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PROF Plano Regional de Ordenamento Florestal 

PROTA Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo 
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P.V. Peso Vivo 

RAN Reserva Agrícola Nacional 

RCD Resíduo de Construção de Demolição 

REAP Regime de Exercício da Atividade Pecuária 

REN Reserva Ecológica Nacional 

RGR Regime Geral de Ruído 

SIRAPA Sistema Integrado de Registo da Agência Portuguesa do Ambiente 

SILIAmb Sistema de Licenciamento Ambiental 

SIRCA Sistema Recolha de animais mortos na exploração 

SRH Sub-regiões homogéneas 

UP Unidade de Produção 

VLE Valor Limite de Emissão 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. APRESENTAÇÃO E OBJETIVOS DO TRABALHO 

O presente documento constitui o Relatório Síntese do Estudo de Impacte Ambiental 
(EIA) da Exploração Suinícola do Monte Novo da Azinheirinha, com 3,4 ha afetos à 
exploração propriamente dita, onde estão incluídas as instalações e o sistema de 
retenção de efluentes pecuários, do titular, José Pereira Vilhena da Costa. 

A exploração encontra-se inserida na propriedade Monte Novo da Azinheirinha, com 
uma área total de 15,2 ha, onde é realizada também a valorização agrícola de parte 
dos efluentes pecuários da exploração suinícola do Monte Novo da Azinheirinha. 

A área de intervenção do projeto abrange, para além do Monte Novo da Azinheirinha, 
terrenos para o espalhamento de efluentes pecuários produzidos pelos animais da 
exploração, que engloba as propriedades “Boavista e Outeiro do Norte”, com 
129,75ha, a “Herdade da Cravadinha”, com 110,25ha, “Courela do Pinheiro” com 
21,85ha, todas localizadas na freguesia de S. Bartolomeu da Serra no concelho de 
Santiago do Cacém. 

A Exploração Suinícola do Monte Novo da Azinheirinha encontra-se licenciada para 
uma capacidade instalada de 2000 porcos de engorda em produção de recria e 
acabamento em regime intensivo, sendo titular da marca de exploração PTWP13G, e 
do Titulo de Exploração de Suínos n.º1433/AL. 

O projeto ora sujeito a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) 
reporta-se à regularização do efetivo da exploração para o total de 4000 porcos de 
engorda. Com o presente EIA pretende-se obter o licenciamento da regularização da 
exploração de recria e acabamento, já existente e em pleno funcionamento, ao 
abrigo da legislação vigente, concretamente o Decreto-Lei n.º81/2013, de 14 de 
junho, que estabelece o regime do exercício da atividade pecuária (REAP). 

O projeto em análise encontra-se em fase de projeto de execução. 

1.2. ENQUADRAMENTO LEGAL 

O EIA da Exploração Suinícola do Monte Novo da Azinheirinha foi elaborado de 
acordo com as exigências do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, e pela 
Portaria n.º 330/2001, de 2 de abril. 
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O Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, estabelece que os projetos que, 
pela sua natureza, dimensão ou localização, sejam considerados suscetíveis de 
provocar incidências significativas no Ambiente, têm que ser sujeitos a um 
procedimento prévio de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), como formalidade 
essencial para o seu licenciamento, por parte do ministério da tutela e do membro do 
Governo responsável pela área do Ambiente. 

A tipologia do projeto em apreço enquadra-se na alínea c), do nº 23, do Anexo I, do 
Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, uma vez que se refere ao 
licenciamento de uma instalação para criação intensiva de suínos, com um efetivo 
superior a 3 000 porcos de produção (+30 kg). 

Nestes termos, para a regularização do efetivo da exploração existente no local para 
os 4000 porcos de engorda foi solicitada, pela Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR-ALT), a realização do Estudo de 
Impacte Ambiental (EIA). 

Com o presente EIA, pretende-se obter o licenciamento da exploração, nos termos 
do Decreto-Lei n.º 81/2013, de 14 de junho, que estabelece o regime do exercício da 
atividade pecuária (REAP). 

As normas regulamentares aplicáveis à atividade de detenção e produção primária 
ou atividades complementares de espécie suína encontram-se definidas pela Portaria 
n.º 636/2009, de 9 de junho, e devidamente implementadas no local. 

O REAP estabelece ainda o regime da atividade de gestão, por valorização ou 
eliminação, dos efluentes pecuários, anexas a explorações pecuárias, de acordo com 
as normas regulamentares definidas pela Portaria n.º 631/2009, de 9 de junho, com 
as alterações que lhe confere a Portaria n.º 114-A/2011, de 23 de março. 

O projeto encontra-se ainda enquadrado pelo Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de 
agosto, que estabelece o regime de Prevenção e Controlo Integrados da Poluição 
(PCIP). O Pedido da Licença Ambiental decorrerá em simultâneo com o 
procedimento de AIA, nos termos do Ponto 3, do Artigo 36.º do mesmo diploma, uma 
vez que se trata de um projeto de execução. 

1.3. AUTORIDADE DE AIA 

A autoridade de AIA é a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 
Alentejo (CCDR-ALT), nos termos do ponto i) da alínea a) do ponto 1 do Artigo 8º do 
Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro. 
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1.4. ENTIDADE LICENCIADORA 

A entidade licenciadora do projeto sujeito a procedimento de AIA é a Direção 
Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo, nos termos do Decreto-Lei n.º81/2013, 
de 14 de junho, que estabelece o regime do exercício da atividade pecuária (REAP). 

1.5. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

O proponente do Projeto de Licenciamento da Exploração Suinícola do Monte Novo 
da Azinheirinha é o José Pereira Vilhena da Costa, adiante designado por JPVC, sita 
em Avenida 25 de abril, n.º36, 7540-321 São Bartolomeu da Serra. 

Os números de telefone e fax são respetivamente o 269 818 483 e 269 826 602. 

1.6. IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ESTUDO 

O Estudo de Impacte Ambiental foi elaborado pela PROEGRAM – Projeto e 
Consultoria em Engenharia e Ambiente, Lda., com sede na Rua do Alto da Terrugem 
n.º 2, 2770-012 Paço de Arcos. 

Os números de telefone e fax são, respetivamente, 214 413 997 e 214 413 999. 

1.7. PERÍODO DE ELABORAÇÃO DO EIA 

A elaboração do EIA, decorreu entre outubro de 2014 a janeiro de 2015, muito 
embora se tenham utilizado dados técnicos de trabalhos já efetuados anteriormente 
na região. 
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2. ENQUADRAMENTO ESPECÍFICO DA ÁREA DE 
INTERVENÇÃO 

2.1. LOCALIZAÇÃO E ACESSOS 

A exploração suinícola do Monte Novo da Azinheirinha, com uma área de 3,4 ha, 
localiza-se na propriedade com o mesmo nome, na freguesia de São Bartolomeu da 
Serra, concelho de Santiago do Cacém (Figura I. 2). 

O acesso à propriedade é feito por terra batida, a sul da localidade de São 
Bartolomeu da Serra, a partir da estrada nacional EN121, que liga São Bartolomeu 
da Serra a Santiago do Cacém (Figura I. 1). 

Na Figura I. 3 apresenta-se o enquadramento regional da área em estudo, onde se 
encontra localizada a exploração suinícola e se procede à valorização agrícola dos 
efluentes pecuários. 

Os aglomerados populacionais mais próximos da exploração são: São Bartolomeu da 
Serra a 2 km para Norte, Santiago do Cacém a 7,4 km para Noroeste e a Abela a 
4,3 km para Este. 
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Figura I. 1 - Enquadramento local e acesso à Exploração Suinícola do Monte Novo da Azinheirinha. 
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Figura I. 2 – Localização da Exploração Suinícola do Monte Novo da Azinheirinha.   
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Figura I. 3  Enquadramento regional da área em estudo com a localização da exploração e de todas a área de valorização agrícola 
do efluente pecuário. 
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2.2. CARACTERÍSTICAS DA ÁREA DE INTERVENÇÃO 

O Monte Novo da Azinheirinha integra-se numa paisagem florestal, com predomínio 
de montado de sobro, de azinho e de áreas de exploração agrícola. Os vales são 
marcados e as linhas de escorrência de água são essencialmente do tipo torrencial. 

A área de intervenção do projeto abrange a exploração suinícola e os terrenos para o 
espalhamento dos efluentes pecuários produzidos pelos animais da exploração, que 
engloba toda a área das propriedades, com 277 ha (Figura I. 3). 

Na envolvente da exploração do Monte Novo da Azinheirinha, encontram-se duas 
explorações de suínos, respetivamente, a 0,94 km para Nordeste “Fontainhas” e a 
1 km para Oeste a “Várzea Verde”. 

De acordo com a Planta de Síntese do PDM de Santiago do Cacém (Figura I. 4), a 
propriedade do Monte Novo da Azinheirinha onde se localiza a exploração suinícola e 
se realiza o espalhamento de parte dos efluentes pecuários, insere-se em “áreas 
florestais/montado de sobro e azinho” e em “áreas agrícolas da Reserva Agrícola 
Nacional (RAN) As restantes áreas, apenas para espalhamento de efluentes 
pecuários, inserem-se nas mesmas classes de espaço. 

No que se refere às servidões e restrições de utilidade pública, expressas na Planta 
de Suporte Biofísico – Reserva Ecológica Nacional (REN) do PDM de Santiago do 
Cacém, a exploração suinícola do Monte Novo da Azinheirinha encontra-se 
abrangida pelo regime jurídico da REN. As áreas apenas afetas ao espalhamento 
dos efluentes pecuários encontram-se parcialmente inseridas na REN, conforme se 
pode observar nas Figura I. 6 e Figura I. 7. 

