
- elementos singulares da humanização do território, ilustrativos dos processos de
organização do espaço rural e de exploração dos seus recursos.
A elaboração da situação atual do descritor Património desenvolveu-se de acordo com a seguinte
metodologia:
1. Pesquisa bibliográfica/documental referente à área de estudo (AE) do Projeto, consulta da
base de dados da DGPC, obtenção de informações junto da DGPC na pessoa da Dra. Ana
Gomes e do Setor de Arqueologia, Museus e Património Cultural da Câmara Municipal de
Alcácer do Sal, com a Dra. Marisol Ferreira;
2. Posterior prospeção sistemática do terreno com o apoio na Carta Militar de Portugal
(CMP), folha n.º 476. A prospeção decorreu na área de incidência (AI) do Projeto,
considerando toda a área de localização dos novos elementos a construir e componentes de
apoio à obra. Além da prospeção visando a identificação de ocorrências inéditas consignouse o reconhecimento das pré-existências culturais;
3. Identificação/caracterização de impactes e proposta de medidas de minimização.

9.12.2 Caracterização da Situação de Referencia
9.12.2.1

Pesquisa documental

A pesquisa incidiu num conjunto variado de fontes de informação documental, inventariadas em
Documentação Consultada, e algumas fontes orais.
Na freguesia onde se insere a pecuária da Asseiceira existe um grande número de vestígios
arqueológicos, nomeadamente aqueles que integravam a área abrangida pela antiga freguesia de
Santa Maria do Castelo, da qual fazia parte.
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Dos séculos VII e VI a.C. destaca-se o sítio de Abul (CNS 2924), um complexo industrial de origem
fenícia, que teve posteriormente ocupação a partir do século I d. C. com a utilização de um forno de
produção de ânforas. No mesmo local distinguiu-se ainda um porto natural (CNAS n.º 5286), dotado
de condições de fundeadouro e de varadouro, que possibilitava o trânsito portuário associável tanto
ao estabelecimento de época fenícia como ao escoamento fluvial dos produtos romanos. Nas
proximidades localizou-se um cais palafita (CNS 25849), ou seja, identificou-se uma estrutura de
acostagem em madeira e, ao lado, surgiram vestígios de outra estrutura antiga semelhante.
O Castelo de Alcácer do Sal (CNS 159), classificado como Monumento Nacional, teve uma longa
ocupação desde da Idade do Ferro, passando pelo período Romano, Medieval Islâmico e Medieval
Cristão, visualizando-se ainda hoje panos de muralha em taipa e alvenaria que rodeiam parte da
povoação. A alcáçova foi adaptada a convento.
Num talude que ladeia a Noroeste da EN5, apareceu um forno atribuível à Idade do Ferro (CNS
28467) e na Horta de Cima (CNS 7664) localizaram-se achados isolados com a mesma datação.
Na Estrada da EPAC (CNS 28465), em Alcácer do Sal, visualizou-se uma sepultura do período romano.
Daquela época é ainda um forno descoberto na Amieira (CNS 5304); os vestígios diversos
identificados em Casas Novas (CNS 7652), Moinho da Ordem (CNS 7673) e Vale de Reis (CNS 15290);
a necrópole da Escola Secundária de Alcácer do Sal (CNS 32916) com 5 enterramentos; o povoado da
Horta dos Ponces (CNS 28469); as olarias do Moinho Novo (CNS 20812), do Monte do Bugio 1 (CNS
7677), Vale de Cepa (CNS 7705) e do Monte da Enchurrasqueira (CNS 7675); o forno existente no
Monte da Batalha (CNS 7674); a oficina do Monte do Bugio II (ou Monte da Faia) (CNS 7607). Do
mesmo momento cronológico, mas diacronicamente estendendo-se até à época moderna, é a
calçada de rua ou de um átio localizada em Alcácer do Sal, na Rua do Castelo n.º 6 (CNS 32321).
Sobressai do período romano (séculos I a II d.C.) a necrópole da Azinhaga do Senhor dos Mártires
(CNS 171), onde se podem vislumbrar 4 tipologias diferentes de sepulturas: umas em urnas, outras
em caixa de forma quadrangular talhada na pedra; sepulturas de lateres dispostas em cutelo e
cobertas por outros colocados horizontalmente sobre os primeiros, de modo a formar um caixa e
ainda sepulturas em fossa.
Na Herdade do Pinheiro (CNS 43) detetou-se um conjunto de 5 fornos que trabalharam ao longo de
todo o período Romano.
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Cronologicamente enquadrável na Idade Média é a necrópole em Alcácer do Sal, na Encosta Norte do
Castelo (CNS 28468), onde se encontraram 2 enterramentos. Também no castelo, mas na encosta
ocidental do castelo foi detetada uma necrópole islâmica (CNS 16822), onde se exumaram 4
enterramentos. Outra necrópole do período Medieval Cristão, atingindo igualmente a época
Moderna, é a existente junto ao Santuário do Senhor dos Mártires (CNS 130), monumento
inicialmente erigido no século XIII, mas que foi sofrendo constantes remodelações durante vários
séculos.
De um momento indeterminado, mas provavelmente enquadrados dentro da Pré-História, são os
vestígios

diversos

encontrados

no

Monte

Novo

do

Sul

(CNS

16974)

(http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios.resultados).
Junto à área desta intervenção não se conhecem elementos de interesse patrimonial.
9.12.2.1

Trabalho de campo

As áreas que serão afetadas pelas componentes do Projeto foram objeto de prospeção arqueológica
sistemática.
Para a pesquisa em campo selecionaram-se áreas de potencial interesse arqueológico, indiciado pela
toponímia ou pela topografia.
As condições de visibilidade do solo e de progressão no terreno, decorrentes da cobertura vegetal,
foram adequadas na generalidade da AI, sendo sobretudo de grau elevado.
A AI abarca toda a ampliação da pecuária, que se encontra situada numa superfície plana. Neste
espaço vislumbram-se 3 realidades distintas, a primeira é uma área atualmente utilizada para a
exploração propriamente dita, a segunda uma zona de cultivo, nomeadamente de batatas e
cenouras e uma terceira, de diminutas dimensões, com considerável quantidade de erva rasteira e
algum mato alto. A área referente à pecuária, já se encontra construída, nos dois outros espaços a
visibilidade para estruturas é elevada e para materiais na zona de plantio também. No entanto, a
visibilidade para materiais no último dos locais mencionados, era apenas de amplitude média. A nível
térreo vislumbra-se um solo constituído por areia acinzentada, de grão miúdo e solta. Durante a
prospeção não se identificaram vestígios de natureza patrimonial.
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Assim, no âmbito do presente estudo não foram identificadas ocorrências patrimoniais passíveis de
afetação no decorrer dos trabalhos, na AI do projeto. Não foram igualmente listadas ocorrências
durante a pesquisa documental, uma vez que se situam a mais de 200m relativamente à ZE do
Projeto. Também não foram identificados imóveis classificados ou em vias de classificação na AE.
9.12.2.2

Inventário das ocorrências de interesse cultural

Não se identificaram ocorrências patrimoniais no decorrer dos trabalhos arqueológicos
desenvolvidos neste EIA.
Nos Quadro 43 e Quadro 44 identificam-se os critérios utilizados na caracterização da visibilidade dos
terrenos prospetados e na valoração cultural das ocorrências.
Quadro 43: Critérios de determinação do grau de visibilidade da superfície do solo
Grau de visibilidade

Definição

Elevado

Ausência de vegetação (arbórea, arbustiva e herbácea) devido a incêndio,
desmatação ou lavra recente. Observa-se a totalidade (ou quase) da superfície do
solo.

Médio

A cobertura vegetal permite a observação de mais de 50% da superfície do solo.

Reduzido

A densidade da vegetação impede a progressão e/ou a visualização de mais de
75% da superfície do solo.

Nulo

Zona artificializada, impermeabilizada ou oculta por se encontrar ocupada por
construções, depósitos de materiais, pavimentos ou vegetação densa impedindo,
desta forma, a visualização do solo na totalidade da área considerada.
Quadro 44: Critérios de valoração cultural

Nível

Definição

Elevado (5)

Imóvel classificado (monumento nacional, imóvel de interesse público) ou ocorrência
não classificada (sítio, conjunto ou construção, de interesse arquitetónico ou
arqueológico) de elevado valor científico, cultural, raridade, antiguidade,
monumentalidade, a nível nacional.

Médio-elevado (4)

Imóvel classificado (valor concelhio) ou ocorrência (arqueológica, arquitetónica) não
classificada de valor científico, cultural e/ou raridade, antiguidade, monumentalidade
(características presentes no todo ou em parte), a nível nacional ou regional.

Médio (3),
Baixo (1)

Aplica-se a ocorrências (de natureza arqueológica ou arquitetónica) em função do
seu estado de conservação, antiguidade e valor científico, e a construções em função
do seu arcaísmo, complexidade, antiguidade e inserção na cultura local.

Nulo (0)

As fontes de informação indiciam uma ocorrência de interesse patrimonial que se

Médio-baixo (2),
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Nível

Definição
verifica ter sido totalmente destruída.

Indeterminado

Quando as condições de acesso ao local, a cobertura vegetal ou outros fatores
impedem a observação da ocorrência (interior e exterior no caso das construções).

9.13 Qualidade do ar
9.13.1 Enquadramento legal
O Regime Geral da Gestão da Qualidade do Ar Ambiente consta actualmente no Decreto-lei n.º
276/99, de 23 de Julho. Este define os princípios e normas gerais da avaliação e da gestão da
qualidade do ar, visando evitar, prevenir ou limitar as emissões de certos poluentes atmosféricos,
bem como os efeitos nocivos desses poluentes sobre a saúde humana e sobre o ambiente na sua
globalidade. No Anexo I do DL n.º 276/99 listam-se os poluentes atmosféricos que devem ser
tomados em consideração no âmbito da avaliação e gestão da qualidade do ar ambiente. Este
diploma foi atualizado pelo Decreto-lei n.º 279/2007, de 6 de agosto.
Mais recentemente foi publicado o Decreto Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril, o qual estabelece os
valores limite das concentrações no ar ambiente do dióxido de enxofre, dióxido de azoto e óxidos de
azoto, partículas em suspensão, chumbo, benzeno e monóxido de carbono, bem como as regras de
gestão da qualidade do ar aplicáveis a esses poluentes, em execução do disposto nos artigos 4º e 5º
do Decreto Lei n.º 276/99, de 23 de Julho, transpondo para a ordem jurídica interna as Diretivas
Comunitárias nºs 1999/30/CE, de 22 de Abril e, 2000/69/CE, de 16 de Novembro.
O Decreto-lei n.º 320/2003, de 20 de Dezembro estabelece objectivos a longo prazo, valores alvo, um
limiar de alerta e um limiar de informação ao público para as concentrações do ozono no ar
ambiente, bem como as regras de gestão da qualidade do ar aplicáveis a esse poluente, em execução
do disposto no Decreto-Lei 276/99.
Em 2004 foi publicado o Decreto-lei n.º 78/2004, de 3 de Abril, veio estabelecer o regime da
prevenção e controlo das emissões de poluentes para a atmosfera, fixando os princípios, objectivos e
instrumentos apropriados à garantia de proteção do recurso natural ar, bem como as medidas,
procedimentos e obrigações dos operadores das instalações abrangidas, com vista a evitar ou reduzir
a níveis aceitáveis a poluição atmosférica originada nessas mesmas instalações. Este diploma, a par
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do regime das normas constantes no Decreto-lei n.º 276/99, de 23 de Julho, constitui o
enquadramento legislativo da política de gestão do ar em Portugal, na dupla vertentes,
respectivamente, da prevenção e controlo das emissões de poluentes atmosféricos e da avaliação e
gestão da qualidade do ar.
O Decreto-Lei n.º 351/2007, de 23 de Outubro transpõe a Diretiva n.º 2004/107/CE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 15 de Dezembro, relativa ao arsénio, ao cádmio, ao mercúrio, ao níquel e
aos hidrocarbonetos aromáticos policíclicos no ar ambiente.
O Decreto-lei n.º 102/2010, de 23 de setembro estabelece os objetivos de qualidade do ar tendo em
conta as normas, as orientações e os programas da Organização Mundial de Saúde, destinados a
preservar a qualidade do ar ambiente quando ela é boa e melhorá-la nos outros casos.

9.13.2 Enquadramento do sector pecuário
Em termos globais , em 2005, as emissões totais de Gases com Efeito de Estufa (GEE) da cadeia de
produção e distribuição do sector pecuário foram estimadas em 7,1 Gton CO2-eq/ano,
representando 14,5% de todas as emissões induzidas pelo homem. o sector pecuário contribui com
14,5% das emissões totais de GEE. Os bovinos são a espécie animal que mais contribui com uma
representação de 65% das emissões do sector, aproximadamente, 4.6 Gton CO2-eq), (FAO, 2013 in
Figueiredo et al 2014).
Os principais GEE emitidos pelo sector pecuário são:
•

Metano (CH4): principal poluente atmosférico emitido por esta atividade. Representa
aproximadamente 44% do total de GEE emitidos.

•

Óxido nitroso (N2O): é o segundo GEE com maior representatividade neste sector.

•

Dióxido de carbono (CO2), (Figueiredo et al 2014).

À escala global as emissões de HFCs são marginais.
No Quadro 45 identificam-se os principais GEE emitidos pelas diferentes atividades agropecuárias.
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Quadro 45: Principais fontes de emissão ao longo da cadeia de produção e distribuição pecuária
Atividade agropecuária
Produção de ração

GEE
N2O

Algumas das atividades a considerar na emissão dos GEE
Aplicação de azoto sintético (fertilizantes) para as culturas de
produção de ração
Valorização agrícola dos efluentes pecuários em culturas de
produção de ração
Gestão dos resíduos das culturas

CO2

Energia consumida nas atividades agrícolas

N2O

Energia consumida no transporte e processamento da ração

CH4

Produção de fertilizantes
Produção de ração de origem não agrícola (aminoácido
sintéticos, farinha de peixe, etc.)
Alterações do uso do solo relacionados com o cultivo da soja

Fornecimento de outras

CO2

Energia consumida na exploração

CH4

Fermentação entérica

matérias-primas
Produção pecuária

Gestão dos efluentes pecuários
N2O

Gestão dos efluentes pecuários

CO2

Energia consumida na produção (p.ex. ventilação,
aquecimento, arrefecimento)

Produto acabado

CO2

Transporte dos animais vivos e de produtos de abate

CH4

Transporte de produtos processados ao retalhista

HFCS

Refrigeração durante o transporte e processamento
Processamento primário da carne em carcaças
Produção de embalagens
Fonte: FAO, 2013.

Em termos globais e comparativos, a carne bovina contribui com emissões avaliadas em 2.9 Gton
CO2-eq e a carne de porco contribui com 0.7 Gton CO2-eq. Tendo como referencia a proteína, a
carne bovina é o produto com a maior intensidade de emissão2, com uma média de 300 kg CO2eq/kg de proteína, a carne de porco apresenta uma menor intensidade de emissão estimada em
cerca de 60 kg CO2-eq/kg de proteína (FAO, 2013 in Figueiredo et al 2014). Tratam-se de valores
globais e poderão não refletir, com total rigor, a realidade em Portugal, uma vez que as condições

2

Quantidade de GEE emitidos por unidade de produto produzida.
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edafoclimáticas e agronómicas, as práticas agrícolas, a cadeia de produção e distribuição são algumas
das variáveis com influência sobre as emissões de GEE.

