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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

O presente documento consiste no Relatório Síntese do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) referente ao projeto de 

regularização da instalação avícola do Casal Seiça. Esta instalaçã o avícola, propriedade da LUSIAVES – Indústria e 

Comércio Agro-Alimentar, SA, é composta por quatro pavilhões avícolas, apresentando uma capacidade instalada 

de 210.000 aves (frango de carne). 

Apesar da instalação avícola apresentar capacidade para produzir 210.000 frangos/bando, apenas está autorizada 

para produzir 102.100 aves, sendo que existe um pavilhão avícola que não apresenta as respectivas autorizações 

que permitem a sua exploração. 

No sentido de regularizar o referido pavilhão avícola foi entregue um pedido de regularização no âmbito do decreto-

lei n.º 165/2014, de 5 de novembro. Na sequê ncia da entrega do referido pedido de regularização, a Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro solicitou a elaboração de um processo de avaliação de 

impacte ambiental para a referida exploração avícola. 

Assim sendo, apresentando-se a instalação avícola já construída e em exploração, o presente estudo de impacte 

ambiental apresenta uma análise dos impactes associados apenas às atividades de exploração avícola. Contudo, 

foram analisados todos os descritores, inclusive, os que apenas poderão ser afetados durante a fase de construção, 

de forma a avaliar a existê ncia de impactes que poderão ter resultado desta fase. 

Importa referir que, a instalação avícola do Casal Seiça é detentora da licença ambiental n.º 296/2009 de 30 de abril 

e licença de exploração n.º 5068/2010, para uma capacidade instalada de 102.100 aves. No anexo 1 apresenta-se 

cópia das referidas licenças. 

O Decreto-Lei n.º 81/2013, de 14 de junho, aprova o regime de exercício da atividade pecuária (NREAP), nas 

explorações pecuárias, entrepostos e centros de agrupamento, garantindo o respeito pelas normas de bem-estar 

animal, a defesa hígio-sanitária dos efetivos, a salvaguarda da saúde, a segurança de pessoas e bens, a qualidade 

do ambiente e do ordenamento do território, num quadro de sustentabilidade e de responsabilidade social dos 

produtores pecuários.  
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De acordo com este diploma, o exercício da atividade avícola carece de autorização da Direção Regional de 

Agricultura e Pescas territorialmente competente, representando esta entidade, a autoridade oficial competente 

responsável pela coordenação, controlo, fiscalização e acompanhamento da atividade. 

Para além do diploma referido anteriormente, a Portaria n.º 637/2009 de 9 de junho, estabelece as normas 

regulamentares aplicáveis à atividade de detenção e produção pecuária ou atividades complementares de animais 

de espécies avícolas nas explorações e nos núcleos de produção de aves (NPA). 

1.1. DEFINIÇÃO DO ÂMBITO DA AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL 

A Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) consiste num instrumento preventivo da política do ambiente e do 

ordenamento do território que permite assegurar as prováveis consequê ncias de um impacte ambiental decorrente 

do exercício de uma determinada atividade, com possíveis efeitos nefastos sobre o ambiente – físicos, biológicos, 

sociais, económicos e culturais.  

O principal objetivo da AIA consiste em prever e analisar os potenciais impactes associados à realização de uma 

ação, comparar os efeitos positivos e negativos potencialmente gerados nas várias componentes ambientais, 

identificar e propor medidas corretivas para os potenciais impactes negativos e medidas de valorização para os 

potenciais impactes positivos, fornecendo assim uma base sólida de informação sobre a ação em causa para apoiar 

a tomada de decisão. 

Neste sentido, a AIA fornece uma resposta à necessidade de abordar de forma antecipada as questões complexas 

colocadas ao ambiente, proporcionando uma clara consciê ncia dos aspetos positivos e negativos dos projectos, nas 

várias opções que sobre ele se podem colocar. 

O início da realização de estudos de impacte ambiental foi anterior à publicação da legislação nacional, estando as 

primeiras experiê ncias relacionadas com situações em que estava em causa um financiamento internacional, uma 

análise justificativa de determinada obra ou a necessidade de minimizar impactes negativos esperados à partida. A 

importância da AIA como instrumento preventivo da política de ambiente foi reconhecida pela Lei de Bases de 

Ambiente (Lei n.º 11/87, de 7 de abril). Com vista à regulamentação dos dois normativos, comunitário e o nacional, 

surgem os seguintes diplomas: 

 Decreto-Lei n.º 186/90 de 6 de junho, que visa transpor para a ordem jurídica nacional a Diretiva 85/337/CEE e 

sujeita a um processo prévio de AIA, a aprovação dos projetos que pela sua natureza, dimensão ou localização 

se consideram suscetíveis de provocar incidê ncias negativas no ambiente; 

 Decreto Regulamentar n.º 38/90, de 27 de novembro, que visou a regulamentação de alguns aspetos do 

Decreto-Lei n.º 186/90; 

 Decreto-Lei n.º 278/97, de 8 de outubro, que altera o Decreto-Lei n.º 186/90; 
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 Decreto Regulamentar n.º 42/97, de 10 de outubro, que visa a regulamentação do regime de avaliação de 

impacte ambiental; 

 Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio (retificado pela Declaração de Retificação n.º7-D/2000, de 30 de J unho), 

que revoga os anteriores diplomas, transpondo para a ordem jurídica nacional a Diretiva 85/337/CEE, com as 

alterações introduzidas pela Diretiva n.º 97/11/CE, do Conselho, de 3 de março; 

 Portaria n.º 1182/2000, de 18 de dezembro, que estabelece as taxas devidas pelo procedimento de AIA, a 

cobrar pela Autoridade de AIA ao proponente; 

 Decreto-Lei n.º 74/2001, de 26 de fevereiro, que revoga o n.º 3 do artigo 46º do Decreto-Lei n.º 69/2000; 

 Portaria n.º 330/2001, de 2 de abril, que fixa as normas técnicas para a estrutura da proposta de definição do 

âmbito do Estudo de Impacte Ambiental, as normas técnicas para a estrutura do Estudo de Impacte Ambiental 

e os critérios para a elaboração dos resumos não técnicos, as normas técnicas para a estrutura do relatório de 

conformidade ambiental e para o relatório de monitorização; 

 Declaração de Retificação n.º 13-H/2001, de 31 de maio, que corrige a Portaria n.º 330/2001, 2 de abril; 

 Despacho n.º 11 874/2001 (2ª série), de 5 de junho, que define as aplicações informáticas dos ficheiros que o 

proponente fica obrigado a entregar no IPAMB para divulgação na Internet das diferentes fases da avaliação de 

impacte ambiental; 

 Portaria n.º 123/2002, de 8 de fevereiro, que define a composição e o modo de funcionamento e regulamenta a 

competê ncia do Conselho Consultivo de AIA criado pelo artigo 10º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio; 

 Decreto-Lei n.º 69/2003, de 10 de abril, que estabelece as normas disciplinadoras do exercício da atividade 

industrial e introduziu no seu artigo 28º alterações aos artigos 13º e 19º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de 

maio, dando-lhes nova redação; 

 Decreto-lei n.º 197/2005, de 8 de novembro, que altera o Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio, transpondo 

parcialmente para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2003/35/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 26 de maio, relativa à participação do público na elaboração de certos planos e programas relativos ao 

ambiente, na parte que altera a Diretiva n.º 85/337/CEE, do Conselho, de 27 de J unho, alterada pela Diretiva 

n.º 97/11/CE, do Conselho, de 3 de março. 

 Portaria n.º 1257/2005, de 2 de dezembro, que estabelece novas regras de repartição e afetação do produto 

das taxas e atualiza os respetivos valores a cobrar; 

 Decreto-Lei n.º 183/2007, de 9 de maio, que estabelece alterações às normas disciplinadoras do exercício da 

atividade industrial regulamentadas pelo decreto-lei n.º 69/2003, de 10 de Abril. 
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 Portaria n.º 1102/2007, de 7 de setembro, que altera a Portaria n.º 1257/2005, de 2 de Dezembro e atualiza as 

taxas no âmbito do procedimento de AIA. 

 Decreto-Lei n.º 209/2008, de 29 de outubro, que estabelece o regime de exercício da atividade industrial e 

revoga o Decreto-Lei n.º 69/2003, de 10 de Abril e respetivos diplomas complementares; 

 Decreto-Lei n.º 214/2008, de 10 de novembro, que aprova o regime de exercício da atividade pecuária, e 

revoga o Decreto-lei n.º 69/1996, de 13 de Maio e respetivos diplomas complementares; 

 Portaria n.º 631/2009 de 9 de junho, que estabelece as normas regulamentares a que obedece a gestão dos 

efluentes das atividades pecuárias; 

 Portaria n.º 637/2009 de 9 de junho, que estabelece as normas regulamentares aplicáveis à produção de aves 

de capoeira; 

 Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto, que estabelece o regime de exercício da atividade industrial e revoga 

o Decreto-Lei n.º 209/2008, de 29 de Outubro e respetivos diplomas complementares; 

 Decreto-Lei n.º 81/2013, de 14 de junho, que aprova o regime de exercício da atividade pecuária, e revoga o 

Decreto-lei n.º 214/2008, de 10 de Novembro; 

 Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto, que estabelece o regime de emissões industriais aplicável à 

prevenção e controlo integrados da poluição e revoga o Decreto-Lei n.º 173/2008, de 26 de Agosto; 

 Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, que estabelece o regime jurídico de avaliaçã o de impacte 

ambiental dos projetos públicos e privados suscetíveis de produzirem efeitos significativos no ambiente e 

revoga o Decreto-Lei n.º 69/2000 de 3 de Maio; 

 Decreto-Lei n.º 47/2014 de 24 de março, que procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 

31 de outubro, que estabelece o regime jurídico de avaliação de impacte ambiental (AIA) dos projetos públicos 

e privados suscetíveis de produzirem efeitos significativos no ambiente, transpondo a Diretiva n.º 2011/92/UE 

do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de dezembro de 2011, relativa à avaliação dos efeitos de 

determinados projetos públicos e privados no ambiente; 

 Lei n.º 19/2014, de 14 de abril, que revoga a Lei n.º 11/87, de 7 de abril (Lei de Bases do Ambiente) e que 

define as novas bases da política de ambiente; 

 Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro, que estabelece os requisitos técnicos formais a que devem obedecer 

os procedimentos previstos no regime jurídico de avaliação de impacte ambiental; 

 Portaria n.º 368/2015, de 19 de outubro, que fixa o valor das taxas a cobrar pela autoridade de AIA no âmbito 

do procedimento de avaliação de impacte ambiental; 
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 Portaria n.º 332-B/2015, de 5 de outubro, TAU (Taxa Ambiental Única), que estabelece o valor da taxa 

ambiental única (TAU), a sua cobrança, pagamento e afetação da respetiva receita, aplicável aos 

procedimentos ambientais previstos no regime de Licenciamento Único de Ambiente (LUA), aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 75/2015, de 11 de maio; 

 Portaria n.º 326/2015, de 2 de outubro, que aprova os requisitos e condições de exercício da atividade de 

verificador de pós-avaliação de projetos sujeitos a avaliação de impacte ambiental. 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 151-B/2013 de 31 de Outubro, entende-se por projeto, a realização de obras de 

construção, obras ou intervenções no meio natural ou na paisagem, incluindo as intervenções destinadas à 

exploração de recursos naturais. 

Os projetos sujeitos a avaliação de impacte ambiental constam dos anexos I e II do mesmo diploma, estando 

incluídos no anexo I, ponto 23, alínea b), os projetos de instalações de pecuária intensiva com capacidade igual ou 

superior a 85.000 frangos. Na alínea a) do n.º 4 do artigo 1.º é ainda referido que são sujeitas a AIA, qualquer 

alteração ou ampliação, se tal alteração ou ampliação, incluir em si mesma, corresponder aos limiares fixados no 

anexo I do referido Decreto-Lei.  

A instalação avícola foi já sujeita a um procedimento de avaliação de impacte ambiental em 2007, aquando do 

pedido de licença ambiental. Importa referir, que à data do referido procedimento, a instalação avícola apresentava 

capacidade para 102.100 aves, tendo ocorrido o aumento da sua capacidade instalada para 210.000 aves. 

1.2. METODOLOGIA E DESCRIÇÃO GERAL DA ESTRUTURA DO EIA 

1.2.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

No processo de AIA, existe uma vertente técnica que consiste no desenvolvimento de estudos de impacte 

ambiental. Os Estudos de Impacte Ambiental (EIA) apresentam como principais objetivos, identificar, prever, 

prevenir e divulgar os potenciais impactes significativos de um dado projeto sobre o ambiente. 

Estes potenciais impactes significativos poderão promover a ocorrê ncia de alterações, positivas/negativas, que 

incidem em parâmetros ambientais e sociais, num determinado período de tempo e numa determinada área afetada. 

Posteriormente, essas prováveis alterações são comparadas com a situação que se verificaria, nesse mesmo 

período de tempo e lugar, caso não ocorresse o desenvolvimento do projeto. Os potenciais impactes ambientais 

identificados como negativos ou positivos deverão ser avaliados, a fim de averiguar o seu nível de severidade 

provocado no meio ambiente, ou seja, a avaliação da sua significância. 

Assim, a AIA consiste essencialmente na atribuição de valores aos potenciais efeitos sobre o ambiente, em função 

de diversos critérios, nomeadamente, dimensão, importância, duração e reversibilidade das características dos 

fatores ambientais potencialmente afetados.  
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A realização de estudos de impacte ambiental poderá, eventualmente, implicar alterações ao projeto original no 

sentido de reduzir, eliminar ou compensar potenciais efeitos adversos identificados. 

Neste contexto, o principal objetivo do presente estudo consiste na identificação e avaliação dos potenciais efeitos, 

positivos e negativos, causados pela exploração da instalaçã o avícola do Casal Seiça no meio envolvente, 

apresentando como base, as características das diversas atividades associadas às fases de exploração e 

desativação da exploração avícola, assim como a caracterização da situação de referê ncia em causa.  

Desta forma, a elaboração do EIA referente à instalação avícola do Casal Seiça incidiu, fundamentalmente, na: 

- Identificação e caracterização dos descritores ambientais afetados pelos potenciais impates, identificados e 

avaliados como significativos, associados aos aspetos ambientais relacionados com atividades desenvolvidas na 

fase de exploração e desativação da instalação avícola do Casal Seiça; 

- Definição dos planos de monitorização já implementados ou a implementar.  

1.2.2. DESCRIÇÃO GERAL DA ESTRUTURA 

A estrutura do EIA baseia-se nos requisitos definidos no Anexo V do decreto-Lei n.º 151-B/2013 de 31 de Outubro e 

na Portaria n.º 395/2015, de 4 de Novembro. 

O presente Estudo de Impacte Ambiental é composto pelo respetivo Resumo Não Técnico (RNT) (que pretende 

sintetizar e traduzir em linguagem não técnica os aspetos mais relevantes do EIA, de modo a ser percetível ao 

público geral interessado), e pelo presente Relatório Síntese de EIA (RS), que contém todas as disposições 

técnicas, justificativas científicas das matérias tratadas, registos fotográficos e mapas, entre outros, considerados 

relevantes. O conteúdo do Relatório Síntese incidirá nos seguintes pontos:  

- Objetivos e J ustificação da Instalação Avícola - descrição dos objetivos e da necessidade de regularização da 

instalação avícola do Casal Seiça para o desenvolvimento do Grupo Lusiaves e análise da conformidade com os 

instrumentos de gestão territorial; 

- Descrição da Instalação Avícola - localização e acessibilidades do local, descrição das principais atividades 

associadas à atividade avícola de produção de frangos, breve descrição da instalação avícola do Casal Seiça e 

indicação das estratégias de gestão ambiental adotadas pelo proponente; 

- Caracterização da Situação de Referê ncia - definição da área de estudo para caracterização dos descritores 

ambientais considerados mais relevantes tendo em conta as características de implantação da instalação avícola 

do Casal Seiça, nomeadamente: 

 Fatores Biofísicos Naturais (topografia, clima, geologia, litologia, geomorfologia e hidrologia, solos, 

recursos hídricos, recursos biológicos); 

 Fatores Biofísicos Antrópicos (uso do solo, paisagem e qualidade do ar); 
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 Fatores socioeconómicos (demografia e atividades económicas); 

 Ordenamento do Território (análise do regulamento do PDM da área de influê ncia da instalação avícola e 

de outros instrumentos de ordenamento de território considerados relevantes); 

- Identificação e avaliação dos impactes ambientais - identificação e descrição/quantificação dos potenciais 

impactes ambientais a diferentes níveis geográficos com base nos seguintes critérios: 

 Positivos/negativos,  

 Directos/indiretos,  

 Secundários/cumulativos,  

 Imediato/médio/longo prazo,  

 Permanentes/temporários  

referente aos descritores acima referidos, e efetuada, quando aplicável, para as fases de exploração e 

desativação da instalação avícola do Casal Seiça; avaliação da importância/significado dos referidos impactes e 

identificação dos riscos ambientais associados à instalação, incluindo os resultantes de acidentes; 

- Medidas de minimização e de valorização dos impactes ambientais - descrição das medidas e das técnicas 

previstas para evitar, reduzir ou compensar os potenciais impactes negativos e para potenciar os eventuais 

impactes positivos, elaboradas, quando aplicável, para cada um dos descritores e para as fases de exploração e 

desativação da instalação avícola do Casal Seiça; descrição das medidas previstas para a prevenção dos riscos 

ambientais associados à instalação; 

- Programas de Monitorização e de Medidas de Gestão Ambiental – descrição dos programas de monitorização 

passíveis de medidas de gestão ambiental, elaboração do processo de observação e recolha sistemática de 

dados sobre os efeitos ambientais da exploração da instalação do Casal Seiça, e respetiva descrição periódica 

desses efeitos através de relatórios, com o objetivo de permitir a avaliação da eficácia das medidas de 

minimização previstas no EIA; 

- Lacunas de Informação - resumo das lacunas técnicas ou de conhecimento verificadas na elaboração do EIA;  

- Conclusões; 

- Bibliografia; 

- Anexos - fotografias, relatórios, declarações, legislação aplicável, etc. 

1.2.3. ETAPAS METODOLÓGICAS 

A metodologia de trabalho adotada neste estudo incidiu na: 
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 Análise de dados recolhidos na propriedade onde se encontra implantada a instalação avícola do Casal Seiça 

(trabalhos de campo para caracterização dos recursos biológicos, geológicos/hidrogeológicos, solos, fauna,  

flora e paisagem); 

 Análise de documentos disponíveis (plantas e cartografia da área de implantação da instalação avícola, 

documentos normativos em vigor, bibliografia, procedimentos técnicos, registos, entre outros); 

 Identificação dos potenciais impactes associados à exploração da instalação avícola do Casal Seiça (emissões 

atmosféricas, produção de resíduos, consumo de água, produção de efluentes líquidos, consumo de energia, 

emissão de ruído, entre outros); 

 Avaliação da significância desses impactes e definição das medidas, quer corretivas para minimizar ou 

compensar os potenciais impactes negativos, quer de valorização dos potenciais impactes positivos, associados 

à laboração/desativação da instalação avícola do Casal Seiça. 

As diferentes etapas de elaboração para a realização do EIA são apresentadas na figura 1.1. 
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FIGURA 1.1. ESQUEMA DAS ETAPAS METODOLÓGICAS DO EIA 
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Esta metodologia, sendo interativa e reativa entre os seus diversos níveis, permite, sempre que se justifique, a 

reavaliação da informação de cada nível em função da informaçã o referente aos níveis seguintes. 

Assim, a análise de relevância encontra-se presente ao longo de todo o estudo. Nos capítulos seguintes, proceder-

se-á à apresentação do desenvolvimento metodológico das principais etapas acima referidas, nomeadamente: 

-  Capítulo 4 - metodologia para caracterização da situação de referê ncia; 

-  Capítulo 5 - metodologia para a identificação e avaliação da significância dos potenciais impactes ambientais; 

-  Capítulo 6 - metodologia para elaboração de medidas de minimização e valorização dos impactes ambientais 

considerados significativos; 

-  Capítulo 7 - metodologia para elaboração dos programas de monitorização considerados significativos e de 

medidas de gestão ambiental. 

1.2.4. ESCALAS ESPACIAIS DE TRABALHO 

As escalas espaciais de análise estão relacionadas com as áreas de influê ncia dos potenciais impactes associados 

à fase de exploração da instalaçã o avícola do Casal Seiça, variando em função do descritor em análise.  

Desta forma, foram consideradas duas escalas de análise espacial: 

-  Local – utilizada em análises de pormenor (1:1.000 e 1:10.000), corresponde à área de afetação da 

exploração avícola e à sua envolvente contígua; 

-  Regional - utilizada na análise da área de influê ncia indireta da instalação avícola (entre 1:25.000 e 

1:100.000), nomeadamente nos descritores Clima, Recursos Hídricos à escala da Bacia Hidrográfica, Socio-

economia e Ordenamento do Território. 
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CAPÍTULO 2 

OBJ ECTIVOS E J USTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO 

2.1. DESCRIÇÃO DOS OBJ ETIVOS E DA NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DA INSTALAÇÃO 

AVÍCOLA 

A regularização da instalação avícola do Casal Seiça, apresenta como objetivo principal a viabilização da indústria 

de transformação (unidade industrial de abate e transformação de aves), propriedade da LUSIAVES – Indústria e 

Comércio Agro-Alimentar, S.A., (Título de Exploração Industrial n.º 14/2010, emitida a 30 de J unho de 2010 pela 

Direção Regional de Agricultura e Pescas da Região Centro), localizada na Rua da Fonte, em Marinha das Ondas, 

freguesia da Marinha das Ondas, Concelho da Figueira da Foz, na qual foram efetuados elevados investimentos por 

forma a cumprir as normas de qualidade e segurança alimentar. O Titulo de Exploração Industrial da referida 

Unidade de Abate e Transformação de aves, é apresentado no anexo 2. 

Atualmente, a capacidade de produção do Grupo LUSIAVES não consegue dar resposta às necessidades de 

matéria-prima da Unidade de Abate e Transformação de Aves. Desta forma, para garantir o funcionamento da 

referida Unidade, a LUSIAVES recorre a matéria-prima proveniente de vários produtores, situados em diversos 

pontos do país, mas cujo processo produtivo não é controlado pela LUSIAVES. 

O Centro de Abate da LUSIAVES apresenta capacidade para produzir anualmente cerca de 46.650 toneladas de 

frango (abatido). Atualmente, são abatidos diariamente cerca de 140 toneladas de frangos, dos quais, a maior 

percentagem é proveniente de produtores externos à Lusiaves situados em diversos pontos do país, uma vez que a 

capacidade de produção própria da LUSIAVES não consegue dar resposta às necessidades de matéria-prima da 

Unidade Industrial de Abate.  

O Grupo LUSIAVES apresenta unidades avícolas de produção própria dispersas pelos concelhos de Soure, Pombal, 

Tomar, Leiria e Figueira da Foz, com capacidade para produzir 2.741.300 frangos. Apresenta ainda, e dado que 

esta quantidade é insuficiente para a viabilização económica da unidade de abate, diversas instalações a nível 

nacional de produção em regime integrado, correspondendo estas a uma capacidade de produção de 3.503.200 de 

frangos. 
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Desta forma, para garantir o funcionamento da Unidade Industrial de Abate, a LUSIAVES recorre a matéria-prima 

proveniente de vários produtores, situados em diversos pontos do país, mas cujo processo produtivo não é 

controlado pela LUSIAVES.  

A regularização da instalação avícola do Casal Seiça irá permitir obter a licença de exploração necessária ao 

fornecimento de matéria prima necessária ao funcionamento da unidade industrial de abate e transformação de aves 

da Lusiaves, sita em Marinha das Ondas. 

O grupo LUSIAVES apresenta diversas instalações de produção própria nas quais é efetuado um rigoroso controlo 

de qualidade e segurança alimentar, em condições sanitárias adequadas e situada em local próximo da unidade 

industrial de abate. A regularização da instalação avícola do Casal Seiça é assim imprescindível para assegurar o 

crescimento sustentado da LUSIAVES – Indústria e Comércio Agro-Alimentar, S.A., através do aumento da 

capacidade de produção de matérias-primas e de produto acabado. Como consequê ncia, a implementação do 

projeto induzirá uma redução dos custos económicos e ambientais, associados quer ao transporte da matéria-prima, 

quer ao processo de criação das aves, dada a curta distância entre a instalação avícola e a unidade de abate e o 

centro de incubação. 

2.2. ANTECEDENTES 

A elaboração do presente Estudo de Impacte Ambiental surge do pedido de regularização da instalação avícola do 

Casal Seiça entregue na DRAPC ao abrigo do decreto-lei n.º 165/2014, para licenciamento de um pavilhão avícola e 

respectivo sistema de aquecimento (de acordo com o desenho apresentado no anexo 3). 

Na sequê ncia da entrega do referido processo, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

Centro, solicitou a entrega de um processo de avaliação de impacte ambiental. Importa referir, que a instalaçã o 

avícola do Casal Seiça foi já sujeita a um procedimento de avaliação de impacte ambiental, realizado aquando do 

pedido de licenciamento ambiental, ocorrido em 2007. 

O pedido de regularização resulta também da necessidade de dar cumprimento ao definido na legislação relativa à 

atividade avícola, nomeadamente no que se refere à obtenção da autorização para o exercício da atividade avícola, 

a qual se encontra regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 81/2013 e pela Portaria n.º 637/2009, de 9 de J unho.  

Desta forma, e devido às características e à localização da atividade em análise, para obtenção da autorização para 

o exercício da atividade avícola torna-se necessário à Direção Regional de Agricultura e Pescas da Região do 

Centro, receber a notificação da Declaração de Impacte Ambiental, favorável ou favorável condicionada, proferida 

pelo Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território. 

2.3. CONFORMIDADE COM OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL 

De acordo com a classificação do uso do solo atribuída na Carta de Ordenamento do Plano Director Municipal da 

Figueira da Foz (com regulamento aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 42/94, de 28 de Abril, 
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alterada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 100/03, de 8 de Agosto) a área de implantaçã o abrangida pela 

instalação avícola do Casal Seiça encontra-se classificada como espaço destinado à atividade pecuária.  

Este espaço destina-se predominantemente à atividade pecuária, nomeadamente edificação e infraestruturas 

inerentes e complementares da mesma, podendo ser admitidas outras ocupações compatíveis com o estatuto de 

solo rural. 

Os parâmetros de uso e ocupação do solo são: 

a) percentagem máxima de superfície impermeabilizada: 50%; 

b) índice de utilização líquido ≤ 0,2; 

c) área mínima de estacionamento: um lugar por cada 75 m
2
 de superfície de pavimento e um lugar por cada 500 m

2
 

de superfície de pavimento para veículos pesados. O número total de lugares resultantes da aplicação dos critérios 

anteriores é acrescido de 20% para estacionamento público. 

3 - A gestão das infraestruturas privadas a construir deverá ficar a cargo dos promotores. 

4 – Os efluentes residuais industriais serão preferencialmente encaminhados para sistemas privados de recolha e 

tratamento (ETARI’s), podendo ser admitido o encaminhamento para sistemas de recolha privados (fossas sépticas 

estanques), devendo obedecer às seguintes regras, sem prejuízo das demais normas em vigor: 

a) quando o sistema privado a implementar seja uma ETARI, será admitido um dos dois níveis de tratamento a 

seguir descritos: 

a.1) pré-tratamento adequado dos efluentes residuais industriais, ficando as descargas na rede pública de 

drenagem de águas residuais domésticas sujeitas a prévia autorização da entidade gestora da rede pública de 

drenagem; 

a.2) tratamento total adequado dos efluentes residuais industriais - a água obtida poderá ser reutilizada ou 

descarregada nas linhas de água de drenagem natural mediante prévia autorização de entidade regional 

competente; 

b) quando o sistema privado a implementar seja a fossa séptica estanque, as descargas dos efluentes residuais 

industriais nas ETAR’s públicas ficarão sujeitas a prévia autorizaçã o da respetiva entidade gestora; 

c) em nenhum caso é permitida a descarga direta dos efluentes residuais industriais na rede de drenagem pública 

de águas residuais domésticas ou nas linhas de águas de drenagem natural. 