Áreas sensíveis 

Nos termos da alínea a) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de 
outubro, são consideradas áreas sensíveis do ponto de vista ecológico ou 
patrimonial: 

•  Áreas protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º142/2008, de 24 de 
julho; 

•  Sítios da Rede Natura 2000, zonas especiais de conservação e zonas de 
proteção especial, classificadas nos termos do Decreto-Lei n.º140/99, de 24 de 
abril, no âmbito das Diretivas n.ºs 79/409/CEE, com Conselho, de 2 de abril de 
1979, relativa à conservação das aves selvagens, e 94/43/CEE, do Conselho, de 
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21 de maio de 1992, relativa à preservação dos habitats naturais e da fauna e da 
flora selvagens; 

•  Zonas de proteção dos bens imóveis classificados ou em vias de classificação 
definidas nos termos da Lei n.º107/2001, de 8 de setembro. 

A área de intervenção do projeto não se localiza na vizinhança de qualquer área 
sensível, Monumento Nacional ou Imóvel de Interesse Público, nem se encontra 
abrangida por nenhuma área protegida. 

O projeto em análise pode ser sintetizado da seguinte forma: 

LOCALIZAÇÃO: 
Freguesia de São Bartolomeu da Serra, concelho de Santiago do 

Cacém 

ÁREA DE INTERVENÇÃO: 
A área da propriedade Monte Novo da Azinheirinha é de 15,2 ha, 
sendo a área de implantação de cerca de 3,4 ha. A área total de 

espalhamento é de 277 ha. 

TIPOLOGIA: Exploração suinícola intensiva 

JUSTIFICAÇÃO DO 

PROJETO NO LOCAL: 
Existência de uma suinicultura em pleno funcionamento e com 

capacidade instalada para o efetivo de 4000 porcos de engorda. 

USO ATUAL DO SOLO: 
Pavilhões, Sistema de retenção de águas residuais, áreas 

agrícolas, Zonas com Montado de Sobro e Azinho. 

PLANOS E FIGURAS DE 

ORDENAMENTO: 
Resolução do Conselho de 
Ministros nº 62/93, de 3 de 

novembro - PDM de 
Santiago do Cacém 

 

De acordo com o PDM de Santiago do Cacém, na sua Planta 
Síntese, a área da exploração integra “Áreas Florestais/montado 
de sobro e azinho” e “áreas de RAN”. A área de espalhamento 
de efluentes pecuários também se insere nas mesmas classes de 

espaço. 

No que se refere às servidões e restrições de utilidade pública, 
como tal assinaladas na Planta de Suporte Biofísico – Reserva 
Ecológica Nacional do PDM de Santiago do Cacém, destaca-se 

que a área dos edifícios se encontra inserida em REN e a restante 
área de espalhamento de efluentes pecuários se encontra 

parcialmente inserida em REN. 
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Figura I. 4 Extrato da Planta Síntese do PDM de Santiago do Cacém 
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Figura I. 5  Legenda da Planta Síntese do PDM de Santiago do Cacém (continuação). 
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Figura I. 6 Extrato da Carta da REN das áreas de espalhamento de efluentes pecuários a Norte. 

Leitos e Margens de cursos de água 

Zonas ameaçadas pelas cheias 
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Figura I. 7 Extrato da Carta da REN das áreas de espalhamento de efluentes pecuários a Sul. 
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3. ÂMBITO E METODOLOGIA DO ESTUDO 

3.1. INTRODUÇÃO 

Um importante requisito para o correto desenvolvimento da análise a assegurar num 
EIA é o seu âmbito, incluindo os domínios de análise a abranger e o seu grau de 
aprofundamento, tendo em consideração o tipo de impactes induzidos pelo Projeto, 
bem como a especificidade e a sensibilidade do meio ambiente que o vai acolher. 

Embora os domínios de estudo, assim como os aspetos a incluir na análise, estejam 
identificados na legislação em vigor referente ao procedimento de AIA, 
apresentam-se de seguida os fatores ambientais que justificam um maior 
aprofundamento, bem como a metodologia geral seguida na elaboração deste EIA. 

3.2. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

O EIA foi precedido pela entrega, em agosto de 2012, na Autoridade de AIA 
(CCDR ALT), de uma Proposta de Definição de Âmbito (PDA), ao abrigo do Artigo 
12º do Decreto-lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro. 

Nessa PDA determinou-se, como Projeto a sujeitar a AIA, a regularização do efetivo 
da exploração suinícola existente e em pleno funcionamento e ainda a valorização 
agrícola como destino final dos efluentes pecuários. Propôs-se a análise e avaliação 
dos seguintes fatores ambientais: Atmosfera (Clima e Qualidade do Ar), Ecologia, 
Recursos Hídricos, Solos e Ocupação Cultural. 

A CCDR-ALT nomeou as seguintes entidades para constituírem a Comissão de 
Avaliação (CA): 

•  Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo 
(presidência); 

•  Agência Portuguesa do Ambiente (APA)/Administração da Região Hidrográfica 
do Alentejo (ARH-ALT); 

•  Direção Geral do Património Cultural; 

•  Agência Portuguesa do Ambiente (APA); 

•  Direção Geral de Veterinária (DGV) / Direção de Serviços de Alimentação e 
Veterinária da Região do Alentejo. 



JOSÉ PEREIRA 
VILHENA DA COSTA 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA 
EXPLORAÇÃO SUINÍCOLA DO 

MONTE NOVO DA AZINHEIRINHA 

 

 

   

Pág. I.20 ENQUADRAMENTO janeiro 2015 

 

A CCDR-ALT solicitou pareceres a diversas entidades públicas e outras unidades 
orgânicas com competência na apreciação do projeto, nomeadamente: 

•  Unidades orgânicas internas da CCDR-ALT: Divisão de Avaliação Ambiental, 
Divisão do Licenciamento e Monitorização e Direção de Serviços do Ordenamento 
do Território; 

•  APA/ARH-ALT no âmbito do fator “Recursos Hídricos”; 

•  Direção Geral do Património Cultural sobre o fator “Património Arqueológico”; 

•  Agência Portuguesa do Ambiente (APA) no âmbito do licenciamento ambiental; 

•  Direção Geral de Veterinária (DGV)/Direção de Serviços de Alimentação e 
Veterinária da Região do Alentejo sobre questões da “Sanidade, Higiene e 
Bem-Estar Animal”. 

Na deliberação efetuada pela CA, em janeiro de 2013, foi aprovada na generalidade 
a proposta metodológica apresentada, considerando que a caracterização da 
situação de referência, a avaliação de impactes, a identificação das medidas de 
minimização e a definição de planos de monitorização eram adequadas. No entanto, 
identificou alguns conteúdos que careceriam de melhor clarificação e maior 
desenvolvimento. Foi igualmente recomendado, pela CA, que fossem introduzidos 
ajustes metodológicos de abordagem a alguns fatores ambientais, o que foi 
considerado na elaboração deste EIA. 

Resultou da proposta metodológica apresentada e aceite pela CA que os seguintes 
fatores ambientais, no âmbito do EIA, não seriam analisados: Clima, Geologia e 
Geomorfologia, Paisagem e Património Arqueológico. 

3.3. DOMÍNIOS E PROFUNDIDADE DE ANÁLISE 

O objetivo do EIA do projeto da Exploração Suinícola do Monte Novo da Azinheirinha 
é a caracterização e avaliação dos impactes ambientais resultantes do 
funcionamento da exploração do efetivo existente 4000 porcos de engorda, de forma 
a integrar, na análise técnico-económica, a componente ambiental e, 
complementarmente, definir medidas minimizadoras dos impactes negativos 
detetados, de forma a obter um enquadramento ambiental mais eficaz. 

A profundidade da análise efetuada para os diferentes fatores ambientais depende 
das características específicas do projeto e da sensibilidade da área onde este se vai 
desenvolver. Do cruzamento dos elementos específicos do projeto com as 
características gerais da respetiva área de implantação, resultaram como fatores 
relevantes a abranger, no presente EIA, os seguintes: 
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•  Clima: o enquadramento biofísico da área de inserção do projeto, não prevê a 
ocorrência de impactes, uma vez que a atividade já se encontra em 
funcionamento, integrada numa dinâmica agrícola típica do concelho de Santiago 
do Cacém. Assim a análise deste descritor terá apenas uma perspetiva de 
enquadramento e de suporte para a análise e previsão de impactes sobre alguns 
fatores ambientais com especial destaque para a Qualidade do Ar; 

•  Solos e ocupação do solo: cuja análise irá permitir demonstrar que o 
espalhamento de efluentes no solo cumpre as regras impostas pelo Código das 
Boas Práticas Agrícolas; 

•  Recursos hídricos: a análise deste fator possibilitará a avaliação dos riscos 
potenciais para os recursos hídricos superficiais e subterrâneos associados à 
exploração suinícola. Será dada especial atenção aos riscos relacionados com as 
atividades de gestão dos efluentes pecuários; 

•  Qualidade da água: a análise deste fator ambiental possibilitará a avaliação dos 
potenciais impactes para os recursos hídricos superficiais e subterrâneos 
associados à exploração suinícola, nomeadamente os relacionados com as 
atividades de gestão dos efluentes pecuários, apesar de não se perspetivarem 
cenários de degradação da água; 

•  Qualidade do Ar: a caracterização e a avaliação deste fator ambiental, deverá 
considerar as emissões de Gases com Efeito de Estufa (GEE), resultantes da 
decomposição anaeróbia de mateira orgânica (CH4) em sistemas biológicos e da 
gestão do estrume (tratamento e/ou armazenamento) com emissões de N2O, bem 
como indicar as estimativas das emissões de GEE previstas no ano de 
elaboração do EIA, a localização de recetores sensíveis e indicar os últimos 
dados da temperatura, precipitação média anual e o regime de ventos; 

•  Ordenamento do Território, que será caracterizado de uma forma expedita no 
que se refere às áreas construídas1, e de forma mais detalhada para as áreas de 
espalhamento de efluente pecuário. 