9.13.3 Inventário Nacional de Emissões Atmosféricas
A APA é a entidade responsável pela realização anual dos inventários nacionais de emissões de
poluentes atmosféricos. Com base nos dados disponíveis é apresentada de seguida uma análise dos
três últimos relatórios (referentes aos anos 2007, 2008 e 2009) relativos ao inventário dos gases com
efeito de estufa e outros poluentes atmosféricos.
Quadro 46. Emissões totais contabilizadas no concelho de Alcácer do Sal entre 2007 e 2009 (excluindo fontes
naturais).

Ano
2007
2008
2009

SOx

NOx

NH3

NMVOC

CO

PM10

CH4

CO2

N2O

ton/km^2

ton/km^2

ton/km^2

ton/km^2

ton/km^2

ton/km^2

ton/km^2

ton/km^2

ton/km^2

0,058
0,047
0,080

0,539
0,470
0,445

0,422
0,416
0,439

2,577
10,761
12,523

0,994
0,607
0,170

0,245
0,130
0,000

0,888
0,929
96

91
68
0,174

0,161
0,172
-

Fonte: APA.

No sentido de uma melhor visualização da evolução dos poluentes indicados no Quadro 46
apresentam-se a seguir em representação gráfica.
Gráfico 3: Evolução dos óxidos de enxofre.
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Gráfico 4: Evolução dos óxidos de azoto.

Gráfico 5: Evolução da Amónia.

Gráfico 6: Evolução compostos orgânicos voláteis não-metânicos.
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Gráfico 7: Evolução do monóxido de carbono.

Gráfico 8: Evolução das partículas de diâmetro inferior a 10 m

Gráfico 9: Evolução do Metano
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Gráfico 10: Evolução do dióxido de carbono.

Gráfico 11: Evolução do dióxido de azoto

Assim, facilmente se verifica que nem todos os poluentes apresentam a mesma tendência: os
poluentes SOx, NH3, NMVOC, CH4 e N2O têm vindo a aumentar e, pelo contrário os poluentes NOX,
CO, PM10 e CO2 apresentam uma tendência descendente.
Importa referir que o SOx, NH3,NMVOC e o N2O registados nos anos em analise no concelho de
Alcácer do Sal não acompanharam a tendência nacional.
No Quadro 47 apresentam-se a contribuição por atividade na emissão de poluentes atmosféricos.
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Quadro 47: Emissões totais nacionais em 2009 por atividade.
SO2

NO2

NH3

COVNM

CO

PM10

Pb

Cd

Hg

CH4

CO2

N2O

(kt)

(kt)

(kt)

(kt)

(kt)

(kt)

(kt)

(kt)

(kt)

(kt)

(kt)

(kt)

Pecuária

0.00

0.00

24.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60.26

0

3.66

Agricultura

0.00

0.00

19.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19.57

0

9.22

Resíduos Agrícolas

0.32

1.99

2.55

4.04

20.19

3.86

0.92

0.05

0.01

0.96

0

0.05

Produção de Energia
Combustão na
Indústria
Pequenas Fontes de
Combustão
Processos Industriais

24.23

39.30

0.01

1.27

3.86

2.03

3.35

0.35

0.92

0.31

17 266

0.40

38.93

63.07

0.53

11.45

27.12

32.12

16.68

2.84

1.11

2.75

13 697

0.34

3.69

13.88

0.00

20.51

251.78

20.74

1.19

0.07

0.42

14.88

3 861

0.27

5.12

4.53

1.15

30.00

40.79

38.52

0.00

0.00

0.00

0.53

745

0.41

Emissões Fugitivas

5.34

0.34

0.00

17.07

0.64

0.59

0.01

0.00

0.00

9.89

546

0.00

Uso de Solventes
Transportes
Rodo/Ferro
Embarcações
Nacionais
Fontes Móveis (Fora
de Estrada)
Aviação Civil (LTO)
Deposição de
Resíduos no Solo
Águas Residuais
Incineração de
Resíduos

0.00

0.00

0.00

66.60

0.00

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

208

0.00

0.60

103.34

1.35

21.75

113.88

5.51

7.28

0.07

0.00

1.42

18 073

0.62

2.97

9.50

0.00

0.47

1.54

0.50

0.05

0.00

0.01

0.02

405

0.01

0.04

14.15

0.00

2.10

5.14

1.42

0.06

0.01

0.00

0.08

811

0.32

0.10

3.47

0.00

0.46

4.81

1.21

0.06

0.03

0.00

0.05

396

0.01

0.00

0.00

2.31

4.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

252.07

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

106.92

0

1.69

0.16

0.94

0.00

4.67

13.08

2.49

142.57

0.00

0.00

0.02

46

0.03

Atividade

Fonte: APA.
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Considerando os dados apresentados no Quadro 47, verifica-se que o metano e a amónia são os
poluentes que mais se destacam no sector da pecuária.
Complementarmente, acrescenta-se a esta análise, a evolução das emissões agrícolas de amoníaco e
de GEE em Portugal - Quadro 48 e Quadro 49. É pouco clara a tendência de evolução do amoníaco,
no entanto em relação às emissões de GEE desde 2008 que estão a aumentar.
Quadro 48: Emissões agrícolas de amoníaco por superfície agrícola utilizada em Portugal

Período de referência

Emissões agrícolas de amoníaco
por superfície agrícola utilizada

2006
2007
2008
2009
2010

kg NH3/ ha
11,1
11,6
11,1
11,2
11,5
Fonte: INE.

Quadro 49: Emissões agrícolas de gases com efeito de estufa por superfície agrícola utilizada em Portugal

Período de referência
2007
2008
2009
2010
2011

Emissões agrícolas de gases com
efeito de estufa por superfície
agrícola utilizada
kg CO2eq/ ha
2121
2046
2032
2070
2090
Fonte: INE.

9.13.4 Definição do cenário da qualidade do ar
O índice de qualidade do ar é uma ferramenta que permite uma classificação simples e do estado da
qualidade do ar. Traduz a avaliação de cinco poluentes: dióxido de azoto (NO2), dióxido de enxofre
(SO2), monóxido de carbono (CO), ozono (O3) e as partículas inaláveis ou finas, cujo diâmetro médio
é inferior a 10 microns (PM10).
Considerando o índice de qualidade do ar, para a região Alentejo Litoral, o ano de 2011 apresentou
uma classificação de bom (Figura 16).
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Figura 16: Índice de qualidade do Ar para a região Alentejo Litoral.

Fonte: http://qualar.apambiente.pt/

9.13.5 Estação de Monitorização de Monte Velho
A estação de monitorização da qualidade do ar mais próxima da área do Projeto é Monte Velho
(Figura 17). No Quadro 50 apresentam-se as características desta estação.
Quadro 50: Características da estação de monitorização da qualidade do ar de referência para o presente
estudo.
Estação
Características
Monte Velho
Código

4002

Data de início

1976-01-01

Tipo de Ambiente

Rural Regional

Tipo de Influência

Fundo

Concelho

Santiago do Cacém

Coordernadas Gauss Militar
(m)

Latitude

123552

Longitude

141606

Fonte: http://qualar.apambiente.pt/
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Figura 17: Localização das estações de monitorização da qualidade do ar
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De seguida apresenta-se a evolução de PM2,5, PM10, O3, NO2 e SO2, no período de 2007 a 2011.
Quadro 51: Valores da concentração média anual de PM2,5, de base diária, monitorizada na Estação de
Monte Velho.

Ano
2007
2008
2009
2010
2011

Valor Anual (base diária)
Média
Máximo
(µg/m3)
(µg/m3)
14,2
36,4
9,9
28,2
11,1
28
12,9
30,3
10,6
31,2
Fonte: http://qualar.apambiente.pt/
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Gráfico 12: Evolução da concentração de PM2,5 base diária.

Numa análise global ao Gráfico 12 verifica-se após um ano de concentrações mais baixas de PM2,5
(quer para a média quer para o máximo registado), segue-se um ano de aumento.
Quadro 52: Valores da concentração média anual de PM10, de base diária, na Estação de Monte Velho.

Ano
2007
2008
2009
2010
2011

Valor Anual
(base diária)
Média
Máximo
(µg/m3) (µg/m3)
30,1
121,4
21,7
107,9
23,5
75,7
22,5
108,5
21,9
52,1
Fonte: http://qualar.apambiente.pt/
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Gráfico 13: Evolução da concentração de PM10 base diária.

As PM10 seguem uma tendência de diminuição. Em termos médios, o valor limite nunca foi
ultrapassado. No entanto relativamente ao valor máximo em todos os anos o valor limite foi
ultrapassado, pese embora nunca tenha excedido o número de excedências permitidas.
Quadro 53: Valores da concentração média anual de O3, base horária, na Estação de Monte Velho.
Valor Anual (base
horária)
Ano

2007
2008
2009
2010
2011

Média
(µg/m3)

Máximo
(µg/m3)

60,6
60,9
63,9
65,4
-

129
167
154
168
Fonte: http://qualar.apambiente.pt/
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Gráfico 14: Evolução da concentração de O3 base horária.

Conforme facilmente se verificar nos anos em análise o limiar de alerta à população (240 (µg/m3))
nunca foi ultrapassado.
Quadro 54: Valores da concentração média anual de SO2, base horária, na Estação de Monte Velho.

Ano
2007
2008
2009
2010
2011

Valor Anual
(base horária)
Média
Máximo
(µg/m3) (µg/m3)
2,9
41
1,8
54
4,2
131
4,3
104
3,7
32
Fonte: http://qualar.apambiente.pt/
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Gráfico 15: Evolução da concentração de SO2 base horária.

A concentração de SO2 segue uma tendência de um ligeiro aumento, no entanto o valor limite nunca
foi ultrapassado.
Quadro 55: Valores da concentração média anual de CO, base 8 horas, na Estação de Monte Velho.

Ano
2009
2010
2011

Valor Anual (base 8
horas )
Média
Máximo
(µg/m3) (µg/m3)
204,3
920
158,9
428,8
154
419,9
Fonte: http://qualar.apambiente.pt/
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Gráfico 16: Evolução da concentração de CO, base 8 horas.

A concentração de CO tem vindo claramente a diminuir no período de referência.
Quadro 56: Valores da concentração média anual de NO2, base horária, na Estação de Monte Velho.

Ano
2007
2008
2009
2010

Valor Anual
(base horária)
Média
Máximo
(µg/m3) (µg/m3)
0,3
7
3,1
24
5,5
36
2,9
31
Fonte: http://qualar.apambiente.pt/
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Gráfico 17: Evolução da concentração de NO2, base horária.

A concentração de NO2 tem vindo a aumentar. No período de referência da monitorização, a
concentração de NO2 nunca ultrapassou o número de excedências permitidas, bem como o valor
limite (Gráfico 17).

9.13.6 Identificação das Principais Fontes de Poluição Atmosférica
A área onde se insere o Projeto constitui uma área de características marcadamente rurais, sem
fontes de poluição industrial presentes.
As principais fontes de emissão pontuais são as vias rodoviárias, designadamente o IC1, a A2 (E1) e a
EN382 (Figura 18).
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Figura 18: Principais fontes de poluição atmosférica.

9.13.7 Identificação dos Receptores Sensíveis
Os receptores sensíveis mais próximos do Projecto são as duas habitações que distam cerca de 200m
e 300m, respetivamente da Herdade da Asseiceira. A estas habitações está associada, também, a
atividade agropecuária.
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Figura 19: Localização dos receptores mais próximos – Qualidade do Ar.

9.13.8 Caracterização da Qualidade do Ar
As características rurais e a localização costeira da área onde se enquadra o Projeto são os factores
determinantes da boa qualidade do ar.

9.14 Ambiente sonoro
A caracterização do ambiente sonoro foi desenvolvida com base na análise do uso do solo, no
reconhecimento de campo dos receptores sensíveis e das fontes emissoras de ruído.
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9.14.1 Enquadramento Legal
O Decreto-Lei nº 9/2007, de 17 de Janeiro, aprova o Regulamento Geral do Ruído. Este Regulamento
estabelece o regime de prevenção e controlo da poluição sonora. No Quadro 57 apresentam-se os
valores limite de exposição de ruído ambiente estabelecidos por este Regulamento.
Quadro 57: Valores-limite de exposição de ruído ambiente exterior de acordo com o Decreto-lei nº 9/2007.
Indicador de ruído

Zona

L (índice den)

L (índice n)

Zona mista

65 dB(A)

55 dB(A)

Zona sensível

55 dB(A)

45 dB(A)

Zonas ainda não classificadas

63 dB(A)

53 dB(A)

A alínea 4 do artigo 3º do Decreto-Lei n.º 9/2007 define como “atividade ruidosa permanente” a
atividade desenvolvida com carácter permanente, ainda que sazonal, que produza ruído nocivo ou
incomodativo para quem habite ou permaneça em locais onde se fazem sentir os efeitos dessa fonte
de ruído, designadamente laboração de estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços.
O número 2 do artigo 11º do Decreto-Lei nº 9/2007 estabelece que os receptores sensíveis isolados
não integrados em zonas classificadas, por estarem localizados fora dos perímetros urbanos, são
equiparados, em função dos usos existentes na sua proximidade, a zonas sensíveis ou mistas, para
efeitos de aplicação dos correspondentes valores limite fixados no presente artigo.
O número 4 do artigo 11º deste diploma estabelece para efeitos de verificação de conformidade dos
valores fixados, a avaliação deve ser efectuada junto do ou no receptor sensível, por uma das
seguintes formas:
•

Realização de medições acústicas;

•

Consulta dos mapas de ruído, desde que a situação em verificação seja passível de
caracterização através dos valores neles representados.

A alínea 1 do artigo 13º do Decreto-Lei nº 9/2007 estabelece que o exercício de actividades ruidosas
permanentes está sujeito ao cumprimento dos valores limite fixados (Quadro 57) e ao cumprimento
do critério de incomodidade.
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O critério de incomodidade não deve exceder 5 dB(A) no período diurno, 4 dB(A) no período do
entardecer e 3 dB(A) no período noturno.
De forma a cumprir o estabelecido, o Decreto-Lei nº 9/2007 refere no artigo 13º, alínea 2, que as
medidas a adoptar para esse efeito deverão ser:
•

1º Medidas de redução na fonte de ruído;

•

2º Medidas de redução no meio de propagação de ruído; e por ultimo,

•

3º Medidas de redução no receptor sensível.

A considerar ainda neste ponto, a Declaração de Rectificação nº 18/2007, de 16 de Março, que
rectifica as inexatidões com que foi publicado o Decreto-Lei nº 9/2007, e o Decreto-Lei nº 278/2007,
de 1 de Agosto, que altera o Decreto-Lei nº 9/2007, designadamente, no sentido de prorrogar o
prazo dos municípios disporem de mapas de ruído até 31 de Dezembro.