5 – Os efluentes residuais com características similares aos domésticos serão encaminhados para a rede pública de 

drenagem de águas residuais domésticas, quando esta exista, ou para um dos sistemas privados referidos no nº 

anterior, quando não exista rede pública de drenagem de águas residuais domésticas, ficando sujeitos às condições 

definidas para esses sistemas. 
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A instalação avícola do Casal Seiça apresenta um índice de utilização de 24,6%, aspeto que se apresenta em 

contradição face ao definido no Plano Diretor Municipal da Figueira da Foz, que define um índice de utilização 

máximo de 20%. Dada esta questão, e de forma a regularizar a situação foi entregue um pedido de regularização ao 

abrigo do Decreto-lei n.º 165/2014, de 5 de Novembro. 

Relativamente à Carta de Condicionantes do Plano Diretor Municipal da Figueira da Foz, não foi detetada na área 

da implantação da instalação avícola, quaisquer condicionantes/servidões ou restrições de utilidade pública que 

sejam afetadas pela instalação avícola do Casal Seiça.  

No anexo 4 apresentam-se os extratos da Carta de Ordenamento e Carta de Condicionantes do Plano Diretor 

Municipal da Figueira da Foz, relativos à área de implantação da instalação avícola. 

No que se refere à Defesa da Floresta contra incê ndios, o município da Figueira da Foz não apresenta Plano 

Municipal de Defesa da Floresta Contra Incê ndios aprovado. Contudo, existe uma carta de risco de incê ndio que 

classifica a propriedade em análise como sendo uma área de muito baixo risco de incê ndio (extrato apresentado no 

anexo 5). 
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CAPÍTULO 3 

DEFINIÇÃO E DESCRIÇÃO DO PROJ ECTO 

3.1. LOCALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADES 

A instalação avícola do Casal Seiça localiza-se dentro dos limites da propriedade situada na Rua do Caseiro, Casal 

Seiça, e abrange no seu todo uma área de 46.570,30 m
2
. Este terreno é propriedade da LUSIAVES e situa-se no 

local designado por Casal Seiça, freguesia de Lavos, concelho de Figueira da Foz e distrito de Coimbra. O local 

situa-se entre as seguintes coordenadas: 8º 50’ e 8º 51’de longitude Oeste e 40º 03’e 40º 04’de latitude Norte. 

A Instalação Avícola do Casal Seiça insere-se completamente na folha n.º 249 da Carta Topográfica do IGeoE. 

 

FIGURA 3.1. EXCERTO DA CARTA MILITAR DE PORTUGAL, FOLHA N.º 249, COM LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DO 

PROJECTO VISADO (CIRCULO VERMELHO). FONTE: CMP À ESCALA 1/25.000, I.G.E., 2ª EDIÇÃO, 1990.  
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A instalação confina com floresta em trê s quadrantes, nomeadamente com pinhais e eucaliptais. A Oeste confina 

com uma estrada florestal, que dá acesso directo à Estrada Nacional N 625, ligando o lugar de Casal Seiça à IC1, 

na zona da Leirosa. Na envolvente próxima, a ocupação do solo é maioritariamente florestal, localizando-se o 

aglomerado urbano mais próximo a cerca de 1000 m para Sul da propriedade.  

3.2. DESCRIÇÃO DA INSTALAÇÃO AVÍCOLA DO CASAL SEIÇA  

A instalação avícola do Casal Seiça apresenta quatro pavilhões avícolas, subdivididos em seis zonas de engorda, 

implantados numa propriedade com 46.000 m
2
 de área. A instalação avícola destina-se à produção de frango de 

carne, e apresenta uma capacidade instalada de 210.000 frangos. 

 

FIGURA 3.2. FOTOGRAFIA DOS PAVILHÃES AVÍCOLAS  

As instalações existentes, de acordo com o efectivo e tipo de exploração, são: 

- Quatro pavilhões de engorda, com capacidade para 210.000 frangos: local onde os pintos permanecem até 

atingir o peso pretendido, sendo nesta altura retirados da exploração e enviados para a Unidade de Abate, 

localizada em Marinha das Ondas, concelho de Figueira da Foz. 

QUADRO 3.1. CAPACIDADE POR ZONA DE ENGORDA DE AVES 

Pavilhão Área 

Capacidade                  

(n.º Aves) 

1 1.920,25 80.000 

2 3.761,65 39.000 

3 675,95 8.000 

4 4.415,10 83.000 

TOTAL 10.772,95 210.000 
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As restantes infraestruturas e espaços de uso específico de apoio à exploração avícola são: 

· 8 silos para armazenamento de ração (4 silos de 18 ton/cada e 4 silos de 21 ton/cada), com capacidade para 

armazenar um total de 156 ton de ração; 

· 1 Armazém de matérias-primas, onde se procede ao armazenamento da casca de arroz a utilizar na cama das 

aves; 

· 1 Filtro sanitário; 

· 3 Caldeiras a biomassa florestal, para aquecimento de água, a qual promove o aquecimento das zonas de 

engorda; 

· 5 Fossas estanque para receçã o do efluente de lavagem das zonas de engorda e 2 fossas estanque para 

receção do efluente doméstico produzido no filtro sanitário e moradia; 

· Posto de transformação de 50 kVA e dois geradores de 105 e 106 kVA; 

· Uma captação subterrânea de água e respetivo reservatório de água. 

O filtro sanitário apresenta uma área bruta de construção de 28,10 m
2
. O quadro 3.2 apresenta as características do 

filtro sanitário existente na instalação avícola. 

 

         FIGURA 3.3. FILTRO SANITÁRIO EXISTENTE À ENTRADA DA INSTALAÇÃO AVÍCOLA 

A disposição destes elementos, nomeadamente pavilhões avícolas, armazém de matérias-primas, furo de captação 

de água, posto de transformaçã o e gerador de emergê ncia, filtro sanitário e edifício da caldeira de aquecimento é 

apresentada no anexo 6. 
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3.3. DESCRIÇÃO DAS OPERAÇÕES ASSOCIADAS Ã EXPLORAÇÃO DA INSTALAÇÃO AVÍCOLA  

A instalação avícola apresenta implementadas as melhores tecnologias disponíveis para a criaçã o intensiva de aves 

de capoeira, das quais se destacam: 

-  Identificar e implementar programas de formação teórica e prática para os trabalhadores da exploração; 

-  Guardar registos do consumo de água, energia e alimentos, da produção de resíduos e das aplicações nos 

terrenos de fertilizantes inorgânicos e de estrume; 

-  Ter um procedimento de emergê ncia para lidar com emissões e incidentes imprevistos; 

-  Implementar um programa de manutenção e reparação que assegure o bom funcionamento e a limpeza das 

instalações e equipamentos; 

-  Projetar a execução das atividades na própria exploração, tais como o fornecimento de materiais e a 

remoção de produtos e resíduos; 

-  Gestão nutricional dos alimentos fornecidos às aves; 

-  Limpeza das instalações dos animais e dos equipamentos com aparelhos de alta pressão depois de cada 

ciclo de produção; 

-  Calibração periódica dos bebedouros para evitar derrames; 

-  Registo do consumo de água através de contadores; 

-  Deteção e reparação de fugas; 

-  Redução do consumo de energia através da aplicação de boas práticas agrícolas na conceção das 

instalações dos animais, bem como a operação e a manutenção adequada das instalações e dos 

equipamentos; 

-  Otimização da conceção do sistema de ventilação de cada edifício a fim de obter um bom controlo da 

temperatura e alcançar taxas de ventilação mínimas no Inverno; 

-  Inspeção e limpeza frequentes dos ventiladores, para evitar resistê ncias nos sistemas de ventilaçã o; 

-  Utilização de luz de baixo consumo energético;  

-  As instalações ventiladas bem isoladas, com pavimento totalmente coberto de material de cama, e 

equipadas com sistemas de bebedouros sem derrames (sistema-VEA). 

A exploração está dimensionada para produzir, em fase de pleno funcionamento, cerca de 1.260.000 frangos/ano, 

considerando uma produção de 210.000 frangos/ciclo, a realizar em quatro pavilhões avícolas (seis zonas de 

engorda) e 6 ciclos de produção/ano.  
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As operações associadas à produção de frango para engorda, e respetivas entradas e saídas, constam do 

fluxograma apresentado na figura 3.6. O ciclo de produção de frango caracteriza-se por apresentar sempre a 

mesma fase em todos os pavilhões avícolas, de forma a garantir as condições higio-sanitárias da exploração, “all in, 

all out”.  

Os pintos chegam à instalação avícola com um dia de vida. A entrada em cria (pintos com 1 dia de vida) na 

instalação, ocorre ao longo de uma semana. O tempo médio de criação é de 39/40 dias, saindo 25% dos bandos 

entre os 33 e 37 dias (frangos para churrasco) e os restantes 75% aos 41 dias de vida, apresentando os frangos 

nesta altura cerca de 1,8 kg de peso. Na figura 3.4 apresenta-se o fluxograma de produção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.4. FLUXOGRAMA DE PRODUÇÃO 
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Em seguida, descreve-se de forma sucinta, cada uma das fases envolvidas no processo de criação de frangos de 

engorda. 

Fase 1. Preparação do Pavilhão  

Duração: Em média 1 a 2 semanas. 

Descrição: Esta fase consiste na adequação das condições necessárias à receção dos pintos. A criação dos frangos 

realiza-se em trê s pavilhões, correspondendo a seis zonas de engorda, onde as aves permanecem sobre uma 

camada de casca de arroz, disposta sobre o pavimento.  

A casca de arroz é rececionada sob a forma de fardos, os quais sã o colocados diretamente do veículo de transporte 

no interior das zonas de engorda, a fim de minimizar desperdícios. Posteriormente, a casca de arroz é distribuída 

uniformemente no pavimento até atingir uma espessura de cerca de 3 cm.  

Os fardos que sobram de um ciclo produtivo para outro são armazenados no armazém de matérias-primas, sendo 

utilizados sempre que seja necessário compor a “cama” das aves durante o ciclo produtivo. Previamente à receção 

das aves, o sistema de aquecimento dos pavilhões (caldeiras a biomassa florestal) é ligado, de forma a adequar as 

condições térmicas ideais ao crescimento e desenvolvimento das aves.  

Fase 2. Receção dos Pintos 

Duração: 2 dias 

Descrição: Os pintos são rececionados normalmente em caixas de 100 pintos, sendo distribuídos pelas zonas de 

engorda. Previamente à descarga dos pintos nos pavilhões avícolas, são estabilizados os valores de temperatura e 

de humidade. O fornecimento de ração e de água são regulados para a posição de 1ª idade, sendo este efetuado 

automaticamente. 

Fase 3. Cria e Recria 

Duração: Aproximadamente 23 a 27 dias. 

Na fase de cria, fase inicial do ciclo, os frangos são alimentados com ração e água. A ração consiste em farinha, 

sendo que neste período, são consumidos cerca de 0,85 kg de ração/frango. Na fase de recria, os frangos começam 

por consumir 0,5 kg de ração (migalha grossa) para efetuar a transição para o granulado, sendo depois alimentados 

com granulado.  

Fase 4. Acabamento 

Duração: 5 a 7 dias. 
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Descrição: Os frangos são alimentados com ração. Quando os frangos atingem a idade de abate, estes devem 

pesar cerca de 1,8 kg de peso vivo. A mortalidade média durante a criação é de cerca de 2%. Efetua-se o programa 

de luz, de forma a evitar mortes súbitas. 

Fase 5. Apanha, Transporte e Descarga no Centro de Abate 

Duração: 1 semana. 

Descrição: Nesta fase do processo, os frangos são apanhados, enjaulados e carregados nos veículos de transporte. 

É efetuado o transporte das aves da instalação avícola para a Unidade de Abate localizada em Rua da Fonte, 

freguesia da Marinha das Ondas, concelho da Figueira da Foz, propriedade da LUSIAVES, S.A, a qual fica 

localizada a cerca de 3 km de distância da instalação avícola do Casal Seiça. 

Fase 6. Remoção das camas e Lavagem dos pavilhões e equipamentos 

Duração: Entre 1 a 2 semanas.  

Descrição: A fase de limpeza das instalações é constituída por 3 etapas:  

a) Remoção do estrume (cama das aves); 

b) Lavagem das instalações e equipamentos; 

c) Registos. 

a) Remoção do Estrume 

O processo de remoção do estrume do interior dos pavilhões é efetuado após a saída das aves. Este é diretamente 

recolhido para o veículo de transporte e encaminhado para tratamento em unidades técnicas de produção de 

adubos orgânicos. Após a remoção total do estrume dos pavilhões é efetuado o processo de varrimento e aspiração 

dos respetivos pisos, removendo desta forma todas as partículas sólidas existentes no piso dos pavilhões.  

b) Lavagem das Instalações/equipamentos 

A lavagem dos pavilhões é realizada com máquinas de pressão, permitindo assim a redução do consumo de água e 

consequente redução da produção de efluente líquido. O equipamento amovível é retirado para o exterior. O 

equipamento fixo, fica suspenso, sendo elevado para uma altura que não impeça a entrada de qualquer máquina. A 

lavagem é efetuada da zona superior para a zona inferior, ou seja, em primeiro lugar efetua-se a lavagem dos tetos, 

depois a lavagem das paredes, bebedouros e comedouros fixos e por último, o piso. 

Os silos são limpos à saída de cada bando. A sua limpeza começa pelo esvaziamento total do silo, abrindo-se as 

tampas de carga e descarga de forma a arejar. De seguida, limpam-se as paredes internas, batendo nas paredes 

exteriores do silo. 
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c) Registos 

Todas as operações de limpeza das instalações são registadas em impresso próprio. Este registo assume elevada 

importância, permitindo determinar causas de infeção, que poderão estar relacionadas com o grau de limpeza 

efetuado. 

Fase 7. Vazio Sanitário 

Duração: Aproximadamente 2 a 3 semanas. 

Descrição: As instalações permanecem em vazio sanitário por um período que varia entre duas a trê s semanas. 

Desta forma, cada zona de engorda recebe, anualmente, 5 ciclos produtivos. Esta fase é a última fase do processo 

produtivo de criação de frangos de engorda, após a qual é iniciado um novo ciclo de produção. 
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3.4. DESCRIÇÃO DE ASPECTOS ASSOCIADOS Ã EXPLORAÇÃO DA INSTALAÇÃO 

3.4.1. CONSUMO DE ÁGUA 

Neste processo produtivo, o consumo do recurso natural renovável – água - é indispensável. Este consumo destina-

se ao abeberamento animal, à lavagem das zonas de engorda e respetivos equipamentos, ao funcionamento dos 

sistemas de ambiente controlado e aquecimento (dado que o aquecimento dos pavilhões é realizado através da 

circulação de água quente), à utilização no arco de desinfeção e filtro sanitário. 

O abastecimento de água é efetuado através de uma captação subterrânea existente na propriedade, cuja licença é 

apresentada no anexo 7. No anexo 8 apresenta-se a rede de distribuição de águas. 

O consumo de água na instalação avícola é em média de 6.600 m
3
/ano. Admitindo a produção de 6 ciclos anuais, 

são consumidos no abeberamento cerca de 6.350 m
3
 de água, correspondendo a 96% do consumo total. A 

captação apresenta um medidor de caudal, permitindo assim quantificar os consumos de água por ciclo.  

J unto ao filtro sanitário existe um arco de dispersão para desinfeção dos veículos que entram na instalação avícola, 

de forma a prevenir a contaminação entre instalações avícolas. Neste sistema de desinfeção, o consumo de água é 

considerado desprezível, face ao tipo de sistema de dispersão utilizado. 

O consumo de água no sistema de ambiente controlado e de aquecimento é também muito reduzido, dado tratar-se 

de sistemas em circuito fechado, sendo que o consumo diário deve-se unicamente à reposição de perdas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No quadro 3.2 apresenta-se uma estimativa dos consumos de água ocorridos por atividade. 

 

 

FIGURA 3.5. FOTOGRAFIA DA CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA E DO CAUDALÍMETRO 
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QUADRO 3.2. QUADRO SÍNTESE DOS CONSUMOS ANUAIS DE ÁGUA 

NA INSTALAÇÃO AVÍCOLA DO CASAL SEIÇA 

 

 

 

 

 

3.4.2.  CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA 

A instalação avícola apresenta um consumo médio anual de energia elétrica da ordem dos 180.000 kWh, 

consumidos, quer na iluminação das zonas de engorda, quer no funcionamento de toda a instalação avícola, dado 

tratar-se de um processo totalmente automatizado.  

A instalação avícola apresenta ainda um posto de transformação de 50 kVA e dois geradores de emergê ncia de 105 

e 106 kVA, que apenas entram em funcionamento em caso de falha da rede pública de fornecimento de energia 

elétrica. Dada a automatização do processo produtivo, nomeadamente no que se refere ao fornecimento de alimento 

e água às aves, os grupos geradores apresentam assim uma elevada importância em caso de falha da rede pública 

de fornecimento de energia. No anexo 9 apresenta-se cópia da licença de exploração elétrica. 

3.4.3.  CONSUMO DE BIOMASSA 

O consumo de biomassa (casca de pinho e estilha de madeira) ocorre nas caldeiras a água quente, para 

aquecimento das zonas de engorda, ocorrendo um consumo médio anual de 800 ton. A biomassa é armazenada em 

silos próprios existentes junto aos edifícios das caldeiras.  

3.4.4.  CONSUMO DE RAÇÃO 

A instalação avícola apresenta oito silos de ração com capacidade total para 156 toneladas de ração. A sua 

distribuição é efetuada através de um sistema eletromecânico, evitando assim o esforço manual por parte dos 

trabalhadores. Em fase de plena exploração, o consumo anual de ração é de aproximadamente 3.100 toneladas. 

OPERAÇÕES CONSUMO DE ÁGUA (m
3
) 

Abeberamento das aves 6.350,00 

Lavagens 55,00 

Filtro Sanitário 20,00 

Sistema de ambiente controlado 60,00 

Sistema de aquecimento 30,00 

Arco de dispersão 2,00 

TOTAL 6.517,00 
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3.4.5.  CONSUMO DE CASCA DE ARROZ 

Antes da entrada das aves na instalação, procede-se à colocaçã o da casca de arroz para fazer a “cama” das aves, 

sendo esta distribuída uniformemente pelos pisos, cobrindo-os com cerca de 3 cm de espessura. O consumo anual 

deste tipo de material é da ordem das 180 toneladas. A receção da casca é feita sob a forma de fardos, sendo estes 

descarregados diretamente no interior dos pavilhões avícolas, de forma a evitar desperdícios.  

No armazém de matérias-primas é armazenada a casca de arroz excedente, sendo utilizada sempre que seja 

necessário compor a “cama” das aves.  

3.4.6.  PRODUÇÃO DE RESÍDUOS/SUBPRODUTOS 

Na produção avícola ocorre a produção de resíduos/subprodutos, dos quais destacamos as “camas” das aves 

(subproduto) produzidas nas zonas de engorda e constituídas por uma mistura de casca de arroz (cerca de 90% da 

massa total) e dejetos das aves (cerca de 10% da massa total). Anualmente, produzem-se cerca de 1.300 toneladas 

de estrume na instalação avícola do Casal Seiça.  

Este subproduto é imediatamente retirado das zonas de engorda após a saída do bando, dando-se início ao 

processo de limpeza da instalação e respetivos equipamentos. Os pavilhões são sujeitos a um processo de 

varrimento e aspiração, através do qual, todos os pequenos fragmentos sólidos e poeiras são removidos. O estrume 

é devidamente encaminhado para tratamento em unidades técnicas de produção de adubos orgânicos, de acordo 

com PGEP aprovado. No anexo 10, apresentamos o alvará de licenciamento de uma empresa recetora deste 

subproduto e cópia de uma guia de acompanhamento de estrume. 

Para além da produção de estrume, durante o processo produtivo, ocorre ainda a produção de aves mortas. 

Anualmente, são produzidas em média cerca de 25.200 aves mortas (cerca de 2,0% do número de pintos que 

entram na instalação anualmente).  

Estas aves mortas são diariamente recolhidas das zonas de engorda e enviadas para tratamento na Unidade de 

Transformação de Subprodutos da Comave, sita em Ferreira do Zê zere. Nesta unidade industrial, os subprodutos 

são transformados em farinha de carne. No anexo 11 apresenta-se a autorização de laboração desta empresa, 

emitida em J unho de 2008 pela Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo. 

Para além dos subprodutos referidos anteriormente, são produzidos outros tipos de resíduos, nomeadamente 

resíduos de embalagem de medicamentos. Estes resíduos são devidamente armazenados em contentores próprios, 

sendo posteriormente entregues ao fornecedor dos medicamentos (INOGEN, o qual constitui um centro de retoma 

da Valormed) e posteriormente entregues na Valormed. Na exploração da instalação avícola, são ainda produzidas 

lâmpadas usadas, as quais são devolvidas ao fornecedor no ato de aquisição de novas lâmpadas. 

No filtro sanitário são produzidos resíduos sólidos urbanos, os quais são depositados no contentor municipal, 

localizado no exterior da instalação e posteriormente recolhidos pelos serviços da C.M. da Figueira da Foz. No 

quadro 3.4, apresenta-se um resumo dos resíduos produzidos na instalação avícola do Casal Seiça. 
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QUADRO 3.3. IDENTIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS PRODUZIDOS NA INSTALAÇÃO AVÍCOLA, DE ACORDO COM O 

DEFINIDO NA LISTA EUROPEIA DE RESÍDUOS. 

CÓDIGO LER DESCRIÇÃO ORIGEM 

20 01 21* Lâmpadas fluorescentes Iluminação das zonas de engorda 

18 02 03 Embalagens de Medicamentos Prevenção de Infeções 

15 01 03 Embalagens de Madeira (Paletes) Receção de Matéria-Prima 

10 01 01 Cinzas Caldeiras de aquecimento 

15 01 01 Embalagens de Papel Caixas de papel da receção de matérias-primas 

20 03 01 Resíduos Sólidos Urbanos Instalações sanitárias 

 

3.4.7.  EMISSÕES ATMOSFÉRICAS 

O aquecimento da instalação avícola é obtido através do funcionamento de trê s caldeiras a água quente, cuja 

combustão da biomassa (estilha florestal), produz a emissão de poluentes, nomeadamente monóxido de carbono, 

partículas, dióxido de enxofre e óxidos de azoto.  

A instalação avícola apresenta ainda um gerador de energia elétrica, para que, caso ocorra uma falha da rede 

pública de fornecimento de energia, se garanta o abastecimento da exploração e cujo funcionamento produz a 

emissão de poluentes atmosféricos.  

São ainda emitidos poluentes atmosféricos resultantes da circulação de veículos de distribuiçã o das matérias-

primas, transporte dos frangos para o Centro de Abate e recolha de resíduos/subprodutos produzidos 

(nomeadamente, os subprodutos que constituem a cama das aves). No entanto, estas emissões são consideradas 

desprezíveis face à frequê ncia e ao tipo de tráfego em análise. 

3.4.8.  PRODUÇÃO DE ÁGUAS RESIDUAIS 

A produção de efluentes líquidos ocorre durante a lavagem das zonas de engorda (à saída de cada bando), 

apresentando um carácter cíclico que se repete de 8 em 8 semanas, sensivelmente. As águas residuais 

provenientes da lavagem das zonas de engorda são drenadas através de uma rede de coletores até às fossas 

sépticas estanques, onde as mesmas sofrem decantação e depuração anaeróbia por um período superior a 90 dias. 

A instalação avícola apresenta fossas estanques para receção dos efluentes produzidos pela lavagem das zonas de 

engorda, conforme desenho apresentado no anexo 12. No total, a exploração avícola apresenta uma capacidade de 

retenção para 79,8 m
3
 de efluente líquido. 

Este efluente atinge um caudal da ordem dos 9 m
3 

por cada ciclo de criação. Assim, anualmente são produzidos 

aproximadamente 55 m
3
 de águas residuais, as quais são encaminhadas para as referidas fossas estanques.  
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Relativamente às características qualitativas das águas residuais, após depuração nas fossas, as mesmas 

apresentam um nível de carga orgânica relativamente baixo, uma vez que a água proveniente da lavagem dos 

pavilhões é também relativamente pouco carregada em matéria orgânica, em virtude do processo de varredura e 

aspiração prévia a seco. Estes efluentes são periodicamente recolhidos e enviados para tratamento na ETAR da 

unidade de abate e transformação de aves, sita em Marinha das Ondas, de acordo com a autorização n.º 

L019456.2013.RH4, emitida pela Agê ncia Portuguesa do Ambiente, em 17/12/2013 (cópia apresentada no anexo 

13). Os efluentes domésticos produzidos no filtro sanitário e arco de desinfeção são encaminhados para uma fossa 

estanque, sendo posteriormente recolhidos pela empresa Águas da Figueira. 

3.4.9.  EMISSÃO DE RUÍDO 

A exploração avícola é uma atividade que se caracteriza por não ser ruidosa. A emissão de ruído está unicamente 

associada à circulação dos veículos de apoio à exploração. No entanto, o tráfego associado ao funcionamento da 

instalação é mínimo, ocorrendo um ligeiro aumento na fase de limpeza aquando do transporte dos subprodutos que 

constituem a cama das aves. 

3.4.10. SÍNTESE DE QUANTITATIVOS 

Em seguida, apresenta-se o quadro resumo dos quantitativos associados à exploração da instalação avícola do 

Casal Seiça. 

QUADRO 3.4. SÍNTESE DOS INPUTS E OUTPUTS 

ITEMS 

SITUAÇÃO ACTUAL 

(6 ZONAS DE ENGORDA) 

CONSUMOS (VALORES ANUAIS) 

Pintos (unid.) 1.260.000 

Consumo de Água (m
3

) 6.600 

Consumo Energ. Eléctrica (kWh) 180.000 

Consumo de Biomassa (t) 800 

Casca de Arroz (t) 180 

Consumo de Raçã o (t) 3.100 

PRODUÇÃO (VALORES ANUAIS) 

Frangos (unid.) 1.234.800 

   Produçã o de Subprodutos/Efluentes 

      - Aves Mortas (unid.) 25.200 

      - Camas das Aves (t) 1.300 

      - Produção de Águas Residuais (m
3

) 55 
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3.5. SISTEMA DE CIRCULAÇÃO E TRÁFEGO EXISTENTE  

O acesso à área da propriedade é efetuado através da Estrada Nacional N 625, que permite o acesso direto à 

instalação avícola. O tráfego rodoviário diário é mínimo, associado às deslocações dos colaboradores da instalação 

(cerca de 1 a 2 veículos ligeiros/dia). 

Relativamente ao tráfego rodoviário, o mesmo aumenta sensivelmente na fase de entrada dos pintos, na fase de 

saída dos frangos para a Unidade de Abate e na fase de limpeza das instalações, com o transporte dos subprodutos 

provenientes das camas (estrume avícola) para local adequado ao seu tratamento. 

Na fase de exploração, a circulação de veículos pesados associados à instalação avícola deve-se ao transporte de 

matérias-primas (ração, pintos e casca de arroz) e produto final (frangos para abate e cama das aves – estrume) e é 

em média de 2 a 3 veículos pesados/dia. 
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CAPÍTULO 4 

CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÂNCIA 

4.1. SÍNTESE DA METODOLOGIA DE ANÁLISE 

O conteúdo deste capítulo refere-se à caracterização da situação de referê ncia do estado do ambiente, ao nível das 

suas principais componentes biofísicas e socioeconómicas, da propriedade onde se encontra implantada a 

instalação avícola do Casal Seiça. 