Assim, tendo em consideração as intervenções preconizadas no Projeto e as 
características do território em que estas terão incidência, considerou-se que alguns 
fatores ambientais não necessitam de ser considerados no Estudo de Impacte 
Ambiental, podendo-se garantir à partida que o projeto em análise não irá induzir 
impactes negativos, nomeadamente: 

•  Geologia e geomorfologia: a execução do projeto não requer construção de 
novas estruturas, nem a abertura de acessos, pelo que não existirão quaisquer 

                                                           

1 No despacho da Sr.ª Vereadora da Gestão Urbanística da Câmara Municipal de Santiago do Cacém 
(em anexo), na sequência de uma vistoria ao local no dia 28/05/2014, considera-se que as 
infraestruturas da exploração estão conforme o processo de obras n.º43/2008. 
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implicações ao nível das movimentações de terras, não se perspetivando 
impactes ao nível deste fator ambiental; 

•  Ambiente sonoro: uma vez que a exploração se encontra bastante afastada de 
recetores sensíveis e que os equipamentos associados à produção não são 
ruidosos, pode-se assegurar que não ocorrerão impactes negativos sobre este 
fator. Por outro, também não existe histórico de reclamações devido à laboração 
da exploração; 

•  Património Arqueológico e Construído: o projeto em análise não preconiza a 
construção de qualquer edifício ou a abertura de novos acessos. Quanto aos 
efluentes gerados no processo produtivo serão espalhados em solos agrícolas, 
que estão continuadamente a sofrer remobilizações pelas práticas de cultivo. 
Pelo que se pode garantir que o projeto em análise não irá gerar quaisquer 
impactes negativos sobre valores patrimoniais potencialmente presentes na área 
em estudo; 

•  Paisagem: dado que não se perspetivam modificações na paisagem envolvente 
uma vez que a exploração já se encontra instalada e a laborar e os observadores 
mais próximos se situam a elevada distância da exploração; 

•  Sócio-economia: apesar de normalmente ser sobre este fator que incidem os 
impactes positivos mais significativos, nos quais se destaca a 
criação/manutenção de empregos diretos e indiretos e a promoção de mais-valias 
socioeconómicas, com incidência a nível local e regional, não se entende 
necessário a sua análise neste projeto em concreto, uma vez que já se encontra 
implementado e em funcionamento para a capacidade instalada de 4000 animais. 
Para além de que, em sede de Proposta de Definição do Âmbito não se preconiza 
qualquer tipo de metodologia ou aspetos a desenvolver, estando subjacente a 
sua pouco significativa expressão para o projeto em causa, o licenciamento de 
uma unidade suinícola já existente e em pleno funcionamento. 

3.4. METODOLOGIA DO EIA 

No EIA serão estudadas duas alternativas: 

•  A não implementação do projeto – Será efetuada a projeção dos impactes 
ambientais relacionados com a não regularização e respetivo licenciamento da 
exploração o que, a curto prazo, resultará no seu encerramento, devido à 
inviabilidade económica. 

•  Implementação do projeto – Consiste na regularização do efetivo de 4.000 
animais e o respetivo licenciamento da exploração. A previsão e avaliação de 
impactes será efetuada mediante a comparação entre a situação atual de 
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funcionamento e efetivo presente e a situação decorrente da continuação do 
funcionamento da exploração suinícola do Monte Novo da Azinheirinha. 

A metodologia geral seguida para a caracterização do ambiente afetado contempla 
as seguintes etapas: 

•  Caracterização da situação de referência – que implica a recolha e análise de 
informações, a realização de levantamentos de campo e a identificação de áreas 
e aspetos ambientais críticos. Esta etapa teve como objetivo a elaboração de 
uma caracterização ambiental detalhada da área de intervenção e da sua 
envolvente, abordando-se os seus aspetos biofísicos e socioeconómicos 
considerados mais relevantes e aprofundando-se os que serão, direta ou 
indiretamente, influenciados pelo Projeto. 

•  Caracterização e avaliação dos impactes ambientais associados ao projeto - 
que compreende o cruzamento da informação de base referente à descrição do 
Projeto com a informação relativa aos aspetos ambientais da área em estudo, e 
que resulta na identificação dos impactes potencialmente ocorrentes, sua 
previsão e avaliação qualitativa e quantitativa (quando possível e aplicável); 

•  Definição das medidas de minimização – que contempla a especificação das 
medidas passíveis de aplicação, capazes de atenuar os impactes negativos 
previstos, no decurso do projeto; 

•  Estabelecimento do plano de monitorização – onde se procede à definição 
dos indicadores relevantes a monitorizar, de forma a assegurar o adequado 
enquadramento ambiental do Projeto e a evolução sustentada de todos os 
sistemas e comunidades existentes na envolvente da área de intervenção. 

3.5. ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO DE IMPACTE 

AMBIENTAL 

A estrutura do EIA respeita as orientações definidas pelo Decreto-Lei n.º 151-B/2013, 
de 31 de outubro, e pela Portaria n.º 330/2001, de 2 de abril, tendo ainda em 
consideração o constante na legislação específica aplicável a cada fator ambiental, e 
sido desenvolvido contemplando os seguintes aspetos: 

•  a caracterização da situação ambiental de referência da área do Projeto e da 
envolvente suscetível de ser afetada; 

•  a identificação, previsão e avaliação dos impactes ambientais positivos e 
negativos associados à implementação do projeto, referente à sua fase de 
exploração; 
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•  a definição de medidas cautelares, minimizadoras dos impactes negativos 
detetados e a definição de medidas de potenciação dos impactes positivos 
assinalados; 

•  a definição dos critérios e medidas a adotar com vista à monitorização e controle 
dos impactes negativos residuais gerados. 

Para os vários fatores ambientais, socioeconómicos e culturais estudados, a 
abrangência territorial da área de estudo considerada foi ajustada de acordo com os 
fatores em análise compreendendo, ora as zonas restritas à área de implementação 
do projeto, ora a sua zona de influência, de forma abrangente. Por outro lado, a 
profundidade de análise de cada um dos fatores ambientais foi realizada de acordo 
com a especificidade do projeto em causa. 

O EIA é constituído por dois volumes: o Relatório Síntese e o Resumo Não Técnico. 
No Relatório Síntese é efetuada uma análise pormenorizada de todas as matérias 
contempladas pelo estudo, compreendendo os seguintes capítulos: 

I. Enquadramento 

Capítulo 1 - faz-se a introdução do EIA; 

Capítulo 2 – efetua-se o enquadramento da área em estudo; 

Capítulo 3 - descreve-se o âmbito do EIA e a metodologia seguida para a elaboração 
do estudo; 

II. Descrição do projeto 

Capítulo 1 - procede-se à justificação do projeto e da inexistência de alternativas; 

Capítulo 2 - descrevem-se as principais características do projeto; 

III. Situação de referência 

Capítulo 1 - descreve-se a situação ambiental de referência na área de influência do 
projeto; 

Capítulo 2 - perspetiva-se a evolução da situação de referência na ausência do 
Projeto; 

IV. Avaliação de impactes ambientais e medidas de minimização 

Capítulo 1 - descrevem-se e avaliam-se os impactes ambientais associados ao 
projeto; 

Capítulo 2 - sistematizam-se as medidas minimizadoras recomendadas; 

Capítulo 3 - descrevem-se as lacunas de conhecimento; 
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V. Plano de monitorização 

Capítulo 1 - descreve-se o plano de monitorização e de gestão ambiental, a 
implementar; 

VI. Conclusões e recomendações finais 

Capítulo 1 - procede-se à avaliação crítica dos impactes resultantes da implantação 
do projeto e sintetizam-se as conclusões e recomendações resultantes 
da elaboração do EIA. 

VII. Bibliografia 

VIII. Anexos 

Apresenta-se documentação diversa com intuito de melhor fundamentar o presente 
estudo. 

 

O Resumo Não Técnico destina-se a uma divulgação alargada das informações 
veiculadas no Relatório Síntese, pelo que contém os dados essenciais do EIA numa 
linguagem mais simplificada e acessível ao público em geral. 
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1. ANTECEDENTES DE PROJECTO 

1.1. ANTECEDENTES  

A JPVC é titular da instalação suinícola do Monte Novo da Azinheirinha, localizada na 
propriedade com o mesmo nome, com a área total de 15,2ha. 

Em março de 2001, a exploração suinícola do Monte Novo da Azinheirinha obteve o 
título de exploração de suínos n.º1433/AL, registada pela marca WP13G, para o 
efetivo de 2000 leitões em sistema de exploração intensivo. 

Em setembro de 2007, o proponente, por entender aumentar em mais de 2000 
animais o seu efetivo, solicitou à Agência Portuguesa do Ambiente (APA) informação 
sobre o enquadramento legal da exploração nos procedimentos de licenciamento 
ambiental e AIA, conforme disposições do Decreto-Lei n.º214/2008. 

Em dezembro de 2010, a exploração suinícola do Monte Novo da Azinheirinha passa 
a contar com um núcleo de recria e um núcleo de engorda em regime intensivo, com 
capacidade instalada para 4000 animais. 

Em agosto de 2011, o proponente submete à APA o pedido de licenciamento 
ambiental da exploração. 