9.14.2 Identificação das principais fontes emissoras de ruído
As principais fontes de ruído identificadas na envolvente da Herdade da Asseiceira são o tráfego que
circula no IC1 e, as atividades agrícolas e pecuárias que são desenvolvidas na envolvente.

9.14.3 Receptores mais próximos
Na envolvente mais próxima da Herdade da Asseiceira existem duas habitações (Receptor 1 e
Receptor2), distantes cerca de 200m e 300m, respetivamente, e que têm associado a atividade
agropecuária (Figura 20).
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Figura 20: Localização dos receptores mais próximos – ambiente sonoro.

Atendendo à definição de receptor sensível “o edifício habitacional, escolar, hospitalar ou similar ou
espaço de lazer, com utilização humana” (in Decreto-Lei nº 9/2007), e face à função destas
construções, não se considera no âmbito do factor Ruído que estas constituam receptores sensíveis.
A povoação mais próxima da Herdade é Foros de Albergaria que dista cerca de 2,4Km.

9.14.4 Caracterização dos equipamentos ruidosos
As principais fontes sonoras são móveis e correspondem às maquinas agrícolas e veículos de apoio à
Exploração (Fotografia 56 e Fotografia 57).
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Fotografia 56: Máquinas agrícolas da Herdade da Asseiceira.

Fotografia 57: veículo de recolha do leite.

Estas fontes sonoras móveis têm uma utilização apenas no período diurno.

9.14.5 Caracterização do ambiente sonoro
A Herdade da Asseiceira enquadra-se numa zona rural onde a atividade industrial não é perceptível.
As habitações mais próximas desenvolvem atividades agropecuárias.
Complementarmente, a envolvente da área em estudo não está classificada nos termos do
Regulamento Geral do Ruído relativo à prevenção e controlo da poluição sonora.
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Face ao exposto, e atendendo às características dos receptores mais próximos, ao enquadramento
biofísico da envolvente, e às atividades ruidosas da Exploração, considerou-se não se justificar a
realização de medições do ruído.
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10.Evolução previsível do estado do ambiente na ausência do Projeto
Neste capítulo analisa-se a evolução hipotética dos descritores ambientais considerados na situação
de referência, caso o Projeto da Exploração Agropecuária da Herdade da Asseiceira não seja
licenciado.
Na ausência do referido licenciamento, o proponente não poderá manter a exploração em
funcionamento nas condições atuais. Neste cenário é admitida a manutenção da exploração
agropecuária, embora com alteração da atividade produtiva principal.
Este cenário implica o desaproveitamento dos investimentos efectuados em equipamentos e
infraestruturas de produção de leite, parte dos quais mediante linhas de financiamento
comunitárias. Face à impossibilidade de utilização, os equipamentos serão vendidos e as
infraestruturas, a par dos pavilhões de alojamento animal, serão desmanteladas e/ou demolidas.
Com estas alterações admite-se a supressão de alguns postos de trabalhos diretos e indiretos, bem
como a perda de valor económico da empresa Sementinfinita, Lda. Por outro lado, admite-se a
recuperação de áreas atualmente impermeabilizadas e a sua eventual utilização agrícola. Todavia,
dado que a área abrangida pelas edificações e infraestruturas afectas à atividade pecuária é
reduzida, o acréscimo da superfície agrícola será diminuto. Nestas condições, o retorno originado
pela utilização desta área será, por isso, pouco vantajoso.
Ponderado este cenário, a não implementação do Projeto terá reflexos negativos de significância
sobretudo nos factores de ordem socioeconómica.
Nos restantes factores ambientais não existirão alterações de significância, uma vez que a exploração
continuará a existir e a implicar a afectação dos solos e do coberto vegetal. A ocupação do solo
manter-se-á com os atuais sistemas de produção agrícola.
Relativamente ao tráfego rodoviário, refira-se que o parque automóvel presente no concelho de
Alcácer do Sal tem vindo a diminuir nos últimos anos. Esta mesma tendência verifica-se na evolução
da concentração dos principais poluentes associados ao tráfego rodoviário, designadamente PM10 e
CO. Mantendo-se esta tendência, poder-se-á aferir que o tráfego rodoviário no próximo futuro não
irá contribuir para degradação da qualidade do ar em Alcácer do Sal (Quadro 58 e
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Figura 21).
Quadro 58: Evolução do parque automóvel em Alcácer do Sal, entre 2002 e 2008
Anos

Parque
automóvel

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

outros

3426

2786

2731

2721

2664

3321

3172

ligeiros

5184

4789

4878

4897

4948

5437

5794

Figura 21. Evolução do parque automóvel em Alcácer do Sal, entre 2002 e 2008.

Para análise dos GEE, refira-se que, de acordo com a Agencia Europeia do Ambiente (EEA), o
consumo de carne no território da UE-27 aumentou cerca de 60% nos últimos 50 anos, embora seja
provável que já se tenha atingido a estabilidade. A Food and Agriculture Organization (FAO) estima
que até 2050, o consumo de carne no mundo crescerá 27%, sendo que nos países em
desenvolvimento este aumento é da ordem de 47% (Figueiredo et al, 2014).
Complementarmente ao exposto em cima, e conforme apresentado no Quadro 34 entre 1999 e 2009
registou-se um aumento do número de bovinos em Alcácer do Sal e em Grândola, pese embora a
tendência de diminuição do número de explorações (Quadro 35). Acrescenta-se ainda que os GEE
por superfície agrícola utilizada têm vindo a aumentar em Portugal (Quadro 49). Assim, é expectável
que a tendência de aumento se mantenha nos próximos anos.
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Considera-se que a tendência descrita no ponto 9.13 relativamente aos restantes poluentes
atmosféricos analisados irá manter-se na ausência do projeto.
Quanto aos recursos hídricos na ausência do Projeto é aceitável que a atividade agrícola possa sofrer
um ligeiro incremento na Herdade uma vez que, como já referido, as áreas ocupadas pela atividade
pecuária não são significativas. As necessidades de água manter-se-ão idênticas às atuais bem como
a origem subterrânea, eventualmente complementada com o aproveitamento de águas pluviais. A
manter-se a atividade pecuária, manter-se-ão as práticas de gestão de efluentes pecuários, com as
devidas alterações em consequência das evoluções tecnológicas, legal e económica, no país e na
Europa. Assim, não são expectáveis alterações significativas sobre os recursos hídricos, nas suas
vertentes de qualidade e quantidade.
Relativamente ao Património Histórico e Arqueológico na ausência do Projeto a situação manter-se-á
nos moldes atuais.
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11.Identificação e avaliação de impactes e medidas de minimização

11.1 Metodologia
O Decreto-Lei nº 151-B/2013, de 31 de Outubro, estabelece a necessidade de identificar e quantificar
os potenciais impactes induzidos pelo Projeto.
Por impacte ambiental entende-se o conjunto das alterações favoráveis e desfavoráveis produzidas
no ambiente, sobre determinados fatores, num determinado período de tempo e numa determinada
área, resultantes da realização de um projeto, comparadas com a situação que ocorreria, nesse
período de tempo e nessa área, se esse projeto não viesse a ter lugar.3
Embora se pretenda com a avaliação de impactes ambientais uma análise objectiva, a sua
determinação envolve alguma subjetividade devido aos critérios que cada indivíduo ou comunidade
utiliza e atribui aos aspectos em estudo. Sabe-se, contudo, que um impacte será tanto mais
significativo quanto maior for a alteração dos “usos-qualidade” do ambiente por ele induzida – mais
usos, impacte significativo e vice-versa. De igual modo, um impacte será tanto mais significativo
quanto maior a abrangência espacial, duração, irreversibilidade, probabilidade e magnitude que o
caracterizam.
Para tentar ultrapassar esta subjetividade, procurou-se avaliar os impactes decorrentes do Projeto
com o maior rigor possível, atendendo ao seu grau de significância e em função da avaliação da
perda de usos do ambiente para o homem ou ecossistema. Para isso, utilizaram-se os seguintes
parâmetros de classificação:
Natureza (ou Sinal): Positivo ou Negativo (ou Indeterminado ou Não qualificável)
A natureza do impacte é atribuída consoante o efeito da ação na qualidade do ambiente.
Magnitude (ou Intensidade): Pouco significativo, Significativo, Muito Significativo ou Nulo
A magnitude é determinada consoante a agressividade de cada uma das ações e a susceptibilidade
dos factores ambientais afectados.

3

Alínea k), do art. 2º, do Decreto-Lei nº 151-B/2013, de 31 de Outubro.
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Probabilidade ou grau de certeza: Certo, Provável ou Improvável
A probabilidade ou grau de certeza é determinado com base no conhecimento das características
intrínsecas de cada ação e factor ambiental, o que permite considerar consequências certas,
prováveis ou improváveis.
Instante em que se produz: Imediato, Médio Prazo ou Longo Prazo (ou Indeterminado ou Não
qualificável)
A determinação do instante em que se produz o impacte é possível observando o intervalo de tempo
que decorre entre a ação que provoca o impacte e a ocorrência deste. Assim, considera-se imediato
se ocorrer logo após a ação ou a médio e longo prazo se existir um intervalo de tempo de menor ou
maior duração entre a ação e o impacte.
Persistência: Pontual, Temporário ou Permanente (ou Indeterminado ou Não qualificável)
Um impacte considera-se pontual se ocorrer logo após a ação ou temporário se persistir apenas
durante um determinado período de tempo. Em caso contrário, o impacte será permanente.
Reversibilidade: Reversível ou Irreversível (ou Indeterminado ou Não qualificável)
A reversibilidade de um impacte é considerada consoante os respectivos efeitos permaneçam
durante um período de tempo muito alargado ou se anulem a curto, médio ou longo prazo quando
cessar a respectiva causa.
Considerando a metodologia exposta, torna-se evidente a realização de uma análise qualitativa que,
sempre que possível, foi complementada com critérios de carácter quantitativo, designadamente
quando existem valores limites legalmente previstos. A avaliação qualitativa, pese embora a
subjetividade que lhe está inerente, foi efectuada e sustentada na experiência da equipa técnica
envolvida no estudo e na recorrência a analogias e casos de Projetos similares, por vezes, com
recurso a consultas realizadas junto das entidades ou instituições competentes em matéria de AIA.
Seguindo os procedimentos habituais relativos à realização e à compilação do Relatório Síntese, a
avaliação dos impactes foi efectuada atendendo à fase de desenvolvimento do Projeto, em
particular, às fases de instalação/funcionamento e de desativação. Optou-se por associar as fases de
instalação e de funcionamento, devido à esperada sobreposição espacial e temporal dos trabalhos
afectos a cada uma. Somente em situações específicas, em que o impacte resultou de um
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procedimento ou de uma ação característica de uma fase concreta, é que se procurou individualizálas.
No presente capítulo procurou-se, para cada fase de desenvolvimento do Projeto, identificar as
respectivas ações, tarefas ou operações susceptíveis de originar um impacte sobre o ambiente e
avaliá-las à luz dos parâmetros já explanados. Em alguns descritores a avaliação dos impactes foi
realizada de forma mais aprofundada e em maior ou menor escala, em consequência da própria
natureza do Projeto. Os impactes ambientais considerados por cada especialidade técnica são
apresentados numa matriz global.
Uma vez apresentados os impactes, optou-se por introduzir de forma sequente as medidas de
mitigação, entendidas como fundamentais para minimizar os aspectos negativos ou potenciar os
aspectos positivos avaliados.
Neste capítulo foi, ainda, efectuada a avaliação dos impactes cumulativos, que são tidos como os
impactes no ambiente que resultam do Projeto em associação com a presença de outros Projetos,
existentes ou previstos, bem como dos Projetos complementares ou subsidiários.4

11.2 Clima
11.2.1 Avaliação de impactes
11.2.1.1

Fase de instalação/exploração

Na fase de exploração do projeto ocorrerão emissões de metano e óxido nitroso resultantes da
gestão do estrume e chorume, quer na etapa de armazenamento quer ainda na etapa da valorização
agrícola. Dado tratarem-se de gases com efeito de estufa (GEE) existe um contributo do projeto na
concentração destes gases na atmosfera com efeitos adversos ao nível das alterações climáticas.
Trata-se de uma incidência negativa, pouco significativa, certa, permanente e reversível, se ocorrer
compensação através do sequestro de Carbono.

4

Alínea c), do ponto V, do Anexo II, da Portaria nº 330/2001, de 2 de Abril.
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11.2.1.2

Fase de desativação

Na fase de desativação deixa de existir emissão de gases com efeito de estufa com origem na
exploração pecuária pelo que não existem impactes sobre o clima.

11.2.2 Medidas de Minimização
11.2.2.1

Fase de instalação/exploração

Como medida de minimização do impacte identificado na fase de instalação/exploração recomendase o aumento da área de floresta e/ou pastagem de forma a aumentar o sequestro de gases de efeito
de estufa na área do projeto.
11.2.2.2

Fase de desativação

Para a fase de desativação não se preveem medidas de minimização.

11.3 Geologia e geomorfologia
11.3.1 Avaliação de impactes
11.3.1.1

Fase de instalação/exploração

Na fase de instalação ocorrerá a construção de edifícios e de uma lagoa, cuja implantação exigirá
movimentação de terras, previsivelmente essencialmente escavações. O Projeto é omisso no que se
refere ao balanço entre o material de escavação e de aterro contudo é expectável que ocorra um
excedente de terras embora este volume seja previsivelmente pouco significativo e
consequentemente não se prevê que daqui possam ocorrer impactes com significado.
É expectável um acréscimo temporário dos riscos de erosão devido à circulação de equipamentos e
maquinaria afecta aos trabalhos de construção. Este impacte será negativo, pouco significativo,
certo, imediato, temporário e reversível.
11.3.1.2

Fase de desativação

Na fase de desativação é igualmente expectável um acréscimo temporário dos riscos de erosão
devido à circulação de equipamentos e maquinaria afecta aos trabalhos de desmantelação de
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infraestruturas e demolição de construções. Este impacte será negativo, pouco significativo, certo,
imediato, temporário e reversível.

11.3.2 Medidas de minimização
11.3.2.1

Fase de instalação/exploração

Recomenda-se que a movimentação de terras na fase de instalação seja o mais equilibrada possível e
aos materiais sobrantes seja dado um destino adequado;
Recomenda-se que sejam utilizados os acessos existentes, de forma a serem evitados fenómenos de
erosão.
11.3.2.2

Fase de desativação

Recomenda-se que sejam utilizados os acessos existentes, de forma a serem evitados fenómenos de
erosão.