A metodologia apresentada sintetiza a forma como se desenvolveram os trabalhos de levantamento e de análise da 

informação, que serviram de base para a elaboração da caracterização da situação de referê ncia e da sua previsível 

evolução sem o projecto. 

Na definição da área de estudo integraram-se todas as áreas que, directa ou indirectamente, podiam vir a ser 

afectadas pela implantação do projecto. No entanto, foi dada completa liberdade a todos os especialistas que 

integraram a equipa técnica para, sempre que entendessem ser necessário, ultrapassar os limites da área de 

estudo, visto existirem descritores ambientais influenciados por aspectos associados ao projecto que, por vezes, 

distam da área onde este se encontra inserido. 

Como orientação preferencial para a abordagem da caracterização ambiental de referê ncia, efectuou-se uma 

análise dirigida e interpretativa, tendo em conta os descritores ambientais considerados relevantes, de acordo com a 

hierarquização dos potenciais impactes ambientais. Assim, os descritores considerados na análise foram aqueles 

que poderiam vir a ser potencialmente afectados pela construção, exploração e desmantelamento da instalação 

avícola.  

No entanto, foram analisados outros descritores (ex.º clima e património) que, embora não sendo significativamente 

afectados pela implantação do projecto, contribuíram para um melhor conhecimento do meio ambiente envolvente. 

Assim, foram considerados, entre outros, os seguintes descritores: 
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Descritores Biofísicos Naturais: 

 Recursos Biológicos, fauna e flora, levantamento no local de espécies que ocorrem na área de intervenção, o 

que possibilitou a avaliação da ocorrê ncia de potenciais impactes ambientais relacionados com a introdução de 

perturbações, temporárias ou permanentes, nos biótopos; 

 Geologia e Hidrogeologia, efectuou-se a análise de aspectos associados à geologia do local, à hidrologia e à 

vulnerabilidade dos aquíferos à poluição; 

 Solos, efectuou-se a caracterização do tipo dos solos, sua ocupação e análise das alterações previstas, o que 

possibilitou a avaliação da ocorrê ncia de potenciais impactes associados à exploração da instalação, 

nomeadamente na gestão dos resíduos (produção, armazenamento e destino das camas das aves, das 

embalagens, de RSU, das aves mortas, etc.) e das águas residuais associadas à limpeza dos pavilhões; 

 Gestão dos Recursos Hídricos, foi efectuada a caracterização geral da rede hidrográfica ao nível da bacia 

hidrográfica, o que possibilitou a avaliação da ocorrê ncia de potenciais impactes resultantes de operações 

associadas à exploração da instalação avícola; 

 Clima, efectuou-se uma caracterização geral das principais variáveis climatológicas da região; 

Descritores Biofísicos Antrópicos: 

 Paisagem, foi efectuada uma caracterização da paisagem do local, o que possibilitou a avaliação da ocorrê ncia 

de potenciais impactes;  

 Património, efectuou-se o levantamento e a avaliação de eventuais elementos patrimoniais pertencentes ao 

património arqueológico e arquitectónicos existentes na área de implantação da instalação; 

 Uso do Solo e Ordenamento do Território, analisou-se as interacções entre as condições de implantação da 

instalação avícola e os instrumentos de ordenamento do território, nomeadamente o Plano Director Municipal 

da Figueira da Foz; 

 Qualidade do ar, efectuou-se a caracterização geral da qualidade do ar ao nível local, o que possibilitou a 

avaliação da ocorrê ncia de potenciais impactes na fase de exploração; 

Descritores Sócio-económicos: 

 Sócio-Economia, analisaram-se os dados disponíveis relativos à população e às actividades económicas 

existentes na área de influê ncia da instalação, o que possibilitou a avaliação da ocorrê ncia de potenciais 

impactes decorrentes da execuçã o do projecto. 

Na fase operacional da elaboração do EIA, foram realizados levantamentos e visitas de campo, bem como recolha 

de informação através de levantamentos por especialistas e de consulta de diversos tipos de documentos, 

nomeadamente bibliográficos, cartográficos e bases de dados de diversas entidades (Câmara Municipal da Figueira 
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da Foz, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, Administração da Região Hidrográfica 

do Centro, Instituto da Água, Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico, Instituto de 

Meteorologia, Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica). 

Sempre que necessário serão apresentadas figuras, esquemas e/ou cartografia, de forma a localizar espacialmente 

a informação e a ilustrar o texto, para deste modo torná-lo mais compreensível. 

4.2. DEFINIÇÃO DA ÁREA EM ANÁLISE 

O concelho da Figueira da Foz localiza-se na Região Centro Litoral, numa zona de transição entre o Litoral e o 

Interior e entre o Norte e o Sul, distando cerca de 180 Km de Lisboa, 120 Km do Porto e 40 Km de Coimbra. Está 

integrado no distrito de Coimbra na Região da Beira Litoral e faz fronteira a Norte com o concelho de Cantanhede, a 

Sul com Pombal, a Leste com Montemor-o-Velho e Soure e a Oeste, com o Oceano Atlântico. Este concelho ocupa 

uma área de 379,1 km
2
, sendo constituído por 18 freguesias, sendo um dos 17 municípios do distrito de Coimbra. 

A instalação avícola do Casal Seiça encontra-se implantada na freguesia de Lavos, estando localizada a cerca de 7 

Km da cidade da Figueira da Foz, entre as povoações de Sampaio e Carvalhais. Esta é uma freguesia muito antiga 

que já foi sede de concelho. Devido à sua grande extensão, Lavos já deu origem a trê s novas freguesias: Marinha 

das Ondas, São Pedro e Gala.  

Apesar de tudo isto, continua a ser ao nível de área, a maior freguesia rural do concelho de Figueira da Foz com 

cerca de 4 quilómetros quadrados, apresentando cerca de 5.200 habitantes espalhados pelas localidades de 

Armazéns, Boavista, Bizorreiro, Costa de Lavos, Regalheiras, Carvalhais, Santa Luzia, Outeiro, Franco, Casal da 

Fonte e Bairro Alto. No sector económico, destaca-se por apresentar indústrias de celulose, pequenas indústrias de 

tê xtil, carpintaria e metalurgia. Na Costa de Lavos, destacam-se as actividades de turismo e pesca.  

4.3. ANÁLISE DE DESCRITORES BIOFÍSICOS  

Os descritores biofísicos (naturais e antrópicos) descrevem as características biológicas e físicas do território, 

contribuindo o seu estudo para determinar as potencialidades biofísicas do território relativas ao desenvolvimento de 

uma determinada acção humana, no presente caso, a instalação avícola do Casal Seiça. 

Os descritores biofísicos naturais e antrópicos analisados neste estudo foram: clima, geologia, geomorfologia, 

hidrogeologia, litologia, recursos hídricos superficiais, solos e uso de solos, recursos biológicos, paisagem, 

património, ordenamento do território e qualidade ambiental (ar e ruído ambiente). 
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4.3.1. CLIMA 

Condições climáticas ou clima são as condições meteorológicas normais no local ou região que se considera, 

entendendo-se por condições meteorológicas, o estado físico da atmosfera e da superfície do globo que com ela 

está em contacto. 

O clima de um local descreve-se pelos valores médios no ano, num grupo de meses, no mê s ou numa fracção do 

mê s, de grandezas físicas e outros conceitos (que se chamam elementos climáticos) e pelas frequê ncias de 

ocorrê ncia de alguns fenómenos meteorológicos. Estes valores médios calculam-se a partir dos resultados das 

observações meteorológicas executadas no local durante um nº de anos sucessivos suficientemente grande para 

que os valores médios descrevam o que é normal, com exclusão do que é transitório ou excepcional, (INMG, 1991). 

O clima de uma região descreve-se pelos valores climatológicos relativos a locais meteorologicamente 

representativos da região. É condicionado por factores gerais a que se sobrepõem factores locais. Os factores 

gerais resultam da situação geográfica da região, em latitude e em relação à circulação atmosférica em geral. Os 

factores locais (altitude, proximidade do mar, cadeias de montanhas, exposição aos ventos dominantes, natureza e 

revestimento do solo, etc.) contribuem para a existê ncia de sub-regiões climáticas mais ou menos diferenciadas 

(INMG, 1991). 

Para a caracterização climatológica da área onde se insere o projecto em estudo, recorreu-se a dados de 

parâmetros climatológicos registados pelas estações meteorológicas pertencentes à rede oficial do Instituto de 

Meteorologia.  

Para a realização deste estudo foi utilizada a estação meteorológica de Montemor-o-Velho dado a sua proximidade 

ao local. A estação de Montemor-o-Velho localiza-se à latitude 40º11’, longitude 8º43’W e à altitude de 15 m. Os 

dados climáticos analisados referem-se a séries de 29 anos, seguindo as recomendações da Organização 

Meteorológica Mundial. Os elementos das referidas séries correspondem aos anos hidrológicos 1961-1990 (Instituto 

de Meteorologia).  

O estudo climatológico da situação de referê ncia foi efectuado recorrendo-se a uma análise de dados relativos às 

seguintes variáveis climatológicas: temperatura do ar, precipitação, humidade relativa do ar, nebulosidade, 

nevoeiros e geada e vento.  

4.3.1.1. Temperatura do Ar 

A distribuição espacial da temperatura do ar numa região limitada é bastante condicionada por factores tais como, o 

relevo (altitude e exposição), a natureza do solo e do seu revestimento, a proximidade de grandes superfícies de 

água e pelo regime de ventos (Mata Reis & Gonçalves, 1981). A evolução anual dos valores médios mensais da 

temperatura pode ser observada na figura 4.1. 
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FIGURA 4.1. VARIAÇÃO ANUAL DA TEMPERATURA MÉDIA MENSAL, MÁXIMA E MÍNIMA PARA A 

ESTAÇÃO CLIMATOLÓGICA DE MONTEMOR-O-VELHO 

Relativamente à estação meteorológica em análise, estação de Montemor-o-Velho, a temperatura média anual foi 

de 14.9ºC, o mê s mais quente foi o de J ulho com uma média de 20.3ºC, e o mê s mais frio o de J aneiro com uma 

média de 9.6ºC. Atendendo a estes valores, a amplitude térmica média anual foi de 10.7ºC. 

É possível ainda, através dos registos obtidos nesta estação meteorológica, verificar que os meses de Verão (J ulho, 

Agosto e Setembro) são aqueles onde se verifica maior amplitude térmica, atingindo-se o valor máximo de 12.1ºC 

no mê s de Setembro. O mê s de Fevereiro é aquele que em média, apresenta menor amplitude térmica (8.6º C).  

Se tomarmos por referê ncia o valor médio anual da temperatura do ar, é possível dividir o ano por dois períodos: 

 Período mais quente, de Maio a Outubro; 

 Período mais frio, de Novembro a Abril. 

A temperatura máxima absoluta registada neste estação foi de 40.5 ºC observada no mê s de J unho, tendo a mínima 

absoluta sido registada no mê s de J aneiro com -6.0ºC. 

No que respeita ao número médio de dias anuais com temperatura mínima inferior a 0.0ºC foram observados 10.7 

dias. Por sua vez o número de dias com temperatura máxima superior a 25ºC foi de 60.6 dias. O Verão é moderado 

a quente, com cerca de 60.6 dias com temperaturas máximas superiores a 25 ºC. O Inverno, por sua vez é 

moderado, com quatro meses (Novembro a Fevereiro) em que ocorrem 10,7 dias com temperaturas mínimas abaixo 

dos 0 ºC. 

4.3.1.2. Precipitação 

A Precipitação (R) numa região define-se como a quantidade de água transferida da atmosfera para o Globo no 

estado líquido ou sólido, por unidade de área de uma superfície horizontal, durante um determinado intervalo de 

tempo, expressando-se em mm (1mm=1L/m
2
).  
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O conhecimento da quantidade de água que cai na superfície terrestre nas diferentes formas de precipitação (chuva, 

neve, granizo), é fundamental para o planeamento de reservatórios, canais e sistemas de drenagem, irrigação, etc 

(Mata Reis & Gonçalves, 1981). 

A precipitação média anual observada na estação em estudo foi de 925.3 mm, o mê s de J aneiro constitui o mê s 

mais chuvoso com um valor médio de 129.5 mm e o mê s de J ulho, o mais seco, com um valor médio de 8.9 mm. A 

precipitação máxima diária, no entanto, registou-se no mê s de J ulho, com 73.0 mm. A figura 4.2 representa a 

variação dos valores médios mensais da precipitação no período considerado. 

 

FIGURA 4.2. VALORES MÉDIOS MENSAIS DA PRECIPITAÇÃO NA ESTAÇÃO CLIMATOLÓGICA DE 

MONTEMOR-O-VELHO. 

O número médio de dias com precipitações superiores a 0.1 mm registados na estação, para o período entre 1961-

1990, é de 121.1 dias e 32 dias para precipitações superiores a 10 mm. 

4.3.1.3. Humidade Relativa do Ar  

A humidade relativa do ar (U) é um dos elementos climáticos que definem o estado higrométrico do ar e representa 

a razão entre a massa de vapor de água que existe num determinado volume de ar húmido e a massa de vapor de 

água que existiria se o ar estivesse saturado à mesma temperatura num dado local e no mesmo instante (Mata Reis 

& Gonçalves, 1981). 

Durante o dia, na região em estudo, os valores mais baixos da humidade relativa do ar ocorrem normalmente nas 

primeiras horas da tarde e correspondem aos valores mais altos da temperatura do ar; os valores mais altos de U 

correspondem aos valores mais baixos de temperatura e ocorrem geralmente às primeiras horas da manhã  (Mata 

Reis & Gonçalves, 1981). O valor médio anual da humidade relativa registado na estação de Montemor-o-Velho, 

para o período 1961-1990, corresponde a 84% para as 9 horas e 76% para as 18 horas. 
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Os meses em que se verificam os maiores valores médios da humidade relativa do ar correspondem ao período 

compreendido entre Outubro e Fevereiro, sendo Maio, J unho, Julho e Agosto os meses em que se registam os 

valores médios mais baixos ao longo do ano (figura 4.3).  

 

FIGURA 4.3. HUMIDADE RELATIVA (%) DO AR NA ESTAÇÃO CLIMATOLÓGICA DE MONTEMOR-O-VELHO. 

Os valores médios mensais máximos deste elemento meteorológico foram registados nos meses de Inverno em 

J aneiro, com 89% às 9 horas e 82 % às 18 horas e nos meses de Verão em Agosto com 82% às 9 horas e 71% às 

18 horas. 

4.3.1.4. Nebulosidade, Nevoeiros e Geada 

Define-se nebulosidade como a fracção de céu coberto de nuvens de todas as formas. Este elemento meteorológico 

exprime-se em décimos (por números inteiros de 0 a 10). O valor 0 representa céu limpo e o valor 10 representa céu 

totalmente coberto.  

O valor da nebulosidade média total registado na estação de Montemor-o-Velho, no período de 1961-1990, é de 6 

décimos às 9h e 5 décimos às 18h. Durante o ano, a nebulosidade nos meses de Verão é menor em relação aos 

restantes meses, variando entre 5-6 décimos às 9h e entre 3-5 décimos às 18 horas. Nos restantes meses do ano a 

variação da nebulosidade é relativamente elevada, oscilando entre 6-7 décimos às 9 horas e 6 décimos às 18 horas. 

O número médio de dias do ano com nebulosidade superior a 8 décimos foi de 148,3 dias, com o maior valor a 

verificar-se no mê s de J aneiro (17,4 dias). Por outro lado, o número médio anual de dias com nebulosidade inferior a 

2 décimos foi de 96 dias, registando-se o maior valor no mê s de Agosto (12,2 dias). Na região em estudo, durante o 

ano ocorrem em média 9,1 dias de nevoeiro. O mê s em que se verificou maior número médio de dias com nevoeiro 

foi Outubro, registando-se 1,5 dias.  

A geada é um hidrometeoro formado por cristais leves de gelo que se formam nas superfícies dos corpos 

arrefecidos durante as noites com temperaturas inferiores a 0ºC, ao nível do solo. Além das situações 
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meteorológicas típicas que dão origem à formação de geada, tê m grande importância as características da 

superfície terrestre no local a considerar. Assim, podem mencionar-se a natureza e o estado do solo, o seu 

revestimento, a altitude, a exposição e as condições de drenagem atmosférica.  
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FIGURA 4.4. NÚMERO MÉDIO DE DIAS DE NEVOEIRO E GEADA PARA A ESTAÇÃO DE MONTEMOR-O-VELHO 

Como factores que favorecem as baixas temperaturas à superfície podem destacar-se: céu limpo durante a noite e 

vento fraco ou calmo, solo resolvido, solo seco, solo coberto de relva ou ervas daninhas, solo sachado (Mata Reis & 

Gonçalves, 1981).  

O número médio de dias com geada foi de 9,3 dias. Na estação de Montemor-o-Velho registou-se geada nos meses 

de Novembro a Março. O mê s com maior número médio de dias com geada foi J aneiro, com 3,4 dias (quadro 4.1). 

QUADRO 4.1. NEBULOSIDADE, NEVOEIRO E GEADA NAS ESTAÇÃES EM ESTUDO, FONTE: INMG (1991) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parâmetros Est. Montemor-o-Velho
 

Nebulosidade (N) 

Anual  

9h   ( 0-10 ) 6 

18h ( 0-10 ) 5 

N í  8 (nº médio de dias) 148,3 

N Ç 2 (nº médio de dias) 96 

Nevoeiro 

Anual (nº médio de dias) 9,1 

Geada 

Anual (nº médio de dias)  9,3 
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4.3.1.5. Vento 

Os parâmetros para descrever o vento num local são: o número médio de vezes, no mê s e no ano, em que se 

observou calma ou cada um dos rumos indicado pelo ponto da rosa-dos-ventos, expressos em centésimos (%); e o 

valor médio da velocidade para cada rumo, expressa em km/h. Quando a velocidade do vento (V) é inferior a 1km/h, 

sem rumo determinável, diz-se que há calma (Mata Reis & Gonçalves, 1981). 

Na estação de Montemor-o-Velho a média anual correspondente a dias de calma foi de 7,1 %. Os meses em que se 

verifica uma maior ocorrê ncia de vento sem rumo (V<1km/h) correspondem a Setembro, Outubro e Novembro. Para 

o período em análise, a média anual indica que predominaram os ventos oriundos do quadrante Norte, 

principalmente do rumo Norte (N), com uma frequê ncia anual média de 20,5%, e do rumo Noroeste (NW), com uma 

frequê ncia anual média de 24,5%. Anualmente, Nordeste (3,2%) foi o rumo com menor predominância de vento.  

No período de Verão, entre Abril e Setembro, predominam os ventos do rumo Noroeste, enquanto de Inverno, de 

Outubro a Março predominam os ventos do rumo Sudoeste. A média anual das velocidades médias mensais dos 

ventos apresentou o valor aproximado de 8,9 km/h. Os quadrantes em que se registaram as velocidades mais 

elevadas correspondem a Norte (12,9 km/h), Sul (12,7 km/h) e Noroeste (10,8 km/h).  

 QUADRO 4.2. FREQUÂNCIA E VELOCIDADE MÉDIA DO VENTO NA ESTAÇÃO, FONTE: INMG (1991) 

Vento Est. Montemor-o-Velho 

Direcção Frequê ncia (%) Velocidade média (km/h) 

Norte (N) 20,5 12,9 

Nordeste (NE) 3,2 9,1 

Este (E) 6,3 8,1 

Sudeste (SE) 15,1 7,9 

Sul (S) 11,0 12,7 

Sudoeste (SW) 5,4 10,7 

Oeste (O) 6,9 9,8 

Noroeste (NW) 24,5 10,8 

Calma (C) 7,1 <1 

Anual (nº médio de dias) 

f í  36,0km/h 8,6 

f í  55,0 km/h 1,7 

 

É durante o Inverno que se regista o maior número médio de dias com vento inferior a 1 km/h, ou seja, é nos meses 

de Outubro e Novembro que se registaram, respectivamente, os valores 11,7% e 11,6% de dias de calma. O mê s 

onde se registou o valor mais baixo corresponde ao mê s de Abril, com 3,8% de dias de calma. 
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Frequê ncia (%)

Velocidade média (km/h)

N
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E

SE

S
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FIGURA 4.5. FREQUÂNCIA E VELOCIDADE MÉDIA ANUAL DOS VENTOS NA ESTAÇÃO DE MONTEMOR-O-VELHO 

Embora, em valores médios, o vento predomine do quadrante Norte, há que ter em conta que, durante o Inverno, as 

rajadas mais fortes fazem-se sentir de Sul. A velocidade média do vento apresenta valores mais elevados nos 

meses de Fevereiro a Maio, com valores na ordem do 16 km/h. 

4.3.1.6. Considerações Finais 

A região apresenta no Inverno um tipo de clima moderado a fresco e um Verão também moderado. A temperatura 

do ar média mensal na região em estudo varia ao longo do ano, entre aproximadamente 9,6ºC e 20,3ºC.  

As temperaturas médias mensais mínimas oscilam aproximadamente entre os 5ºC em Dezembro e os 15ºC em 

J ulho. As temperaturas médias mensais máximas variaram entre, aproximadamente os 14ºC em J aneiro e os 26ºC 

em Agosto. Contudo os valores extremos de temperatura máxima e mínima registados pelo termómetro ocorreram 

em Agosto e J aneiro, respectivamente. 

O valor médio da precipitação total anual observada na região em estudo foi de cerca de 925 mm, sendo J aneiro o 

mê s com maior valor médio de precipitação, aproximadamente 130 mm. O mê s mais seco, dado o menor valor 

médio de precipitação, é J ulho com cerca de 9 mm registados.  

Relativamente ao regime do vento na região estudada, ao longo do ano, este predomina do rumo Norte, podendo 

também verificar-se de NE principalmente no Inverno e NW principalmente no Verão. A velocidade média dos 

ventos na região durante o ano varia entre, aproximadamente 7 e 13 km/h. 
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4.3.2. GEOLOGIA E HIDROGEOLOGIA 

4.3.2.1. Enquadramento Geológico 

4.3.2.1.1. Geologia de Superfície 

Do ponto de vista geológico, a região em estudo insere-se na Orla Mesocenozóica Ocidental, numa bacia terciária 

com depósitos de origem continental, de idade Paleogénico e Miocénico, cobertos por sedimentos de idade 

Pliocénico, de origem marinha, na base, e continental, na parte média. Afloram, igualmente, dunas costeiras 

recentes, assentes sobre depósitos plistocénicos. No quadro 4.3 apresentam-se, de forma esquemática, as 

unidades aflorantes na envolvente da área de estudo, com base na cartografia geológica à escala 1/50 000, de 

Rocha et al. (1981). 

                     QUADRO 4.3. UNIDADES GEOLÓGICAS DEFINIDAS NA REGIÃO 

IDADE UNIDADE 

Moderno 

Aluviões (a) 

Areias de praia (A), Dunas (d), Areias de dunas (Ad) 

Plistocénico Depósitos de terraços (Q) 

Pliocénico Complexo arenoso (P) 

Paleogénico e Miocénico 

indiferenciado 

Formação argilo-gresosa e conglomerática da Senhora do Bom 

Sucesso ( ) 

 

 

Com base na observação da Carta Geológica de Portugal, Folha 19-C, à escala 1:50 000, descrevem-se de seguida 

as principais litologias que afloram na área de estudo e na envolvente próxima (figura 4.6). 

Moderno (Ad, A e A) 

Os depósitos modernos são constituídos por aluviões, areias de praia, dunas e areias de dunas. As areias de duna 

(Ad) cobrem parcialmente a área de projeto. São areias de granulometria fina e bem calibrada. Os aluviões atuais 

(a) estão dispostos ao longo de pequenas linhas de água, são geralmente constituídos por lodos e areias finas e 

seixos. As areias de praia (A) estão distribuídas ao longo da linha de costa, são formadas essencialmente por areias 

com seixos e calhaus rolados. 

Plistocénico (Q
3
 e Q

4
) 

Esta formação está representada por depósitos de terraço escalonados a diferentes níveis, constituída por areias e 

cascalheiras. Os depósitos de terraço, afloram a norte do local em estudo, onde se tratam de depósitos flúvio-

marinhos constituídos por leitos de areias com seixos e calhaus, com alternância de areias argilosas e lodos com 

uma cascalheira na base. 
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Pliocénico (P) 

Os terrenos pliocénicos afloram entre Paião e Marinha das Ondas, a nascente da área em estudo. Esta formação é 

constituída por um complexo de areias, por vezes finas amareladas, com estratificação cruzada, com seixos, de grés 

argilosos e argila. 

Paleogénico e Miocénico indiferenciado ( ) 

Os afloramentos deste complexo de sedimentos, designados por "Formação argilo-gresosa e conglomerática da 

Senhora do Bom Sucesso" afloram na área da instalação. Esta formação desenvolve-se entre Lavos e Marinha das 

Ondas, sendo constituída essencialmente por bancadas de arenitos finos a grosseiros intercalados por argilas 

castanhas a avermelhadas. 

 

FIGURA 4.6. ENQUADRAMENTO GEOLÓGICO DA ÁREA AFETA AO PROJETO 

4.3.2.1.2. Valores Geológicos de Interesse 

Na área em estudo e na sua envolvente próxima, não se conhecem valores geológicos com interesse científico, 

dignos de preservação. 

4.3.2.2. Geomorfologia 

A região onde se insere a área em estudo apresenta baixa altitude, com altitudes situadas entre cerca de 0 e 90 m, 

com cotas subindo gradualmente de oeste para este, correspondendo ao planalto regularizado pelos depósitos de 
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terraços e pliocénicos, e por um extenso campo de dunas e areias de dunas. Esta morfologia é típica da planície 

costeira. 

O conjunto dos depósitos de terraços e pliocénicos constitui uma superfície de aplanamento poligénica que se 

dispõe segundo uma faixa paralela ao litoral, regra geral, com uma inclinação para oeste. Estes sedimentos 

pliocénicos e quaternários de natureza detrítica depositaram-se sobre formações sedimentares mais antigas de 

idade Miocénico. As dunas e areias de duna cobrem uma extensa área paralela a linha de costa, com uma largura 

média de 5 km. Estes terrenos de areias eólicas incluem dois tipos de dunas bem diferenciadas: por um lado as 

dunas frontais do cordão litoral, e por outro, os campos de dunas mais antigos que se estendem para o interior, 

apresentado formas relativamente bem conservadas. 

O desenho da rede de drenagem recorta os depósitos modernos e apresenta fundamentalmente uma direção para 

oeste, dirigindo-se diretamente para o mar. Por outro lado, os declives são pouco acentuados proporcionando um 

escoamento lento das águas. Nas figuras 4.7 e 4.8 apresenta-se, respetivamente, a distribuição altimétrica e 

declives da região em estudo. 

 

FIGURA 4.7. DISTRIBUIÇÃO ALTIMÉTRICA DA REGIÃO EM ESTUDO 
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FIGURA 4.8. DISTRIBUIÇÃO DOS DECLIVES DA REGIÃO EM ESTUDO 

4.3.2.3. Neotectónica e Sismicidade 

Na região em estudo existem dois grandes acidentes tectónicos: a E, a falha Porto-Tomar e a SE, o acidente Lousã -

Pombal-Nazaré. 

Para além destes acidentes, existe a NNE, o importante anticlinal Buarcos - Verrida, disposto em arco e a sul, o 

diapiro de Ervedeira e Monte Real, e entre estes dois diapiros, o sinclinal da Crasta Alta. O anticlinal de Verride foi 

palco de alguma atividade neotectónica representada pelos acidentes Alfarelos-Pombal (de direçã o N-S), onde se 

encontra injetado o diapiro de Ereira e do Pranto (de direção NNW-SSE), ao longo do qual continuou a haver 

movimentação demonstrada pela sismicidade instrumental desta região que mostra epicentros sobre estes 

acidentes.  