Em setembro de 2011, a APA informa a DRAP-ALT que a exploração pretende 
efetuar o licenciamento ambiental para um efetivo animal que aparentemente 
ultrapassa os limites estabelecidos no Anexo II do Decreto-Lei n.º69/2000. 

Em outubro de 2011, a DRAP-ALT solicita à CCDR-ALT parecer sobre o 
enquadramento em AIA da exploração suinícola do Monte Novo da Azinheirinha. 

Em outubro de 2011, a DRAP-ALT informa o proponente que a CCDR-ALT, enquanto 
Autoridade de AIA, considera que a exploração deverá ser sujeita a procedimento de 
AIA, por o limiar do Anexo II do Decreto-Lei n.º69/2000, para esta tipologia de 
atividade, se situar num efetivo animal igual ou superior a 3000 porcos (+45kg). 

Em fevereiro de 2012, o proponente reúne com a CCDR-ALT, sendo informado do 
motivo que justifica o procedimento de AIA, bem como das respetivas fases. 

Em agosto de 2012 o proponente apresenta a PDA do EIA como procedimento prévio 
ao procedimento de AIA. 
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Em janeiro de 2013, a Comissão de Avaliação (CA) emitiu Parecer sobre a PDA. 

1.2. ALTERNATIVAS AO PROJETO 

Numa exploração agropecuária as alternativas de projeto, que à partida se colocam, 
são diversas, podendo ser consideradas alternativas ao maneio, à dimensão da 
exploração e, obviamente à localização. Contudo, o facto é que, neste caso, se trata 
de uma agropecuária já existente e em pleno funcionamento, cujas construções de 
encontram licenciadas pela Câmara Municipal de Santiago do Cacém de acordo com 
a legislação vigente, pelo que a alternativa da localização não se coloca. 

Saliente-se que uma exploração pecuária requer a instalação de diversas 
infraestruturas no terreno que, no caso em estudo, já existem no local, não sendo 
necessária a ampliação da área construída. 

O aproveitamento de toda a área edificada, através da realização de obras de 
adaptação ao tipo de produção e para o cumprimento das regras do bem-estar 
animal, já efetuadas, permitiram que a exploração suinícola tivesse condições para 
aumentar o seu efetivo para 4000 porcos de engorda. 

Neste contexto, e em termos objetivos, a localização proposta afigura-se como a 
única viável, pelo facto das infraestruturas de apoio à exploração, já se encontrarem 
implantadas no terreno. Deste modo, no presente estudo não serão analisadas 
quaisquer alternativas ao projeto. 

Mais se refere que a JPVC pretende assegurar a adoção de todas as medidas de 
proteção ambiental, que venham a ser consideradas necessárias no âmbito da 
elaboração do Estudo de Impacte Ambiental, de forma a compatibilizar a sua 
atividade agropecuária com a preservação do património natural. 
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2. PROJETO DA EXPLORAÇÃO SUINÍCOLA DO MONTE 
NOVO DA AZINHEIRINHA 

2.1. INTRODUÇÃO 

A JPVC pretende obter autorização para a regularização da sua exploração suinícola 
do Monte Novo da Azinheirinha para um efetivo total de 4000 porcos de engorda, a 
que correspondem 600 CN. 

No âmbito do projeto é analisado o efetivo para a capacidade instalada existente na 
exploração, ou seja, a de 4000 porcos de engorda. A produção será realizada numa 
unidade de recria e acabamento de suínos até à idade adulta, em regime intensivo. 

Na suinicultura do Monte Novo da Azinheirinha não existem reprodutoras. Os lugares 
existentes recebem leitões produzidos noutras instalações, que entram com cerca de 
45 dias de vida e cerca de 12kg de peso vivo. São mantidos na exploração a 
engordar por um período médio de 180 dias, altura em que atingem os 100kg de 
peso vivo, e saem da exploração para matadouro. 

O projeto da JPVC foi elaborado de acordo com o Decreto-Lei n.º 81/2013, de 14 de 
junho e com a Portaria n.º 636/2009, de 9 de junho, que estabelecem os requisitos 
específicos de funcionamento das explorações ao nível dos equipamentos e das 
condições higio-sanitárias. Adicionalmente pretende-se dar cumprimento a todos os 
requisitos dos diplomas referentes ao bem-estar animal e da proteção ambiental. 

No que se refere à gestão dos efluentes pecuários, com a apresentação do projeto, 
pretende-se cumprir as normas técnicas da Portaria n.º 631/2009, de 9 de junho, 
para o armazenamento e valorização dos efluentes pecuários. 

Ao nível do produto acabado, estima-se uma produção anual de 10.000 porcos de 
engorda (adultos), correspondente ao número de animais vendidos. 
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Fonte: Imagem do Google Earth retirada em dezembro de 2014. 

Figura II.1 – Imagem aérea da exploração suinícola do Monte Novo da Azinheirinha. 

2.2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

2.2.1. Edificações 

Como já foi referido, o projeto em análise não contempla qualquer nova edificação, 
nem obras de remodelação do interior dos pavilhões, uma vez que as instalações já 
se encontram reconvertidas em cumprimento das normas do bem-estar animal e com 
a adoção das Melhores Técnicas Disponíveis (MTD)2 do sector. 

A instalação possui nove pavilhões de engorda com diferentes áreas de produção, 
que totalizam cerca de 4278,4 m2 de área útil coberta. Possui igualmente como 
instalações de apoio à produção, um cais de embarque, uma enfermaria, dois 
necrotérios, nove silos e um sistema de retenção por lagunagem. Apresenta-se em 
Anexo, o despacho da Sr.ª Vereadora da Gestão Urbanística de 13/06/2014, emitido 
posteriormente a uma vistoria ao local onde considera que as infraestruturas 
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existentes estão conforme o processo existente na Câmara Municipal de Santiago do 
Cacém. 

Das técnicas utilizadas em termos construtivos destacam-se as seguintes: paredes 
interiores e exteriores pré-fabricadas, em betão e com isolamento interior, cobertura 
de telha, pavimento a cerca de 80 cm do nível do terreno e constituídos por grelhas 
de cimento pré-fabricadas, e em PVC apenas no sector das recria. As portas 
exteriores e interior são estruturadas em tubo de ferro galvanizado e revestidas a 
chapa quinada, as janelas apresentam-se em chapa galvanizada e os vãos 
protegidos com rede mosquiteira e dotadas de chapa acrílica. 

Ao nível da rede de distribuição de água, e de acordo com a tipologia de materiais 
utilizados neste tipo de atividade, a rede é constituída por tubo de ferro galvanizado 
com secções regulamentares, os circuitos de abeberamento apresentam depósitos 
intercalares para possibilitar tratamento médico-profilático, por grupos de animais. 

Ao nível das edificações, a exploração apresenta um conjunto de instalações afetas 
à suinicultura que incluem: 

•  Sector de Produção, Recria e Engorda; 

•  Enfermaria; 

•  Instalações sociais (balneários); 

•  Cais de embarque; 

•  Vedações; 

•  Rodilúvio e Acessos; 

•  Necrotério. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                

2 http://www.apambiente.pt/ 
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Figura II.2  - Planta síntese com a identificação de cada um dos pavilhões da exploração do Monte Novo da Azinheirinha. 
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2.2.1.1.  Setor de produção, recria e engorda 

Este setor é caracterizado por dar continuidade ao crescimento de leitões, que foram 
desmamados das porcas reprodutoras, passando para outro estágio de crescimento 
que é iniciado por volta dos 45 dias de vida, permanecendo a engordar durante 19 
semanas, quando atingem o peso ideal para serem vendidos e abatidos no 
matadouro. Neste caso, e porque esta instalação não possui porcas reprodutoras, os 
leitões só depois de desmamados é que entram nas instalações da exploração. 

A passagem do setor de recria para o de engorda, depende unicamente do maneio 
da exploração, altura em que os animais com uma certa idade são transferidos de 
uns parques para outros com mais espaço por animal, permitindo-lhes continuar a 
engordar até cerca dos 100kg de peso vivo. Esta definição de setores depende das 
condições dos parques, do maneio de cada exploração e da área que cada animal 
ocupa consoante o seu peso. 

A produção está dividida por salas distribuídas pelos nove pavilhões. Os leitões 
entram na exploração quinzenalmente, em grupos de 400 animais, em regime de 
all in-all out, ficando alojados em locais independentes dos restantes (não existindo 
qualquer contacto entre os leitões e os animais que já se encontram na exploração), 
passando por uma fase de quarentena (período de adaptação e verificação do estado 
de saúde dos animais). 

Previamente à entrada de leitões nesses pavilhões, os parques são mantidos em 
vazio sanitário, durante 12 dias, após 3 dias para lavagem e desinfeção da sala. 

Aquando a limpeza no período do vazio sanitário, as paredes, os pavimentos e as 
valas são limpos com água e desinfetados, altura em que é produzida a maior 
quantidade de efluentes pecuários. Através da abertura das comportas que ligam as 
valas às tubagens fechadas, o efluente é encaminhado para o sistema de retenção 
por lagunagem, onde fica armazenado até ser utilizado para valorização agrícola. 

2.2.1.2.  Instalações sociais 

A exploração possui instalações sociais onde se encontram os balneários (masculino 
e feminino) e os sanitários. Estas instalações permitem que os funcionários troquem 
de vestuário quando acedem à exploração, para que o equipamento utilizado no 
interior da exploração não tenha qualquer contacto com o exterior. No início de cada 
dia de trabalho, os funcionários que acedem ao interior da exploração são obrigados 
a utilizar os duches. Por razões sanitárias, a entrada dos funcionários ou de qualquer 
visitante para a zona limpa será realizada sempre pelas instalações sociais. 
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2.2.1.3.  Cais de Embarque 

Existe um entreposto com cais de embarque que se destina ao carregamento dos 
animais em viaturas pesadas. 