11.4 Recursos hídricos e qualidade da água
11.4.1 Avaliação de impactes
11.4.1.1

Fase de instalação/exploração

A exploração pecuária durante o seu funcionamento conduz a alguns impactes sobre os recursos
hídricos, de diferente magnitude e importância e que se passam a identificar e a avaliar.
Existe uma possível afetação da qualidade da água, superficial e subterrânea, em consequência da
produção e gestão dos efluentes pecuários. Os chorumes são encaminhados para valorização
agrícola na Herdade da Asseiceira após um período de 180 dias em fossas de retenção, construídas
em betão. A área de valorização dos efluentes é de 162,83 hectares, correspondente a 90% da área
da Herdade da Asseiceira, e integra culturas temporárias e frutícolas (PGEP). No caso dos estrumes
estes são transportados para uma nitreira revestida com tela impermeável a partir da qual se faz o
encaminhamento para a valorização agrícola nos terrenos da Herdade. Existe assim o risco de
contaminação das águas subterrâneas por lexiviação dos efluentes espalhados nos terrenos da
Herdade e de potenciais fugas resultantes de roturas nos materiais que conferem a
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impermeabilização às infraestruturas de drenagem, armazenamento e transporte. Avalia-se este
impacte em negativo, muito significativo, provável, imediato, pontual e reversível.
A presença de diversas linhas de água, de regime torrencial, favorece o risco de contaminação das
águas superficiais decorrente da drenagem de pluviais contaminadas pelos efluentes pecuários. Este
impacte é avaliado em negativo, muito significativo, provável, imediato, pontual e reversível.
Os efluentes domésticos serão encaminhados para uma fossa estanque. A produção é reduzida por
apenas laborarem 9 funcionários em regime diurno. Trata-se de um impacte negativo sobre a
qualidade das águas contudo o seu significado é baixo, e é improvável que ocorra uma deterioração
da qualidade da água em consequência desta origem de efluentes. A ocorrência de uma afectação
seria a médio prazo, temporária e reversível.
Os consumos de água, com origem subterrânea, representam uma pressão sobre o sistema aquífero.
Por se tratar de uma zona próximo da costa, a extração de água é de particular importância no
equilíbrio da interface entre água salgada e água doce. Nas estações de monitorização da qualidade
da água a variação da condutividade e das concentrações em cloretos não são reveladoras de estar a
ocorrer um avanço da cunha salina. Atendendo ao atual regime de exploração, que faz uso alternado
de todas as captações, à qualidade da água e à classificação do sistema no âmbito da DQA, avalia-se
o impacte dos consumos sobre o equilíbrio do sistema aquífero em negativo, significativo,
improvável, longo prazo, permanente e de reversibilidade indeterminada.
Existe ainda a possibilidade de ocorrerem derrames acidentais de óleos e combustíveis. Atendendo a
que a precipitação regista localmente valores muito reduzidos, avalia-se o impacte em negativo,
significativo, improvável, médio prazo, temporário e reversível.
A exploração pecuária acarreta ainda a impermeabilização das áreas construídas com consequências
no escoamento superficial e na infiltração de água. Tratam-se de impactes negativos, pouco
significativos, certos, imediatos, temporários e reversíveis.
11.4.1.2

Fase de desativação

Na fase de desativação existirá a geração e mobilização de diversos resíduos que deverão ser
convenientemente armazenados durante este período e encaminhados para os destinos adequados
a fim de serem evitadas situações de geração de efluentes contaminados.
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Os consumos de água irão sofrer uma redução substancial, pois uma importante parcela da água
captada destina-se à atividade pecuária.
Ocorrerá ainda uma reposição das condições de permeabilidade dos terrenos com ligeira diminuição
da drenagem superficial e pequeno aumento da infiltração.
Dadas as características das intervenções, especialmente a brevidade das mesmas, considera-se
tratarem de impactes negativos, pouco significativos, provável, imediatos, pontuais e reversíveis.

11.4.2 Medidas de minimização
11.4.2.1
•

Fase de instalação/exploração

Implementar o Plano de Gestão de Efluentes Pecuários (PGEP) de acordo com os requisitos e
condições aprovados pela Direção Regional de Agricultura e Pescas;

•

Efetuar a aplicação dos efluentes pecuários no solo de modo controlado, em conformidade
com o PGEP aprovado, 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;

•

Efetuar a manutenção preventiva de todos os equipamentos electromecânicos e viaturas
afectas ao sistema de gestão de efluentes, de forma a garantir a sua operacionalidade;

•

Armazenar e encaminhar convenientemente os resíduos produzidos na exploração para os
destinos adequados, a fim de serem evitadas situações de produção de efluentes
contaminados;

•

Restringir as movimentações de veículos e máquinas existentes na exploração aos caminhos
existentes e aos locais nos quais seja necessário a sua presença;

•

Efetuar 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;
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•

Promover um uso eficiente da água, procurando adoptar sempre que possível sistemas de
limpeza com produções mínimas de efluentes e baixos consumos de água;

•

Cumprir das condições estabelecidas nas licenças de utilização do domínio hídrico que
vierem a ser emitidas para as captações de água subterrânea;

•

Monitorizar o consumo de água na Exploração;

•

Implementar um programa de monitorização e controlo da qualidade da água subterrânea.
11.4.2.2

Fase de desativação

•

Restringir a movimentação de veículos e máquinas a zonas unicamente afectas necessárias;

•

Efetuar o armazenamento temporário, adequado e correto encaminhamento dos resíduos;

•

Proceder às operações de 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;

•

Proceder à verificação regular, durante o período de utilização, de toda a maquinaria.

11.5 Solos
11.5.1 Avaliação de impactes
11.5.1.1

Fase de instalação/exploração

Nesta fase identificam-se as seguintes ações como principais factores potenciadores de impactes
ambientais sobre os solos: i) implantação permanente das instalações; e ii) valorização agrícola dos
efluentes pecuários.
Da implantação das instalações, incluindo os novos elementos referidos no ponto 8.3.3.2, resultará a
afectação permanente de uma área adicional de 6 105.62 m2 onde ocorrerá a alteração das
condições estruturais dos solos e sua inutilização para fins agrícolas (a área total ocupada pela
instalações afetas à atividade pecuária passará a ser de 22 050,62 m2). Desta situação resultará um
impacte negativo mas pouco significativo, uma vez que os solos apresentam uma fertilidade reduzida
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e limitações moderadas a severas devido a elevados riscos de erosão. O seu efeito será ainda certo,
imediato, permanente e irreversível.
Com o acréscimo do efetivo animal é expectável um aumento nas quantidades de efluente a
valorizar. Desta ação, caso estejam garantidas as condições e as quantidades adequadas, é
expectável um impacte positivo, significativo, certo, a curto prazo, permanente e irreversível sobre
os solos. Este traduzir-se-á numa melhoria progressiva da estrutura do solo através de uma melhor
agregação e do aumento das capacidades de retenção de água, de arejamento e de adsorção de
nutrientes. Na ausência de um controlo adequado, a utilização destes efluentes dará origem a um
efeito adverso que pode resultar na libertação de gases prejudiciais e na lixiviação de substâncias até
às linhas de água ou aquíferos, daqui resultando um impacte negativo, significativo, certo, a curto
prazo, permanente e irreversível.
11.5.1.2

Fase de desativação

Na fase de desativação é expectável um impacte negativo sobre os solos devido às operações de
desmantelamento e remoção das instalações pecuárias. Este impacte resultará numa eventual
alteração e compactação do solo, mas por se tratarem de ações de pequena dimensão e limitadas no
tempo terão pouca significância e serão reversíveis após a conclusão dos trabalhos.

11.5.2 Medidas de minimização
11.5.2.1

Fase de instalação/exploração

Garantir que a execução das novas instalações se restringe às áreas previamente definidas, de modo
a evitar afectações desnecessárias sobre o coberto vegetal;
Aplicar os efluentes pecuários no solo tendo em consideração as necessidades das culturas, de modo
a não exceder a quantidades de nutrientes necessários;
Garantir a efectiva rotatividade das parcelas a beneficiar com o efluente, a fim de assegurar que não
se efectuam dotações em excesso e, deste modo, se cause a degradação física, química ou biológica
dos solos.
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11.5.2.2

Fase de desativação

Limitar as operações de desativação às áreas estritamente indispensáveis, de modo a evitar
afectações desnecessárias sobre os restantes solos;
Proceder à limpeza e recuperação das áreas afectadas, repondo, na medida do possível, a topografia
do local e as respectivas condições fisiográficas.

11.6 Flora e vegetação
11.6.1 Avaliação de impactes
11.6.1.1

Fase de instalação/exploração

Nesta fase identificam-se as seguintes ações como principais factores potenciadores de impactes
ambientais sobre a flora e a vegetação: i) execução das novas instalações; ii) ocupação permanente
do solo pelas construções; e iii) valorização agrícola dos efluentes pecuários.
A execução do novo pavilhão de alojamento animal, incluindo a sala de ordenha, e da nova lagoa de
retenção decorre num antigo parque exterior, onde o coberto vegetal é inexistente devido à
permanência dos animais. A sua implantação não envolve, por isso, afectações sobre a flora e a
vegetação local, em particular sobre os exemplares de Salix salvifolius spp. australis detectados na
propriedade. A construção do novo silo decorre numa zona degradada onde o coberto vegetal é
constituído por espécies herbáceas, maioritariamente ruderais e nitrófilas, sem valor ecológico. O
impacte resultante da sua execução é assim negativo mas pouco significativo, certo, imediato,
permanente e irreversível.
Com a finalização das construções assistir-se-á à ocupação permanente de uma área de 6 105.62 m2
pelos novos elementos do Projeto e de 22 050.62 m2 para a totalidade das edificações da exploração.
Da implantação de todas as construções resultará um impacte negativo, certo, imediato, permanente
e irreversível sobre o coberto vegetal, embora de pouca significância dado que: i) as formações
existentes comportam espécies sem valor ecológico; ii) não é abrangida qualquer espécie rara ou
endémica; iii) a área de afectação é relativamente pequena face à dimensão total da propriedade e
do Sítio Comporta-Galé, correspondendo a uma ocupação de 2.02% (atualmente a ocupação é de
1.462%) e 0.007 % (atualmente a ocupação é de 0.005%) respectivamente; e iv) todas as construções
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possuem uma localização marginal na propriedade e coincidente com áreas já degradadas pela
atividade produtiva.
Com a valorização agrícola dos efluentes pecuários em condições e quantidades adequadas é
expectável um impacte positivo, significativo, certo, a curto prazo, permanente e irreversível sobre o
nível de fertilização do solo, conducente a uma maior disponibilidade de macro e micronutrientes à
flora e vegetação locais.
11.6.1.2

Fase de desativação

Durante esta fase é expectável um impacte negativo sobre a vegetação e sobre alguns exemplares da
flora em particular, devido às operações de desmantelamento e remoção das instalações pecuárias.
Este impacte estará sobretudo relacionado com a circulação de pessoas e máquinas no local, pelo
que terá um efeito pouco significativo, provável, imediato, temporário e reversível.

11.6.2 Medidas de minimização
11.6.2.1
•

Fase de instalação/exploração

Garantir que a execução das novas instalações se restringe às áreas previamente definidas,
de modo a evitar afectações desnecessárias sobre o coberto vegetal;

•

Garantir que as quantidades de efluentes pecuários sujeitos a valorização obedecem ao
estipulado no PGEP.
11.6.2.2

•

Fase de desativação

Limitar as operações de desativação às áreas estritamente indispensáveis, de modo a evitar
afectações desnecessárias sobre o coberto vegetal;

•

Proceder à limpeza e recuperação das áreas afectadas, repondo, na medida do possível, as
condições existentes anteriormente à exploração.

162

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL

SEMENTINFINITA, LDA.

EXPLORAÇÃO AGROPECUÁRIA DA HERDADE DA ASSEICEIRA
DOC-CAmb-54/05/2015

11.7 Fauna
11.7.1 Avaliação de impactes
11.7.1.1

Fase de instalação/exploração

Nesta fase identificam-se as seguintes ações como principais factores de impacte sobre a fauna: i)
execução das novas instalações; e ii) valorização agrícola dos efluentes pecuários.
Da execução das novas instalações é expectável um aumento da perturbação direta (visual e física)
sobre as comunidades faunísticas e sobre os seus habitats característicos que, no conjunto, darão
origem a um impacte negativo, provável, imediato, maioritariamente temporário e reversível.
No que respeita à avifauna, este impacte será de pouca significância dado que: i) 43 das 44 espécies
identificadas (97,7%) são pouco sensíveis a perturbações antrópicas e não apresentam problemas de
conservação; ii) apenas uma das espécies identificadas, o taralhão-cinzento, apresenta um estatuto
de conservação desfavorável, correspondendo a 2,3% do total inventariado; e iii) a área onde se
insere a Herdade da Asseiceira apresenta um valor ornítico baixo.
O mesmo nível de magnitude é aplicável à mamofauna, uma vez que: i) 13 das 15 espécies
identificadas (86,7%) são genericamente tolerantes à presença humana; ii) das espécies identificadas
apenas duas (13,3%) apresentam um estatuto de conservação desfavorável e, destas, apenas uma, o
coelho-bravo, tem uma ocorrência potencial na área em estudo já que a restante (gato-bravo) foi
excluída por inadequação de habitat; iii) a área a afectar já comporta algum nível de perturbação
devido à atividade agrícola envolvente, o qual já determinou, com elevada probabilidade, o
desaparecimento das espécies mais sensíveis; iv) a maior parte das espécies apresenta hábitos
noturnos, enquanto que a atividade decorrerá durante o período diurno; e v) a exploração abrange
uma área reduzida (0,43% da área total da propriedade), não configurando um factor de ameaça que
induza à fragmentação de habitats ou à criação de um efeito barreira. Sobre este último aspecto
importa salientar que a área em estudo não está inserida em nenhum corredor ecológico.
No que respeita à herpetofauna são apenas admitidas perturbações sobre as espécies de répteis
identificadas, uma vez que as construções e as áreas agrícolas estão distanciadas das linhas de água.
Tais perturbações, embora improváveis, dever-se-ão à circulação de máquinas e veículos no interior
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da propriedade, dando assim origem a um impacte negativo mas pouco significativo, já que nenhuma
das espécies apresenta problemas de conservação.
Com a valorização agrícola dos efluentes pecuários é esperado o aumento da perturbação sobre a
mamofauna e a avifauna, com o eventual afastamento das espécies ainda ocorrentes, o qual estará
relacionado com as operações de incorporação do material sólido no solo. Desta situação resultará
um impacte negativo, mas pouco significativo, provável, imediato, temporário e reversível.
11.7.1.2

Fase de desativação

Durante esta fase é expectável a existência de perturbações diretas sobre a fauna e sobre os seus
habitats característicos devido às operações de desmantelamento e remoção dos vários pavilhões e
infraestruturas pecuárias. Destas perturbações resultará um impacte negativo, pouco significativo,
provável, imediato, temporário e reversível, que cessará após a conclusão dos trabalhos.