O diapiro Monte Real é uma estrutura diapírica complexa formada pelos vales tifónicos da Lagoa dos Linhos-Monte 

Real. Segundo Cabral e Ribeiro (1988), os diapiros de Monte Real e de Ervedeira são ativos. 
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Segundo a Carta Neotectónica de Portugal existem ainda duas falhas ativas: a NE, a falha de Pranto, de direção 

N25ºW, e a E, falha de Arunca. 

Relativamente à sismicidade, a região em estudo inclui-se numa zona estável com reduzida probabilidade de 

ocorrê ncia de sismos de grande magnitude. Na figura 4.9 apresentam-se de acordo com a sismicidade histórica e 

instrumental, a distribuição dos epicentros na região em estudo, referente ao período de 33 d.C a 1991, segundo 

dados de Martins e Víctor, 2001. 

 

FIGURA 4.9. DISTRIBUIÇÃO DOS EPICENTROS NA REGIÃO NORTE E CENTRO DE PORTUGAL CONTINENTAL, 

REFERENTE AO PERÍODO DE 33 D.C A 1991 

Para efeitos de caracterização das ações sísmicas, considera-se segundo o Regulamento de Segurança e Ações 

para Estruturas de Edifícios e Pontes, Decreto-Lei nº 235/83 de 31 de Maio de 1983, o país dividido em 4 zonas, 

que por ordem decrescente de grau de sismicidade, são designadas por A, B, C e D. A zona em estudo está 

inserida na zona C, cuja influê ncia da sismicidade é traduzida por um coeficiente de sismicidade (a) de 0,5. 

Quanto à natureza do Terreno, e de acordo com o referido Regulamento, o local pode ser classificado do Tipo II 

(solos coerentes muito duros, duros e de consistê ncia média; solos incoerentes compactos). 

Por outro lado, segundo a carta de isossitas de intensidades máximas (sismicidade histórica e atual, escala de 

Mercalli modificada, 1956) do Instituto de Meteorologia, 1996, a área de estudo encontra-se na zona de intensidade 

sísmica máxima registada, de grau 8 (figura 4.10). Utilizando cartas de risco sísmico para períodos de recorrê ncia 

de 1 000 anos (Oliveira, 1977), estimaram-se, para o mesmo local e como valores máximos, aceleração de 78.5 

cm.s
-2
. Segundo o mesmo autor, para uma edificação com um período de vida prevista em 50 anos, a um período 

de retorno de 1000 anos, corresponderá a uma cumulante de probabilidade de ser excedida a aceleração máxima 

em 5% nesses 50 anos. 



 

EIA/RS, REGULARIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO AVÍCOLA DO CASAL SEIÇA - FIGUEIRA DA FOZ 

CAPÍTULO IV 

PÁGINA 43 DE 149 

S IS MICIDADE  HIS TÓRICA

Isossistas de Intensidades Máximas

Zona de Intensidade 5

Zona de Intensidade 6

Zona de Intensidade 7

Zona de Intensidade 8

Zona de Intensidade 9

Zona de Intensidade 10

Á rea em E studo

 

FIGURA 4.10. CARTA DE ISOSSITAS DE INTENSIDADE MÁXIMA (ATLAS DO AMBIENTE). 

4.3.2.4. Hidrologia 

A área de intervenção do projeto está inserida nas Bacias Costeiras entre o Mondego e Lis, na Região hidrográfica 

nº 4 - Vouga, Mondego, Lis e Ribeiras do Oeste, em particular na bacia Vala da Lagoa dos Covos. No quadro 4.4 

apresentam-se as características das principais linhas de água existentes na região em estudo, nomeadamente a 

classificação decimal, as áreas abrangidas pelas respetivas bacias e os comprimentos das linhas de água. 

QUADRO 4.4. CARACTERÍSTICAS DAS PRINCIPAIS LINHAS DE ÁGUA NA ENVOLVENTE DO PROJETO 

Bacia Hidrográfica Principal Curso de Água 

Classificação 

Decimal 

Área da Bacia 

(km
2

) 

Comprimento da Linha 

de Água (km) 

Costeiras entre Mondego e o Lis Vala dos Moinhos 335 43.7 11.6 

Costeiras entre Mondego e o Lis 

Vala da Lagoa 

dos Covos 

337 16.0 6.38 

Fonte: site Atlas da Água (INAG) 

Na figura 4.11 está representada a rede de drenagem da região em estudo, baseada nas Cartas Militares de 

Portugal, Folhas 248-A (Leirosa) e 249 (Marinha das Ondas), à escala 1/25 000.  
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Segundo as respetivas cartas, verifica-se que existe uma linha de água localizada a nascente da área de 

implantação do projeto, afluente da Vala da Lagoa dos Covos.  

Esta linha de água que perpassa os limites de propriedade ao longo de cerca 56 metros, não apresenta um talvegue 

definido, uma vez que não está associada a um leito próprio. Pressupõem-se, assim, que esta linha de água é do 

tipo efémero ou seja só existe apenas durante ou imediatamente após os períodos de precipitação e só transporta 

águas de escorrê ncia. 

 

FIGURA 4.11. REDE DE DRENAGEM NA ENVOLVENTE DA ÁREA DE ESTUDO E BACIA HIDROGRÁFICA AFETA AO PROJETO 



 

EIA/RS, REGULARIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO AVÍCOLA DO CASAL SEIÇA - FIGUEIRA DA FOZ 

CAPÍTULO IV 

PÁGINA 45 DE 149 

Seguidamente, são apresentadas as características geométricas e fisiográficas da bacia afeta ao projeto de estudo. 

A quantificação dos distintos parâmetros foi baseada na análise planimétrica obtida através das Carta Militares atrás 

mencionadas. 

4.3.2.4.1. Caracterização da Bacia Hidrográfica afeta ao Projeto 

4.3.2.4.1.1. Características Geométricas 

A bacia da Vala da Lagoa dos Covos possui uma área de 9.93 km
2
 e um perímetro de 18.4 km, valores que 

correspondem a um coeficiente de compacidade (índice de Gravelius) (Kc) de 1.64 e um fator de forma 0.18. A bacia 

apresenta um coeficiente de compacidade maior que a unidade e um fator de forma menor que um, sendo indicativo 

da presença de uma bacia alongada e com uma tendê ncia baixa para a ocorrê ncia de cheias. 

4.3.2.4.1.2. Características do relevo 

Para caracterizar o relevo da bacia em estudo, recorreu-se à curva hipsométrica da bacia que relaciona área 

drenada em função da altitude da bacia; para tal definiu-se 9 classes altimétricas, entre 0 e 90 m, com um intervalo 

de 10 m. Nas figuras 4.12 e 4.13 estão representadas a curva hipsométrica e distribuição da frequê ncia altimétrica, 

respetivamente. 

 

FIGURA 4.12. CURVA HIPSOMÉTRICA DA BACIA AFETA AO PROJETO 
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Cerca de 54.7% da área da bacia da Vala da Lagoa dos Covos encontra-se entre a altitude 30 e 70 m. Apenas 

12.2% da área total encontra-se a altitudes inferiores a 30 m e 33.1 % situa-se a altitudes superiores a 70 m. A 

altitude, e altura média, da bacia é 55 m. 
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FIGURA 4.13. DISTRIBUIÇÃO DAS FREQUÂNCIAS ALTIMÉTRICAS DA BACIA AFETA AO PROJETO 

Na figura 2.4 está representada a distribuição altimétrica da bacia hidrográfica em estudo. 

Para se comparar o comportamento hidrológico preliminar das bacias hidrográficas, utiliza-se o conceito do 

retângulo equivalente. Trata-se de uma transformação geométrica na qual a bacia converte-se num retângulo com o 

mesmo perímetro e a mesma superfície, e portanto igual ao coeficiente de compacidade Kc. Desta forma, as curvas 

de nível transformam-se em retas paralelas, ao lado menor do retângulo e onde a saída da bacia é um destes lados. 

Na figura 4.14 apresenta-se a área da bacia sob a forma de retângulo equivalente com o lado maior, Le (7.93 km), e 

o lado menor, le (1.27 km), e as curvas de nível convertidas em retas paralelas ao lado menor. 
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FIGURA 4.14. DISTRIBUIÇÃO ALTIMÉTRICA DA BACIA HIDROGRÁFICA EM ESTUDO 
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FIGURA 4.15. RETÂNGULO EQUIVALENTE DA BACIA HIDROGRÁFICA DA VALA DA LAGOA DOS COVOS 
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O declive da bacia hidrográfica tem uma relação importante com os fenómenos de infiltração, escorregamento 

superficial, humidade do solo e com a contribuição da água subterrânea ao fluxo dos caudais. A bacia em estudo 

apresenta um declive médio de 1.73%, correspondendo a um relevo plano, com um escoamento muito lento, e sem 

risco de erosão ou risco de erosã o ligeiro (figura 4.16). 

O relevo da bacia hidrográfica é ainda avaliado através do índice de declive de Roche (I
p
), que é equivalente a 

0.011 e o coeficiente de massividade (5.54 m/km
2
). 

 

FIGURA 4.16. REPRESENTAÇÃO DO DECLIVE DA BACIA HIDROGRÁFICA VALA DA LAGOA DOS COVOS 

4.3.2.4.1.3. Características do sistema de drenagem 

O sistema de drenagem da bacia, constituído pelo rio principal e seus tributários, indica a maior ou menor 

velocidade com que a água deixa a bacia hidrográfica. O grau de desenvolvimento de um sistema de drenagem, 
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representado pelo índice densidade de drenagem, l , expressa a extensão dos cursos de água por unidade de área 

da bacia.  

A bacia em estudo com 14.5 km de um comprimento total dos cursos de água, tem uma densidade de drenagem de 

1.46 km/km
2
, correspondendo a uma bacia bem drenada. 

O comprimento do curso de água mais longo é de 6.38 km, tendo os seus tributários um comprimento de 8.1 km, 

formando um padrão detrítico. Na figura 4.17 apresenta-se o perfil longitudinal do curso de água principal, desde a 

nascente, em Casal de Seiça, até à foz, no Oceano Atlântico. 

 

FIGURA 4.17. PERFIL LONGITUDINAL DO CURSO DE ÁGUA PRINCIPAL 

De acordo com a informação disponibilizada no “site” do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos 

(SNIRH), do Instituto da Água, verifica-se que não existe uma estação hidrométrica ativa que engloba-se 100% a 

bacia em estudo que permita caraterizar mais pormenorizadamente o escoamento superficial, quer na área de 

estudo, quer nas proximidades. 

Uma vez que não existe uma estação hidrométrica que monitoriza o escoamento das linhas de água existentes na 

região, recorreu-se à cartografia do Atlas do Ambiente para a caraterização do escoamento da bacia em estudo. Da 

análise da carta de isolinhas do escoamento anual médio do Atlas do Ambiente, constata-se que a região objeto de 

estudo apresenta um escoamento anual médio que varia entre 150 a 200 mm. 

No quadro 4.5 são indicados os principais parâmetros de caracterização da bacia em estudo. 
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QUADRO 4.5. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA BACIA AFETA AO PROJETO 

Parâmetros 

Bacia 

Vala da Lagoa dos 

Covos 

C
a
r
a
c
t
e
r
í
s
t
i
c
a
s
 

g
e
o
m

é
t
r
i
c
a
s
 

Área (km
2

) 9.93 

Perímetro (km) 18.4 

Índice de Gravelius, Kc 1.64 

Fator de forma, Kf 0.18 

C
a
r
a
c
t
e
r
í
s
t
i
c
a
s
 
d
e
 
r
e
l
e
v
o
 

Altitude mínima (m) 0 

Altitude máxima (m) 90 

Altitude média (m) 55 

Altura média (m) 55 

Retângulo equivalente 

Le 7.93 

le 1.27 

Índice de declive de Roche, Ip 0.011 

Coeficiente de massividade, tga 5.54 

C
a
r
a
c
t
e
r
í
s
t
i
c
a
s
 

d
o
 
S

i
s
t
e
m

a
 
d
e
 

D
r
e
n
a
g
e
m

 Comprimento do rio principal (km) 6.38 

Comprimento dos afluentes (km) 8.1 

Densidade de drenagem (km/km
2

) 1.46 

 

4.3.2.4.2. Qualidade das Águas Superficiais 

Conforme consulta efetuada ao site do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH), na bacia 

hidrográfica abrangida pela instalação avícola não existem estações de amostragem da qualidade de água 

superficial, impossibilitando, assim, efetuar-se a caracterização da qualidade das águas superficiais na envolvente 

da área de estudo. 

4.3.2.5. Hidrogeologia 

4.3.2.5.1. Características Hidrogeológicas 

Do ponto de vista hidrogeológico, a área afeta à instalação avícola insere-se integralmente no sistema aquífero 

denominado Louriçal, com a nomenclatura O29, mais precisamente no subsistema aquífero do Miocénico. 
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FIGURA 4.18. SISTEMA AQUÍFERO ABRANGIDO PELA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO 

O subsistema aquífero do Miocénico é constituído por arenitos mais ou menos argilosos e argilas, é do tipo poroso, 

de produtividade baixa a média, com carácter semi-confinado a confinado. No geral, esta formação aquífera pode ter 

espessuras máximas de quatro centenas de metros (Almeida et al., 2000). 

No quadro 4.6 apresenta-se os dados estatísticos das principais características dos furos de água do subsistema 

aquífero do Miocénico (Almeida et al., 2000). Estes furos situam-se na região de Lavos, Marinha da Ondas e Guia. 

 QUADRO 4.6. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DOS FUROS INVENTARIADOS DO SUBSISTEMA AQUÍFERO DO MIOCÉNICO 

Designação n Média 

Desvio 

padrão 

Mínimo 1º Quartil Mediana 3º Quartil Máximo 

Profundidade (m) 13 160.3 126.4 10 45.8 133.3 222.5 456 

Fim Ralos (m) 10 122.2 120.6 8.3 19.5 82 164 397 

% Zona Captada 10 30 23 2.0 9.0 27 48 67 

Caudal (L/s) 13 4.70 7.8 0.01 0.1 1.3 3.8 23.0 

Caudal específico (L/s) 10 0.37 0.50 0.00 0.02 0.2 0.48 1.6 

Nível hidrostático (m) 10 -22.3 25.3 -55.2 -51.2 -16.0 -1.0 9.0 

Fonte: Almeida et al. (2000) 

Neste subsistema aquífero os caudais são baixos, assim como os caudais específicos. 
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Segundo Peixinho de Cristo (1998), a transmissividade média do subsistema miocénico varia entre 100 e 200m
2
/dia 

e o coeficiente de armazenamento é da ordem de 10
-5
. Com base em 10 ensaios de bombagem, Almeida et al. 

(2000) obtiveram uma grande variabilidade de valores de transmissividade, entre 0.2 e 270 m
2
/dia, indicando uma 

grande heterogeneidade neste sistema aquífero. 

A recarga deste subsistema tem origem na precipitação que ocorre diretamente nos afloramentos ou por drenância 

a partir do subsistema aquífero sobrejacentes (Peixinho de Cristo, 1998). Segundo o mesmo autor, a recarga média 

anual do subsistema aquífero é da ordem de 45 hm
3
/ano. 

4.3.2.5.2. Inventário de Pontos de Água 

Em junho de 2014, realizou-se um inventário de pontos de água na envolvente da área da instalação avícola. A área 

de levantamento correspondeu aproximadamente até 2 km da área do projeto. Foram identificados um total de 33 

pontos de água, cuja localização apresenta-se na figura 4.19. As medidas dos níveis freáticos foram realizadas com 

uma sonda manual, medindo diretamente a profundidade que alcança a água. 

Os pontos de água distribuem-se preferencialmente em áreas agrícolas, junto às linhas de água, e perto de núcleos 

habitacionais. Em zonas dominantemente florestal verificou-se a ausê ncia de pontos de água. Salienta-se que na 

área do projeto nã o se observam zonas de emergê ncia de água subterrânea, nem pontos de água. 

É de referir, que dos 33 pontos de água, 22 estão instalados na formação argilo-gresosa e conglomerática da 

Senhora do Bom Sucesso, 8 nas areias de dunas e 3 no complexo arenoso do Pliocénico. 
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FIGURA 4.19. LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE ÁGUA INVENTARIADOS 

Em seguida, apresenta-se a descrição dos pontos de água inventariados. 
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Referê ncia: 1 

Tipo: Poço 

Coordenadas: M: -60906.1; P: 43570.54 

Altitude (m): 49.6 

Profundidade (m): 2.85 

Diâmetro (m): 2.5 

Prof. nível piezométrico (m): 0.85 

Formação aflorante: Areias de dunas 

Uso: Abandonado 

Data. 18/06/2014 

 

Referê ncia: 2 

Tipo: Poço 

Coordenadas: M: -59110.2; P: 44494.49 

Altitude (m): 72.8 

Profundidade (m): 3.7 

Diâmetro (m): 2 

Prof. nível piezométrico (m): 0.85 

Formação aflorante: Argilo-gresosa e 

conglomerática 

Uso: Regadio 

Data. 18/06/2014 

 

Referê ncia: 3 

Tipo: Poço 

Coordenadas: M: -59032.4; P: 44065.52 

Altitude (m): 74.2 

Profundidade (m): 5.3 

Diâmetro (m): 3.5 

Prof. nível piezométrico (m): 2.55 

Formação aflorante: Argilo-gresosa e 

conglomerática 

Uso: Regadio 

Data. 18/06/2014 
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Referê ncia: 4 

Tipo: Poço 

Coordenadas: M: -59059.9; P: 44111.81 

Altitude (m): 74.0 

Profundidade (m): 2.65 

Diâmetro (m): 3.5 

Prof. nível piezométrico (m): 1.25 

Formação aflorante: Argilo-gresosa e 

conglomerática 

Uso: Regadio 

Data. 18/06/2014 

 

Referê ncia: 5 

Tipo: Poço 

Coordenadas: M: -59028.6; P: 44043.47 

Altitude (m): 74.1 

Profundidade (m): 6 

Diâmetro (m): 3.5 

Prof. nível piezométrico (m): 1.85 

Formação aflorante: Argilo-gresosa e 

conglomerática 

Uso: Regadio 

Data. 18/06/2014 

 

Referê ncia: 6 

Tipo: Poço 

Coordenadas: M: -59038.8; P: 43819.46 

Altitude (m): 70.8 

Profundidade (m): 4.55 

Diâmetro (m): 2.5 

Prof. nível piezométrico (m): 2 

Formação aflorante: Argilo-gresosa e 

conglomerática 

Uso: Regadio 

Data. 18/06/2014 
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Referê ncia: 7 

Tipo: Poço 

Coordenadas: M: -59054.8; P: 43924.67 

Altitude (m): 72.1 

Profundidade (m): 2.6 

Diâmetro (m): 3.5 

Prof. nível piezométrico (m): 1.7 

Formação aflorante: Argilo-gresosa e 

conglomerática 

Uso: Regadio 

Data. 18/06/2014 

 

Referê ncia: 8 

Tipo: Poço 

Coordenadas: M:- 58971; P: 43587.69 

Altitude (m): 70 

Profundidade (m): 3.1 

Diâmetro (m): 2 

Prof. nível piezométrico (m): 0.25 

Formação aflorante: Argilo-gresosa e 

conglomerática 

Uso: Regadio 

Data. 18/06/2014 

 

Referê ncia: 9 

Tipo: Poço 

Coordenadas: M: --58629.1; P: 43459.29 

Altitude (m): 79.0 

Profundidade (m): 2.3 

Diâmetro (m): 2 

Prof. nível piezométrico (m): 0.85 

Formação aflorante: complexo arenoso 

Uso: Abandonado 

Data. 18/06/2014. 
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Referê ncia: 10 

Tipo: Poço 

Coordenadas: M: -59635.2; P: 42886.81 

Altitude (m): 65.2 

Profundidade (m): 6.05 

Diâmetro (m): 5 

Prof. nível piezométrico (m): 2.45 

Formação aflorante: Argilo-gresosa e 

conglomerática 

Uso: Abandonado 

Data. 18/06/2014 

 

Referê ncia: 11 

Tipo: Poço 

Coordenadas: M: --59713.8; P: 42820.54 

Altitude (m): 65.1 

Profundidade (m): 4.5 

Diâmetro (m): 4 

Prof. nível piezométrico (m): 1.35 

Formação aflorante: Argilo-gresosa e 

conglomerática 

Uso: Regadio 

Data. 18/06/2014 

 

Referê ncia: 12 

Tipo: Poço 

Coordenadas: M: --60213.2; P: 42911.46 

Altitude (m): 60.0 

Profundidade (m): 5.7 

Diâmetro (m): 3.0 

Prof. nível piezométrico (m): 1.5 

Formação aflorante: Argilo-gresosa e 

conglomerática 

Uso: Regadio 

Data. 18/06/2014 

 



 

EIA/RS, REGULARIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO AVÍCOLA DO CASAL SEIÇA - FIGUEIRA DA FOZ 

CAPÍTULO IV 

PÁGINA 58 DE 149 

Referê ncia: 13 

Tipo: Poço 

Coordenadas: M: -60415.4; P: 42590.27 

Altitude (m): 59.1 

Profundidade (m): 1.90 

Diâmetro (m): 2.0 

Prof. nível piezométrico (m): 0.6 

Formação aflorante: Argilo-gresosa e 

conglomerática 

Uso: Regadio 

Data. 18/06/20144 

 

Referê ncia: 14 

Tipo: Poço 

Coordenadas: M: -60730.9; P: 42563.33 

Altitude (m): 50.4 

Profundidade (m): 3.25 

Diâmetro (m): 3 

Prof. nível piezométrico (m): 0.85 

Formação aflorante: Areias de duna 

Uso: Regadio 

Data. 18/06/2014 

 

Referê ncia: 15 

Tipo: Poço 

Coordenadas: M : -60500.7; P: 42571.09 

Altitude (m): 57.1 

Profundidade (m): 3.25 

Diâmetro (m): 3.5 

Prof. nível piezométrico (m): 1.35 

Formação aflorante: Areias de dunas 

Uso: Regadio 

Data. 18/06/2014 
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Referê ncia: 16 

Tipo: Poço 

Coordenadas: M: -60827.8; P: 42579.28 

Altitude (m): 50 

Profundidade (m): 3.48 

Diâmetro (m): 2.5 

Prof. nível piezométrico (m): 1.43 

Formação aflorante: Areias de dunas 

Uso: Abandonado 

Data. 18/06/2014 

 

Referê ncia: 17 

Tipo: Poço 

Coordenadas: M: -60472; P: 42531.79 

Altitude (m): 57.5 

Profundidade (m): 3.7 

Diâmetro (m): 3 

Prof. nível piezométrico (m): 0.9 

Formação aflorante: Areias de dunas 

Uso: Regadio 

Data. 18/06/2014 

 

Referê ncia: 18 

Tipo: Poço 

Coordenadas: M: -60737.8; P: 42260.24 

Altitude (m): 50 

Profundidade (m): 4.05 

Diâmetro (m): 3.5 

Prof. nível piezométrico (m): 1.1 

Formação aflorante: Areias de dunas 

Uso: Regadio 

Data. 18/06/2014 
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Referê ncia: 19 

Tipo: Poço 

Coordenadas: M: -61165.4; P: 42227.39 

Altitude (m): 45.7 

Profundidade (m): 5.15 

Diâmetro (m): 5 

Prof. nível piezométrico (m): 1.7 

Formação aflorante: Areias de dunas 

Uso: Regadio 

Data. 18/06/2014 

 

Referê ncia: 20 

Tipo: Poço 

Coordenadas: M: -61105.1; P: 42151.77 

Altitude (m): 46.7 

Profundidade (m): 6 

Diâmetro (m): 5 

Prof. nível piezométrico (m): 2.9 

Formação aflorante: Areias de dunas 

Uso: Regadio 

Data. 18/06/2014 

 

Referê ncia: 21 

Tipo: Poço 

Coordenadas: M: -60349.1; P: 42208.43 

Altitude (m): 58.7 

Profundidade (m): 4.2 

Diâmetro (m): 3 

Prof. nível piezométrico (m): 1.2 

Formação aflorante: Argilo-gresosa e 

conglomerática 

Uso: Regadio 

Data. 18/06/2014 
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Referê ncia: 22 

Tipo: Poço 

Coordenadas: M: -60282; P: 42316.83 

Altitude (m): 59.7 

Profundidade (m): 4.4 

Diâmetro (m): 4 

Prof. nível piezométrico (m): 1.15 

Formação aflorante: Argilo-gresosa e 

conglomerática 

Uso: Regadio 

Data. 18/06/2014 

 

Referê ncia: 23 

Tipo: Poço 

Coordenadas: M: -60277.5; P: 42272.76 

Altitude (m): 59.6 

Profundidade (m): 3.8 

Diâmetro (m): 3 

Prof. nível piezométrico (m): 1.2 

Formação aflorante: Argilo-gresosa e 

conglomerática 

Uso: Regadio 

Data. 18/06/2014 

 

Referê ncia: 24 

Tipo: Poço 

Coordenadas: M: -60200.6; P: 42260.01 

Altitude (m): 59.9 

Profundidade (m): 4.65 

Diâmetro (m): 4 

Prof. nível piezométrico (m): 3.35 

Formação aflorante: Argilo-gresosa e 

conglomerática 

Uso: Regadio 

Data. 18/06/2014 
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Referê ncia: 25 

Tipo: Poço 

Coordenadas: M: -60231.6; P: 42149.26 

Altitude (m): 59.6 

Profundidade (m): 2.3 

Diâmetro (m): 2 

Prof. nível piezométrico (m): 0.9 

Formação aflorante: Argilo-gresosa e 

conglomerática 

Uso: Regadio 

Data. 18/06/2014 

 

Referê ncia: 26 

Tipo: Poço 

Coordenadas: M: -60455.8; P: 41943.34 

Altitude (m): 57.3 

Profundidade (m): 5.75 

Diâmetro (m): 5 

Prof. nível piezométrico (m): 0.75 

Formação aflorante: Argilo-gresosa e 

conglomerática 

Uso: Regadio 

Data. 18/06/2014 

 

Referê ncia: 27 

Tipo: Poço 

Coordenadas: M: -60502.2; P: 41905.77 

Altitude (m): 56.7 

Profundidade (m): 6.05 

Diâmetro (m): 3 

Prof. nível piezométrico (m): 0.9 

Formação aflorante: Argilo-gresosa e 

conglomerática 

Uso: Regadio 

Data. 18/06/2014 
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Referê ncia: 28 

Tipo: Poço 

Coordenadas: M: -60059.9; P: 41807.41 

Altitude (m): 60 

Profundidade (m): 5.05 

Diâmetro (m): 3 

Prof. nível piezométrico (m): 1.05 

Formação aflorante: Argilo-gresosa e 

conglomerática 

Uso: Regadio 

Data. 18/06/2014 

 

Referê ncia: 29 

Tipo: Poço 

Coordenadas: M: -59646.8; P: 41695.33 

Altitude (m): 65.6 

Profundidade (m): 8.8 

Diâmetro (m): 3 

Prof. nível piezométrico (m): 5 

Formação aflorante: Argilo-gresosa e 

conglomerática 

Uso: Regadio 

Data. 18/06/2014 

 

Referê ncia: 30 

Tipo: Poço 

Coordenadas: M: -59714.8; P: 41696.99 

Altitude (m): 63.6 

Profundidade (m): 8.75 

Diâmetro (m): 2.5 

Prof. nível piezométrico (m): 1.6 

Formação aflorante: Argilo-gresosa e 

conglomerática 

Uso: Regadio 

Data. 18/06/2014 
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Referê ncia: 31 