2.2.1.4.  Vedações 

De acordo com as exigências legais, a exploração encontra-se vedada com uma rede 
metálica de 1,5 m de altura. No interior, uma segunda vedação permite delimitar duas 
zonas distintas, denominadas de zona suja e zona limpa. 

Estas duas zonas possuem acesso restrito e apenas possível pelo filtro sanitário 
(duches), sendo que na zona suja estão autorizadas as pessoas diretamente ligadas 
à exploração e os fornecedores de matérias-primas (rações e medicamentos). Por 
questões sanitárias o acesso à zona limpa é completamente interdito a quaisquer 
pessoas estranhas à exploração. Os funcionários estão obrigados a entrar nesta 
zona com equipamento apropriado, que é mantido na exploração e não tem qualquer 
contacto com o exterior. 

O abastecimento de ração é feito diretamente para os silos instalados no limite da 
zona limpa, não havendo necessidade dos veículos pesados acederem ao seu 
interior. Nem mesmo os veículos de transporte dos animais ou de recolha dos 
cadáveres podem aceder à zona limpa, movimentando-se apenas na zona suja da 
exploração para evitar possíveis contaminações trazidas de outras explorações. A 
circulação de viaturas na zona suja processa-se por caminhos perfeitamente 
delimitados e cimentados. 

2.2.1.5.  Rodilúvio e acessos 

A exploração está dotada de um rodilúvio na sua entrada, o que permite a desinfeção 
de todas as viaturas que ali circulam. Possui igualmente acessos na zona suja para o 
abastecimento dos silos, recolha de resíduos e dos subprodutos (cadáveres). 

2.2.1.6.  Zonas de arrumos 

Como zona de arrumos, existe um armazém de matérias-primas, que serve 
principalmente para o armazenamento de alguma ração ensacada para determinados 
períodos de vida dos animais. 
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2.2.1.7.  Fornecimento de alimento à exploração 

O fornecimento de alimento aos animais é efetuado de forma totalmente automática 
estando o alimento sempre disponível. Os diferentes tipos de alimento encontram-se 
armazenados preferencialmente nos 9 silos existentes na exploração, a partir dos 
quais são encaminhados para os vários pavilhões através de parafusos-sem-fim até 
aos respetivos comedouros dentro de cada pavilhão. De acordo com o estágio em 
que cada animal se encontra assim será o tipo de ração a administrar. 

O consumo estimado de ração anual é na ordem dos 4380 ton. 

A ração é adquirida à Sopesa, Lda., que efetua o transporte até à exploração, e 
carrega cada um dos silos com ração que posteriormente é distribuído para cada um 
dos comedouros. 

 

Figura II.3  - Silos de armazenamento de ração. 
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2.2.1.8.  Abastecimento de água 

Os consumos de água na exploração podem ser divididos em duas categorias 
principais: 

•  Consumo doméstico; 

•  Consumo industrial. 

O consumo doméstico refere-se à água utilizada nas instalações sociais, 
nomeadamente nas instalações sanitárias. A água para consumo humano é fornecida 
engarrafada. 

O consumo industrial de água refere-se às lavagens dos parques no interior dos 
pavilhões e ao abeberamento dos animais, e será da ordem dos 38,6 m3/dia. A água 
captada não é objeto de qualquer tratamento, uma vez que, ainda não se verificou 
necessário. 

A água é proveniente de uma barragem existente na exploração, sendo dali 
encaminhada para cada um dos pavilhões até cada um dos bebedouros, não 
existindo qualquer depósito intermédio. 

Quadro II.1  - Coordenadas da captação de água de abastecimento à instalação. 

CARACTERÍSTICAS 

DA CAPTAÇÃO 

COORDENADAS WGS84 (W; N) TIPO DE 

CAPTAÇÃO 
DESTINO 

W N 

Captação 
superficial 8,60930 37,99711 Barragem 

Abeberamento dos animais 
e lavagens do interior dos 

pavilhões 

 

2.2.1.9.  Rede de drenagem, capacidade de retenção e 
valorização de águas residuais 

2.2.1.9.1 Águas residuais domésticas 

As águas residuais domésticas são produzidas apenas nas instalações sociais, sendo 
encaminhadas para uma fossa séptica estanque e posteriormente, por uma tubagem 
fechada, para o sistema de retenção (lagoas) existente na exploração. 
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A quantidade de água residual doméstica produzida nas instalações sociais é pouco 
significativa comparativamente com as águas residuais provenientes dos pavilhões 
de produção. 

2.2.1.9.2 Águas residuais industriais (efluentes pecuários) 

As águas residuais geradas na exploração são produzidas nas lavagens dos parques 
dos animais e durante o esgotamento das fossas existentes sob esses parques. 

Estima-se que a produção anual de chorume seja de cerca de 6400 m3, de acordo 
com o CBPA (2009). Por outro lado, ao efetivo de 4000 porcos de engorda 
corresponde a uma produção anual de 6400m3 (4000 x 1,6 m3) de efluente líquido a 
aceder ao sistema de retenção. 

A quantidade de estrume produzida por ano foi estimada considerando que, da 
quantidade de efluente produzido nos pavilhões, 6400 m3, 5% é separado no 
tamisador, correspondendo a cerca de 320 m3 de estrume por ano, o que representa 
uma quantidade diária de 0,9m3. 

As águas residuais produzidas na exploração são encaminhadas para uma fossa de 
receção, a partir da qual são bombeadas para um tamisador onde ocorre a separação 
sólido/líquido. Os sólidos são mantidos num local sob o tamisador, onde se procede à 
sua secagem. Este local encontra-se devidamente impermeabilizado, tem uma 
capacidade para 90 m3 de tamisados/estrume, e possui um sistema de 
encaminhamento de escorrências para a fossa de receção. Os sólidos, após 
secagem e estabilização são incorporados em solos agrícolas. 

As águas residuais, após passagem pelo tamisador, são encaminhadas para o 
sistema de retenção. Este sistema é utilizado como local de armazenamento das 
águas residuais até serem utilizadas para valorização agrícola. 

A exploração possui capacidade de armazenamento de efluentes pecuários na ordem 
dos 16.824 m3, constituído pela fossa de receção com 45 m3 e as sete lagoas com 
16.779m3. 

As sete lagoas individualmente possuem as seguintes dimensões volúmicas: 1ªlagoa 
anaeróbia, 1456 m3; 2ªlagoa anaeróbia, 3144 m3; 3ªlagoa anaeróbia 1612 m3, 4ªlagoa 
anaeróbia, 1498m3, 5ªlagoa anaeróbia, 1498m3, 6ª Lagoa facultativa 5899 m3 e 
7ª Lagoa de maturação, 2000m3 (Figura II.2). Tendo em conta a capacidade das 
lagoas e o volume de águas residuais produzidas, as lagoas permitem obter um 
tempo de retenção superior a 365 dias. 
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O tempo de retenção da exploração do Monte Novo da Azinheirinha permite dar 
cumprimento à capacidade de retenção mínima de 90 dias preconizada pela Portaria 
n.º631/2009, de 9 de junho, que estabelece as normas de gestão de efluentes 
pecuários a assegurar nas explorações. 

Na aplicação do efluente pecuário e com o objetivo de reduzir as emissões de 
poluentes para a atmosfera bem como a produção de odores, já se encontram 
implementadas as melhores técnicas disponíveis de forma a minimizar os possíveis 
impactes negativos decorrentes da produção. 

Neste sentido, destacam-se as medidas de minimização implementadas na 
exploração suinícola do Monte Novo da Azinheirinha, e que se pretendem prosseguir: 

•  No espalhamento, a quantidade de efluentes é a adequada consoante a 
qualidade do solo, as culturas a beneficiar, o declive e a pluviosidade; 

•  É mantida a crosta natural à superfície das lagoas; 

•  É garantida da distância de segurança das linhas de água, captações, habitações 
e vias públicas, etc., aquando a realização do espalhamento; 

•  O espalhamento é garantido apenas durante o horário diurno de trabalho, 
evitando os fins-de-semana e os feriados; 

•  É removido o efluente para o exterior dos pavilhões (lagunagem); 

•  São mantidos os parques com acabamentos lisos nos pavimentos, grelhas, 
paredes e valas para facilitar a limpeza, reduzindo a necessidade de água para 
limpeza; 

•  São utilizados os pavimentos parcialmente em grelha e com valas de reduzida 
dimensão. 

2.2.1.9.3 Águas pluviais 

As águas pluviais provêm das escorrências da precipitação nos pavilhões e restantes 
edifícios, e são encaminhadas naturalmente um afluente da Ribeira de São Domingos 
(Bacia Hidrográfica do Sado).  

Caracterização quantitativa e qualitativa dos efluentes pecuários 

A caracterização quantitativa e qualitativa dos efluentes pecuários (componente 
sólida e líquida) encontra-se descriminada no Plano de Gestão de Efluentes 
Pecuários, apresentado em Anexo. 
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2.2.1.10.  Destino Final dos Efluentes Pecuários 

A exploração suinícola do Monte Novo da Azinheirinha possui autorização por parte 
da ARH-ALT para o espalhamento dos seus efluentes pecuários em 277 ha de 
terrenos agrícolas (Figura II.4). 

Apresenta-se na Figura II.5 e na Figura II.6, a área de espalhamento afeta ao PGEP 
do presente projeto de licenciamento da regularização da exploração suinícola, 
devidamente autorizada pela DRAP-ALT. 