11.7.2 Medidas de minimização
11.7.2.1
•

Fase de instalação/exploração

Assegurar que a circulação de máquinas e de veículos se restringe às áreas definidas, de
forma a evitar a mortalidade de répteis e/ou pequenos mamíferos;

•

Respeitar as épocas e períodos de aplicação dos efluentes, mantendo as distâncias de
segurança previstas na legislação em vigor relativamente à valorização agrícola de efluentes,
nomeadamente a linhas de água.
11.7.2.2

•

Fase de desativação

Limitar espacial e temporalmente as operações de desativação, de modo a evitar
perturbações desnecessárias sobre a fauna e seus habitats;

•

Proceder à limpeza e recuperação das áreas afectadas, repondo, na medida do possível, as
condições existentes anteriormente à exploração.
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11.8 Ordenamento do território
11.8.1 Avaliação de impactes
11.8.1.1

Fase de instalação/exploração

No que respeita ao PBH do Sado e ao PROF do Alentejo Litoral entende-se que o Projeto não acarreta
interferências com as metas, os objectivos e os resultados preconizados para a UHP “Estuário e Costa
Oeste” ou para a SRH “Pinhais do Alentejo Litoral” dado o seu âmbito local.
O desenvolvimento do Projeto dentro dos limites do Sítio PTCON0034 – Comporta/Galé, sujeito às
disposições do PSRN 2000, poderia constituir um factor de ameaça e/ou perturbação sobre os
habitats naturais e os habitats de espécies ocorrentes no local. Todavia observa-se que a
representatividade dos habitats que sustentam a classificação deste Sítio é diminuta ou mesmo
inexistente em alguns sectores da propriedade, como aquele para o qual está prevista a construção
dos novos elementos do Projeto referidos no ponto 8.3.3.2. Assim sendo, considera-se que as acções
necessárias à implantação destes elementos e a sua presença em definitivo na fase de exploração
não são passíveis de originar impactes significativos que comprometam os objectivos previstos no
PSRN 2000 à sua escala de abrangência.
De acordo com o modelo territorial do PROT Alentejo e o seu Sistema de Base Económica Regional, o
Projeto localiza-se numa área agro-florestal onde predominam as atividades agrícolas, florestais e
pecuárias. Face a este enquadramento o mesmo não colide com as orientações deste IGT.
No que respeita ao Sistema Ambiental e Riscos, o Projeto abrange a ERPVA através da sua inclusão
no Sítio PTCON0034 e localiza-se numa área com susceptibilidade à desertificação, com elevada
vulnerabilidade dos aquíferos à contaminação e com elevada intensidade sísmica. Em termos de
ERPVA e apesar de o Projeto abranger uma área nuclear para a conservação da natureza, considerase que a sua localização não afecta a coerência desta estrutura à escala regional e não inviabiliza a
sua transposição para o âmbito local. Por outro lado, a implantação do Projeto neste local não
contraria a ocupação agrícola preconizada no Sistema de Base Económica Regional, entendendo-se
assim não haver incompatibilidades quanto à sua viabilização. Em matéria de riscos, o Projeto por si
só não acresce os riscos de desertificação ou nem agrava os potenciais danos sobre terceiros e
respectivos bens resultantes de uma eventual atividade sísmica, dado localizar-se numa área rural,
sem edificações adjacentes. Do mesmo modo, não é expectável que o Projeto contribua para a
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contaminação das águas subterrâneas uma vez que dá cumprimento às disposições legais em
matéria de retenção, tratamento e valorização dos efluentes pecuários.
Segundo a Planta de Ordenamento do PDM de Alcácer do Sal, o Projeto insere-se em espaço agrícola
de sequeiro e em espaço florestal de produção, sendo que todas as instalações de natureza fixa
estão abrangidas por esta última categoria.
Nos termos do disposto nos artigos 10º e 12º do regulamento do PDM, o índice máximo de utilização
líquido admitido para construções de apoio à atividade agrícola em espaço florestal de produção é de
0,002. Tomando em linha de conta que a área total da propriedade é de 111,71 ha e que apenas as
construções fixas deverão obedecer ao índice máximo de utilização líquido, é dado cumprimento aos
condicionamentos estipulados pelo artigo 12º do regulamento do PDM, havendo por isso
conformidade com este instrumento (Quadro 59).
Quadro 59: Cálculo do índice máximo de utilização líquido.
2

Construções

Áreas (m )

Tipo

Palheiro

456,80

Fixa

Armazém de rações

590,10

Fixa

Sala de ordenha

198,50

Fixa

Índice de utilização líquido (IUL)

Existentes

IUL para construções fixas:
2

2

1 691,40 m / 1117100 m = 0,001

A construir
Sala de ordenha
Total

446,00

Fixa

1 691,40

---

No que respeita ao cumprimento das disposições do nº 2 do artigo 10º, relativas à edificação em
espaço rural, verifica-se a sua total conformidade dado que: i) todas as edificações, assim como a
lagoa de retenção, estão implantadas a mais de 15 m do limite da propriedade (alínea a)); ii) o
abastecimento de água à exploração é assegurado por captações subterrâneas, dada a inexistência
de ligação à rede municipal, enquanto a drenagem e tratamento das águas residuais domésticas é
assegurada por fossas sépticas estanques, com recolha efectuada por um limpa-fossas municipal
(alínea b)); e iii) com exceção do pavilhão de rações, que por motivos técnicos requer uma cércea
superior a 6,5 m e 2 pisos, todos os outros edifícios e telheiros dão seguimento a estes
condicionamentos (alínea c)).
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11.8.1.1.1 Condicionantes legais aplicáveis
No que se refere à abrangência do Sítio de Interesse Comunitário – Comporta/Galé (PTCON0034) e
nos termos do disposto no nº 2 do artigo 9º do Decreto-Lei nº 49/2005, de 24 de Fevereiro, as obras
de construção civil fora dos perímetros urbanos (alínea a)), bem como as alterações à morfologia do
solo (alínea d)), estão sujeitas à emissão de parecer favorável do ICNF.
Em 2013 o proponente obteve um parecer favorável para as intervenções previstas no ponto 8.3.3.2
(Anexo I). Nestes termos, considera-se que o Projeto não colide com as orientações do PSRN 2000,
dando cumprimento aos requisitos legalmente exigíveis.
No que respeita ao domínio hídrico, todas as instalações, novas ou existentes, estão localizadas a
mais de 10 m das linhas de água. A exploração dispõe de meios próprios para o tratamento dos
efluentes industriais e domésticos produzidos, não havendo descarga em meio hídrico. Deste modo,
não existem incompatibilidades entre o Projeto e esta condicionante.
11.8.1.2

Fase de desativação

Durante esta fase não se identificam incompatibilidades com os instrumentos de gestão territorial
em vigor.

11.8.2 Medidas de minimização
11.8.2.1

Fase de instalação/exploração

Não são previstas medidas de minimização.
11.8.2.2

Fase de desativação

Não são previstas medidas de minimização.

167

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL

SEMENTINFINITA, LDA.

EXPLORAÇÃO AGROPECUÁRIA DA HERDADE DA ASSEICEIRA
DOC-CAmb-54/05/2015

11.9 Uso do solo
11.9.1 Avaliação de impactes
11.9.1.1

Fase de instalação/exploração

Nesta fase identificam-se as seguintes ações como principais factores potenciadores de impactes
ambientais sobre o uso do solo: i) acréscimo do efetivo pecuário; e ii) valorização agrícola dos
efluentes pecuários.
Face ao acréscimo do efetivo pecuário assistir-se-á a um aumento da área artificializada e
impermeabilizada em 6 105.62 m2, correspondente à construção dos novos elementos do Projeto.
Desta artificialização resultará, em conjunto com as restantes instalações, a inutilização de 0.56% da
superfície da propriedade para práticas culturais, dela resultando um impacte negativo, embora
pouco significativo, dado que: i) as instalações terão a sua implantação efectuada sobre um dos
parques exteriores, em local já bastante degradado pelo pisoteio dos animais; ii) as instalações
destinam-se a manter o uso atual do solo para a produção pecuária; e iii) a ocupação permanente
resultante das instalações é pouco representativa e não altera de forma global as características de
ocupação do solo.
Com um maior número de animais presentes na exploração haverá uma maior produção de
efluentes pecuários, que se traduzirá num aumento das produções de 60% de estrume e de 93% de
chorume face aos valores atuais. Este aumento implicará o recurso a uma maior área de
espalhamento, não havendo, no entanto, a necessidade de recorrer a parcelas de terceiros.
Da valorização agrícola destes efluentes é expectável um impacte positivo e significativo sobre a
fertilidade dos solos e sobre a produção agrícola que é desenvolvida pelo proponente, caso sejam
respeitadas das condições e quantidades a aplicar. O seu efeito será certo, a curto prazo,
permanente e irreversível. Na eventualidade de serem aplicadas dotações excessivas de efluente é
admitido um impacte negativo e significativo sobre os solos e sobre o desenvolvimento das culturas,
com reflexos a curto prazo, permanentes e irreversíveis.
11.9.1.2

Fase de desativação

Nesta fase é expectável um impacte negativo sobre o uso do solo associado às operações de
desativação dos pavilhões de alojamento animal e infraestruturas associadas. Este impacte resultará
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numa eventual afectação do coberto vegetal pela circulação das máquinas envolvidas nos trabalhos,
que terá um efeito pouco significativo, provável, imediato, temporário e reversível após a sua
conclusão.
Após a conclusão destes trabalhos admite-se a utilização das áreas recuperadas para a atividade
agrícola em sistemas sustentados, com evidentes benefícios para a melhoria das características
físicas, químicas e biológicas do solo. Assim, é esperado um impacte positivo, significativo, certo,
imediato, permanente e irreversível.

11.9.2 Medidas de minimização
11.9.2.1

Fase de instalação/exploração

Assegurar que a valorização agrícola dos efluentes pecuários decorre em conformidade com as boas
práticas agrícolas, nomeadamente que sejam respeitadas as épocas e períodos de aplicação, sejam
observadas as distâncias de segurança a cursos de água e captações subterrâneas, e sejam ainda
observados os métodos mais adequados para a sua incorporação no solo.
11.9.2.2

Fase de desativação

Limitar as operações de desativação às áreas estritamente indispensáveis, de modo a evitar
afectações desnecessárias sobre áreas envolventes.

11.10 Paisagem
11.10.1

Avaliação de impactes

11.10.1.1

Fase de instalação/exploração

Nesta fase identificam-se as seguintes ações como principais factores potenciadores de impactes
ambientais sobre a paisagem: i) construção das novas instalações; e ii) implantação definitiva das
instalações. A elas estarão associados impactes de natureza funcional e visual.
Os impactes de âmbito funcional prendem-se com afectações sofridas pelos principais componentes
da paisagem, nomeadamente o relevo, a geologia, o solo e uso do solo, os recursos hídricos e a
vegetação, em resultado da implantação das instalações. Já os impactes de âmbito visual prendem-
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se com afectações sobre estas componentes, das quais advêm modificações de vistas e reações nos
observadores.
A construção das novas instalações, incluindo o silo, acarreta uma perturbação física sobre alguns
dos elementos estruturantes da paisagem, nomeadamente o solo e o coberto vegetal, que ainda
assim não proporcionará alterações gravosas na sua matriz. Esta convicção deve-se ao facto de a
área prevista para a implantação dos elementos do Projeto abranger locais já bastante alterados pelo
normal funcionamento da exploração. No caso do novo pavilhão e da nova lagoa de retenção, a obra
decorre sobre um antigo parque de alojamento exterior onde o coberto vegetal é inexistente e o solo
está compactado. Já a obra do silo decorre em local frequentemente utilizado para passagem de
máquinas e acesso aos outros silos, onde, por isso, os valores naturais são diminutos. O seu impacte
será assim negativo, mas pouco significativo, certo, imediato, permanente e irreversível.
Do ponto de vista visual, a execução da obra origina igualmente alguma perturbação causada pela
presença e pela circulação de pessoas e máquinas afectas aos trabalhos, da qual resultará alguma
desorganização e/ou degradação sobre a qualidade da paisagem. Considerando, no entanto, que a
obra tem lugar numa zona com média sensibilidade paisagística e baixa qualidade visual, e que a
mesma têm ocorrência espacial e temporal limitada, o seu impacte é negativo, embora pouco
significativo, certo, imediato, temporário e reversível.
Com a implantação definitiva das instalações assistir-se-á ao acréscimo da área impermeabilizada e à
introdução de mais elementos artificializados na paisagem. Do ponto de vista funcional, o acréscimo
da área impermeabilizada não terá impactes sobre as principais componentes da paisagem, uma vez
que as intervenções de maior relevo tiveram ocorrência durante a fase de construção. A nível visual
são esperadas alterações sobre a estrutura visual da paisagem relacionadas, sobretudo, com a
construção do novo pavilhão que será o elemento de maior exposição a potenciais observadores.
Ainda assim, não é expectável que este pavilhão origine alterações substanciais à estrutura da
paisagem uma vez que: i) apresenta uma volumetria e características exteriores similares às dos
restantes pavilhões, assegurando assim o seu enquadramento; ii) terá uma utilização compatível com
a actividade desenvolvida, não introduzindo impactes de outra natureza; e iii) está localizado em
local com média sensibilidade visual, onde os elementos e as actividades antrópicas são
predominantes. Deste modo, entende-se que o impacte resultante da implantação das instalações é
negativo, pouco significativo, certo, imediato, permanente e irreversível.
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11.10.1.2

Fase de desativação

Durante esta fase é esperada a ocorrência de alguma desordem funcional e de perturbações visuais
na paisagem decorrentes das operações de desativação, sobretudo devido à presença e circulação de
máquinas e veículos. A esta desordem e perturbações estará associado um impacte negativo e pouco
significativo, dada a sua contenção espacial e temporal, certo, imediato, temporário e reversível.

•

11.10.2

Medidas de minimização

11.10.2.1

Fase de instalação/exploração

Assegurar a manutenção dos pavilhões de forma a minimizar eventuais alterações à
estrutura da paisagem;

•

Assegurar a manutenção periódica do sistema de retenção, de forma a minimizar o risco de
rupturas e a poluição do solos e dos recursos hídricos.
11.10.2.2

•

Fase de desativação

Previamente à desativação apresentar um plano de desativação pormenorizado, que
contemple aspectos como as ações de desmantelamento e o destino dado aos elementos
retirados;

•

Apresentar um plano de recuperação paisagística incidente em todas as áreas afectadas.

11.11 Sócioeconomia
11.11.1

Avaliação de impactes

11.11.1.1

Fase de instalação/exploração

Durante a fase de exploração manter-se-á o atual número de funcionário que a empresa tem
atualmente. Atendendo a que o aumento da capacidade produtiva garantirá a manutenção destes
postos de trabalho, avalia-se este impacte como positivo. Acrescenta-se ainda o facto de se prever o
aumento da procura da prestação de serviços externos por parte da exploração. Por outro lado é
também expectável o aumento da procura dos produtos da exploração. Considerando a tendência da
última década relativamente à taxa de desemprego e à taxa de atividade (ver Quadro 29, Quadro 30,
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Quadro 28 e Quadro 29) nos concelhos de Alcácer do Sal e Grândola, o impacte do Projeto é positivo
e significativo, certo, imediato, permanente e reversível.
Com a ampliação da exploração, designadamente com o aumento do efetivo, prevê-se também um
aumento do tráfego pouco significativo, nomeadamente ao nível da circulação de veículos pesados
associados ao transporte de efetivo animal, de ração e de leite, que possam contribuir para a
degradação da rede viária. Não são, por isso, expectáveis impactes com repercussões no
ordenamento viário existente.
11.11.1.2

Fase de desativação

Na fase de desativação será expectável o termo da atividade económica referida anteriormente.
Deste modo, os impactes expectáveis no cenário de desativação serão negativos, significativos,
prováveis, imediatos, permanentes e reversíveis.
De igual modo, será expectável a diminuição dos níveis de empregabilidade proporcionada pela
atividade da suinicultura. Deste modo, os impactes expectáveis neste cenário serão negativos,
significativos, prováveis, imediatos, permanentes e reversíveis.