Tipo: Poço 

Coordenadas: M: 59716.2; P: 41658.99 

Altitude (m): 64 

Profundidade (m): 4.3 

Diâmetro (m): 6 

Prof. nível piezométrico (m): 1.5 

Formação aflorante: Argilo-gresosa e 

conglomerática 

Uso: Regadio 

Data. 18/06/2014 

 

Referê ncia: 32 

Tipo: Poço 

Coordenadas: M: -59219.7; P: 41789.22 

Altitude (m): 71.8 

Profundidade (m): 6.15 

Diâmetro (m): 4 

Prof. nível piezométrico (m): 4.05 

Formação aflorante: complexo arenoso 

Uso: Regadio 

Data. 18/06/2014 

 

Referê ncia: 33 

Tipo: Poço 

Coordenadas: M: -59182.5; P: 41801.86 

Altitude (m): 72.7 

Profundidade (m): 10.35 

Diâmetro (m): 3 

Prof. nível piezométrico (m): 4.95 

Formação aflorante: complexo arenoso 

Uso: Regadio 

Data. 18/06/2014 

 

 

Os dados de campo, nomeadamente, os que se referem aos níveis piezométricos, estão no quadro 4.7. 
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QUADRO 4.7. PRINCIPAIS CARATERÍSTICAS DOS PONTOS DE ÁGUA INVENTARIADOS 

ID Tipo 

Coordenadas 
Altitude 

(m) 

Profundidade 

(m) 

Diâmetro 

(m) 

Profundidade 

do nível 

piezométrico 

(m) 

Nível 

piezométrico 

(m) 

X Y 

1 Poço -60906.1 43570.54 49.6 2.85 2.5 0.85 48.8 

2 Poço -59110.2 44494.49 72.8 3.7 2 0.8 72.0 

3 Poço -59032.4 44065.52 74.2 5.3 3.5 2.55 71.7 

4 Poço -59059.9 44111.81 74.0 2.65 3.5 1.25 72.7 

5 Poço -59028.6 44043.47 74.1 6 3.5 1.85 72.3 

6 Poço -59038.8 43819.46 70.8 4.55 2.5 2 68.8 

7 Poço -59054.8 43924.67 72.1 2.6 3.5 1.7 70.4 

8 Poço -58971 43587.69 70.0 3.1 2 0.25 69.7 

9 Poço -58629.1 43459.29 79.0 2.3 2 0.85 78.2 

10 Poço -59635.2 42886.81 65.2 6.05 5 2.45 62.7 

11 Poço -59713.8 42820.54 65.1 4.5 4 1.35 63.8 

12 Poço -60213.2 42911.46 60.0 5.7 3 1.5 58.5 

13 Poço -60415.4 42590.27 59.1 1.9 2 0.6 58.5 

14 Poço -60730.9 42563.33 50.4 3.25 3 0.85 49.5 

15 Poço -60500.7 42571.09 57.1 3.25 3.5 1.35 55.7 

16 Poço -60827.8 42579.28 50.0 3.48 2.5 1.43 48.5 

17 Poço -60472 42531.79 57.5 3.7 3 0.9 56.6 

18 Poço -60737.8 42260.24 50.0 4.05 3.5 1.1 48.9 

19 Poço -61165.4 42227.39 45.7 5.15 5 1.7 44.0 

20 Poço -61105.1 42151.77 46.7 6 5 2.9 43.8 

21 Poço -60349.1 42208.43 58.7 4.2 3 1.2 57.5 

22 Poço -60282 42316.83 59.7 4.4 4 1.15 58.6 

23 Poço -60277.5 42272.76 59.6 3.8 3 1.2 58.4 

24 Poço -60200.6 42260.01 59.9 4.65 4 3.35 56.5 

25 Poço -60231.6 42149.26 59.6 2.3 2 0.9 58.7 

26 Poço -60455.8 41943.34 57.3 5.75 5 0.75 56.5 

27 Poço -60502.2 41905.77 56.7 6.05 3 0.9 55.8 

28 Poço -60059.9 41807.41 60.0 5.05 3 1.05 59.0 

29 Poço -59646.8 41695.33 65.6 8.8 3 5 60.6 

30 Poço -59714.8 41696.99 63.6 8.75 2.5 1.6 62.0 

31 Poço -59716.2 41658.99 64.0 4.3 6 1.5 62.5 

32 Poço -59219.7 41789.22 71.8 6.15 4 4.05 67.7 

33 Poço -59182.5 41801.86 72.7 10.35 3 4.95 67.8 

 

Os pontos de água inventariados captam o aquífero freático superficial, a pouca profundidade nas formações 

aflorantes. O aquífero freático, nas áreas onde foi possível a observação, apresenta o nível piezométrico muito 

próximo da superfície, com cotas a variarem entre 0,25 e 5 metros.  
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Estes poços tê m como principal utilidade a atividade agrícola, sendo extremamente vulneráveis à contaminação 

química e bacteriológica, pela reduzida profundidade do nível freático. 

A partir dos dados de níveis de água subterrânea medidos, procurou-se projetar a superfície piezométrica do 

aquífero superficial através do método de interpolação “krigagem”, em meio isotrópico. Na figura 4.20 apresenta-se 

a representação planimétrica da superfície piezométrica. A representação da superfície piezométrica inclui as linhas 

de igual potencial (isopiezas ou equipotenciais) e a direção preferencial do fluxo subterrâneo. 

Pela análise da projeção da superfície piezométrica verifica-se que a configuração das isopiezas resultante dos 

níveis piezométricos dos pontos de água inventariados, adota uma morfologia que se assemelha à da superfície do 

terreno, evidenciando um escoamento subterrâneo para poente. 

Para obter-se uma caracterização do aquífero profundo do sistema aquífero Louriçal, onde está inserida a área de 

projeto, procurou-se junto ARH Centro, informação sobre dados de pontos de água localizados na envolvente 

próxima. A ARH Centro forneceu dados sobre 124 pontos (121 captações privadas e 3 captações para 

abastecimento público), num raio envolvente de aproximadamente 4 km (figura 4.20). Salienta-se que a NE da área 

de projeto localizam-se captações subterrâneas para abastecimento público, a uma distância aproximada de 3700 

m, que captam no sistema aquífero Leirosa - Monte Real. 

Do total dos pontos inventariados, 101 captam no sistema aquífero Louriçal. Destes pontos, 11 são utilizadas para a 

atividade industrial, 54 para regadio e 2 para consumo humano, sendo que os restantes 34 não possuem 

informação sobre a sua utilização. 

Segundo os dados disponibilizados pela ARH Centro, as profundidades das captações são sempre superiores a 70 

m, atingindo um valor máximo de 230 m. As zonas drenantes localizam-se a profundidades que vão dos 30 m aos 

139 m. Os caudais conhecidos apresentam um valor médio de 1.98 l/s, correspondendo a um aquífero de média 

produtividade. 

Os principais parâmetros estatísticos das caraterísticas e produtividade dos furos inventariados na zona envolvente 

à área do projeto são apresentados no quadro 4.8. 
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FIGURA 4.20. SUPERFÍCIE PIEZOMÉTRICA E DIREÇÃO DO FLUXO SUBTERRÂNEO DO AQUÍFERO SUPERFICIAL 
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FIGURA 4.21. LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE ÁGUA LICENCIADOS (ARH CENTRO) 
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QUADRO 4.8. PRINCIPAIS ESTATÍSTICAS DAS CARATERÍSTICAS E PRODUTIVIDADE DOS FUROS DE CAPTAÇÃO INSTALADOS NO 

SISTEMA AQUÍFERO LOURIÇAL 

 

N Média 

Desvio 

Padrão 

Mínimo 

1º 

Quartil 

Mediana 3º Quartil Máximo 

Profundidade da 

captação (m) 

59 135.6 34.6 70 120 150 151 230 

Profundidade Ralos 

Topo (m) 

11 71.6 27.3 30 50 78.7 93 108 

Profundidade Ralos 

Base (m) 

11 118.8 34.6 72 92 120 139 188.8 

NHE (m) 10 4.9 7.59 0 1 2 4.25 24 

NHD (m) 10 23.6 7.86 10 16.25 28 30 30 

Caudal (l/s) 15 1.9764 1.45 0 0.78 2.2 3.025 4.17 

Volume (m
3

/mê s) 43 10354 25003 32 120 400 3300 96000 

Fonte: ARH Centro 

Dentro do limite de propriedade da área de estudo, existe um furo de captação, cujas principais características 

encontram-se no quadro 4.9. 

QUADRO 4.9. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO PONTO DE ÁGUA EXISTENTE NA 

INSTALAÇÃO AVÍCOLA DO CASAL SEIÇA 

Tipo Furo 

M -60146.88 

P 43046.23 

Profundidade da captação (m) 120 

NHE (m) 0 

NHD (m) 30 

Volume (m
3

/mê s) 750 

 

 

 

De acordo com a bibliografia consultada, com a informação disponível no SNIRH e com os dados obtidos junto ARH 

Centro não se dispunham, a data de realização do estudo, de dados suficientes que permitam esboçar uma mapa 

piezométrico, nem definir em traços gerais as direções e sentidos de fluxo subterrâneo. 

4.3.2.5.3. Qualidade da Água Subterrânea 

Para a caracterização da qualidade da água subterrânea do subsistema aquífero Miocénico recorreu-se aos dados 

disponíveis num ponto de água mais próximo da área de estudo, pertencentes à rede de monitorização da qualidade 

de águas subterrâneas do INAG. Este ponto de água corresponde a um furo vertical, com referê ncia 261/142, dista 

cerca de 9.3 km para SE da área de implantação do projeto, cujas características encontram-se no quadro 4.10.  
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QUADRO 4.10. CARACTERÍSTICAS DO PONTO DE ÁGUA PERTENCENTE À REDE DE QUALIDADE DO INAG 

Código 

Coordenadas 

Freguesia Local 

Tipo de ponto 

água 

M P 

261/142 -52925.88 37050.22 Carriço Ribª Sto Amaro - Louriçal Furo Vertical 

Fonte: INAG/SNIRH 

No quadro 4.11 apresentam-se os resultados obtidos a partir das análises efetuadas a amostras de água colhidas 

em 6/05/2013 e 4/11/2013, no ponto de água 261/142. 

QUADRO 4.11. RESULTADOS FÍSICO-QUÍMICOS E BACTERIOLÓGICOS DAS AMOSTRAS COLHIDAS NO PONTO DE 

ÁGUA 261/142 

Parâmetro 06/05/2013 04/11/2013 

(Anexo VI-Decreto-Lei 

n.º236/98) 

VMR VMA 

pH  6.8 6.6 6.5-8.5 9.5 

Condutividade (uS/cm) 271 287 400 --- 

Azoto amoniacal (mg/l NH4) 0.1 0.1 0.05 0.5 

Cloreto (mg/l Cl) 40 42 25 --- 

Nitrato total (mg/l NO3) 24 23 nd nd 

Nitrito total (mg/l NO2) 0.01 0.01 nd nd 

Carbono orgânico total (mg/l C)  12 nd nd 

Ferro dissolvido (mg/l Fe)  0.02 nd nd 

Manganés total (mg/l Mn)  0.005 nd nd 

Oxigénio dissolvido - lab (%) 84 79 --- --- 

Sulfato (mg/l SO4)  20 20 25 250 

E. Coli (UFC/100ml) 1  nd nd 

nd – não definido; A amarelo os parâmetros que ultrapassam VMR; a vermelho os parâmetros que ultrapassam VMA. 

Fonte: INAG/SNIRH 

Tendo em consideração os valores limites estabelecidos no Anexo VI (qualidade de água para consumo humano) do 

Decreto-lei n.º 236/98, de 1 de agosto, pode-se concluir que o VMR (Valor Máximo Recomendável), relativas as 

análises das águas do furo 261/142, é ultrapassado nos parâmetros azoto amoniacal e cloretos. O VMA (Valor 

Máximo Admissível) não é violado em nenhum parâmetro analisado. 

De forma complementar e com intuito de suportar uma avaliação da qualidade das águas subterrâneas, analisou-se 

as análises laboratoriais efetuada às águas do furo de captação existente na instalação avícola Casal de Seiça, 

colhida em dezembro de 2015. No quadro 4.12 apresentam-se os resultados obtidos. 
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QUADRO 4.12. RESULTADOS DAS ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DAS ÁGUAS DE UM FURO DE CAPTAÇÃO DA INSTALAÇÃO AVÍCOLA 

Parâmetro Unidade Resultados 

Anexo VI - Decreto-Lei n.º236/98, de 1 de 

Agosto 

VMR VMA 

Condutividade S/cm 501 400 --- 

pH a 25ºC Unidade de pH 5.5 6.5-8.5 9.5 

Nitratos mg/NO3 27 25 50 

Nitritos mg/ NO2 <0.01 --- 0.1 

Cloretos mg/l 111 25 --- 

Azoto amoniacal mg/l NH4 <0.05 0.05 0.5 

Carbono orgânico total mg/l C 0.92 nd nd 

Ferro g/l Fe <20 50 200 

Manganê s g/l Mn 124 20 50 

Sulfatos mg/l SO4 34 25 250 

nd – não definido; A amarelo os parâmetros que ultrapassam VMR; a vermelho os parâmetros que ultrapassam VMA. 

Da análise do quadro 4.12, e segundo o Anexo VI (qualidade de água para consumo humano) do Decreto-lei n.º 

236/98, de 1 de agosto, constata-se que o VMR (valor máximo recomendado) é ultrapassado nos parâmetros 

condutividade, nitratos, cloretos e sulfatos. O limite estabelecido para o VMA (valor máximo admissível) é excedido 

no parâmetro manganê s. 

4.3.2.5.4. Vulnerabilidade do aquífero superficial à poluição 

Para a determinação da vulnerabilidade à poluição do aquífero freático superficial instalado na formação aflorante 

na instalação avícola recorreu-se ao método DRASTIC. Este método foi aplicado pela primeira vez em Portugal à 

escala nacional por Lobo Ferreira e Oliveira (1993).  

O índice de vulnerabilidade de DRASTIC corresponde ao somatório ponderado dos sete parâmetros ou indicadores 

hidrogeológicos: 

1. Profundidade da zona não saturada (D) 

2. Recarga profunda do aquífero (R); 

3. Material do Aquífero (A); 

4. Tipo de solo (S); 

5. Topografia (T); 

6. Impacto da zona não saturada (I); 

7. Condutividade hidráulica (C). 

Cada um dos 7 parâmetros DRASTIC é dividido quer em escalas quer em tipos de meios significativos que 

condicionam o potencial de poluição. 
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O índice de vulnerabilidade DRASTIC, obtém-se através da seguinte expressão: 

DRASTIC= Dp*Di+Rp*Ri+Ap*Ai+Sp*Si+Tp*Ti+Ip*Ii+Cp*Ci 

onde i é o índice atribuído ao elemento em causa e p é o peso atribuído ao elemento em causa. O peso de cada 

parâmetro reflete a sua importância relativa entre os parâmetros. O peso varia de 1 a 5 da seguinte forma: 

 

O descritivo de cada parâmetro e respetivo índice para o local em estudo estão representados no quadro 4.13. 

Estes parâmetros e respetivos índices foram baseados no mapeamento DRASTIC da vulnerabilidade dos aquíferos 

de Portugal elaborado por Lobo Ferreira e Oliveira (1993) e adaptados com base em informação mais detalhada 

recolhida para este estudo. 

QUADRO 4.13. DESCRIÇÃO DOS PARÂMETROS DRASTIC E ÍNDICE PARA O LOCAL EM ESTUDO 

PARÂMETRO DESCRIÇÃO ÍNDICE 

Profundidade da zona nã o saturada (D) Valor médio 1.69 9 

Recarga profunda do aquífero (R) > 254 mm/ano 9 

Material do Aquífero (A) Arenito 6 

Tipo de solo (S) Franco arenoso 6 

Topografia (T) Declive médio 1% 10 

Impacto da zona nã o saturada (I) Arenitos 6 

Condutividade hidráulica (C) 40.7 – 81.5 8 

 

Assim, o valor obtido para o índice de vulnerabilidade é 175 (vulnerabilidade à poluição elevada), numa escala de 23 

(valor mínimo) a 226 (valor máximo). 

4.3.2.6. Estado das Massas de Água 

De acordo com a informação disponibilizada no Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis 

(2015), a linha de água Vala Lagoa dos Covos encontra-se inserida nas massas de águas costeiras CWB-I-3 e 

CWB-II-3, sendo que a massa de água CWB-I-3 é classificada com bom estado químico e ecológico, enquanto a 

massa de água CWB-II-3 apresenta estado químico e ecológico desconhecido. 

Parâmetro D R A S T I C 

Peso 5 4 3 2 1 5 3 
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No caso da massa de água subterrânea Louriçal, foi classificada no âmbito do plano de gestão das bacias 

integradas na Região Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis (2015), com bom estado químico e quantitativo e 

objetivo ambiental de manutençã o do bom estado para 2016-2021. 

4.3.2.7. Focos de Contaminação 

Na área envolvente à instalação avícola foram identificadas unidades industriais passíveis de originar poluição no 

meio hídrico, nomeadamente indústrias ligadas ao sector agro-alimentar (avículturas), uma unidade industrial de 

pasta e papel (SOPORCEL) e uma unidade de indústria química inorgânica (Specialty Minerals Portugal).  

Para além destas unidades industriais foram identificados, uma estação de tratamento de águas residuais (ETAR de 

Leirosa - Marinha das Ondas), sendo o destino das águas residuais após tratamento, o curso de água adjacente à 

ETAR e um aterro sanitário. Na figura 4.22 apresenta-se a distribuição espacial dos potenciais focos de poluição 

pontual na envolvente à área de estudo. 
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FIGURA 4.22. LOCALIZAÇÃO DAS PRINCIPAIS FONTES DE POLUIÇÃO PONTUAL IDENTIFICADAS NA ENVOLVENTE DA ÁREA DE 

ESTUDO 

A atividade agrícola, foco de poluição difusa, apresenta pouca expressão na região em estudo. 
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4.3.3. SOLO E USO DO SOLO 

4.3.3.1. Considerações Gerais 

O solo pode ser definido como um corpo natural, sujeito a evolução, resultante da acção conjunta do clima e seres 

vivos sobre as rochas, de acordo com determinadas condições topográficas, durante um certo período de tempo 

(J oaquim Cerqueira, 1992). 

O solo consiste na camada superficial da Terra, fornecendo o substrato essencial para a biosfera terrestre, tendo a 

função de suporte e de fonte de nutrientes para a vegetação, constituindo a base de toda a cadeia alimentar. É 

constituído por minerais, matéria orgânica, organismos vivos, ar e água, contribuindo com um sistema complexo e 

interactivo na regularização do ciclo hidrológico, nomeadamente através da sua capacidade de transformação, filtro 

e tampão. A estrutura do solo depende do tratamento que recebe, e a produtividade das culturas agrícolas e 

longevidade da sua bioestrutura reflectem a sua adequação. O solo pode apresentar-se mais ou menos modificado 

como resultado da sua utilização pelo Homem (Relatório do Estado do Ambiente 1999, DGA). 

No presente estudo, o objectivo é caracterizar os solos presentes na área de implantação da instalação avícola do 

Casal Seiça. Para esta região existe publicada a respectiva carta complementar de solos (Direcção-Geral de 

Agricultura e Desenvolvimento Rural). Para além da análise da referida carta, a caracterização apresentada baseou-

se ainda em informação bibliográfica relativa às formações inventariadas. 

A análise deste descritor compreendeu duas fases. Na primeira fase, foi efectuada uma recolha e análise de 

informação bibliográfica e cartográfica relativa ao local de implantação da instalação, com o objectivo de obter uma 

caracterização rigorosa dos potenciais tipos de solo a ter em consideração quando do levantamento de campo. 

Numa segunda fase, procedeu-se a um reconhecimento geral do local, tendo-se confirmado dados previamente 

analisados e recolhidos. 

4.3.3.2. Caracterização Pedológica 

A carta de solos do Atlas de Ambiente (DGA, 1971) foi elaborada a partir da Carta dos Solos de Portugal à escala 

1:1 000 000, da autoria de J . Carvalho Cardoso, M. Teixeira Bessa e M. Branco Marado. Com base na análise 

efectuada a este documento verifica-se que os solos existentes na área em estudo são solos Podzolizados. 

Os solos podzolizados são solos evoluídos, com horizonte eluvial A2 nítido. Podem ser Hidromórficos ou não, e 

podem ter surraipa ou não. São solos modernos, pobres, derivados de materiais de acumulação (areias), não 

agregados, por vezes muito ácidos, com uma fraca capacidade de retenção de água e fertilidade reduzida a média.  

Estes solos aparecem nas regiões arenosas sujeitas à influê ncia do mar, nomeadamente em zonas onde existem 

materiais arenáceos do Pliocénico, do Pleistocénico e do Miocénico. No litoral entre a Figueira da Foz e a Nazaré, 

os solos podzolizados aparecem associados aos Regossolos (J oaquim Cerqueira, 1992). 
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Nos Podzóis, o processo de formação do solo predominante consiste na podzolização. Neste processo dá-se uma 

perda importante de sílica por destruição da parte mineral do complexo de absorção do horizonte A e a libertação 

duma certa quantidade de sesquióxidos que, juntamente com os colóides húmicos, migram para o horizonte B onde 

se acumulam. O complexo de absorção, cuja parte mineral é muitas vezes, mas nem sempre, principalmente 

constituída por caulinite, está sobretudo saturado por hidrogeniões, do que resulta uma forte acidez. O húmus 

presente é quase sempre do tipo "Mor", muito ácido e de decomposição lenta (in Solos de Portugal, ISA, secção de 

Agricultura, adapt. Carvalho Cardoso, 1965). 

A podzolização resulta da acidificação acentuada do húmus que leva à formação de grandes quantidades de 

compostos orgânicos solúveis ou pseudo-solúveis (sobretudo polifenóis e ácidos orgânicos) que se deslocam para a 

parte inferior do perfil. Estes compostos não só se apoderam de todo ou quase todo o ferro livre dos horizontes A1 e 

A2, mas provocam também a degradação química mais ou menos completa da parte mineral do complexo de 

absorção, libertando-se sílica e alumina que também migram. Os óxidos de ferro e de alumínio entram na forma de 

complexos com os compostos orgânicos solúveis que resistem à decomposição microbiana e são assim postos em 

movimento descendente (in Solos de Portugal, ISA, secção de Agricultura, adapt. Carvalho Cardoso, 1965). 

O solo da área afecta à instalação poderá ser classificado, maioritariamente, como pertencente à subordem dos 

Podzóis Hidromórficos (Aph). Segundo Carvalho Cardoso, estes solos formam-se em locais mal drenados em que 

existe uma toalha freática temporária ou permanente a uma certa profundidade. A deslocação descendente dos 

compostos húmicos é grandemente travada por aquela toalha. O horizonte A2 apresenta às vezes ainda apreciável 

teor de húmus. Os óxidos de ferro são em muitos casos pouco abundantes, mesmo no horizonte B, porque devido a 

encontrarem-se sobretudo no estado ferroso tendem a desaparecer do perfil. O horizonte glei subjacente, quando as 

águas subterrâneas são muito ácidas, apresenta poucas manchas ferruginosas e é muitas vezes pobre em ferro. 

Em climas com influê ncias atlânticas, como o que ocorre na região onde se insere a área em análise, é a elevada 

pluviosidade, associada a grande nebulosidade, que indirectamente favorece a podzolização. Esta, para ocorrer, 

necessita de ser auxiliada por outros factores ecológicos, tais como vegetação, rocha-mãe ou uma evolução 

especial do húmus florestal. 

Conclui-se assim que os podzóis atlânticos não são climáticos (só os boreais e os alpinos o são); resultam antes de 

uma degradação, sendo nestas regiões a podzolização um fenómeno localizado.  

Os podzóis atlânticos, muitas vezes empobrecidos por um processo de lavagem preparatório mais ou menos 

prolongado, são caracterizados pela presença dum "Mor inactivo" e o conjunto das suas propriedades pode tornar-

se muito desfavorável a toda a vegetação, com excepção das Ericáceas ou de certas resinosas muito pouco 

exigentes, como o pinheiro bravo; a maior parte das folhosas não encontra neles condições para viver. 

Nas regiões onde ocorre este tipo de solo, a vegetação é o agente activo da podzolização, uma vez que esta se dá 

apenas quando os rostos vegetais tê m elevada razão C/N, são pobres em elementos orgânicos hidro-solúveis e 

decompõem-se lentamente, dando origem a húmus bruto. A eficácia da vegetação está porém dependente da 

natureza da rocha-mãe, a qual pode facilitar ou contrariar a podzolização.  
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A permeabilidade e o teor em elementos alcalinos e sobretudo em alcalino-terrosos da rocha-mãe constituem, neste 

sentido, dois factores fundamentais. Os compostos orgânicos solúveis não actuam sobre os horizontes minerais a 

não ser que a sua infiltração se dê  profundamente; por outro lado, se o meio é pouco ácido, eles são rapidamente 

metabolizados ou neutralizados e perdem toda a sua eficácia; é portanto em areias, em arenitos mais ou menos 

grosseiros ou em rochas eruptivas bastante ácidas que, nestas regiões, se desenvolvem os Solos Podzolizados (in 

Solos de Portugal, ISA, secção de Agricultura, adapt. Carvalho Cardoso, 1965). 

4.3.3.3. Erosão do Solo 

Actualmente, o solo da zona em estudo encontra-se numa situação física que permite por si só atenuar os efeitos 

potenciais de erosão que este tipo de solo (podzols) pode apresentar, devido à impermeabilização do solo pela 

implantação da instalação avícola.  

De um modo geral, os solos com elevada percentagem de componente arenosa apresentam naturalmente elevada 

susceptibilidade aos processos erosivos (fenómenos de arrastamento, saltação e suspensão), nomeadamente no 

que se refere à erosão eólica (potenciada pela ausê ncia de coberto vegetal) e ao desmoronamento de massas 

quando intervencionadas transversalmente (operações que envolvem grandes movimentos de terras), devido à 

característica instável das vertentes então criadas. 

Na estação chuvosa, quando o solo aumenta o seu peso específico pela acção da pressão da água, é potenciada a 

ocorrê ncia de derrocadas de massas arenosas em direcção à base. Na estação seca, a acção erosiva do vento é 

facilitada pela considerável desagragação dos elementos e partículas arenosas característica deste tipo de solo, 

tendendo a acção eólica a transportar elevados quantitativos deste elementos, ocorrendo um aplanar do topo de 

elevações do terreno exposto. 

De acordo com a carta de Capacidade de Uso do Solo apresentada no Atlas do Ambiente (Agê ncia Portuguesa do 

Ambiente, 2009) a área em estudo encontra-se classificada com a classe E – Limitações severas. Esta classe, de 

acordo com a nota explicativa da Carta de Capacidade de Uso do Solo do IHERA/DSRNAH/DS, tem como principais 

características: riscos de erosão muito elevados; não susceptível de utilização agrícola; severas a muito severas 

limitações para pastagens, matos e exploração florestal ou servindo apenas para vegetação natural, floresta de 

protecção ou de recuperação ou nã o susceptível de qualquer utilização. 

Tendo em conta a implantação da instalação avícola, assim como o tipo de morfologia presente, considerou-se que 

a zona em análise apresenta um índice de erodibilidade do solo moderado, um índice de erosividade de precipitação 

elevado e um risco de erosão potencial e actual moderado. 

4.3.3.4. Uso Actual do Solo 

Para a caracterização do uso actual do solo na área em estudo, procedeu-se numa primeira fase à análise de 

fotografias aéreas à escala 1:40 000 (fotografia aérea, abrangendo as localidades de Casal Seiça e Carvalhais, 

SNIG 1995) e de informação bibliográfica e cartográfica, nomeadamente: 
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- Carta de Ocupação do Solo de Portugal Continental de 1990, produzida pelo CNIG à escala 1:25 000; 

- Carta CORINE Land Cover - à escala 1:100 000 de 1985; 

- Carta com o uso do solo segundo o Plano Director Municipal da Figueira da Foz, à escala 1:25 000, produzida 

pela CM da Figueira da Foz. 