Para o cálculo das necessidades nutricionais das culturas praticadas nos referidos 
terrenos, foi tido em consideração o Anexo  I do Código das Boas Práticas Agrícolas 
(CBPA de 2009), que estima a quantidade média de nutrientes principais excretados 
anualmente por unidade de animal de deferentes espécies e a sua conversão em 
cabeça normal (CN), o Manual de Fertilização de Culturas, o Decreto-Lei n.º81/2013, 
de 14 de junho e a Portaria n.º 631/2009, de 9 de junho. 
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Figura II.4 – Localização das áreas de espalhamento de efluentes pecuários da exploração do Monte Novo da Azinheirinha. 
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Figura II.5 - Localização das áreas de espalhamento a Norte da exploração suinícola, à escala 1:25.000. 
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Figura II.6  - Localização das áreas de espalhamento a Sul da exploração suinícola, à escala 1:25.000. 
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2.2.1.11.  Tipos de energia e perspetivas de consumo 

Na exploração suinícola do Monte Novo da Azinheirinha utiliza-se energia elétrica, 
com um consumo de cerca de 64 100 kWh/ano. 

2.2.1.12.  Sistema de ventilação e climatização 

Os pavilhões encontram-se equipados com sistemas de ventilação que permitem 
manter em condições ótimas a temperatura e a qualidade do ar interior.  

Este sistema consiste em ventiladores nas paredes dos edifícios que extraem o ar 
viciado do interior forçando a entrada de ar fresco através de janelas na parede 
contrária. Essas janelas possuem um sistema de abertura automática coordenada 
com os ventiladores em função da temperatura interior.  

Os pavilhões possuem ainda janelas de grandes dimensões que serão abertas caso 
exista uma avaria no sistema de ventilação forçada ou no caso de este sistema não 
ser suficiente para o correto arejamento dos pavilhões. 

2.2.1.13.  Gestão de Resíduos e Subprodutos 

A exploração suinícola do Monte Novo da Azinheirinha será responsável pela 
geração de resíduos na fase de exploração e desativação, no entanto a tipologia de 
resíduos a gerar nas diferentes fases será bastante distinta. 

2.2.1.13.1 Fase de exploração 

Na fase de exploração prevê-se a produção dos seguintes resíduos: mistura de 
embalagens (LER 15 01 06) e resíduos hospitalares (LER 18 02 02). Como 
subprodutos na fase de exploração, existem os efluentes pecuários (efluentes sólidos 
e efluentes líquidos) e os cadáveres dos animais. 

RESÍDUOS 

No Quadro II.2, apresenta-se uma lista dos resíduos produzidos nesta fase, com 
indicação das quantidades, do código LER, do transportador e do respetivo destino 
final. 

A gestão destes resíduos é organizada, exigindo cuidado no seu manuseamento e 
acondicionamento em local apropriado, em contentores devidamente identificados, 
permitindo desta forma uma utilização acessível a todos os trabalhadores. 
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Posteriormente os resíduos são encaminhados para empresas ou entidades 
devidamente licenciadas, para reciclagem, valorização ou eliminação. 

Quadro II.2  - Lista de resíduos gerados no processo produtivo. 

RESÍDUO 
CÓDIGO 

LER 
QUANTIDADES 

 (TON.) 
TRANSPORTADOR DESTINO 

Resíduos cujas recolha e 
eliminação estão sujeitas a 

requisitos específicos tendo em 
vista a prevenção de infeções3 

18 02 02 0,005 Ambicargo Ambimed 

Misturas de embalagens 15 01 06 0,004 Polivete Valormed 

 

EFLUENTES PECUÁRIOS 

Nesta fase, como mencionado anteriormente, são produzidos os efluentes pecuários, 
que se diferenciam da seguinte forma: 

•  Efluente líquido – que é encaminhado para as lagoas do sistema de retenção e 
posteriormente são incorporados em solos agrícolas para valorização. 

•  Efluentes sólidos - são gerados no separador de sólidos instalado a montante da 
primeira lagoa sendo posteriormente incorporados em solos agrícolas para 
valorização. 

A JPVC possui um parecer favorável da ARH-ALT para o espalhamento de todo o 
chorume, efluente líquido e efluente sólido do efetivo de 4000 porcos de engorda. 

CADÁVERES DOS ANIMAIS 

No que diz respeito aos cadáveres dos animais, existem dois necrotérios na entrada 
da exploração (Figura II.7), que acondicionam e armazenam os cadáveres, em 
condições adequadas de refrigeração e limpeza até à recolha por empresa 
autorizada para o efeito. 

A recolha é garantida pelo SIRCA (Sistema de Recolha de Cadáveres de Animais), 
implementado de acordo com o Decreto-Lei n.º244/2003, que garante que a recolha 
é efetuada em tempo útil, de acordo com as necessidades da exploração. Este 

                                                           

3 Frascos de medicamentos, luvas esterilizadas, cateteres de inseminação (material não cortante e 
não perfurante). 
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sistema é coordenado pela Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) e 
pelo Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I.P. (IFAP). 

A saída dos cadáveres e dos restos dos partos é efetuada com o acompanhamento 
da Guia de Acompanhamento de Subprodutos de Origem Animal – cadáveres, 
Modelo 376/E-DGV, com indicação da quantidade, local de origem, destino e o 
responsável pelo transporte, que fica arquivada na exploração como comprovativo do 
adequado destino aos cadáveres. 

 

Figura II.7 –  Necrotérios da exploração do Monte Novo da Azinheirinha. 

Os necrotérios possuem condições controladas de climatização, com uma 
temperatura média no interior de cerca de 8ºC, de forma a evitar a produção de 
odores e a proliferação de animais e insetos indesejados na exploração, mantendo a 
mesma em boas condições de higiene, até à recolha e posterior eliminação pela 
empresa Luís Leal & Filhos, Lda., autorizada para o efeito, ao abrigo do Contrato 
SIRCA, estabelecido com o IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e 
Pescas, I.P. 

A exploração pecuária cumpre na íntegra as regras estabelecidas ao nível da gestão 
dos cadáveres, no que se refere ao manuseamento, ao armazenamento e ao 
transporte até ao destino final. 
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2.2.1.13.2 Fase de desativação 

Na fase de desativação da exploração os resíduos produzidos serão essencialmente 
Resíduos de Construção e Demolição (RC&D) (LER4 17 01), metais Ferro e Aço 
(LER 17 04 05), madeiras (LER 17 02 04), embalagens de papel e cartão (LER 15 01 
01) e resíduos de embalagens (LER 15 01 02 e LER 15 01 04). Estes resíduos serão 
acondicionados em locais apropriados, devidamente impermeabilizados, vedados e 
sinalizados, sendo encaminhados para operadores licenciados para o efeito. 

Os RC&D caracterizam-se por apresentarem uma forma sólida, com características 
físicas variáveis e geometrias similares aos materiais de construção (como a da areia 
e a da brita), como em formatos e dimensões irregulares (pedaços de madeira, 
argamassas, betões, plásticos, etc.). 

Estes resíduos serão produzidos em maior quantidade na fase de desativação, uma 
vez que na fase de exploração serão apenas realizadas pequenas obras de 
manutenção de melhoria de equipamentos no sentido de manter a exploração em 
boas condições de funcionamento. 

Uma vez que na fase de desativação a quantidade de resíduos a produzir será mais 
elevada, poderá existir a necessidade de proceder ao transporte faseado antes do 
final dos trabalhos. 

De acordo com a Portaria n.º 209/2004, de 3 de março5 os RC&D são enquadrados, 
na classe 17 que, genericamente engloba a tipologia de materiais residuais das 
atividades de construção e de demolição. A tipologia de resíduos a produzir na fase 
de desativação dos pavilhões é apresentada no Quadro II.3. 

Quadro II.3  –  Lista de resíduos produzidos nas fases de desativação com 
desmantelamento das instalações. 

RESÍDUO 
CÓDIGO 

LER 
POSSÍVEIS OPERAÇÕES DE GESTÃO DE RESÍDUOS 

Betão 17 01 01 
R13 - acumulação de resíduos destinados a uma das operações 

enumeradas de R01 a R12 (com exclusão do armazenamento 
temporário, antes da recolha, no local onde esta é efetuada) 

Tijolos 17 01 02 
R13 - acumulação de resíduos destinados a uma das operações 

enumeradas de R01 a R12 (com exclusão do armazenamento 
temporário, antes da recolha, no local onde esta é efetuada) 

                                                           

4 Lista Europeia de Resíduos, definida pela Portaria n.º 209/2004, de 3 de março. 
5 Aprova a lista harmonizada que abrange todos os resíduos designados por Lista Europeia de 

Resíduos (LER). 
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RESÍDUO 
CÓDIGO 

LER 
POSSÍVEIS OPERAÇÕES DE GESTÃO DE RESÍDUOS 

Madeira 17 02 01 
R13 - acumulação de resíduos destinados a uma das operações 

enumeradas de R01 a R12 (com exclusão do armazenamento 
temporário, antes da recolha, no local onde esta é efetuada) 

Ferro e Aço 17 04 05 
R13 - acumulação de resíduos destinados a uma das operações 

enumeradas de R01 a R12 (com exclusão do armazenamento 
temporário, antes da recolha, no local onde esta é efetuada) 

Plástico 17 02 03 R05 - Reciclagem/recuperação de outras matérias inorgânicas 

Embalagens de 
papel e cartão 15 01 01 

R03 - reciclagem/recuperação de compostos orgânicos que não são 
utilizados como solventes (incluindo as operações de compostagem e 

outras transformações biológicas) 

Resíduos de 
embalagens 

(plástico e metal) 

15 01 02 
15 01 04 

R13 - acumulação de resíduos destinados a uma das operações 
enumeradas de R01 a R12 (com exclusão do armazenamento 
temporário, antes da recolha, no local onde esta é efetuada) 

Mistura de RCD 17 09 04 
R13 - acumulação de resíduos destinados a uma das operações 

enumeradas de R01 a R12 (com exclusão do armazenamento 
temporário, antes da recolha, no local onde esta é efetuada) 

 

Haverá ainda que referir que, na desativação das lagoas do sistema de retenção de 
efluentes pecuários, as lamas e os efluentes pecuários armazenados serão 
espalhados em terrenos agrícolas de acordo com regulamentação em vigor. Os 
impactes decorrentes deste espalhamento, na fase de desativação, serão 
semelhantes aos impactes expectáveis para a fase de exploração. 