•

11.11.2

Medidas de minimização

11.11.2.1

Fase de instalação/exploração

Promover a formação e informação do pessoal quanto aos riscos e respectivos meios de
prevenção, de higiene e segurança no trabalho;

•

Ponderar a colocação de sinalização nos locais de trabalho, de forma a evitar a presença de
pessoas não afectas aos trabalhos e a possível ocorrência de acidentes;

•

Sempre que possível recorrer à mão-de-obra e a empresas fornecedoras de bens e serviços
locais.
11.11.2.2

Fase de desativação

Recorrer a mão-de-obra local para o desmantelamento das infraestruturas existentes a ocorrer nesta
fase, de modo a compensar de algum modo a dispensa de mão-de-obra, consequente da desativação
da exploração.
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11.12 Gestão de resíduos
11.12.1

Avaliação de impactes

11.12.1.1

Fase de instalação/exploração

Efluentes pecuários
Com o aumento do efetivo de 514 CN para 1283 CN, prevê-se um aumento de 60% na produção de
estrume e de 93% na produção de chorume. No Quadro 60 apresenta-se ao aumento dos nutrientes
disponíveis no efluente pecuário para o novo efetivo animal.
Quadro 60:Aumento dos nutrientes disponíveis no efluente pecuário para o novo efetivo animal.

Estrume

N disponível
(kg/ano)
2526%

P2O5
(kg/ano)
60%

K2O
(kg/ano)
60%

Chorume

78%

60%

60%

Efluente pecuário

Todos estes efluentes serão encaminhados para valorização agrícola. Trata-se, por conseguinte, de
uma opção que vai ao encontro das prioridades de gestão de resíduos (ver ponto 9.11.1),
promovendo a produtividade dos solos designadamente ao nível da matéria orgânica.
O volume total das estruturas de armazenamento dos efluentes pecuários passou de 1.194 m3 para
2909 m3 de forma a garantir a capacidade de retenção dos efluentes durante pelo menos 3 meses,
tem-se:
Quadro 61:Características do sistema de retenção dos efluentes pecuários.
Fossas de Retenção do Efluente Pecuário

Área (m2)

Profundidade (m)

Volume (m3)

Fossa 1 (existente)

265,51

3

796,53

Fossa 2 (existente)

132,63

3

397,89

Fossa 3 (nova)

428,82

4

1715,28

Relativamente à valorização agrícola com o novo aumento do efetivo animal a área disponível
aumentou de 162,83ha para 311,94ha, recorrendo a parcelas da Herdade da Asseiceira e de
terceiros.
Adoptando-se as orientações previstas no Código de Boas Práticas Agrícolas, reiteradas na Portaria
nº 631/2009, de 9 de junho, que estabelece as normas regulamentares a que obedece a gestão dos
efluentes das atividades pecuárias, e que se encontram reflectidas no PGEP, prevêem-se como
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potenciais impactes apenas aqueles associados a acidentes, como por exemplo, a ruptura de conduta
de drenagem do efluente ou das telas impermeáveis das lagoas de retenção. Refira-se, que a
configuração e implementação de um Plano de Gestão de Emergências Ambientais poderá prevenir a
ocorrência de acidentes ambientais ou minimizar os efeitos de potenciais acidentes quando estes
ocorram.
Resíduos
Apresenta-se no quadro seguinte os resíduos previstos serem produzidos na exploração.
Quadro 62: Resíduos – caracterização, armazenamento e destino final.
Resíduo (designação
corrente)

Designação de Acordo com a
LER

Fase(s)

LER

Acondicionamento /
Armazenamento

Destino final

Mistura de resíduos
urbanos e
equiparados

Outros resíduos urbanos e
equiparados incluindo
misturas de resíduos

Exploração
Desativação

20 03 01

Contentor de
pequena/média
capacidade 35 a 50 l

Ambilital
(aterro
sanitário)

Resíduos de
embalagens

Embalagens de papel e
cartão
Embalagens de plástico
Embalagens de metal
Embalagens de vidro

Exploração
Desativação

15 01 01
15 01 02
15 01 04
15 01 07

Contentores de
deposição seletiva

Ambilital

Efluentes pecuários

Fezes, urina e estrume de
animais (incluindo palha
suja), efluentes recolhidos
separadamente e tratados
noutro local

Exploração

02 01 06

Órgãos de retenção

Valorização
agrícola

Pneus

Pneus usados

Exploração
Desativação

16 01 03

Empilhados no
exterior

Reutilização
na contenção
das silagens

Óleos hidráulicos
usados

Óleos hidráulicos usados

Exploração
Desativação

13 02 05*

Tambor de 200 litros
sobre bacia de
retenção

Operador
licenciado

Trapos
contaminados

Absorventes, materiais
filtrantes, panos de limpeza e
vestuário de proteção,
contaminados por
substâncias perigosas

Exploração

15 02 02*

Tambor de 200 litros
sobre bacia de
retenção

Operador
licenciado

Animais mortos

-

Exploração

-

Área de acesso
condicionado

Log-ETSA

Resíduos
hospitalares

Cateteres de inseminação
artificial, embalagens de
medicamentos de uso
veterinário e agulhas de uso
veterinário

Exploração

180202*

1 contentor de 0,6
litros

AMBIMED
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Atendendo ao aumento do efetivo animal com a implementação do Projeto prevê-se que os resíduos
produzidos pela atividade pecuária (ver Quadro 42) também aumentem. Refira-se que a adoção de
boas práticas na gestão destes resíduos, designadamente na segregação e armazenamento
temporário, e no encaminhamento para operadores licenciados, minimiza potenciais ocorrências de
contaminação do ambiente e de problemas de saúde pública.
11.12.1.2

Fase de desativação

Durante a fase de desativação haverá produção de diversos tipos de resíduos de construção e
demolição (RCD). A gestão destes resíduos é regulamentada pelo Decreto-Lei nº 46/2008, de 12 de
março. Neste diploma são definidas as regras e procedimentos que deverão ser atendidos, desde a
fase de planeamento da empreitada até à sua execução, designadamente, registo de dados dos RCD,
reutilização em obra, segregação e armazenamento temporário, e transporte.
Adoptando-se as práticas corretas de gestão de resíduos prevêem-se como potenciais impactes
apenas aqueles associados a acidentes, como poderá ser a ocorrência de derrames, quer de produtos
oleosos, quer de combustíveis. O impacte será negativo, improvável, imediato, pontual e reversível.

11.12.2

Medidas de minimização

11.12.2.1

Fase de instalação/exploração

Efluentes pecuários
De acordo com o parecer da Agencia Portuguesa do Ambiente relativamente ao Plano de Gestão de
Efluentes Pecuários (Anexo II), indicam-se as seguintes medidas a aplicar:
•

Nas parcelas da Herdade da Asseiceira, Pernada de Baixo e Vale da Escola que serão alvo de
valorização agrícola pelos efluentes da Exploração em estudo, dever-se-á reservar uma faixa
de proteção de 5 m às captações de água existentes e de 10 m às linhas de água que
atravessam ou limitam as referidas parcelas;

•

Dar cumprimento às normas previstas no Código de Boas Praticas Agrícolas e na Portaria n.º
631/2009, de 9 de junho no âmbito da gestão e valorização agrícola dos efluentes pecuários
produzidos na exploração da Asseiceira;
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•

Implementar um Plano de Gestão de Emergências Ambientais que contemple todos os
cenários de risco ambiental que possam ocorrer na exploração. Este Plano deverá ser dado a
conhecer a todos os trabalhadores da Exploração, de forma a que possam responder
atempadamente a qualquer cenário de acidente.

Resíduos
•

Adoptar práticas corretas para a gestão de resíduos, através da sua entrega a empresas
licenciadas para o efeito, promovendo a separação de resíduos, de acordo com o tipo,
privilegiando sempre a sua valorização, em detrimento da deposição em aterro;

•

Dotar a exploração de contentores para a deposição seletiva de resíduos, dimensionados
para as quantidades previstas serem produzidos. Estes contentores deverão ser devidamente
identificados;

•

Sensibilizar os trabalhadores para a separação correta dos resíduos produzidos;

•

Providenciar um local dedicado à armazenagem de óleos usados (espaço coberto e solo
totalmente impermeável), assim como um operador de gestão de resíduos licenciado para o
transporte e tratamento deste resíduo. Prever, ainda, a existência no local de um kit de
intervenção rápido a utilizar em caso de derrames;

•

Manter atualizada a informação sobre a legalidade dos operadores de gestão de resíduos
contratados, designadamente, licença, alvará do transportador, licença/autorização do
destino final dos resíduos;

•

Não proceder ao abandono, queima, injeção no solo, descarga incontrolada de resíduos e
entrega a operadores não autorizados.

11.12.2.2
•

Fase de desativação

Prever a limpeza, remoção das telas e aterro das lagoas, de forma a restabelecer as
condições anteriores à instalação da exploração. Os efluentes aí armazenados e as telas de
impermeabilização deverão ser devidamente encaminhados;

•

Aplicar as normas definidas no Decreto-Lei nº 46/2008 para os RCD.
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11.13 Património histórico e arqueológico
11.13.1

Avaliação de impactes

Com base no conjunto das condicionantes ambientais resultantes da Situação de Referência do
Projeto foi definido um layout com a localização da zona de ampliação da pecuária considerada pelo
Projeto.
A caracterização dos impactes sobre o descritor Património tem por base a determinação das
relações de proximidade, à escala 1:25.000, entre as partes do Projeto e o valor cultural intrínseco da
ocorrência sujeita a impacte. Nesta fase dos trabalhos não se identificaram impactes decorrentes da
circulação de máquinas e eventual instalação de outras infraestruturas do Projeto na AI.
A Situação de Referência do descritor Património Cultural foi atualizada com base numa pesquisa
documental e em trabalho de campo.
11.13.1.1

Fase de instalação/exploração

Consideram-se passíveis de gerar impacte negativo (direto ou indireto) sobre eventuais ocorrências
de interesse cultural as seguintes ações: descubra do terreno, mediante desmatação e escavação;
circulação de máquinas.
11.13.1.2

Fase de desactivação

Na fase de exploração não se identificaram impactes negativos.

11.13.2

Medidas de minimização

11.13.2.1

Fase de instalação/exploração

De acordo com a Situação de Referência apresentada e com a correspondente Avaliação de Impactes
recomenda-se a aplicação das seguintes medidas de minimização de âmbito geral:
A. todas as atividades que envolvam o remeximento e escavação a nível do solo e subsolo
(desmatação, decapagem e escavação) obrigam a acompanhamento integral e contínuo dos
trabalhos por um arqueólogo, com efeito preventivo em relação à afetação de eventuais
vestígios arqueológicos incógnitos. (MEDIDA 1).
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B. as localizações das áreas funcionais da obra, das áreas de empréstimo, de depósito de terras
sobrantes e de estaleiro, devem ser ajustados de forma a minimizar a afetação direta de
eventuais ocorrências patrimoniais que possam surgir. Se essas áreas se situarem fora das
áreas agora prospetadas deverão ser executados trabalhos de prospeção arqueológica, e
adoptadas medidas de minimização de impactes diretos ou proceder-se ao ajuste da
localização prevista caso ocorram áreas de interesse arqueológico. (MEDIDA 2).
No Quadro 63 identificam-se as medidas de minimização respeitantes às ocorrências culturais
apresentadas na Situação de Referência.
Quadro 63: Medidas de Minimização do Descritor Património
INCIDÊNCIA

FASE

La
Aj

PC

Construção
Medidas Gerais

Pr

Ac

Pr
(2)

Ac
(1)

So
Es

Co

Si

Rg

Vi
Mo

Va

Ou

NM

Exploração

NM

Desactivação

NM

Legenda. Projecto = Elaboração do Projecto; La = localização alternativa; Aj = ajustamento do Projecto; PC = inclusão em planta de
condicionantes da lavra; Pr = Prospecção; Ac = acompanhamento da obra por arqueólogo; So = sondagens arqueológicas; Es = escavações
arqueológicas; Co = conservação in situ; Si = sinalização em obra; Rg = registo documental; Vi = vigilância; Mo = Monitorização; Va =
valorização; Ou = outras medidas; NM = não se propõem medidas de minimização.

O cumprimento das medidas de minimização estipuladas, irão prevenir impactes negativos e
salvaguardar todos os elementos que poderão ser ocorrer.
11.13.2.2

Fase de desactivação

Com referência à informação disponível, não se propõem medidas de minimização específicas nesta
fase.

11.14 Qualidade do ar
11.14.1

Avaliação de impactes

11.14.1.1

Fase de instalação/exploração

A composição dos poluentes atmosféricos que são produzidos nas explorações pecuárias de regime
intensivo compreende maioritariamente:
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•

Dióxido de carbono (CO2);

•

Óxidos de azoto (NOx);

•

Metano (CH4);

•

Amoníaco (NH3);

•

Ácido sulfídrico (H2S).

Na Herdade da Asseiceira a produção destes gases resulta maioritariamente da gestão dos efluentes
pecuários e da fermentação entérica. Estes gases estão referenciados na lista de gases com efeito de
estufa que o Protocolo de Quioto pretende reduzir as emissões.
Em termos globais o sector pecuário contribui com 14,5% das emissões totais de Gases com Efeito de
Estufa (GEE). As emissões do setor bovino estão estimadas em 4.6 Gton CO2-eq, representando 65%
das emissões do setor pecuário (TTerra, 2014).
No Quadro 64 apresenta-se o resultado do inventário das emissões totais nacionais em 2009 para
diversas atividades, designadamente, a pecuária.
Quadro 64: Emissões totais nacionais em 2009.
Sector

SOx

NOx

NH3

NMVOC

CO

PM10

Pb

Cd

Hg

CH4

CO2

N2O

Unidade

0,019

0,004

0,006

1,756

88534,093

2,354

266,560

t/km2

A_PublicPower

266,560 210,096

0,058

6,083

12,848

B_IndustrialComb

279,325 290,223

0,886

57,499

174,830 279,325

0,010

0,006

13,101

77713,377

1,983

279,325

t/km2

C_SmallComb

32,859

32,859

0,000

32,859

32,859

32,859

0,004

32,859

32,859

32,859

32,859

t/km2

D_IndProcess

121,713 180,487

47,512

357,076

520,742 121,713 32,860 32,863

165,506

38727,745

45,887 121,713

t/km2

E_Fugitive

33,227

1,791

0,000

140,766

2,939

0,000

0,000

0,000

85,576

3113,645

0,000

33,227

t/km2

F_Solvents

0,000

0,000

0,000

487,185

0,063

0,000

0,000

0,000

0,000

1518,399

0,000

0,000

t/km2

G_RoadRail

4,718

731,220

9,307

220,618

42,248

0,067

0,001

0,000

12,604

142003,189

5,266

4,718

t/km2

H_NationalShips

30,533

90,031

0,000

4,249

4,997

0,000

0,000

0,000

0,152

3844,207

0,100

30,533

t/km2

I_OffRoadMob

0,327

54,789

0,006

8,197

5,234

0,000

0,000

0,000

0,283

3645,779

1,177

0,327

t/km2

J_CivilTOL

1,293

44,546

0,000

5,913

15,519

0,001

0,000

0,000

0,657

5085,841

0,144

1,293

t/km2

L_OtherWasteDisp

0,000

0,000

20,149

40,805

0,000

0,000

0,000

0,000

2197,878

0,000

0,000

0,000

t/km2

M_WasteWater

0,000

0,000

0,000

3,704

0,000

0,000

0,000

0,000

931,647

0,000

14,690

0,000

t/km2

N_WasteIncin

1,397

8,205

0,000

40,759

21,739

1,244

0,000

0,000

0,139

231,974

0,273

1,397

t/km2

O_AgriLivestock

0,000

0,000

106,705

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

220,284

0,000

15,632

0,000

t/km2

P_AgriOther

0,000

0,000

52,770

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

52,753

0,000

24,856

0,000

t/km2

Q_AgriWastes

1,030

6,424

8,243

13,057

12,493

0,003

0,000

0,000

3,111

0,000

0,178

1,030

t/km2

T_Natural

0,000

18,385

0,000

1183,544

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

t/km2

32,859

Fonte: http://www.apambiente.pt/index.php?ref=17&subref=150
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De acordo com o Relatório “Alocação Espacial de Emissões em 2009” da Agência Portuguesa de
Ambiente, os principais sectores responsáveis pelas emissões nacionais de CH4 são:
•

Deposição de Resíduos no Solo, que contribui com 2.197,878 t/km2;

•

Águas Residuais, que contribui com 931.647 t/km2; e

•

Pecuária, que contribui com 220,284 t/km2.