Numa 2ª fase, efectuou-se um levantamento de campo na área considerada que permitiu dissipar ou esclarecer 

algumas questões. A análise da informação anterior permitiu identificar os seguintes usos na área envolvente: 

-  Áreas florestais, onde predomina a exploração florestal de folhosas (eucaliptos) e resinosas (pinheiro 

bravo e o pinheiro manso); 

-  Áreas agrícolas, áreas pertencentes às ocupações agrícolas (culturas anuais de sequeiro, prados 

permanentes, áreas de regadio e pomares) associadas aos tecidos urbanos de Sampaio e Carvalhais; 

-  Áreas artificializadas, associadas a vias de comunicação (estrada IC1), a indústrias (central eléctrica e 

Soporcel) e a tecidos urbanos (povoações de Sampaio, Casal Seiça, Cagarata e Carvalhais). 

De entre estes usos, verifica-se a predominância das áreas artificializadas (Soporcel, Celbi e Central Eléctrica). 

Existe também uma vasta área florestal, destacando-se as plantações florestais em monocultura de pinheiro-bravo 

(Pinus pinaster) e de eucalipto (Eucalyptus globulus). 
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4.3.4. RECURSOS BIOLÓGICOS 

A caracterização da flora e fauna da área da unidade de produção avícola de Casal de Seiça, teve como base os 

elementos recolhidos durante o levantamento de campo, assim como a cartografia disponível e elementos 

bibliográficos anteriormente publicados. 

Acrescenta-se ainda que a propriedade em estudo não se insere na Rede Nacional de Áreas Protegidas, constituída 

pelas áreas protegidas classificadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho e dos respetivos 

diplomas regionais de classificação.  

4.3.4.1. Metodologia 

4.3.4.1.1. Flora 

A caracterização da comunidade florística da área de influê ncia da unidade de produção avícola de Casal de Seiça 

iniciou-se com uma revisão bibliográfica para referenciação dos taxa de ocorrê ncia provável na região. De seguida, 

foram realizados os trabalhos de campo. Assim, no dia 5 de J aneiro de 2016 o terreno em estudo foi explorado, 

permitido o reconhecimento das manchas de coberto vegetal e das espécies existentes. A identificação foi realizada 

com o recurso às Floras de Referê ncia e aos Herbários da Faculdade de Ciê ncias e Tecnologia da Universidade de 

Coimbra e da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. A nomenclatura encontra-se de acordo com a Flora 

Ibérica (Castroviejo et al., 1986-2001) e a Nova Flora de Portugal (Franco, 1971; 1984; Franco & Rocha Afonso, 

1994; 1998). A lista de plantas vasculares inventariadas é apresentada na secção 2.2.1. 

Para além da identificação das espécies vegetais, procurou-se associar os elementos florísticos observados aos 

diferentes tipos de habitats definidos no Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, transposição da Directiva Habitats 

(92/43/CEE), de 21 de Maio de 1992, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro. As 

espécies identificadas foram também confrontadas com os Anexos II e IV da mesma Directiva, quantificando-se 

desse modo a relevância conservacionista da área sujeita a intervenção. 

4.3.4.1.2. Fauna 

Para a elaboração das listagens relativas à fauna local efectuou-se também uma compilação bibliográfica das 

espécies de vertebrados ocorrentes na região. A informação recolhida baseia-se nas seguintes publicações: 

Palmeirim & Rodrigues (1992) e MacDonald & Barret (2002) para os mamíferos, em Equipa Atlas (2008) e Bruun et 

al. (1995) para as aves, e por fim, em Loureiro et al. (2008) para os répteis e anfíbios.  

O levantamento de campo, realizado no dia 5 de J aneiro de 2016, permitiu procurar indícios da presença de 

espécies de anfíbios, répteis, aves e mamíferos com base em observação directa ou por identificação de dejectos, 

pegadas, tocas, galerias e restos de alimentação na propriedade em causa e na respectiva área de afectação. As 

vias de acesso ao local foram também monitorizadas para averiguar a possível existê ncia de cadáveres. 
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A propriedade em análise foi avaliada em termos de conservação com base no catálogo faunístico e considerando: 

-  Decreto-lei n.º 103/80, de 11 de Outubro, transposição para a legislação nacional da Convenção de Bona. 

-  Decreto-Lei n.º 316/89, de 22 de Setembro, transposição para a legislação nacional da Convenção de Berna. 

-  O estatuto de conservação das diferentes espécies de acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados de 

Portugal (Cabral et al., 2005). 

-  O Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, Anexo I, transposição da Diretiva Aves (79/409/CEE), de 2 de Abril de 

1979, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro. 

-  O Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, Anexos B-II e B-IV, transposição da Diretiva Habitats (92/43/CEE), de 

21 de Maio de 1992, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro. 

As categorias de estatuto de conservação, apresentadas no Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et 

al., 2005), de acordo com as sugestões da União Internacional da Conservação da Natureza, são as seguintes: 

extinto, extinto na natureza, criticamente em perigo, em perigo, vulnerável, quase ameaçado, pouco preocupante, 

informação insuficiente, não avaliado. 

O Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, transpôs para a legislação nacional as Diretivas Habitats (92/43/CEE) e 

Aves (79/409/CEE), referentes à conservação de todas as espécies de aves que vivem naturalmente no estado 

selvagem no território dos Estados-membros e à conservação dos habitats  naturais e da fauna e flora selvagens. 

Os Anexos do referido diploma considerados neste trabalho são os seguintes: 

-  A-I  – espécies de aves de interesse comunitário cuja preservação requer a designação de zonas de 

protecção especial; 

-  B-II – espécies animais e vegetais de interesse comunitário cuja conservação exige a designação de zonas 

especiais de conservação; 

-  B-IV – espécies animais e vegetais de interesse comunitário que exigem uma proteção rigorosa; 

Por sua vez, a Convenção de Berna, ratificada pelo Decreto-Lei n.º 95/81, tem por finalidade a conservação da flora 

e fauna selvagens e dos habitats naturais. O seu Anexo II engloba as espécies estritamente protegidas e o seu 

Anexo III as espécies protegidas. 

A Convenção de Bona, aprovada para ratificação pelo Decreto-Lei 103/80, apresenta dois Anexos. No seu Anexo I 

estão incluídas as espécies migradoras ameaçadas. No seu Anexo II, encontram-se as espécies migradoras cujo 

estado de conservação é desfavorável e cuja conservação e gestão exigem a conclusão de acordos internacionais, 

bem como aquelas cujo estado de conservação beneficiaria de forma significativa da cooperação resultante de um 

acordo internacional. 

4.3.4.2. Listagens 
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4.3.4.2.1. Flora  

Para a área correspondente à área da instalação avícola de Casal de Seiça e sua envolvente foram descritos 113 

taxa de plantas vasculares com ocorrê ncia provável, tendo sido  confirmados in situ 29 deles. As espécies 

mencionados na Directiva Habitats são alvo de maior protecção pela legislação nacional através dos anexos B-II e 

B-IV do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, com as modificações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 

24 de Fevereiro. Contudo, nenhuma espécie de ocorrê ncia provável ou confirmada na área de estudo se encontra 

listada na Directiva Habitat. 

Do ponto de vista biológico, trata-se de um terreno empobrecido, característico de eucaliptais. Os eucaliptos 

(Eucalyptus globulus) e acácias (Acacia longifolia) são as espécies de maiores dimensões que caracterizam o 

coberto vegetal da área em análise. O estrato arbustivo é dominado por tojo (Ulex minor) e urze (Calluna vulgaris), 

enquanto o trevo-azedo (Oxalis pes-caprae) e diversas Poaceae existem em abundância nas zonas do terreno sem 

espécimes de grande porte. 

A listagem seguinte compreende as espécies cuja presença foi confirmada no terreno, assim como a flora de 

possível ocorrê ncia. 

Divisão PTERIDOPHYTA 

Classe Polypodiopsida 

Ordem Polypodiales  

Família Dennstaedtiaceae 

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn var. aquilinum 

Divisão SPERMATOPHYTA  

Sub-divisão Coniferophytina 

Classe Pinopsida 

Família Pinaceae 

Pinus pinaster Aiton 

Sub-divisão Magnoliophytina 

Classe Magnoliopsida 

Família Amaranthaceae  

Chenopodium album L. 

Família Anacardiaceae 

Pistacia lentiscus L. 

Família Apiaceae 

Foeniculum vulgare L. 

Família Araliaceae 

Hedera hibernica (G.Kirchn.) Bean 
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Família Asparagaceae 

Urginea maritima (L.) Baker 

Família Asteraceae 

Andryala integrifolia L. 

Aster squamatus (Spreng.) Hieron 

Bellis perennis L. 

Picris echioides L. 

Dittrichia viscosa (L.) Greuter   

Cichorium intybus L. 

Calendula arvensis L. 

Carduus tenuiflorus Curtis 

Carlina hispanica Lam. 

Cirsium arvense (L.) Scop.    

Cheirolophus sempervirens (L.) Pomel 

Cheirolophus sempervirens (L.) Pomel 

Coleostephus myconis (L.) Rchb.f. 

Conyza canadensis (L.) Cronquist    

Crepis vesicaria L. subsp. taraxacifolia (Thuill.) Thell.     

Galactites tomentosus Moench    

Galinsoga parviflora Cav. 

Hypochaeris radicata L. 

Lapsana communis L. subsp. communis 

Leontodon taraxacoides (Vill.) Mérat 

Mantisalca salmantica (L.) Briq. & Cavill. 

Pallenis spinosa (L.) Cass. subsp. spinosa 

Pulicaria odora (L.) Rchb.    

Scolymus hispanicus L. 

Senecio jacobaea L. 

Sonchus oleraceus L. 

Tolpis barbata (L.) Gaertn. 

Urospermum picroides (L.) F.W.Schmidt    

Família Boraginaceae 

Glandora diffusa (Lag.) D.C. Thomas 

Família Brassicaceae 

Arabidopsis thaliana var. thaliana 

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. 

Cardamine hirsuta L. 

Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss. 
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Raphanus raphanistrum L. subsp. raphanistrum 

Rapistrum rugosum (L.) All. 

Família Campanulaceae 

Campanula erinus L. 

Família Caryophyllaceae 

Cerastium glomeratum Thuill. 

Silene gallica L. 

Stellaria media (L.) Vill. 

Família Cistaceae 

Cistus monspeliensis L. 

Cistus salviifolius L. 

Família Convolvulaceae 

Convolvulus arvensis L. 

Família Cucurbitaceae 

Bryonia dioica J acq. 

Família Dipsacaceae 

Scabiosa atropurpurea L. 

Família Ericaceae 

Calluna vulgaris (L.) Hull 

Erica cinerea L. 

Família Euphorbiaceae 

Euphorbia peplus L. 

Família Fabaceae 

Acacia longifolia (Andrews) Willd. 

Cytisus striatus (Hill) Rothm. 

Trifolium angustifolium L. 

Trifolium dubium Sibth.    

Vicia sativa L. subsp. sativa 

Ulex minor Roth 

Família Geraniaceae 

Geranium purpureum Vill. 

Família Lamiaceae 

Calamintha nepeta (L.) Savi subsp. nepeta 

Clinopodium vulgare L. 

Lamium amplexicaule L. 
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Lavandula stoechas L. subsp. stoechas    

Melissa officinalis L. 

Mentha suaveolens Ehrh. 

Origanum vulgare L. subsp. virens (Hoffmanns. & Link) Bonnier & Layens 

Stachys arvensis (L.) L. 

Stachys ocymastrum (L.) Briq. 

Família Malvaceae 

Lavatera cretica L. 

Malva sylvestris L. 

Família Myrtaceae 

Eucalyptus globulus Labill. 

Myrtus communis L. 

Família Orobanchaceae 

Orobanche hederae Vaucher ex Duby 

Família Oxalidaceae 

Oxalis corniculata L. 

Oxalis pes-caprae L. 

Família Papaveraceae 

Fumaria officinalis L. 

Papaver rhoeas L. 

Família Phytolaccaceae 

Phytolacca americana L. 

Família Plantaginaceae  

Kickxia spuria (L.) Dumort. subsp. integrifolia (Brot.) R.Fern.     

Misopates orontium (L.) Raf. 

Plantago coronopus L. 

Plantago lanceolata L. 

Veronica arvensis L. 

Família Polygonaceae 

Polygonum aviculare L. 

Rumex crispus L. 

Rumex bucephalophorus L. 

Família Portulacaceae 

Portulaca oleracea L. 

Família Primulaceae 

Anagallis arvensis L. 
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Família Rosaceae 

Potentilla anglica Laichard. 

Rubus ulmifolius Schott var. ulmifolius 

Família Santalaceae 

Osyris alba L. 

Família Scrophulariaceae  

Verbascum sinuatum L. 

Família Solanaceae 

Datura stramonium L. 

Solanum nigrum L. 

Família Urticaceae 

Parietaria judaica L. 

Urtica membranacea Poir. 

Família Valerianaceae 

Centranthus calcitrapae var. calcitrapae 

Família Verbenaceae 

Verbena officinalis L. 

Classe Liliopsida 

Família Araceae 

Arum italicum Mill. subsp. italicum  

Família Cyperaceae  

Mentha pulegium Desf. 

Família Poaceae 

Aegilops geniculata Roth 

Arundo Donax L. 

Aegilops geniculata Roth 

Briza maxima L. 

Briza minor L. 

Bromus diandrus Roth 

Bromus hordeaceus L. 

Bromus tectorum L. 

Cynodon dactylon (L.) Pers.    

Digitaria sanguinalis (L.) Scop. 

Paspalum dilatatum Poir. 

Piptatherum miliaceum subsp. miliaceum 
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É importante referir que a maioria das espécies aqui incluídas tem um carácter generalista, com grande elasticidade 

adaptativa. Incluem-se listadas também espécies que requerem nichos ecológicos mais específicos e que não se 

encontrarão facilmente na área de estudo, uma vez que se trata de uma propriedade já intervencionada, não 

oferecendo condições necessárias à sua presença. 

4.3.4.2.2. Fauna 

Na zona da unidade de produçã o avícola de Casal de Seiça foram identificados 78 espécies de vertebrados com 

ocorrê ncia provável, distribuídas pelas classes de anfíbios (3 espécies), répteis (4 espécies), aves (46 espécies) e 

mamíferos (25 espécies). 

4.3.4.2.2.1. Anfíbios 

Para a área em estudo estão referenciadas 3 espécies de anfíbios com ocorrê ncia provável, em representação de 3 

famílias distintas (Loureiro et al., 2008). A proximidade a massas de água, permanentes ou temporárias, é muitas 

vezes vital para a alimentação, reprodução e/ou sobrevivê ncia de muitas espécies desta classe de vertebrados. 

Deste modo, a ausê ncia de cursos de água, charcos, lagoas ou prados húmidos na área de estudo explica o 

número reduzido de espécies que aí podem ocorrer. Durante o trabalho de campo não foi confirmada a presença de 

nenhuma espécie de anfíbios. 

Nenhuma das espécies listada é considerada de interesse comunitário e com necessidade de protecção rigorosa de 

acordo com o Anexo B-IV do Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro, que transpõe as Directivas 92/43/CEE e 

79/409/CEE para o direito interno. Na revisão do Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal a sua situação 

conservacionista é considerada de “pouco preocupante” (Cabral et al., 2005).  

AMPHIBIA 

Família Bufonidae 

Bufo bufo (Sapo-comum)  

Família Ranidae 

Rana perezi (Rã -verde)  

Família Salamandridae 

Salamandra salamandra (Salamandra-de-pintas-amarelas) 

4.3.4.2.2.2. Répteis 

Foram assinaladas 4 espécies de répteis com ocorrê ncia provável na zona envolvente à unidade de produção 

avícola de Casal de Seiça, distribuídas por 2 famílias distintas (Loureiro et al., 2008). Nenhuma das espécies é 

considerada de interesse comunitário e com necessidade de protecção rigorosa no Anexo B-IV do Decreto-Lei n.º 

49/2005, de 24 de Fevereiro, que transpõe as Directivas 92/43/CEE e 79/409/CEE para o direito interno.  
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Porém, no Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal está atribuído o estatuto de “vulnerável” à víbora-cornuda 

(Vipera latastei) (Cabral et al., 2005). No que respeita às restantes espécies a sua situação conservacionista é 

classificada de “pouco preocupante” (Cabral et al., 2005). 

A perda e a degradação dos seus habitats por acção antropogénica constitui o principal factor de ameaça para as 

populações destes reptéis. No entanto, a maioria das espécies referenciadas para a zona em análise apresenta uma 

ampla distribuição a nível nacional, podendo mesmo ocupar um diversificado leque de habitats. Assim, o impacto de 

actividades humanas sobre os habitats destas espécies não as ameaça globalmente. 

REPTILIA 

Família Lacertidae  

Psammodromus algirus (Lagartixa-do-mato) 

Psammodromus hispanicus (Lagartixa-do-mato-ibérica)  

Podarcis hispanica (Lagartixa-ibérica) 

Família Viperidae  

Vipera latastei (Víbora-cornuda) 

4.3.4.2.2.3. Aves 

A listagem elaborada para a zona de estudo inclui 46 espécies de aves de ocorrê ncia possível, com um alargado 

leque de preferê ncias ambientais. Algumas das espécies referenciadas para a área de influê ncia do projecto são 

consideradas “vulneráveis” (Cabral et al., 2005) e/ou constantes da Directiva Aves.  

Para efeitos conservacionistas merecem destaque as espécies milhafre-preto (Milvus migrans), cotovia-pequena 

(Lullula arborea), noitibó (Caprimulgus europaeus), cegonha-branca (Ciconia ciconia) e tentilhão (Fringilla coelebs) 

que estão incluídas no Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro, Anexo A-I, que define as espécies de aves de 

interesse comunitário cuja conservação requer a designação de zonas de protecção especial.  

No entanto, a propriedade não é essencial para a nidificação destas espécies, visto que estas apenas surgem de 

forma esporádica no terreno de estudo. Sendo assim, a propriedade não é considerada essencial nem estratégica 

para a conservação das espécies listadas. 

AVES 

Família Accipitridae  

Milvus migrans (Milhafre-preto) 

Família Alaudidae 

Alauda arvensis (Laverca) 

Galerida cristata (Cotovia-de-poupa) 

Lullula arborea (Cotovia-pequena)  
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Família Apodidae 

Apus apus (Andorinhão-preto) 

Família Ardidae 

Bubulcus ibis (Garça-boieira) 

Família Caprimulgidae 

Caprimulgus europaeus (Noitibó)  

Família Certhidae 

Certhia brachydactyla (Trepadeira-comum) 

Família Ciconiidae 

Ciconia ciconia (Cegonha-branca)  

Família Cisticolidae 

Cisticola juncidis (Fuinha-dos-juncos) 

Família Columbidae 

Columba livia (Pombo-da-rocha) 

Streptopelia decaocto (Rola-turca) 

Família Corvidae 

Corvus corone (Gralha-preta)  

Garrulus glandarius (Gaio) 

Pica pica (Pega) 

Família Emberizidae 

Miliaria calandra (Trigueirão) 

Família Estrildidae 

Estrilda astrild (Bico-de-lacre) 

Família Falconidae 

Falco tinnunculus (Peneireiro-vulgar) 

Família Fringillidae 

Carduelis cannabina (Pintarroxo) 

Carduelis chloris (Verdilhão) 

Carduelis carduelis (Pintassilgo) 

Carduelis spinus (Lugre) 

Fringilla coelebs (Tentilhão)  

Serinus serinus (Chamariz) 

Família Hirundinidae 

Delichon urbica (Andorinha-dos-beirais)  

Hirundo rustica (Andorinha-das-chaminés) 
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Família Laridae 

Larus ridibundus (Guincho) 

Família Motacillidae 

Anthus pratensis (Petinha-dos-prados) 

Motacilla alba (Alvéola-branca) 

Família Paridae 

Parus ater (Chapim-preto) 

Parus cristatus (Chapim-de-poupa) 

Parus major (Chapim-real) 

Família Passaridae 

Passer domesticus (Pardal-comum) 

Família Phasianidae 

Alectoris rufa (Perdiz-comum) 

Família Phylloscopidae 

Phylloscopus collybita (Felosa-comum) 

Família Picidae 

Dendrocopos major (Pica-pau-malhado-grande) 

Picus viridis (Peto-verde) 

Família Regulidae 

Regulus ignicapillus (Estrelinha-real) 

Família Strigidae 

Strix aluco (Coruja-do-mato) 

Família Sturnidae 

Sturnus unicolor (Estorninho-preto) 

Sturnus vulgaris (Estorninho-malhado) 

Família Sylviidae 

Sylvia melanocephala (Toutinegra-de-cabeça-preta) 

Família Troglodytidae 

Troglodytes troglodytes (Carriça) 

Família Turdidae 

Turdus merula (Melro-preto) 

Turdus viscivorus (Tordeia) 

Família Tytonidae 

Tyto alba (Coruja-das-torres) 
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4.3.4.2.2.4. Mamíferos 

Para a área envolvente à instalação avícola de Casal de Seiça estão referenciadas 25 espécies de mamíferos, 

assinaladas mediante a recolha dos elementos bibliográficos disponíveis. Destaca-se a presença de 2 endemismos 

ibéricos: o musaranho-de-dentes-vermelhos (Sorex granarius) e o rato-das-hortas (Mus spretus). Nenhum dos taxon 

inventariados figura nos Anexos B-II e B-IV do Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro.  

Na revisão do Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal estão incluídas 3 destas espécies (Cabral et al., 2005). 

Ao coelho-bravo (Oryctolagus cuniculus) está atribuído o estatuto de “quase ameaçado” devido ao acentuado 

decréscimo de população nos últimos anos devido à mixomatose. O toirão (Mustela putorius) e o musaranho-de-

dentes-vermelhos (Sorex granarius) surgem na categoria “informação suficiente”, não se considerando de qualquer 

forma ameaçados. As restantes espécies referenciadas não estão incluídas no referido Livro Vermelho.  

Apesar da exploração da instalação avícola poder causar perturbação a locais de alimentaçã o ou repouso de 

algumas das espécies listadas, a propriedade não é considerada, nem essencial nem estratégica para a sua 

conservação. 

MAMMALIA 

Família Canidae 

Vulpes vulpes (Raposa) 

Família Erinaceidae  

Erinaceus europaeus (Ouriço-cacheiro) 

Família Herpestidae 

Herpestes ichneumon (Sacarrabos) 

Família Leporidae  

Oryctolagus cuniculus (Coelho-bravo) 

Lepus granatensis (Lebre) 

Família Muridae 

Apodemus sylvaticus (Ratinho-do-campo)  

Arvicola sapidus (Rato-de-água)  

Arvicola terrestris (Rato-dos-lameiros)  

Microtus agrestis (Rato-do-campo-de-rabo-curto) 

Microtus lusitanicus (Rato-cego) 

Mus domesticus (Ratinho-caseiro) 

Mus spretus (Ratinho-ruivo) 

Rattus norvegicus (Ratazana-castanha) 

Rattus rattus (Ratazana-preta) 

Família Mustelidae 

Martes foina (Fuinha) 
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Meles meles (Texugo) 

Mustela putorius (Toirão)  

Mustela nivalis (Doninha)  

Família Soricidae 

Crocidura russula (Musaranho-de-dentes-brancos) 

 Sorex granarius (Musaranho-de-dentes-vermelhos) 

Família Suidae 

Sus scrofa (J avali) 

Família Talpidae  

Talpa occidentalis (Toupeira) 

Família Vespertilionidae 

Eptesicus serotinus (Morcego-hortelão) 

Pipistrellus pipistrellus (Morcego-anão) 

Família Viverridae 

Genetta genetta (Geneta) 
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4.3.5. PAISAGEM 

4.3.5.1. Definição e Metodologia 

O termo paisagem pode ser definido como o conjunto das características visuais de cada ambiente, enquadrando as 

diversas perspectivas existentes e englobando os factores naturais e culturais que o constituem. A paisagem 

funciona como um sistema complexo e dinâmico resultante das interacções entre factores 

estruturantes/morfológicos (clima, solos, relevo, hidrologia, uso do espaço, geologia, coberto vegetal) e factores 

circunstanciais (condicionados essencialmente pelo uso do território), que permitem demarcar as suas principais 

características (estruturais, ecológicas e cénicas).  

Deste modo, a interacção de todos os elementos presentes num dado local, resulta numa expressão visual que 

determina e é determinada pela ecologia, factores culturais, emotivo-sensoriais e socioeconómicos conferindo a 

cada paisagem uma identidade própria, que pode ser vista por cada observador num determinado momento, 

segundo a sua própria percepção e os seus interesses específicos. 

Para uma caracterização adequada da paisagem é necessária uma descrição global da sua estrutura e organização, 

do seu aspecto visual e cénico e dos padrões específicos de organização do território, bem como um 

enquadramento na região envolvente, permitindo a identificação de áreas estrutural e funcionalmente idê nticas, 

designadas unidades homogéneas de paisagem (UHP).  

No contexto da caracterização do descritor paisagem da área de influê ncia da instalação avícola de Casal de Seiça, 

a identificação das UHP foi efectuada com base na análise integrada dos factores constituintes da paisagem, em 

informações recolhidas durante o levantamento de campo, e na análise visual de fotografias aéreas e da paisagem 

no local. Foi também efectuado um enquadramento à escala regional, mais abrangente, assim como à escala local, 

fazendo uma análise da estrutura e organização da paisagem na área em estudo. 

4.3.5.2. Enquadramento Regional 

O enquadramento regional da área em estudo possibilita uma melhor compreensão da organização estrutural da 

paisagem no local, auxiliando na correcta avaliação dos potenciais impactes referentes à existê ncia da instalação 

avícola. 

A propriedade em questão localiza-se na freguesia de Marinha das Ondas, que integra o concelho da Figueira da 

Foz, e que por sua vez pertence ao distrito de Coimbra. O terreno em estudo insere-se, no contexto nacional, na 

unidade de paisagem de Coimbra e Baixo Mondego, delimitada a jusante pela cidade da Figueira da Foz. A nível 

regional, o concelho apresenta um mosaico de áreas florestais, agroflorestais, populacionais e industriais que se 

traduz numa paisagem de relevo suave.  
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4.3.5.3. Estrutura e Organização da Paisagem Local 

A análise visual de fotografias aéreas e as informações recolhidas durante o levantamento de campo, permitiu 

identificar 3 UHP a nível local: área de produção florestal (eucaliptal); área industrial (estruturas industriais e de 

armazenagem); área agrícola (pequenas explorações agrícolas integradas em zonas com habitação de baixa 

densidade). 

A Figura 1 apresenta o enquadramento da propriedade afeta ao projeto em análise. Como é possível constatar, a 

unidade de produção avícola de Casal de Seiça insere-se numa UHP com características de produção florestal, 

nomeadamente de eucalipto. Numa envolvente próxima, o tipo de ocupação do solo é maioritariamente rural.  

A Este e a Sul os limites desta UHP são definidos pelos aglomerados de várias povoações (e.g., Casal de Seiça, 

Cagarata, Marinha das Ondas, Franco, Carvalhais) e terrenos de exploração agrícola. A Oeste, a UHP onde se 

insere a área em estudo está confinada por uma unidade industrial, mais precisamente pela Soporcel – Sociedade 

Portuguesa de Papel. Não há registo de qualquer linha de água junto à propriedade. 