2.3. RECURSOS HUMANOS E HORÁRIOS 

Os recursos humanos da exploração pecuária do Monte Novo da Azinheirinha 
englobam dois trabalhadores diretos. O encarregado da exploração, que possui 
formação ao nível da produção de porcos de engorda, de resíduos e de subprodutos. 
E o auxiliar para dar apoio nas mesmas áreas da exploração, integrando nas suas 
funções a gestão do efluente pecuário. 

A empresa possui igualmente contratos com empresas prestadoras de serviços nas 
seguintes áreas: monitorização da água de consumo e das águas residuais 
(efluentes pecuários), recolha de resíduos e de subprodutos e consultoria em higiene 
e segurança no trabalho. 

O trabalho é feito no período entre as 8:00 e as 17:00, estendendo-se a sua 
atividade durante todo o ano. 
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1. SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

1.1. INTRODUÇÃO 

No presente capítulo apresenta-se a caracterização e análise do estado atual do 
ambiente, em sentido lato, na área de influência do projeto da exploração 
suinícola do Monte Novo da Azinheirinha. Esta análise tem por objetivo definir as 
condições do estado corrente do meio ambiente, suscetíveis de serem 
influenciadas pelo normal funcionamento da exploração. 

Esta caracterização fundamenta-se na informação de base obtida a partir de 
bibliografia de referência para cada componente ambiental, informação esta que 
foi depois aferida e complementada mediante trabalho de campo. A avaliação da 
situação atual irá consubstanciar a previsão e a avaliação dos impactes gerados 
pela laboração da exploração suinícola. 

Como área base de estudo (sobre a qual terão maior incidência as alterações 
associadas à exploração suinícola) considerou-se as áreas apresentadas na 
Figura I. 3, onde estão inseridas as instalações da exploração suinícola e onde é 
valorizado o efluente pecuário. 

Para melhor perceção da delimitação das áreas estudadas delimitou-se uma área 
de enquadramento à escala 1/25 000, Figura II.5 e a Figura II.6 e, nessa base, 
cartografou-se a informação considerada relevante para a análise e compreensão 
dos fatores ambientais considerados. Refira-se ainda que o tipo de abordagem é 
ajustado a cada fator ambiental, tendo a especificidade de cada um originado 
diferentes escalas de trabalho. 

1.2. CLIMA 

1.2.1. Estações utilizadas 

A caracterização climatológica da área em estudo foi efetuada com base em 
dados recolhidos pelo Instituto de Meteorologia (IM) na rede climatológica 
nacional, e publicados no fascículo XLIX, volume 4 - 4ª Região, designado como 
“O Clima de Portugal”, Normais Climatológicas da Região de <<Alentejo e 
Algarve>> correspondentes ao período 1951-1980, nomeadamente na estação 
climatológica de Santiago do Cacém e na estação udométrica de Grândola. Estes 
foram os dados mais recentes publicados pelo IM, relativos ao clima da área em 
estudo. 
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Das estações climatológicas situadas na envolvente da exploração do Monte Novo 
da Azinheirinha, considerou-se que a estação de Santiago do Cacém, pela sua 
proximidade, reúne as melhores condições de representatividade do clima local. 
Esta estação encontra-se a cerca de 20km para Sudeste da exploração e a uma 
altitude de 228 m acima do nível do mar. Para os dados de precipitação, recorreu-
se à estação udométrica de Grândola, a mais próxima da exploração (cerca de 
20km para Norte), e assim fornecer dados udométricos mais rigorosos da área em 
estudo. 

Apresenta-se no Quadro III.1 a caracterização da estação climatológica de 
Santiago do Cacém e udométrica de Grândola. 

Quadro III.1. – Caracterização das Estações Climatológica e Udométrica. 

CARACTERIZAÇÃO/ESTAÇÕES ESTAÇÃO CLIMATOLÓGICA 

DE SANTIAGO DO CACÉM 
ESTAÇÃO UDOMÉTRICA DE 

GRÂNDOLA 

COORDENADAS RETANGULARES 
M P M P 

220 212 177 903 161 899 133 564 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 
LAT LONG LAT LONG 

38º 34’ 7º 54’ 38º 10’ 8º 34’ 

ALTITUDE 228m 94m 

CONCELHO SANTIAGO DO CACÉM GRÂNDOLA 

 

1.2.2. Temperatura 

Os dados de temperatura apresentados foram obtidos a partir da estação 
climatológica de Santiago do Cacém e reportam-se ao período de 1951-1980, 
período considerado como representativo do clima de uma dada região. 

Como é característico dos climas temperados, especialmente nas zonas 
interiores, a temperatura é um dos elementos do clima com maior variação 
interanual. A estação de Santiago do Cacém registou uma temperatura máxima 
média anual de 19,7ºC e uma temperatura mínima média anual de 11,5ºC, o que 
resultou numa amplitude térmica de 8,2ºC. 

A ocorrência de situações extremas de temperatura, nomeadamente no que se 
refere às temperaturas máximas superiores a 25,0°C, é relativamente elevada. 
Este fenómeno foi observado em 9 dos 12 meses do ano. O mês mais quente foi o 
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mês de agosto, com uma temperatura média de 26,5ºC, apesar de a temperatura 
máxima registada, ter sido observada no mês de junho. A temperatura mais baixa 
foi de -3,2ºC, observada no mês de fevereiro, e o mais frio o de janeiro com uma 
temperatura média de 10,4ºC. 

Quadro III.2. - Dados de Temperatura. 

ESTAÇÃO CLIMATOLÓGICA DE SANTIAGO DO CACÉM 
PERÍODO: 1951-1980 

PARÂMETROS TEMPERATURAS (°C) 

Temperatura média anual 15,6 

Média mensal mês mais quente (agosto) 21,2 

Média mensal mês mais frio (janeiro) 10,4 

Média anual das temperaturas máximas 19,7 

Média anual das temperaturas mínimas 11,5 

Amplitude térmica anual 8,2 

NÚMERO DE DIAS POR ANO COM TEMPERATURAS EXTREMAS 

Temperatura máxima >25 °C 68,8 

Temperatura mínima <0,0 °C 0,7 

Temperatura mínima >20,0 °C 6,3 

 

1.2.3. Precipitação  

A precipitação é um parâmetro climático que, à escala global, depende da latitude 
e da época do ano, mas que localmente é afetado por fatores fisiográficos como o 
relevo e a proximidade de grandes massas de água como os oceanos. Este fator 
associado à temperatura e humidade do ar é um dos parâmetros de definição do 
clima, apresentando uma variação interanual muito significativa, característica 
comum à maior parte dos climas. 

É igualmente um dos fatores climáticos condicionantes do desenvolvimento da 
vegetação e com uma influência determinante sobre os ecossistemas, o ciclo 
hidrológico e a erosão hídrica dos solos. A infiltração da água oriunda da 
precipitação dá origem à circulação hídrica subterrânea, alimentando 
posteriormente as águas sub-superficiais e subterrâneas. A água proveniente da 
precipitação dissolve as substâncias gasosas dispersas no ar, arrastando estes 
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elementos, depositando-os sobre a vegetação (através da interceção do coberto 
vegetal) e no solo. 

No que diz respeito à caracterização udométrica da área em estudo, a estação de 
Grândola registou uma precipitação total anual de 676,0mm, com uma variação 
interanual significativa, tendo sido observado um valor mínimo de precipitação de 
2,6 mm, referente ao mês de julho, e um valor máximo de 113,2mm observado no 
mês de dezembro. 

Os valores de precipitação registados na estação de Grândola definem claramente 
um semestre húmido entre o mês de outubro e o mês de março, uma vez que 
durante este período ocorre cerca de 82,3% da precipitação anual. Já o semestre 
de abril a setembro apresenta valores de precipitação mais baixos, período 
durante o qual ocorre 17,7% da precipitação anual. 

Na estação climatológica de Santiago do Cacém registou-se uma precipitação 
total anual de 719,4 mm. Os valores registados na estação climatológica definem 
também um semestre húmido entre outubro e março, ocorrendo neste período 
cerca de 77% da precipitação anual. Já o semestre de abril a setembro apresenta 
valores de precipitação mais baixos, período durante o qual ocorre 23% da 
precipitação anual. 

Quadro III.3. - Sazonalidade da precipitação anual. 

Grândola 

Outubro a Março 556,6mm 82,3% 

Abril a Setembro 119,4mm 17,7% 

TOTAL 676,0mm 100% 

Santiago do Cacém 

Outubro a Março 553,9 mm 77% 

Abril a Setembro 165,5 mm 23% 

TOTAL 719,4 mm 100% 

 

Em ambas as estações o período chuvoso estende-se de outubro a maio (90% da 
precipitação anual), por contraste com o quadrimestre seco de junho a setembro, 
com 10% da precipitação anual e com precipitação média mensal inferior a 30mm.  