Os concelhos com emissão de CH4 mais elevada, por unidade de área, são os concelhos com maior
densidade populacional, a saber: Amadora, Lisboa e Porto (Figura 23). Os concelhos com emissão de
N2O mais elevada, por unidade de área, são os concelhos do Barreiro e Estarreja (Figura 24).
Gráfico 18: Emissões de NH3 em 2009 segundo o sector de atividade.

Fonte: Emissões de poluentes atmosféricos por concelho em 2009, APA.
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Fonte: Emissões de poluentes atmosféricos por concelho em 2009, APA.

Figura 22: Emissões de NH3 em 2009.
Gráfico 19: Emissões de CH4 em 2009 segundo o sector de atividade.

Fonte: Emissões de poluentes atmosféricos por concelho em 2009, APA.
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Fonte: Emissões de poluentes atmosféricos por concelho em 2009, APA.

Figura 23: Emissões de CH4 em 2009.
Gráfico 20: Emissões de NO2 em 2009 segundo o sector de atividade.

Fonte: Emissões de poluentes atmosféricos por concelho em 2009, APA.
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Fonte: Emissões de poluentes atmosféricos por concelho em 2009, APA.

Figura 24: Emissões de NO2 em 2009.

Face ao exposto, considera-se que o Projeto contribui para o aumento das concentrações de GEE e
dessa forma para o agravar das alterações climáticas. Todavia, o Projeto em análise é irrelevante
para o complexo tema das alterações climáticas, considerando-se o impacte desprezível.
No que se refere à produção e dispersão de odores, o facto de não existirem na proximidade da
exploração receptores sensíveis o impacte embora negativo é pouco significativo.
Os caminhos internos da exploração são em terra batida, pelo que o trafego de viaturas pesadas vai
condicionar a produção de poeras. Com a implementação do Projeto prevê-se um aumento do
tráfego de transporte de rações e de recolha de leite em 50% face à situação atual. Por não existirem
próximo receptores sensíveis, o impacte do aumento do tráfego, ainda que negativo é avaliado como
pouco significativo.
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11.14.1.2

Fase de desativação

Nesta fase é expectável haver produção e dispersão de poeiras devido ao transporte dos
equipamentos e resíduos da demolição das infraestruturas. O impacte é negativo e pouco
significativo.

11.14.2

Medidas de minimização

11.14.2.1

Fase de instalação/exploração

Aspergir o caminho de acesso em terra batida nos dias secos e ventosos e sempre que se preveja
uma elevada circulação de viaturas pesadas.
11.14.2.2

Fase de desativação

Aspergir o caminho de acesso em terra batida nos dias secos e ventosos e sempre que se preveja
uma elevada circulação de viaturas pesadas.

11.15 Ambiente sonoro
11.15.1

Avaliação de impactes

11.15.1.1

Fase de instalação/exploração

O impacte no Ambiente Sonoro está associado à emissão de ruído pelo funcionamento de máquinas
agrícolas e veículos de apoio à Exploração. A curto-medio prazo não está previsto a aquisição de
máquinas e equipamentos. Considerando que o período de funcionamento da exploração é diurno e
a ausência de receptores sensíveis, o impacte é negativo e pouco significativo.
11.15.1.2

Fase de desativação

Com a finalização da atividade produtiva, é expectável a produção de ruído associado à
demolição/reabilitação das infraestruturas, à remoção do equipamento e maquinaria. Atendendo à
ausência de receptores sensíveis, o impacte esperado é negativo e pouco significativo.
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•

11.15.2

Medidas de minimização

11.15.2.1

Fase de instalação/exploração

Considerar o disposto na Diretiva – Máquinas e Marcação CE na aquisição de novos
equipamentos e máquinas, isto é, atender que todos os equipamentos e máquinas deverão
ter a marcação CE e possuir o livro de instruções em português;

•

Garantir que a circulação de veículos seja efectuada a uma velocidade controlada através de
sinalização de limite de velocidade, dados os acessos à exploração serem maioritariamente
em terra batida e de piso irregular.
11.15.2.2

Fase de desativação

Garantir que a circulação de veículos seja efectuada a uma velocidade controlada através de
sinalização de limite de velocidade, dados os acessos à exploração serem maioritariamente em terra
batida e de piso irregular.

11.16 Matriz de impactes
No Quadro 65 apresenta-se a matriz global dos impactes associados ao Projeto da Exploração
Agropecuária da Herdade da Asseiceira.

185

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL

SEMENTINFINITA, LDA.

EXPLORAÇÃO AGROPECUÁRIA DA HERDADE DA ASSEICEIRA
DOC-CAmb-54/05/2015

Quadro 65: Matriz de impactes.
Parâmetros de classificação dos impactes
Descritores

Natureza

Magnitude

Probabilidade

Instante em
que se Produz

Persistência

Reversibilidade

Negativo

Pouco
significativo

Certo

Imediato

Permanente

Reversível

-

-

-

-

-

-

Erosão devido à circulação de máquinas e veículos

Negativo

Pouco
significativo

Certo

Imediato

Temporário

Reversível

Excedente de terras

Negativo

Pouco
significativo

Provável

Imediato

Permanente

Reversível

Erosão devido à circulação de máquinas e veículos

Negativo

Pouco
significativo

Certo

Imediato

Temporário

Reversível

Contaminação das águas superficiais e subterrâneas na
sequência da produção e gestão de efluentes pecuários

Negativo

Muito
significativo

Provável

Imediato

Pontual

Reversível

Contaminação das águas superficiais e subterrâneas na
sequência da produção de águas residuais domésticas e
equiparadas a domésticas

Negativo

Muito
significativo

Improvável

Médio prazo

Temporário

Reversível

Captação de água subterrânea pode conduzir a interferências
indesejáveis na piezometria e interface água doce-água
salgada

Negativo

Muito
significativo

Improvável

Longo prazo

Permanente

Irreversível

Contaminação das águas superficiais e subterrâneas na
sequência de derrames com hidrocarbonetos

Negativo

Significativo

Improvável

Médio prazo

Temporário

Reversível

Aumento do escoamento superficial e redução da infiltração
em resultado da compactação do solo devido à área
construída

Negativo

Pouco
significativo

Certo

Imediato

Temporário

Reversível

Contaminação das águas superficiais e subterrâneas na
sequência de derrames com hidrocarbonetos e de mobilização
de resíduos

Negativo

Pouco
significativo

Certo

Imediato

Pontual

Reversível

Fases do Projeto
Instalação/Exploração

Ações geradoras de impacte
Emissão de GEE

Clima
Desativação

Não aplicável

Instalação/Exploração
Geologia e
Geomorfologia
Desativação

Instalação/Exploração
Recursos Hídricos e
Qualidade da Água

Desativação
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Parâmetros de classificação dos impactes
Descritores

Fases do Projeto

Ações geradoras de impacte

Natureza

Magnitude

Probabilidade

Instante em
que se Produz

Persistência

Reversibilidade

Aumento do escoamento superficial e redução da infiltração
em resultado da compactação do solo devido à movimentação
de máquinas e viaturas

Negativo

Pouco
significativo

Certo

Imediato

Pontual

Reversível

Implantação permanente das construções

Negativo

Pouco
significativo

Certo

Imediato

Permanente

Irreversível

Valorização agrícola dos efluentes pecuários com controlo
adequado

Positivo

Significativo

Certo

Curto prazo

Permanente

Irreversível

Desmantelamento das instalações

Negativo

Pouco
significativo

Certo

Imediato

Temporário

Reversível

Execução das novas instalações

Negativo

Pouco
significativo

Certo

Imediato

Permanente

Irreversível

Ocupação permanente do solo

Negativo

Pouco
significativo

Certo

Imediato

Permanente

Irreversível

Valorização agrícola dos efluentes pecuários

Positivo

Significativo

Certo

Curto prazo

Permanente

Irreversível

Desmantelamento das instalações

Negativo

Pouco
significativo

Provável

Imediato

Temporário

Reversível

Afectação da avifauna e mamofauna pela execução das novas
instalações

Negativo

Pouco
significativo

Provável

Imediato

Temporário

Reversível

Afectação da herpetofauna pela execução das novas
instalações

Negativo

Pouco
significativo

Improvável

Imediato

Temporário

Reversível

Afectação da avifauna e mamofauna pela valorização agrícola
de efluentes pecuários

Negativo

Pouco
significativo

Provável

Imediato

Temporário

Reversível

Afectação da herpetofauna pela valorização agrícola de
efluentes pecuários

Negativo

Significativo

Improvável

Imediato

Temporário

Reversível

Desmantelamento das instalações

Negativo

Pouco
significativo

Provável

Imediato

Temporário

Reversível

Instalação/Exploração
Solos
Desativação

Instalação/Exploração
Flora e Vegetação

Desativação

Instalação/Exploração
Fauna

Desativação
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Parâmetros de classificação dos impactes
Descritores

Natureza

Magnitude

Probabilidade

Instante em
que se Produz

Persistência

Reversibilidade

Compatibilidade com IGT

Positivo

-

-

-

-

-

Compatibilidade com condicionantes, servidões e restrições de
utilidade pública

Positivo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Acréscimo do efectivo pecuário

Negativo

Pouco
significativo

Certo

Imediato

Permanente

Irreversível

Valorização agrícola dos efluentes pecuários com controlo
adequado

Positivo

Significativo

Certo

Curto prazo

Permanente

Irreversível

Valorização agrícola dos efluentes pecuários sem controlo
adequado

Negativo

Significativo

Certo

Curto prazo

Permanente

Irreversível

Desmantelamento das instalações

Negativo

Pouco
significativo

Provável

Imediato

Temporário

Reversível

Utilização de áreas desmanteladas para agricultura

Positivo

Significativo

Certo

Imediato

Permanente

Irreversível

Ocorrência de perturbações funcionais sobre a paisagem
devido à implantação das instalações

Negativo

Pouco
significativo

Certo

Imediato

Permanente

Irreversível

Ocorrência de perturbações visuais sobre a paisagem devido à
implantação das instalações

Negativo

Pouco
significativo

Certo

Imediato

Temporário

Reversível

Ocorrência de alterações sobre a estrutura visual da paisagem
devido à implantação definitiva das instalações

Negativo

Pouco
significativo

Certo

Imediato

Permanente

Irreversível

Ocorrência de desordem funcional e perturbações visuais
devido às operações de desactivação

Negativo

Pouco
significativo

Certo

Imediato

Temporário

Reversível

Manutenção do número de postos de trabalho

Positivo

Significativo

Certo

Imediato

Temporário

Reversível

Aumento da procura da prestação de serviços externos

Positivo

Significativo

Certo

Imediato

Temporário

Reversível

Fases do Projeto

Ações geradoras de impacte

Instalação/Exploração
Ordenamento do
Território
Desativação

Instalação/Exploração
Uso Atual do Solo

Não aplicável

Desativação

Instalação/Exploração
Paisagem

Desativação

Sócioeconomia

Instalação/Exploração
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Parâmetros de classificação dos impactes
Descritores

Natureza

Magnitude

Probabilidade

Instante em
que se Produz

Persistência

Reversibilidade

Termo da atividade económica dinamizada pela exploração

Negativo

Significativo

Provável

Imediato

Temporário

Reversível

Valorização agrícola dos efluentes pecuários – aumento da
disponibilidade de nutrientes e aumento da área de
espalhamento

Positivo

Significativo

Certo

Imediato

Temporário

Reversível

Aumento da produção de resíduos

Negativo

Pouco
significativo

Certo

Imediato

Temporário

Reversível

Produção de RCD

Negativo

Pouco
significativo

Certo

Imediato

Temporário

Reversível

Descubra do terreno, mediante desmatação e escavação;
circulação de máquinas

Negativo

Significativo

Provável

Imediato

Permanente

irreversivel

-

-

-

-

-

-

Aumento das concentrações de GEE

Negativo

Pouco
significativo

Provável

Imediato

Temporário

?

Produção e dispersão de odores

Negativo

Pouco
significativo

Certo

Imediato

Temporário

Reversível

Produção de poeiras pela circulação de veículos nos acessos
em terra batida

Negativo

Pouco
significativo

Certo

Imediato

Temporário

Reversível

Desactivação

Produção de poeiras pela circulação de veículos nos acessos
em terra batida

Negativo

Pouco
significativo

Certo

Imediato

Temporário

Reversível

Instalação/Exploração

Emissão de ruído pelo funcionamento de máquinas agrícolas e
veículos de apoio à Exploração

Negativo

Pouco
significativo

Certo

Imediato

Temporário

Reversível

Desactivação

Produção de ruído associado à demolição/reabilitação das
infraestruturas, à remoção do equipamento e maquinaria

Negativo

Pouco
significativo

Certo

Imediato

Temporário

Reversível

Fases do Projeto
Desactivação

Instalação/Exploração

Ações geradoras de impacte

Gestão de Resíduos

Desactivação
Instalação/Exploração
Património Histórico e
Arqueológico
Desactivação

Instalação/Exploração

Não aplicável

Qualidade do Ar

Ambiente Sonoro
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11.17 Impactes cumulativos
Neste subcapítulo procede-se à identificação e análise dos impactes no ambiente que resultam do
Projeto em associação com a presença de outros projetos, existentes ou previstos, bem como dos
projetos complementares ou subsidiários.
No que respeita a projetos existentes, para um raio de 1 km em redor da Herdade da Asseiceira,
estão identificadas 2 explorações agropecuárias com atividades florestais de produção (Pinus pinea),
atividades agrícolas (cereais, pastagens e hortícolas) e produção animal (bovinos para recria e
perdizes), desconhecendo-se, para esta última, os efetivos base.
Não estão previstos quaisquer novos projetos para a área.
No que se refere aos projetos complementares ou subsidiários, identificou-se no ponto 8.9 as
atividades desenvolvidas pelo proponente na Herdade da Asseiceira. Estas, recorda-se, consistem na
produção agrícola, com recurso a regadio, para a obtenção de forragens e hortícolas, não estando
previstas outras atividades.
Considerando-se a natureza global destes projetos, efetua-se nos pontos seguintes a avaliação dos
impactes cumulativos expectáveis para os descritores ambientais potencialmente afectados.