 

FIGURA 4.23. PROPRIEDADE DE CASAL DE SEIÇA (VERMELHO), INTEGRADA NUMA UHP DE CARACTERÍSTICAS DE 

PRODUÇÃO FLORESTAL (VERDE). NA ÁREA ENVOLVENTE ENCONTRAM-SE TAMBÉM UHP DE CARACTERÍSTICAS 

INDUSTRIAL (AZUL) E AGRÍCOLA (AMARELO). (FONTE: GOOGLE EARTH) 

4.3.5.4. Análise da Paisagem Local 

A análise da paisagem focou-se na UHP de produção florestal na qual a propriedade de Casal de Seiça está 

integrada, considerando os seus factores característicos, bem como a estrutura, organização e o resultado visual e 

cénico da paisagem como um todo.  
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É importante referir o carácter subjectivo desta abordagem, uma vez que é realizada segundo a percepção e 

interesses específicos de cada observador. Resumindo, avaliou-se a qualidade da paisagem segundo as 

características visual, ecológica e cultural, discutidas a seguir. A sensibilidade da paisagem foi também 

estabelecida. 

4.3.5.4.1. Qualidade Visual 

A descrição e avaliação das características cénicas que conferem a cada paisagem uma identidade própria é 

resultante da análise da qualidade visual da paisagem. Esta identidade resulta da interacção de factores de carácter 

estruturante e morfológico, onde se inclui o clima, solos, relevo, hidrologia, uso do espaço, geologia e coberto 

vegetal e factores circunstanciais, resultantes do uso de território.  

Além disso, a qualidade visual assenta em factores subjectivos como a sensibilidade e o interesse do avaliador, hora 

e condições climatéricas no dia da observação, entre outros.  

Para a presente área de intervenção, a análise da qualidade visual foi baseada nos parâmetros que identificam a 

UHP identificada, tanto a nível estrutural como organizacional, na sua estrutura visual e na harmonia funcional 

espacial. Desta avaliação, conclui-se que a qualidade visual da paisagem é considerada média/reduzida uma vez 

que se trata de uma área já impactada por actividades humanas (área de produção florestal) e instalações 

industriais. 

4.3.5.4.2. Ecologia 

Para uma avaliação da paisagem correcta e precisa é fundamental a inclusão da análise ecológica, identificando 

possíveis alterações à UHP existente decorrentes da realização do projecto de ampliação da instalação avícola.  

Após uma cuidada avaliação na área de estudo, verificou-se a existê ncia de impactes de dimensão considerável 

como consequê ncia da introdução de matas de produção de eucalipto (Eucalyptus globulus), restando muito pouco 

do coberto vegetal natural da região. Aliado a este factor, a presença de focos industriais na área envolvente bem 

como de explorações agrícolas pontuais em regime de policultura de baixa produção, contribuiu também para o 

empobrecimento dos sistemas ecológicos existentes.  

Estes impactes levam a uma diversidade reduzida, que se traduz em pouca potencialidade quer de refúgio, quer de 

alimentação para a fauna local. Desta forma, não existem elementos de relevância conservacionista, atribuindo à 

área em análise um valor médio/reduzido do ponto de vista da funcionalidade ecológica. 

4.3.5.4.3. Valor Cultural 

O valor cultural de uma paisagem reflecte a importância desse espaço em termos culturais, quer do ponto de vista 

cénico, com integração na paisagem de elementos humanizados, quer em termos históricos, com a integração na 

paisagem de elementos que exprimam o uso daquele espaço ao longo dos tempos pelo homem. 
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Devido à inexistê ncia de elementos culturais na área de influê ncia da unidade de produção avícola de Casal de 

Seiça, considera-se que esta apresenta reduzido valor cultural. 

4.3.5.4.4. Sensibilidade Visual da Paisagem 

A paisagem da área de influê ncia do projeto em estudo foi analisada em termos de absorção visual, resistê ncia e 

resiliê ncia ecológica, permitindo avaliar a sua capacidade de suportar a unidade de produção avícola sem alteração 

da qualidade visual, ecológica ou cultural da paisagem circundante. 

4.3.5.4.5. Absorção Visual 

A capacidade de absorção visual da paisagem corresponde à aptidão que uma paisagem apresenta para absorver, 

integrar ou disfarçar modificações decorrentes das actividades humanas, de forma a preservar a sua qualidade e 

carácter visual. 

Na determinação da capacidade de absorção visual da propriedade em questão foram avaliados os seguintes 

parâmetros (ainda que com algum grau de subjectividade): forma/morfologia, uso do solo e visualização. Da análise 

destas características na área de influê ncia do projecto, verificou-se uma capacidade de absorção média, resultado 

da pouca exposição ao observador, conseguida pela envolvê ncia do coberto vegetal constituído por árvores de 

grande porte (eucaliptos e pinheiros).  

4.3.5.4.6. Resistê ncia e Resiliê ncia Ecológica 

A resistê ncia e resiliê ncia ecológica de um sistema são dois parâmetros de avaliação da sensibilidade visual que 

avaliam a capacidade de um sistema de suportar e recuperar perante uma ou várias alterações introduzidas. A 

resistê ncia ecológica avalia a capacidade de um sistema de suportar uma variação, quer causada por intervenção 

humana, quer por eventos extremos naturais (como incê ndios ou cheias), enquanto a resiliê ncia mede a capacidade 

de um sistema regressar à sua condição inicial após uma alteração, ou seja, é medida em função do tempo que 

demorará a regressar a uma situação de equilíbrio.  

A área em estudo apresenta uma resistê ncia ecológica média, uma vez que é constituída por espécies abundantes 

na região e apresenta baixa diversidade, sem qualquer registo de espécies consideradas sensíveis do ponto de 

vista ecológico. Relativamente à resiliê ncia, como a área de intervenção, apresenta alguma capacidade de 

recuperação e restauração pode ser classificada como média. 

4.3.5.4.7. Resumo da Análise da Paisagem 

Apresenta-se no quadro 4.14, a síntese da análise da paisagem da área de influê ncia da instalação avícola de Casal 

de Seiça. 
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Quadro 4.14. ANÁLISE DA PAISAGEM NA ÁREA DE INFLUÂNCIA DA INSTALAÇÃO AVÍCOLA DA QUINTA CASAL DE SEIÇA. 

QUALIDADE DA PAISAGEM SENSIBILIDADE DA PAISAGEM 

Qualidade visual Ecologia Valor Cultural Absorção Visual Resistê ncia e Resiliê ncia 

Média Média/reduzida Reduzido Média Média 
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4.3.6. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

De acordo com a classificação do uso do solo atribuída na Carta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal da 

Figueira da Foz (com regulamento aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 42/94, de 28 de Abril, 

alterada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 100/03, de 8 de Agosto) a área de implantaçã o abrangida pela 

instalação avícola do Casal Seiça encontra-se classificada como espaço destinado à atividade pecuária.  

Este espaço destina-se predominantemente à atividade pecuária, nomeadamente edificação e infraestruturas 

inerentes e complementares da mesma, podendo ser admitidas outras ocupações compatíveis com o estatuto de 

solo rural. 

Os parâmetros de uso e ocupação do solo são: 

a) Percentagem máxima de superfície impermeabilizada: 50% 

b) Índice de utilização líquido ≤ 0,2 

c) Área mínima de estacionamento: um lugar por cada 75 m
2
 de superfície de pavimento e um lugar por cada 500 m

2
 

de superfície de pavimento para veículos pesados. O número total de lugares resultantes da aplicação dos critérios 

anteriores é acrescido de 20% para estacionamento público. 

3 - A gestão das infraestruturas privadas a construir deverá ficar a cargo dos promotores. 

4 – Os efluentes residuais industriais serão preferencialmente encaminhados para sistemas privados de recolha e 

tratamento (ETARI’s), podendo ser admitido o encaminhamento para sistemas de recolha privados (fossas sépticas 

estanques), devendo obedecer às seguintes regras, sem prejuízo das demais normas em vigor: 

a) quando o sistema privado a implementar seja uma ETARI, será admitido um dos dois níveis de tratamento a 

seguir descritos: 

a.1) pré-tratamento adequado dos efluentes residuais industriais, ficando as descargas na rede pública de 

drenagem de águas residuais domésticas sujeitas a prévia autorização da entidade gestora da rede pública de 

drenagem; 

a.2) tratamento total adequado dos efluentes residuais industriais - a água obtida poderá ser reutilizada ou 

descarregada nas linhas de água de drenagem natural mediante prévia autorização de entidade regional 

competente; 

b) Quando o sistema privado a implementar seja a fossa séptica estanque, as descargas dos efluentes residuais 

industriais nas ETAR’s públicas ficarão sujeitas a prévia autorizaçã o da respetiva entidade gestora; 

c) Em nenhum caso é permitida a descarga direta dos efluentes residuais industriais na rede de drenagem pública 

de águas residuais domésticas ou nas linhas de águas de drenagem natural. 

5 – Os efluentes residuais com características similares aos domésticos serão encaminhados para a rede pública de 

drenagem de águas residuais domésticas, quando esta exista, ou para um dos sistemas privados referidos no nº 
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anterior, quando não exista rede pública de drenagem de águas residuais domésticas, ficando sujeitos às condições 

definidas para esses sistemas. 

A instalação avícola do Casal Seiça apresenta um índice de utilização de 24,6%, aspeto que se apresenta em 

contradição face ao definido no Plano Diretor Municipal da Figueira da Foz, que define um índice de utilização 

máximo de 20%. Dada esta condição e de forma a regularizar a situação foi entregue um pedido de regularização ao 

abrigo do Decreto-lei n.º 165/2014, de 5 de Novembro. 

Relativamente à Carta de Condicionantes do Plano Diretor Municipal da Figueira da Foz, não foi detetada na área 

da implantação da instalação avícola, quaisquer condicionantes/servidões ou restrições de utilidade pública que 

sejam afetadas pela instalação avícola do Casal Seiça.  

Na envolvente próxima da propriedade verifica-se o predomínio do espaço florestal, constituído por áreas de floresta 

de produção (eucaliptais e pinhais) e espaço industrial (zona artificializada que faz parte integrante da unidade 

industrial Soporcel). 

A Portaria n.º 637/2009, de 9 de J unho (que estabelece as normas relativas às atividades avícolas), estabelece no 

artigo 4.º os requisitos para implantação deste tipo de estabelecimentos. De acordo com a referida norma, 

salientam-se os seguintes requisitos associados à ocupação do território: 

- Os estabelecimentos deverão estar distanciados pelo menos 200 m da periferia de outros estabelecimentos 

avícolas, centros de abate, fábricas de rações, explorações pecuárias e outros estabelecimentos autorizados 

que, pela sua natureza, possam pôr em perigo a saúde animal ou a saúde pública, não sendo esta regra 

aplicável aos centros de inspeção e classificação de ovos, quando fizerem parte integrante de uma 

exploração de produção de ovos; 

- As edificações das aves, fossas e locais de armazenagem de estrumes deverão estar distanciados dos 

pontos e linhas de água de modo a proteger a potabilidade da mesma, segundo o legalmente estipulado. 
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4.3.7. PATRIMÓNIO 

4.3.7.1. Introdução 

O presente trabalho constitui o relatório dos trabalhos de prospeção arqueológica decorridos no âmbito da 

elaboração do Estudo de Impacte Ambiental (EIA), na vertente patrimonial, desenvolvido com vista à regularização 

da instalação avícola da Quinta de Casal de Seiça. Esta instalação encontra-se já construída, estando atualmente 

em fase de regularização ao abrigo do decreto-lei n.º 165/2014, de 5 de novembro. 

Os trabalhos arqueológicos justificam-se pela necessidade de identificação de eventuais elementos patrimoniais, 

nas vertentes arqueológica, histórica e edificada, que se encontrem na área afecta à referida instalação, assim como 

de propor medidas minimizadoras a aplicar sobre esses elementos, caso os mesmos sofram impactes arqueológicos 

decorrentes da existê ncia da referida instalação.  

Os trabalhos de prospeção arqueológica foram devidamente autorizados pela DGPC, sendo executados pelo 

arqueólogo António Ginja, da empresa Munis, Trabalhos de Arqueologia, Lda., signatário do presente documento 

(anexo 14). O presente estudo arqueológico desenvolveu-se na propriedade Quinta de Casal de Seiça, no lugar de 

Casal de Seiça, pertencente à freguesia de Lavos, concelho de Figueira da Foz e distrito de Coimbra. 

4.3.7.2. Breve Descrição do Projeto 

O presente estudo incidiu sobre a área de um novo pavilhão avícola e edifício anexo, entretanto já edificados. 

J untos, o pavilhão avícola e o edifício anexo totalizam uma área edificada de 4.557 m
2
 (4.415,10 e 141,90 m

2
, 

respetivamente). Os dois edifícios juntaram-se a edifícios similares já existentes, que, por sua vez, totalizam uma 

área edificada de aproximadamente 6.911 m
2
, numa propriedade com cerca de 46.570 m

2
 de área total. 

 

FIGURA 4.24. PLANTA DO PROJECTO. ÁREA DO PAVILHÃO, À DIREITA, E DO EDIFÍCIO ANEXO, À ESQUERDA, A LARANJA. 
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Da área afetada pelos edifícios edificados, cerca de 1/4 foi sujeito a incidê ncia direta. Metade encontrava-se já 

edificada. A restante área encontra-se indiretamente afetada pela edificação dos edifícios visados.  

 

FIGURA 4.25. PLANTA DA ÁREA A AFECTAR. A VERMELHO: ÁREA EDIFICADA (PAVILHÃO À DIREITA, EDIFÍCIO ANEXO À ESQUERDA); 

A ROSA: ÁREA DE INCIDÂNCIA DIRECTA; A AMARELO: ÁREA DE INCIDÂNCIA INDIRECTA. 

4.3.7.3. Enquadramento Geográfico 

Situada no litoral atlântico, junto à foz do rio Mondego, a Figueira da Foz é desde há muito um importante centro 

turístico em Portugal. Das actividades que complementam a economia da região, destacam-se a pesca, a indústria 

vidreira, a construção naval, a produção de celulose, a indústria de sal, o turismo e a agricultura.  

O concelho compõe-se por 18 freguesias e é atravessado pelo rio Mondego tendo, consequentemente, a 

regularização das suas margens provocado transformações nas práticas agrícolas ali desenvolvidas. Toda a área do 

concelho se divide em duas bacias sicinais, divididas por uma estrutura anticlinal, a primeira a norte, 

compreendendo Arzila, Ega, Vila Nova de Anços, Alfarelos, Maiorca e Alhadas, e a segunda a sul, compreendendo 

Soure, Marinha das Ondas e Figueira da Foz (ROCHA e tal, 1981, p. 3). 

Como já referido, o presente estudo arqueológico desenvolveu-se numa extensão de cerca de 218.254,50 m
2
, no 

lugar de Charneca, pertencente à freguesia de Marinha das Ondas, concelho da Figueira da Foz e distrito de Leiria. 

A zona caracteriza-se pela presença de dunas de areias de praia modernas, de granulometria fina e bem calibrada, 

assentes sobre formações mais antigas, miocénicas, pliocénicas e plistocénicas, constituídas por saibros argilosos 

acastanhados com laivos avermelhados. Entre as areias surgem por vezes seixos e calhaus rolados (ROCHA e tal, 

1981, p. 101). Na região dominam as espécies vegetais introduzidas pelo Homem, como o pinheiro bravo ou o 

eucalipto, e ainda o tojo e a morganiça. 
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4.3.7.4. Enquadramento Histórico e Arqueológico 

A ocupação humana na região de Casal de Seiça é comprovada pela arqueologia desde o Neolítico, mas os 

primeiros testemunhos históricos datam de finais do séc. XI. 

Santos Rocha foi o primeiro arqueólogo a enumerar diversos achados pré-históricos na região da Figueira da Foz. 

As escavações e prospecções realizadas na região compreendida entre Brenha e Cabo Mondego, nomeadamente 

nas ‘mamuinha’ da Cumieira e da Serra de Brenha, nos megálitos do Cabeço dos Moinhos e de Santo Amaro da 

Serra, e nas mamoas de Carniçosas, revelaram diversos materiais culturais e antrópicos, como machados de pedra 

polida, cerâmicas, adornos, pontas de seta em sílex, ossos e dentes, datáveis do neolítico (ROCHA, 1949, pp. 9 a 

32). 

Outros monumentos megalíticos são igualmente referidos por aquele autor, como sejam os sítios da Mama do Furo, 

da Capela, do Feital, do Cabeço da Mamuinha, dos Covões das Cavadas, da Corredoura, do Praso, da Estrumeira, 

do Casal, das Alhadas, da Cabecinha (com seus depósitos mortuários preservados) e do Facho, de onde foram 

exumados diversos materiais como achas em pedra, machados de pedra polida, percutores, núcleos, pontas de 

seta, de lança e de dardo em sílex, contas de colar, cerâmicas manuais e ossos humanos (ROCHA, 1949, pp. 287 a 

360). 

Também na região compreendida entre Quiaios, Cabanas, Brenha e Tavarede, surgiram diversos achados isolados 

datáveis da pré-história, como líticos em sílex, machados de pedra polida ou achas em xisto (ROCHA, 1949, pp. 33 

a 39). 

Rocha Santos refere ainda as estações ao ar livre paleolíticas da Várzea de Lírio, em Asseiceira, da J unqueira 

(Epipaleolítico), da Figueira, do Arneiro e da Fontela (Acheulense), de onde foram recolhidos núcleos em quartzo e 

em quartzito, cerâmicas manuais, achas de pedra lascada, machados de pedra polida, percutores, lascas, lâminas, 

raspadores, etc. (ROCHA, 1949, pp. 74 a 104). 

É nas imediações da Figueira da foz, em Maiorca, que se localiza a importante estação de Santa Olaia, ocupada 

desde o neolítico, mas principalmente desde a época pré-romana, altura em que ali se localizava uma feitoria 

fenícia, no período romano e na época medieval, associada à necrópole de inumação da Quinta de Ferrestelo 

(ROCHA, 1971, pp.19 a 98). Distando apenas 10 quilómetros de Santa Olaia, no vale de Sampaio, localiza-se a 

estação fortificada pré-romana de Crasto (ROCHA, 1949, pp. 99 a 131). 

A Idade do Cobre encontra-se bem representada na região pela estação de Loriga, mas também pelas estações de 

Crasto, Cumieira e Brenha, já referidas (ROCHA e tal, 1981, p. 120). 

Para além da já referida estação de Santa Olaia, a Idade do Ferro encontra-se igualmente presente nos sítios de 

Arieiro-Brenha, Bizorreiro, Chões, Ferrestelo, Crasto, Fonte de Cabanas, Pardieiros e Santo Amaro da Serra 

(ROCHA e tal, 1981, p. 120). 
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São muito diversificados os achados de época romana na região, sendo constituídos por numismas, epigrafes e 

estruturas habitacionais diversas, algumas das quais associadas a villae. Em Ermidas, Buarcos e Pardinheiros 

surgiram tegulae e imbrices, e em Cabanas, Várzea do Lírio, Alhadas, Outeiro dos Mosquitos, Lagoinha, Granja do 

Ulmeiro e em Formoselhas, surgiram diversos materiais romanos, e a capela de Nossa Senhora do Desterro, cerca 

de Montemor-o-Velho, assenta sobre uma antiga estrutura balnear romana, com mosaicos de figuras geométricas 

(ROCHA e tal, 1981, p. 120). Dos domínios suevo, visigodo e muçulmano, nenhum vestígio se verificou ainda na 

região, apesar de existir notícia documental da povoação da Figueira da Foz ter sofrido ataques islâmicos em 717 

(BORGES, 1991, p. 12). 

Em 1080, enviado pelo Conde Sesnando, estabeleceu-se em S. J ulião da Figueira da Foz o Abade Pedro, com vista 

a restaurar o povoamento das terras devastadas pela Reconquista. Em consequê ncia, o Abade mandou em 1096, 

construir casas junto à Igreja de S. J ulião da Foz do Mondego. Foram igualmente concedidos privilégios sobre a 

região ao Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, por D. Afonso Henriques em 1143 (BORGES, 1991, pp. 12 a 14). Em 

1191, D. Sancho I doou a Vila de Tavarede à igreja de Santa Maria de Coimbra (BORGES, 1991, p. 14).  

A concessão dos lugares da Figueira e Tamargueira, a Domingos J oanes, Martinho Miguel e Martinho Gonçalves, 

deu-se em 1237, pelo Cabido da Sé de Coimbra (BORGES, 1991, p. 14). Em 1390, são confirmadas as igrejas da 

Figueira, pelo Papa Bonifácio IX, na Bula que envia para o reino. 

No séc. XV, ano de 1450, é concedida a Carta de Perdão aos pescadores de Buarcos pelo apoio prestado ao 

Infante D. Henrique na Batalha de Alfarrobeia. Em 1456, dá-se a partida das caravelas de Buarcos para Ceuta, e em 

1466 a posse de Buarcos é atribuída a D. J oão II. 

D. Manuel I concede foral a Buarcos em 1516. Em 1522 a Figueira da Foz e Buarcos são saqueadas por piratas. 

Fundou-se na Figueira o Convento de Santo António, instituído pelo Frei António de Buarcos, em 1580. De forma a 

defender a barra inicia-se a construção do Forte de Santa Catarina. Contudo, apesar das medidas de defesa 

tomadas, em 1602 a povoação de Buarcos e da Figueira é novamente saqueada por piratas ingleses, sendo o forte 

ocupado e as igrejas profanadas (BORGES, 1991, pp. 15 a 16). 

Em 1640, D. J oão IV é aclamado publicamente nas ruas da Figueira da Foz, Buarcos e Tavarede. A construção da 

nova igreja Matriz da Figueira Da Foz inicia-se em 1701. Em 1755, a igreja Matriz de Buarcos é destruída em 

consequê ncia do grande terramoto que abalou todo o país nesse ano.  

É elevada à categoria de vila por decreto pombalino em 1771, e a cidade em 1882. Nos finais do séc. XIX e início de 

XX, construiu-se o chamado Bairro Novo, onde se instalaram os hotéis, casino, restaurantes e toda a actividade 

comercial. Devido às condições naturais e à indústria turística, a Figueira da Foz impôs-se como estância balnear na 

região e para as famílias portuguesas e espanholas abastadas (BORGES, 1991, p. 17). 

Do património classificado, a Figueira da Foz reveste-se de um vasto leque de elementos. Na freguesia de Alhadas, 

encontramos a Antiga Casa da Renda do séc. XIX/XX, em Buarcos, a capela da Nossa Senhora da Conceição do 

séc. XVI e o Antigo Albergue e Hospital da Misericórdia de Buarcos do séc. XVIII, em Maiorca, a Casa da 
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Quinta/Casa da Baía iniciada no período medieval e finalizada no séc. XVII, em Paião, a capela da Nossa Senhora 

de Seiça, datada do século XVII/XVIII e em São Julião da Figueira da Foz, o Castelo Engenheiro Silva do séc. 

XIX/XX, o Casino do século XIX, a Casa das Conchas do século XIX/XX, e a Casa do Paço do século XVII 

(BORGES, 1991, pp. 19 a 44). 

No que diz respeito à área em estudo, esta localiza-se na freguesia da Marinha das Ondas, com cerca de 28,97 km
2 

de área e 3241 habitantes. Não sendo uma freguesia muito rica em termos de património, podemos destacar a 

capela de Nossa Senhora de Seiça e as ruínas do mosteiro de Seiça, que recebeu carta de couto de D. Afonso 

Henriques em 1175 e foi doado por D. Sancho I em 1195 à ordem de S. Bernardo. O Mosteiro foi reedificado no 

século XVII, mas após a extinção das ordens religiosas em 1834, caiu novamente em ruína apenas se conservando 

a referida capela. 

4.3.7.5. Metodologia 

Previamente aos trabalhos de campo, foram definidas as áreas de incidê ncia direta e indireta do projeto, realizada a 

pesquisa bibliográfica e documental, consultadas as bases de dados das entidades oficiais, recolhidas informações 

orais junto das populações locais e analisada a toponímia e a fisiografia da região. 

Decorrido este trabalho de pesquisa, os dados recolhidos foram transpostos para a cartografia, a fim de promover 

uma prospeção adequada. Uma vez que a área a prospetar se encontrava já ocupada pelos edifícios em causa, a 

prospeção incidiu sobre a área envolvente, sobretudo a área de incidê ncia indireta e acessibilidades. 

Promovemos uma prospeção sistemática, que consistiu no percurso integral do terreno prospetado, em linhas 

paralelas equidistantes, distando entre si 5 metros, com observação direta sobre a superfície do terreno. Segundo 

informações recolhidas junto da Lusiaves, não foram, no decurso da construção dos edifícios em causa, promovidos 

empréstimos ou depósitos de inertes. Durante o processo de prospeção foram assinaladas sobre base cartográfica 

os diferentes tipos de visibilidade ao solo, preconizando-se a sinalização também das ocorrê ncias patrimoniais 

eventualmente detetadas. Previa-se ainda a avaliação sumária das ocorrê ncias arqueológicas identificadas, com 

vista à hierarquização da sua importância científica e patrimonial. 

4.3.7.6. Caracterização da Situação de Referê ncia 

Previamente à prospeção foram desenvolvidas consultas bibliográficas e consultadas as bases de dados das 

entidades oficiais. Deste trabalho resultou a não deteção de quaisquer ocorrê ncias patrimoniais dentro da área afeta 

à empreitada ou nas suas proximidades. 

Também a recolha de informações orais, assim como as análises toponímica e da fisiografia da região resultou 

infrutífera quanto à deteção de elementos patrimoniais dentro ou próximo da área a afetar. Consequentemente, não 

houve lugar à relocalização cartográfica de dados recolhidos previamente à prospeção. 



 

EIA/RS, REGULARIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO AVÍCOLA DO CASAL SEIÇA - FIGUEIRA DA FOZ 

CAPÍTULO IV 

PÁGINA 104 DE 149 

No decurso dos trabalhos de prospeção, constatámos que a área de influê ncia indireta e a área destinada às 

acessibilidades se encontrava a cotas sobrelevadas relativamente às cotas médias das propriedades vizinhas. 

Apuraríamos junto da Lusiaves que os terrenos de implantação dos edifícios visados haviam sido escavados e 

aterrados para alcance das cotas pretendidas, sem contudo se proceder a empréstimos de terras exógenas ou 

depósitos de terras escavadas fora da propriedade em estudo. 

As ações de escavação e de aterro transformaram todavia a estratigrafia da área em estudo. Nas superfícies do solo 

em que a vegetação permitia alguma visibilidade ao solo, verificavam-se alguns seixos rolados, isentos porém de 

qualquer marca antrópica. Na maior parte da área prospetada verificava-se, contudo, visibilidade ao solo nula. 

Promovemos a prospeção nas áreas onde a visibilidade o permitiu, resultando daí a não deteção de quaisquer 

vestígios patrimoniais de superfície.  

  

FIGURA 4.26. PLANTA DA ÁREA EM ESTUDO, COM RESPECTIVA SINALIZAÇÃO DE VISIBILIDADES À SUPERFÍCIE DO SOLO. 

A rosa – área edificada, de visibilidade ao solo nula; A azul – áreas de aterro, edificadas e de acessibilidades, de visibilidade ao solo nula; 

A amarelo – área de aterro, prospectada, de visibilidade ao solo muito reduzida; A verde – área de aterro, prospectada, de visibilidade ao solo 

razoável. 

 

Uma vez que não foram detectados vestígios patrimoniais de superfície, em parte por ocorrer visibilidade nula à 

superfície do solo, e como tal por não ser viável uma correcta avaliação das ocorrê ncias arqueológicas ou 

patrimoniais de superfície, não há lugar à definição das respectivas distâncias às áreas de afectação directa e 

indirecta do projecto. 