No período 1951-1980, o número médio de dias por ano com precipitação superior 
a 0,1 mm foi de 87,8 dias e em 26,5 dias por ano os níveis de precipitação foram 
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superiores a 10 mm. A precipitação diária superior a 10 mm está, geralmente, 
associada à passagem de superfícies frontais. 

Quadro III.4.  - Número de dias por ano com precipitação (R) superior a 0,1mm e 
10,0mm. 

R ≥≥≥≥ 0,1 mm 87,8 dias 

R ≥≥≥≥ 10,0 mm 26,5 dias 

 

1.2.4. Regime de Ventos 

Este elemento é de grande importância pela influência que exerce sobre outros 
parâmetros climáticos, como a evapotranspiração e a ocorrência de geadas, bem 
como, pela ação sobre a dispersão de poluentes atmosféricos. Localmente sofre a 
influência do relevo, pelo que podem ocorrer algumas variações relativamente ao 
padrão regional. 

Com base nos valores tabelados da estação climatológica de Santiago do Cacém, 
no período de 1951-1980, pode concluir-se que o regime sazonal de ventos no 
local em estudo é dominado pela presença de ventos dos quadrantes de 
Noroeste, Oeste e Norte, com frequências anuais de 33,7%, 18,1% e 11,7%, 
respetivamente. Os períodos de calma são bastante reduzidos, assumindo em 
média apenas 0,2% do total das observações. 
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1.3. SOLOS E OCUPAÇÃO ATUAL DOS SOLOS 

1.3.1. Considerações iniciais 

O solo é a camada superficial da crosta terrestre constituída por partículas 
minerais, matéria orgânica, água, ar e microrganismos, essencial para a 
sobrevivência e desenvolvimento da vegetação e da vida animal terrestre, sendo 
um fator ambiental fundamental para a subsistência humana.6 

A formação do solo é um processo lento, gradual e constante, sendo por isso 
considerado um recurso natural não renovável nem regenerável. Esse processo 
origina a constituição de camadas granulometricamente diferenciadas, misturadas 
com matéria orgânica às quais se denominam horizontes do solo.7 

A caraterização e cartografia dos solos, é bastante importante para determinar a 
tipologia e a adequada capacidade de uso, sendo normalmente classificados 
conforme o tipo de rocha mãe, temperatura, relevo, profundidade, textura, cor e 
influência de lençol freático. 

No desenvolvimento do projeto, é imperativo a análise e caraterização do estado 
atual do ambiente, em sentido lato, na sua área de influência. Essa análise tem 
por objetivo definir as condições do estado corrente do ambiente, suscetíveis de 
serem influenciadas pela implantação do mesmo. Essa caraterização 
fundamenta-se na informação de base obtida a partir de bibliografia e cartografia 
disponível e análises in loco para aferição da informação recolhida. 

Nesse sentido, determinou-se a área de estudo (onde se pretende implementar o 
projeto e envolvente próxima) sobre a qual terão maior incidência as alterações 
associadas à implementação do Projeto. Essa cartografia é representada à escala 
1/25 000 e, nessa base, é indicada a informação considerada relevante para a 
análise e compreensão do fator ambiental solos. 

No presente capítulo, procede-se à identificação e avaliação dos solos ocorrentes 
na área da exploração suinícola do Monte Novo da Azinheirinha e das áreas onde 
se procede ao espalhamento de efluentes, com especial incidência na 
caracterização das unidades pedológicas presentes, na capacidade de uso e 
ocupação atual. Para tal, realizou-se uma recolha de dados bibliográficos e 
cartográficos existentes para o local, complementados com trabalho de campo. 

                                                           
6 COSTA, 1999. 
7 Idem. 
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1.3.2. Caracterização geral 

A caracterização pedológica teve por base a Carta dos Solos e Carta de 
Capacidade de Uso dos Solos de Portugal do Atlas do Ambiente Digital do 
Instituto do Ambiente.  

De acordo com a cartografia disponível e com os levantamentos de campo 
efetuados, foram caraterizados a tipologia, a capacidade de uso e ocupação atual 
dos solos presentes na área da exploração suinícola e áreas de espalhamento dos 
efluentes (Figura III. 1, Figura III. 3, Figura III. 8, respetivamente). 

Destaca-se que, o presente estudo prevê o espalhamento dos efluentes da 
exploração suinícola do Monte Novo da Azinheirinha, numa área que totaliza cerca 
de 277 ha. 

A distribuição e o espalhamento de efluentes, quando efetuada de um modo 
eficiente e sustentável contribui para a fertilização dos solos, incrementando o seu 
teor orgânico e consequentemente a sua capacidade produtiva. O facto de se 
tratar de uma fertilização orgânica composta essencialmente por chorume e 
estrume, permitirá reduzir por um lado, a aplicação de cobertura azotada e a 
fertilização de fundo com adubos minerais, e por outro aumentar a sua eficácia e 
assimilação, por melhorar os níveis de matéria orgânica nos solos e 
consequentemente a sua fertilidade. 

1.3.3. Tipo de solo 

Na área de estudo, os solos são predominantemente argilosos verificando-se que, 
de acordo com a cartografia utilizada, se insere em duas classes de solos do tipo 
luvissolos órticos e luvissolos férricos.8  

Os luvissolos são solos evoluídos de perfil A B C, que se localizam geralmente, 
em áreas de regiões temperadas, apresentado normalmente uma textura 
moderadamente ácida a neutra com elevada saturação de bases. 

Os Luvissolos caraterizam-se por serem solos bastante desenvolvidos (solos 
tendencialmente desérticos) e que apresentam uma grande diferença textural 
entre o horizonte B e o horizonte A. 

 

 

                                                           

8 Atlas do Ambiente Digital. 
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Figura III. 1 - Tipo de solos na área de estudo. 

 



JOSÉ PEREIRA 
VILHENA DA COSTA 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA EXPLORAÇÃO SUINÍCOLA DO MONTE NOVO DA 
AZINHEIRINHA 

 

 

 

 

Pág. III.10 SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA janeiro 2015 
 

 

Figura III. 2 Tipo de solos na área de estudo e Povoamento de Quercíneas (Boavista e Outeiro do Norte). 
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1.3.4. Capacidade do uso do solo 

Na área de estudo, segundo a Carta de Capacidade de Uso dos Solos do Atlas do 
Ambiente Digital, são predominantes os solos com baixa ou muito baixa 
capacidade de uso pertencentes, nomeadamente, à classe D9 e classe E (Figura 
III. 3). 

As classes D e E apresentam limitações acentuadas a muito acentuadas, pelo que 
se encontram condicionadas ao nível do seu uso, sobretudo, no caso da classe E, 
a atividades agrícolas. 

Os solos identificados possuem caraterísticas bastante distintas em termos 
produtivos e na capacidade para albergar usos indiferenciados, apresentando na 
sua maioria riscos elevados de erosão. No quadro em baixo, é possível identificar 
as principais limitações desses solos, relativamente à sua capacidade de uso para 
cada uma das classes e subclasses identificadas na área analisada (Figura III. 3). 

Quadro III.5. –  Classes de Capacidade de Uso dos Solos. 

CLASSE CARATERÍSTICAS 

A 
- poucas ou nenhumas limitações 
- sem riscos de erosão ou com riscos ligeiros 
- suscetível de utilização agrícola intensiva 

B 
- limitações moderadas 
- riscos de erosão no máximo moderados 
- suscetível de utilização agrícola moderadamente intensiva 

C 
- limitações acentuadas 
- riscos de erosão no máximo elevados 
- suscetível de utilização agrícola pouco intensiva 

D 

- limitações severas 
- riscos de erosão no máximo elevados a muito elevados 
- não suscetível de utilização agrícola, salvo casos muito especiais 
- poucas ou moderadas limitações para pastagens, exploração de 
matos e exploração florestal 

E 

- limitações muito severas 
- riscos de erosão muito elevados 
- não suscetível de utilização agrícola 
- severas a muito severas limitações para pastagens, matos e 
exploração florestal 
- ou servindo apenas para vegetação natural, floresta de proteção 
ou de recuperação 
- ou não suscetível de qualquer utilização 
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A área analisada é ocupada maioritariamente (cerca de 70 %) por solos das 
classes D, apresentando limitações de uso elevadas, apresentando pouca 
capacidade produtiva e poucas ou moderadas limitações para pastagens, 
exploração de matos e exploração florestal. 
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Figura III. 3 – Capacidade de uso do solo na área de estudo. 
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1.3.5. Ocupação atual do solo 

Para a caraterização da situação de referência apresenta-se na Figura III. 8, a 
área de estudo afeta ao projeto da exploração suinícola do Monte Novo da 
Azinheirinha, onde se insere a exploração suinícola e as áreas de espalhamento e 
da sua envolvente próxima, onde é patente o uso atual do solo. 

Da análise da referida figura, verifica-se o predomínio de áreas florestais, 
sobretudo do montado de azinho/sobro associado a um sub-coberto de prados. 
Verifica-se também a existência de áreas agrícolas de pastagens (Figura III. 5). 

Todas as infraestruturas de apoio à exploração, bem como o sistema de retenção, 
encontram-se concentrados dentro do limite de área de exploração suinícola do 
Monte Novo da Azinheirinha na propriedade do Monte Novo da Azinheirinha, 
sendo o seu acesso efetuado por um caminho de terra batida (Figura III. 6). 

No que diz respeito à ocupação urbana, não se identificam quaisquer habitações 
na envolvente próxima, sendo que o aglomerado urbano mais próximo dista cerca 
de 2 000 metros da exploração. 
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