11.17.1

Clima

A existência de outras explorações pecuárias na envolvente é relevante no que se refere a fontes de
emissão de GEE. Existe assim um impacte negativo cumulativo.

11.17.2

Geologia e geomorfologia

Não se identificaram impactes cumulativos sobre a geologia e geomorfologia na envolvente à área da
Exploração Agropecuária da Asseiceira.

11.17.3

Recursos hídricos e qualidade da água

Os impactes cumulativos sobre os recursos hídricos fazem-se sentir ao nível da quantidade
essencialmente sobre as águas subterrâneas e ao nível da qualidade tanto sobre as águas
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subterrâneas como sobre as águas superficiais. Estes impactes são resultantes das outras captações
de água existentes na envolvente, para uso urbano, industrial, agrícola e pecuário, dos usos do solo,
em particular a agricultura, tradicionalmente uma importante fonte de contaminação difusa das
águas subterrâneas e superficiais, e da atividade pecuária, e acarreta sobretudo impactes ao nível da
qualidade das águas.

11.17.4

Solos

Tanto quanto foi possível aferir, todas as explorações agropecuárias ocorrentes no local dispõem de
instalações fixas e/ou amovíveis para apoio à atividade produtiva. Deste modo, a execução do
Projeto comportará um impacte negativo sobre os solos relacionado com o acréscimo da área
impermeabilizada no Sítio Comporta-Galé.
A impermeabilização dos solos comporta, de um modo geral, a perda do valor produtivo dos solos e
a diminuição da capacidade de infiltração, com repercussões sobre o equilíbrio e estabilidade dos
sistemas ecológicos. No caso em análise, observa-se que os solos – podzóis órticos – possuem um
nível de fertilidade baixo e uma fraca capacidade de retenção de água, não havendo, por isso, perda
significativa de capacidade produtiva, nem obstruções gravosas à infiltração. Deste modo, embora
negativo, o impacte será pouco significativo.
Como o desenvolvimento das actividades pecuárias e com a aplicação dos efluentes gerados nos
solos, haverá um impacte positivo e significativo para a fertilização das culturas. Este estará,
contudo, dependente da aplicação de quantitativos adequados ao tipo de cultura e do cumprimento
das condições de valorização impostas pela legislação em vigor.

11.17.5

Flora e vegetação

A área em estudo apresenta uma elevada pressão antropogénica devido à natureza das atividades
desenvolvidas nas várias explorações e à presença das instalações, a maior parte das quais existente
há, pelo menos, 10 anos. A zona encontra-se, por isso, globalmente degradada e sem valores
naturais de relevância, com um baixo valor ecológico.
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Perante esta realidade, a construção das instalações previstas em Projeto não é susceptível de ter
implicações sobre a ocorrência de espécies e habitats classificados. O seu impacte cumulativo é
assim negativo, mas pouco significativo.

11.17.6

Fauna

A nível faunístico não é expectável que a execução do Projeto, em conjunto com os restantes, origine
um impacte cumulativo de significância. Conforme mencionado no ponto anterior, a zona em estudo
encontra-se bastante alterada, não comportando atualmente habitats favoráveis à presença de
espécies faunísticas de maior interesse passíveis de serem afectadas.
Ainda assim, as várias construções, incluindo o novo pavilhão de alojamento, poderão apresentar
benefícios para a nidificação de algumas espécies da avifauna, nomeadamente passeriformes e
strigiformes, e para o aumento dos seus efetivos. O impacte cumulativo resultante da presença
destas construções é assim positivo e significativo.

11.17.7

Ordenamento do Território

Não se identificam impactes cumulativos.

11.17.8

Uso do Solo

Não se identificam impactes cumulativos.

11.17.9

Paisagem

O desenvolvimento das atividades agrícola e pecuária acarreta alguma perda de valor e qualidade da
paisagem, uma vez que acresce a pressão antrópica sobre os valores naturais e contribui para a
alteração das suas condições de ocorrência.
Na zona agora em estudo, a paisagem apresenta uma matriz fortemente agrícola e uma estrutura
visual amplamente marcada pela presença de elementos artificiais, diferenciando-se de outras áreas
de maior valor ecológico e paisagístico ocorrentes no Sítio Comporta-Galé.
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Tratando-se, portanto, de uma área de baixo interesse, entende-se que o Projeto não acresce de
forma significativa o impacte existente e proporcionado pelas atividades e instalações identificadas.
Entende-se que por si só não é susceptível de introduzir maior perda de qualidade visual já que as
construções previstas mantêm o mesmo tipo de estrutura e materiais construtivos, permitindo um
adequado enquadramento na envolvente.

11.17.10

Socioeconomia

A existência de outras explorações agropecuárias traduz a importância deste sector na economia do
concelho e da região. Trata-se de um impacte positivo cumulativo.

11.17.11

Gestão de resíduos

Pese embora a legislação viabilize outras alternativas para a valorização dos efluentes pecuários,
cerca de 90% das explorações pecuárias têm como solução para o encaminhamento dos efluentes a
valorização agrícola. Atendendo que no geral os solos do Alentejo são solos pobres em termos de
matéria orgânica, esta solução é benéfica. Assim, a existência outras exploração pecuárias que têm
provavelmente terão esta mesma pratica acarreta um impacte positivo cumulativo.

11.17.12

Património histórico e arqueológico

Não são expectáveis impactes cumulativos associados a este descritor.

11.17.13

Qualidade do ar

A existência de outras explorações pecuárias contribui cumulativamente para o impacte negativo das
emissões de GEE.

11.17.14

Ambiente sonoro

Não são expectáveis impactes cumulativos associados a este descritor.
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12.Monitorização e medidas de gestão ambiental
O Plano de Monitorização e de Gestão Ambiental tem como objectivo definir os procedimentos para
o controlo e evolução das vertentes ambientais consideradas mais sensíveis na sequência da
previsão de impactes efectuada no âmbito da realização de um EIA.
Consiste, assim, na definição de um conjunto de ações sistemáticas de observação, medição, registo
e interpretação, que fornece informação sobre as características e a evolução das variáveis
ambientais e socioeconómicas no espaço e no tempo, consideradas mais sensíveis na sequência da
previsão de impactes efectuada, bem como sobre o efeito de determinada atividades ou projetos
sobre essas variáveis.
Esta

fase,

complementarmente,

permitirá

às

entidades

competentes

efetuarem

um

acompanhamento eficaz e sistemático do cumprimento da DIA.
Referem-se como principais objectivos deste conjunto de ações:
•

Avaliar à posteriori o impacte de uma determinada atividade sobre esses parâmetros;

•

Verificar, quando aplicável, o cumprimento da legislação ou de condicionantes do
licenciamento relativamente a esses parâmetros;

•

Verificar a aplicabilidade e eficácia das medidas de minimização adoptadas; estabelecer
sistemas e procedimentos para esse propósito;

•

Verificar a necessidade de adopção de novas medidas de minimização;

•

Avaliar de forma contínua a qualidade ambiental da área de implementação do projeto,
baseada na recolha sistemática de informação e na sua interpretação permitindo, através da
análise expedita de indicadores relevantes, estabelecer o quadro evolutivo da situação de
referência e efetuar o contraste relativamente aos objectivos pré-definidos;

•

Estabelecer relações entre os padrões observados e as ações específicas do projeto, e
contribuir para a melhoria dos procedimentos de gestão ambiental mais adequadas face a
eventuais desvios que venham a ser detectados;
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•

Perseguir objectivos de melhoria contínua.

Neste Plano de Monitorização e de Gestão Ambiental as ações e as ferramentas principais incluem:
•

Observação - para vigiar a execução dos termos e das condições da aprovação do Projeto;

•

Efeitos ou impactes monitorizados - para medir as alterações ambientais que podem ser
atribuídas ao projeto e, também, para verificar a eficácia de medidas de minimização;

•

Monitorização de conformidade - para assegurar que as exigências regulamentares aplicáveis
estão a ser cumpridas;

•

Auditoria ambiental - para verificar a execução dos termos e das condições, da exatidão das
previsões, da eficácia das medidas de minimização e conformidade com as exigências
regulamentadas.

Para validar a avaliação contínua da qualidade ambiental na área da Exploração que se pretende com
a implementação deste Plano de Monitorização e de Gestão Ambiental, o proponente comprometese com a realização de relatórios de monitorização, onde serão registadas as medidas aplicadas e o
seu grau de eficácia, e a sua interpretação e confrontação com as previsões efectuadas no EIA.

12.1 Monitorização por descritores
12.1.1 Recursos Hídricos e Qualidade da Água
Propõe-se a implementação de um Plano de Monitorização Ambiental que inclua a monitorização da
qualidade da água, pressupondo a amostragem e a realização de análises físico-químicas e
bacteriológicas nos termos que se apresentam no Quadro 66.
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Quadro 66: Locais de amostragem e parâmetros a analisar nos recursos hídricos.
Local de
amostragem

Parâmetros a analisar

Periodicidade

Indicadores
ambientais

Anual

Decreto-Lei nº
236/98 – anexo
XVIII

Coliformes totais
Coliformes fecais
Furos da
exploração

Azoto total
Azoto amoniacal
Nitratos
Fosfatos

O relatório de monitorização deverá conter os resultados, a descrição de qualquer ocorrência ou
observação relevante na avaliação dos resultados, a avaliação dos resultados à luz da legislação e a
evolução dos parâmetros monitorizados tendo em consideração o histórico. Os resultados deverão
ser apresentados sob a forma de quadro e de gráficos. Os relatórios de monitorização deverão ter
uma periodicidade anual.
Propõe-se ainda a monitorização mensal dos consumos de água, devendo-se para tal proceder ao
registo da água captada, armazenada, ou distribuída. Os resultados e a apreciação dos mesmos
deverá ser apresentada num relatório, a elaborar com uma periodicidade anual.

12.1.2 Solos
Propõe-se a monitorização dos solos com o objectivo de determinar se o espalhamento está a
afectar negativamente a fertilidade nas suas componentes física, química e biótica.
Para o efeito deverão ser analisados os seguintes parâmetros: textura de campo, pH, matéria
orgânica, terra fina, fósforo assimilável, potássio assimilável, azoto (total e mineral), metais pesados
(cádmio, cobre, níquel, chumbo, zinco, mercúrio e crómio) e micronutrientes (cobre, zinco, ferro e
manganês).
A amostragem deverá ser efectuada em cada parcela onde efeito o espalhamento, durante a fase de
exploração.
A recolha das amostras deverá ser efectuada de acordo com as seguintes indicações:
Se o terreno não estiver uniforme, dividir em parcelas semelhantes quanto à cor, textura, declive,
drenagem, aspecto das culturas e forma de cultivo idêntico no último ano. Percorrer em ziguezague
cada uma das parcelas, recolhendo ao acaso para um recipiente, em pelo menos 15 pontos
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diferentes, pequenas amostras parciais de igual tamanho na camada arável até 20 cm de
profundidade. Misturar bem a terra e colocar uma parte desta num saco devidamente identificado;
Em caso de prados e pastagens permanentes, recolher a amostra apenas na camada superficial do
solo até 10 cm de profundidade.
A recolha deve ser efectuada antes de cada espalhamento e efectuada no mesmo local, em cada ano.
Em anos diferentes, os locais de recolha deverão ser alterados.
O principal critério de avaliação de desempenho será a manutenção ou, eventualmente, a melhoria
da qualidade do solo na área de espalhamento.
Em caso de desvio, isto é, de espalhamento em excesso, as quantidades de efluentes a espalhar
deverão ser recalculadas ou a área de espalhamento deverá ser aumentada.
Os resultados obtidos deverão constar de um relatório próprio, elaborado ao abrigo do disposto no
anexo V da Portara nº 330/2001, de 2 de Abril. Este relatório deverá ser apresentado à Autoridade
de AIA com periodicidade anual, durante 3 anos.
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13.Lacunas técnicas e de conhecimento
Na elaboração deste EIA não se registaram lacunas técnicas ou de conhecimento susceptíveis de
comprometer a avaliação do Projeto. Não obstante, destacam-se aqui os aspectos incontornáveis
que foram detectados na avaliação do descritor ordenamento do território.
Em relação ao descritor ordenamento do território destaca-se a baixa resolução das plantas de
ordenamento e condicionantes do PDM de Alcácer do Sal disponibilizadas online pela DGT na
plataforma SNIT.
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14.Conclusões
O presente EIA incidiu sobre o Projeto da Exploração Agropecuária da Herdade da Asseiceira,
localizada no concelho de Alcácer do Sal, propriedade do proponente Sementinfinita, Lda.
O Projeto tem por objectivo o crescimento progressivo do volume de negócios e da dimensão da
empresa. Para esse efeito, visa o aumento do efetivo animal existente de 400 para 800 vacas leiteiras
e a construção de novas instalações e infraestruturas.
De acordo com a avaliação da equipa técnica que executou o EIA, não é expectável que o Projeto
origine impactes impeditivos da sua execução ou que sejam indutores de situações ambientais
gravosas e/ou susceptíveis de comprometem o equilíbrio ecológico e biofísico da região.
Esta convicção assenta no facto de os impactes negativos serem maioritariamente de pouca
significância, temporários e reversíveis, ou quando de maior significância, serem resultado de
ocorrências pontuais e de origem acidental que serão minimizáveis através das medidas de mitigação
constantes deste documento. Estas ocorrências são admitidas em descritores de maior sensibilidade
ambiental, destacando-se os recursos hídricos e os solos, cuja afectação terá consequências para a
estabilidade de outros factores como a ecologia e a paisagem. Por este motivo e para prevenir a
ocorrência de eventuais desvios aos resultados esperados, foram propostos parâmetros de
monitorização e gestão ambiental a que o proponente deverá recorrer.
Com a sua concretização, o proponente visa assegurar a sua sustentabilidade empresarial e com isso
contribuir para o crescimento dos sectores pecuário e agroalimentar, levando a que o Projeto tenha
um impacte positivo sobre a sócioeconomia e o desenvolvimento territorial da região. No plano
biofísico apresenta também impactes positivos para a fertilidade dos solos resultantes do
aproveitamento agrícola dos efluentes pecuários, cuja valorização segue as orientações legais em
vigor.
Por último, esta avaliação assentou em informação bibliográfica e legal de carácter sectorial, que foi
complementada, tanto quanto possível, com elementos cartográficos, pelo que não envolveu lacunas
técnicas que a comprometessem.
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16.Anexos
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