Relativamente às acessibilidades, a propriedade localiza-se imediatamente a norte da povoação de Casal de Seiça, 

à qual se encontra em comunicação por via de estrada municipal alcatroada. Da prospecção às margens deste 

acesso resultou a nã o detecção de quaisquer vestígios arqueológicos ou patrimoniais.  
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4.3.8. QUALIDADE AMBIENTAL 

A qualidade do ar é caracterizada através da utilização de indicadores diversos. Os indicadores mais utilizados são 

os poluentes dióxido de enxofre (SO2), óxidos de azoto (NOX), monóxido de carbono (CO) e partículas totais em 

suspensão (PTS), classificados como poluentes primários, uma vez que são emitidos directamente para a 

atmosfera. São ainda utilizados indicadores relativos a poluentes secundários, por ex.º o ozono troposférico (O3), 

resultantes de reacções químicas entre os poluentes primários. 

A concentração de poluentes na atmosfera depende fundamentalmente das suas emissões e das condições 

meteorológicas existentes. O efeito dos poluentes atmosféricos na saúde humana, e também nos ecossistemas, 

depende essencialmente da sua concentração e do tempo de exposição, mas também de factores de sensibilidade 

associados aos indivíduos que determinam a maior ou menor severidade dos efeitos. 

A rede nacional de monitorizaçã o da Qualidade do Ar, a QualAr, não tem nesta região (freguesia de Lavos e sua 

envolvente) nenhuma estação de monitorização activa, situando-se a estação de medição da qualidade do ar mais 

próxima (gerida pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro) na Ervideira (estação 

regional de fundo), freguesia de Coimbrão, concelho de Leiria. Esta estação encontra-se muito distanciada de fontes 

industriais, vias de tráfego e de outras fontes emissoras, para que seja representativa de uma vasta área. 

Deste modo, não existem dados oficiais publicados que permitam elaborar uma avaliação quantitativa da qualidade 

do ar, pelo que a análise efectuada se baseou nas características gerais da área de estudo. 

Relativamente à área afecta à instalação avícola, a sua envolvente caracteriza-se por um uso maioritariamente 

industrial (industria papeleira) e florestal. A principal fonte de perturbação actual da qualidade do ar na área em 

estudo diz respeito às emissões resultantes das unidades industriais de produção de papel. No entanto, dadas as 

características da zona envolvente, com extensas áreas de plantação florestal envolventes associada à dispersão 

atmosférica decorrente do regime dos ventos, a existê ncia da instalação avícola não potencia uma redução da 

qualidade do ar na zona envolvente. 
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4.3.9. ANÁLISE DE DESCRITORES SÓCIO-ECONÓMICOS 

4.3.9.1. Considerações Gerais 

O presente capítulo tem como objetivo a caracterização sócio económica da área onde o projecto em análise se 

insere. Pretende-se analisar o enquadramento regional e local do projecto em estudo, caracterizando-se a área em 

termos demográficos e económicos a dois níveis: concelho e freguesia. 

Para a avaliação da situação de referê ncia, utilizaram-se dados estatísticos disponibilizados pelo Instituto Nacional 

de Estatística (INE), nomeadamente os resultados definitivos, do último Recenseamento Geral da População de 

2011 (Censos 2011), bem como Anuários, Planos Estratégicos e estimativas mais recentes publicadas e 

disponibilizadas online. 

4.3.9.2. Enquadramento Regional e Local do Concelho de Figueira da Foz 

A instalação avícola do Casal Seiça localiza-se na freguesia de Lavos, concelho de Figueira da Foz, o qual de 

acordo com a Nomenclatura das Unidades Territoriais para fins Estatísticos (NUTS) insere-se na região Centro 

(NUTS II), fazendo parte da sub-região Baixo Mondego (NUTS III). 

O município de Figueira da Foz constitui um dos dezasseis concelhos do distrito de Coimbra. Ocupa uma área de 

379,1 km
2
 e encontra-se dividido administrativamente em 18 freguesias: S. J ulião (sede do concelho), Alhadas, 

Alqueidão, Bom Sucesso, Borda do Campo, Brenha, Buarcos, Ferreira-a-Nova, Lavos, Maiorca, Marinha das Ondas, 

Moinhos da Gândara, Paião, Quiaios, Santana, São Pedro, Tavarede e Vila Verde. O centro de abate que receberá 

as aves produzidas na futura instalação avícola da Quinta da Charneca insere-se na freguesia de Marinha das 

Ondas, que ocupa aproximadamente 7,23% da área do concelho. 

De acordo com a Tipologia de Áreas Urbanas (INE e DGOTDU, 1998), 7 das 18 freguesias são descritas como 

Áreas Predominantemente Urbanas, enquanto as freguesias de Alqueidão, Ferreira-a-Nova, Borda do Campo, 

Lavos, Maiorca, Marinha das Ondas são descritas como Áreas Medianamente Urbanas. As restantes freguesias, 

Bom Sucesso, Santana, Moinhos da Gândara, Paião e Quiaios, são classificadas como Áreas Predominantemente 

Rurais.  

O concelho é limitado a Norte pelo concelho de Cantanhede (Distrito de Coimbra, sub-região Baixo Mondego – 

NUTS III), a Este pelos de Soure e Montemor-o-Velho (distrito de Coimbra, sub-região Baixo Mondego – NUTS III), a 

Sul pelo concelho de Pombal (Distrito de Leiria, sub região Pinhal Interior Norte – NUTS III) e a Ocidente pelo 

Oceano Atlântico.  
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FIGURA 4.27. INTEGRAÇÃO GEOGRÁFICA DO CONCELHO EM ESTUDO NA SUB-REGIÃO BAIXO MONDEGO       

(FONTE: SITE HTTP://PORTUGAL.VERAKI.PT/CONCELHOS/CONCELHOS, ADAPTADO) 

O concelho de Figueira da Foz, representa 21,8% da área da sub-região Baixo Mondego. 

4.3.9.3. Caracterização Demográfica 

4.3.9.3.1. População Atual 

Em 2011, residiam no município da Figueira da Foz 62.125 habitantes, o que representava uma densidade 

populacional de 164  hab/km
2
 (quadro 4.24). Na freguesia de implantação do projeto, em 2011, residiam 3.999 

habitantes representando uma densidade populacional de 113.6 hab/km
2
.  

No concelho, o número de Homens era de 29.375 indivíduos, o que corresponde a uma percentagem de 47,3% da 

população total residente. Na freguesia de Lavos, o número de Homens situava-se em 1.882, correspondendo a 

47,1% da populaçã o total residente nesta freguesia. A população do concelho de Figueira da Foz representa 18,7% 

da população da região do Baixo Mondego. A freguesia de Lavos constitui cerca de 6,4% da população total do 

concelho da Figueira da Foz.  

QUADRO 4.15. INDICADORES GENÉRICOS DA POPULAÇÃO 

Zona Geográfica 

População 

Área Total 

(Km
2

) 

Densidade 

Populacional (hab/km
2

) 

Residente Presente 

Região Centro 2.327.755 2.258.474 28.199,40 82,5 

Sub-Região 

Baixo Mondego 

332.326 175.723 2.062,80 161,1 

Concelho 

Figueira da Foz 

62.125 58.498 379,05 163,9 

Freguesia 

Lavos 

3.999 3.702 35,2 113,6 

Fonte: INE, Censos 2011 
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4.3.9.3.2. Estrutura Etária 

No que respeita à estrutura etária do concelho, a distribuição para ambos os sexos encontra-se ilustrada na figura 

4.28. 

 

 

 

 

FIGURA 4.28. ESTRUTURA ETÁRIA DA POPULAÇÃO DO CONCELHO DA FIGUEIRA DA FOZ  

(INE, Anuário 2011) 

A percentagem de população com idade inferior a 14 anos é menor que a percentagem de população idosa (idade 

superior a 65 anos) do concelho, situando-se a diferença em cerca de 6 pontos percentuais. A população do 

concelho que se considera potencialmente activa (idade entre 15 e 65 anos) corresponderá a cerca de 67% da 

população total. 

Relativamente à estrutura etária da freguesia de Lavos, verifica-se que cerca de 2.097 indivíduos da população 

apresenta entre 25 e 64 anos de idade (figura 4.29), o que corresponde a uma percentagem de 52% da população 

total residente. 

De acordo com o concelho, na freguesia de Lavos o número de indivíduos com idade inferior a 14 anos (12%) é 

inferior ao número de indivíduos pertencente à faixa etária com idade superior a 65 anos (26%), o mesmo 

acontecendo com a faixa etária logo acima, 15 aos 24 anos (9%). 

 

FIGURA 4.29. ESTRUTURA ETÁRIA DA POPULAÇÃO DA FREGUESIA DE LAVOS (INE, ANUÁRIO 2011) 
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No quadro 4.16 apresentam-se resumidamente o número de indivíduos da população do concelho da Figueira da 

Foz, distribuídos por faixa etária e correspondente percentagem da população total residente. 

QUADRO 4.16. ESTRUTURA ETÁRIA DA POPULAÇÃO RESIDENTE NO 

CONCELHO DA FIGUEIRA DA FOZ EM 2011 

Idade 

(Anos) 

Figueira da Foz 

N.º de Indivíduos (%) 

<14 8.065 12,4 

15-24 5.856 13,2 

25-64 34.035 52,5 

>65 14.169 21,9 

  Fonte: INE, Censos 2011 

4.3.9.4.  Evolução Demográfica 

O concelho da Figueira da Foz está inserido numa região que tem apresentado um decréscimo populacional, 

embora ligeiro. Entre 2001 e 2011 ocorreu um decréscimo de cerca de 0,76% na população residente no concelho. 

No quadro 4.17 apresenta-se a variação da população nos últimos dez anos para o concelho da Figueira da Foz e 

para a freguesia de Lavos. 

QUADRO 4.17. VARIAÇÃO DA POPULAÇÃO ENTRE 2001 E 2011 

Designação 

População Residente 
Variação 

(%) 
2001 2011 

Concelho de Figueira da Foz 62.601 62.125 - 0,76 

Freguesia de Lavos 4.171 3.999 - 4,12 

Fonte: INE, Censos 2011 

Entre 2001 e 2011, 13 das 18 freguesias que constituem o concelho da Figueira da Foz registaram decréscimos 

populacionais. As restantes freguesias registaram saldos positivos de população face ao ano de 2001, sendo o mais 

acentuado em Tavarede onde se verificou um acréscimo da população residente de 28% na última década. 

No que toca à variação por estrutura etária entre 2001 e 2011, e para o concelho da Figueira da Foz, verifica-se que 

ocorreu um envelhecimento da população, destacando-se um aumento em 16% da população residente no 

Concelho com idade igual ou superior a 65 anos. O número de indivíduos com idade entre os 25 e 64 anos registou 

um acréscimo de cerca de 1,24%.  

A população do concelho da Figueira da Foz sofreu uma diminuição no número de indivíduos pertencentes à faixa 

etária com idade inferior a 24 anos. De assinalar que a populaçã o residente com idade inferior a 14 anos verificou 

um decréscimo de cerca de 5,05% no número de indivíduos. Por sua vez, na faixa etária dos 15 aos 24 anos, a 

variação negativa situou-se nos 29,2%.  
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Relativamente ao nível de envelhecimento, o mesmo apresenta valores da ordem dos 176% (INE, 2001). Este índice 

permite aferir, diretamente, o grau de envelhecimento da população, sendo obtido pela relação entre a população 

idosa considerada (≥65 anos) e a camada mais jovem (<15 anos), expresso em percentagem.  

Ou seja, na Figueira da Foz, o valor do índice traduz a existê ncia de cerca de 176 idosos por cada 100 jovens, o que 

pode ser também constatado pelo alargamento do topo da pirâmide etária associado ao estreitamento da sua base. 

Como indicador por excelê ncia da evolução de uma dada população, temos as taxas de natalidade (TN) e 

mortalidade (TM). A taxa de natalidade é calculada através do quociente entre o número de nados vivos e o número 

de população total, apresentada em permilagem.  

A taxa de mortalidade representa o quociente entre o número de óbitos e o número de indivíduos da população, em 

permilagem. A diferença entre a taxa de natalidade e mortalidade constitui a taxa de crescimento natural (TCN).  

QUADRO 4.18. TAXAS DE NATALIDADE, MORTALIDADE E 

CRESCIMENTO NATURAL DO CONCELHO DA FIGUEIRA DA FOZ  

FONTE: INE, Censos 2011 

Taxas Concelho Figueira da Foz 

Natalidade (‰ ) 6,4 

Mortalidade (‰ ) 12,6 

Crescimento Natural (‰ ) -6,2 

O concelho da Figueira da Foz apresenta uma Taxa de Crescimento Natural da população negativa (-6,2 ‰ ).  

4.3.9.5. Grau de Ensino 

O nível de ensino de uma população é um indicador conveniente quando se quer analisar o grau de formação de 

uma determinada população como potencial força qualificada de trabalho. No quadro 4.19 apresenta-se o número 

de indivíduos não analfabetos da população do concelho da Figueira da Foz distribuídos pelo nível de ensino 

individual, bem como a taxa de analfabetismo.  

QUADRO 4.19. POPULAÇÃO RESIDENTE SEGUNDO O NÍVEL DE ENSINO INDIVIDUAL 

Nível de Ensino 

Concelho Figueira da Foz  

(n.º Indivíduos) 

Nenhum nível de ensino 5.167 

1º ciclo de Ensino Básico 18.892 

2º ciclo de Ensino Básico 5.712 

3º ciclo do Ensino Básico 9.894 

Ensino Secundário 10.782 

Ensino Médio 522 

Ensino Superior 9.635 

Taxa de Analfabetismo 5,9 % 

Fonte: INE, Censos 2011 
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Tendo em conta os resultados definitivos dos Censos 2011, verifica-se que no concelho em estudo, 8,3% da 

população não apresenta qualquer nível de escolaridade, apesar de saber ler e escrever. A maior percentagem da 

população apresenta o grau de ensino que corresponde ao 1º ciclo do Ensino Básico (30,4%), enquanto, 15,5% da 

população apresenta o nível de Ensino Superior e 0,8% o Ensino Médio. 

No município da Figueira da Foz, o número de indivíduos residentes com 10 ou mais anos que não sabe ler nem 

escrever é 1160, dos quais 302 são Homens. A taxa de analfabetismo situava-se em 2011 nos 5,9%, verificando-se 

cerca de 4,21 pontos percentuais abaixo da registada em 2001 (10,2%, INE 2001). 

Relativamente à freguesia de inserção da instalação avícola, e tendo também como base os resultados definitivos 

dos Censos 2011, verifica-se que em Lavos, 10,8% da população não apresenta nenhum nível de ensino, e apenas 

11,7% da população residente tem um curso superior.  

4.3.9.6. Características da Estrutura Económica 

4.3.9.6.1. Condições Perante o Trabalho 

A repartição da população residente no concelho face à sua condição perante o trabalho, revela que em 2011 cerca 

de 45,4% da população tinha atividade económica, sendo a população masculina responsável em 49,8% e a 

feminina em 41,3%.  

Do total da população economicamente ativa do concelho, 26.455 indivíduos encontrava-se, em 2001, na situação 

de empregados, pelo que a Taxa de Desemprego no concelho era de 7,4%. Segundos os Censos 2011, a taxa de 

desemprego sofreu um aumento, passando a registar 12,71. 

4.3.9.6.2. Distribuição sectorial da População Ativa 

Em termos de estrutura sectorial do emprego, verifica-se que no concelho em estudo a maior parte da população 

ativa encontra-se empregada no sector Terciário (com 65%), sendo o sector Primário o que emprega o menor 

número de pessoas da área (cerca de 3,5%). 

Desta forma, o sector Terciário (65%) que engloba as atividades de comércio e serviços apresenta-se como o 

principal empregador da região. 

Nas freguesias rurais do concelho da Figueira da Foz, a populaçã o ativa trabalha predominantemente na agricultura, 

sendo as mulheres essencialmente domésticas e assistindo-se a uma procura de trabalho fora do aglomerado por 

parte da população mais jovem. O desemprego coloca-se também ao nível da agricultura, uma vez que a maioria 

das explorações, são familiares, não constituindo fonte empregadora de mão-de-obra.  

O concelho da Figueira da Foz apresentava, em 2001, uma taxa de atividade razoavelmente elevada, uma vez que 

quase metade do total dos seus efetivos eram ativos, cerca de 45,7%. Contudo, a participação para este valor, por 

sexos, é bastante desigual, pois a taxa de atividade masculina é bastante superior à feminina – 52,6% dos efetivos 
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masculinos são ativos, enquanto só 39,3% das mulheres se encontram no mercado de trabalho. 

Comparando com os resultados dos Censos de 2011, verifica-se que ocorreu um ligeiro decréscimo da taxa de 

atividade, uma vez que em 2001 a taxa de população ativa do concelho da Figueira da Foz era de 42,3%, sendo a 

taxa de atividade masculina de 52,9% e a taxa de atividade feminina de 32,5%.  
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CAPÍTULO 5 

IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO PRELIMINAR DOS 

IMPACTES AMBIENTAIS 

5.1. Considerações Gerais 

Constituem objectivos do EIA e do procedimento metodológico a adoptar, a identificação, caracterização e avaliação 

de impactes ambientais potencialmente significativos decorrentes da exploração da instalação avícola do Casal 

Seiça. 

Sendo a Avaliação de Impacte Ambiental um instrumento de carácter preventivo da política do ambiente, que visa a 

participação das Autoridades da Administração no sentido de estas decidirem, quer sobre a viabilidade de execução 

de determinados projectos, quer sobre a imposição de condições para autorização de laboração e sobre as formas 

de controlo na fase de exploração, revela-se essencial para este tipo de decisões, avaliar o diferencial de impacte 

ambiental associado à instalação avícola do Casal Seiça. 

Neste capítulo apresenta-se a identificação e avaliação dos potenciais impactes associados à exploração da 

instalação avícola em análise, com base na análise das suas características intrínsecas e das características das 

variáveis fundamentais de ambiente (biofísicas e socio-económicas) caracterizadas no capítulo 4. 

Os potenciais impactes foram analisados de acordo com os descritores biofísicos e socio-económicos 

potencialmente sujeitos a alterações causadas pela implementação das acções associadas às fases de 

desactivação (demolição) e à fase de exploração. Importa referir, que dado o facto da instalação avícola do Casal 

Seiça já se encontrar construída, não foram avaliados os impactes inerentes à fase de construção. 

A selecção dos descritores analisados em cada caso foi efectuada com base nas características particulares da área 

em estudo, na percepção do tipo de acções desencadeadas em cada fase e na experiê ncia obtida na realização de 

estudos semelhantes. 
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Com base na caracterização da situação de referê ncia, efectuada no capítulo 4, considerou-se que os descritores 

relevantes relativamente à análise dos principais potenciais impactes ambientais resultantes da exploração da 

instalação avícola do Casal Seiça: 

- Geologia e Hidrogeologia; 

- Solos e uso do solo; 

- Recursos hídricos; 

- Flora e fauna; 

- Qualidade do ar; 

- Paisagem; 

- Arqueologia; 

- Socio-economia. 

5.2. Metodologia para a identificação e Avaliação de Impactes Ambientais 

5.2.1. Definições 

Aspecto Ambiental - elemento de actividades ou operações associadas à fase de exploração da instalação avícola 

e que pode provocar impactes ambientais. 

Impacte Ambiental – conjunto de alterações, favoráveis e desfavoráveis, produzidas em descritores ambientais 

(biofísicos e sociais), num determinado período de tempo e numa determinada área (situação de referê ncia), 

resultantes da implementação das acções decorrentes da exploração da instalação avícola, comparadas com a 

situação que ocorreria, nesse período de tempo e nessa área, se a implantação da instalação avícola não tivesse 

ocorrido. 

Monitorizaçã o - processo de observação e recolha sistemática de dados sobre o estado do ambiente ou sobre os 

efeitos ambientais da exploração da instalação avícola do Casal Seiça e descrição periódica desses efeitos por meio 

de relatórios, da responsabilidade da LUSIAVES, com o objectivo de permitir a avaliação da eficácia das medidas 

previstas no procedimento de AIA para evitar, minimizar ou compensar os impactes ambientais significativos 

decorrentes da exploração da instalação avícola. 

A metodologia de identificação dos aspectos e de avaliação de significância dos potenciais impactes negativos terá 

em conta as condições de operação normais e os potenciais impactes significativos associados a situações mais ou 

menos previsíveis ou de emergê ncia. Esta metodologia é a indicada no fluxograma apresentado na figura 5.1. 
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FIGURA 5.1. FLUXOGRAMA DO MÉTODO DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE SIGNIFICÂNCIA DOS IMPACTES AMBIENTAIS 

5.2.2. Análise do Processo de Exploração da Instalação Avícola 

O processo e/ou os grandes grupos de actividades (fase de construção/desactivação e fase de exploração) são 

subdivididos nas suas operações principais, ou mesmo em operações unitárias, sempre que se reconheça 

necessário, procedendo-se à sua análise detalhada, identificando e procurando quantificar as entradas, que incluem 

as matérias-primas e subsidiárias, água e energia, bem como as saídas, que incluem os produtos primários e 

secundários, efluentes gasosos, águas residuais, resíduos sólidos e/ou líquidos. 

A presente metodologia aplica-se ao levantamento dos potenciais impactes ambientais, avaliando-se quais os 

potenciais aspectos ambientais e respectivos impactes. Para todas as actividades, consideraram-se as situações 

seguintes. 

 

Situação 

operacional 

Normal 

Emergê ncia 

 

 

Reversibilidades 

Incidê ncia 

Classe 

Duração 

Dimensão 

 

 

Frequê ncia (N) / Probabilidade (E) 

Severidade / Benefício 

 

 

Não significativos  P < 8 

Significativos 8 ≤ P ≤ 15 

 

Caracterização do Projeto 

Identificação e Caracterização dos 

Impactes Ambientais 

Classificação dos Impactes Ambientais 

Análise Global da Significância de 

Impactes 

Classificação do Nível de Significância 

dos Impactes Ambientais 

Identificação dos Aspetos Ambientais 

Análise das Atividades Associadas às 

Fases de Construçã o e Exploração 
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Situação operacional 

Normal (N) – respeitante à rotina operacional  

Emergê ncia (E) – associado a situações de emergê ncia inerentes à actividade (ex: acidentes, colapso de estruturas, 

equipamentos ou instalações, falhas operacionais, etc.) e que possa causar impacte no meio 

ambiente 

Identificação e caracterização de aspectos e impactes associados 

É identificado o maior número possível de aspectos ambientais associados a cada sub-divisão da actividade 

seleccionada. Para cada um dos aspectos, é considerado o maior número possível de potenciais impactes 

ambientais associados, positivos e negativos. 

Definem-se abaixo, alguns conceitos relevantes para o processo de identificação dos aspectos e avaliação da 

significância dos impactes. 

-  Indirecta – Impacte associado à actividade de fornecedores, prestadores de serviços e clientes, fora do ambiente 

da responsabilidade da empresa, mas sobre as quais esta pode exercer. 

Classe 

A importância dos potenciais impactes ambientais é avaliada como positiva ou negativa, consoante o efeito da 

acção se repercute na qualidade ambiental. 

- Positivo 

- Negativo 

Reversibilidade 

- Irreversível – Os efeitos decorrentes do impacte permanecem ao longo do tempo 

- Reversível - Os efeitos decorrentes do impacte anulam-se, a médio ou a longo prazo, designadamente quando 

cessar a respectiva causa 

Duração 

- Temporário – O impacte apenas ocorre durante um determinado período 

- Permanente – O impacte ocorre ao longo do tempo 

Dimensão da Temporalidade 

- Imediato – O impacte manifesta-se imediatamente  

- Médio prazo – O impacto manifesta-se a médio prazo 

- Longo prazo – O impacto manifesta-se a longo prazo 
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Classificação de Impactes 

A significância dos impactes ambientais é determinada com base em dois critérios principais: 

- Severidade (impactes negativos) ou Benefício (impactes positivos) 

- Frequê ncia (situações de processo normais) ou Probabilidade (situações de emergê ncia). 

A classificação da severidade/benefício dos impactes ambientais é efectuada com base numa escala de 1 a 5, 

representada no quadro seguinte (quadro 5.1), de acordo com a sua magnitude e gravidade. 

   QUADRO 5.1. CLASSIFICAÇÃO DA SEVERIDADE/BENEFÍCIO AO NÍVEL DO IMPACTE 

SEVERIDADE/BENEFÍCIO DO IMPACTE POTENCIAL PONTUAÇÃO 

Muito Elevado 5 

Elevado 4 

Médio 3 

Reduzido 2 

Muito Baixo 1 

Frequê ncia / Probabilidade 

A Frequê ncia /Probabilidade consiste na classificação da ocorrê ncia do impacte em situações de operação normal 

(frequê ncia) e em situações de emergê ncia (probabilidade), de acordo com as escalas, de 1 a 5, apresentadas nos 

quadros seguintes (quadros 5.2 e 5.3). 

QUADRO 5.2. CLASSIFICAÇÃO DA FREQUÂNCIA DE OCORRÂNCIA EM SITUAÇÃES OPERACIONAIS NORMAIS – FASE DE 

EXPLORAÇÃO 

Frequê ncia associada à laboração normal  Pontuação 

Muito elevada – contínuo ou mais que uma vez por dia 5 

Elevada – mais que uma vez por semana até uma vez por dia 4 

Moderada – mais que uma vez por mê s até uma vez por semana 3 

Reduzida – mais que uma vez por ano até uma vez por mê s 2 

Sem significado – uma vez por ano ou menos 1 
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QUADRO 5.3. CLASSIFICAÇÃO DA PROBABILIDADE DE OCORRÂNCIA EM SITUAÇÃES DE EMERGÂNCIA 

Probabilidade de ocorrê ncia associada a emergê ncias Pontuação 

Muito elevada – ocorrê ncia muito provável 5 

Elevada – ocorrê ncia muito regular 4 

Moderada – razoável probabilidade de ocorrê ncia 3 

Reduzida – baixa probabilidade de ocorrê ncia 2 

Remota – altamente improvável que venha a ocorrer 1 

 

Análise Global de Significância 

A análise de significância dos impactes ambientais é efectuada em função da severidade / benefício e da frequê ncia 

/ probabilidade. Considera-se que o primeiro critério representa um indicador mais relevante, pelo que a significância 

global é dada pela seguinte fórmula:  

2 ì (S/B) + (F/P) 

Considera-se que um impacte ambiental é significativo quando obedece à seguinte condição: 2 ì (S/B) + (F/P) í  8. 

Classificação por níveis de significância 

Das pontuações atribuídas, resulta a classificação do impacte ambiental nos diferentes níveis de significância, quer 

em termos positivos, quer em termos negativos: 

NÍVEL A – Elevado (significância entre 13 – 15) 

NÍVEL B – Médio (significância entre 11 – 12) 

NÍVEL C – Baixo (significância entre 8 – 10) 
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5.3. Impactes na Geologia/Geomorfologia 

Dada a natureza da instalação avícola, não se prevê  a ocorrê ncia de qualquer impacte sobre a geologia e 

geomorfologia durante a fase de exploração da instalação avícola. Considera-se que os impactes nestes descritores 

como pouco significativos, sendo que o ambiente geológico/geomorfológico não será alterado nas suas principais 

caraterísticas. 

5.4. Impactes nos Recursos Hídricos 

5.4.1. Recursos hídricos subterrâneos 

A presença dos edificados reflete-se num aumento da área impermeabilizada, implicando um impacto na quantidade 

de recarga de água subterrânea uma vez que interfere com a infiltração da água no solo, favorecendo a escorrê ncia 

superficial. No entanto, tendo em conta a área de recarga do sistema aquífero Louriçal (660 km
2
), considera-se que 

a redução na recarga subterrânea associada à implantação da instalação como insignificante. 

Durante a fase de exploração é de se prever a produção de resíduos sólidos, nomeadamente vasilhame diverso, 

detritos de limpezas, equipamento obsoleto, etc., que depositados à superfície poderão constituir um foco de 

contaminação para o aquífero superficial, constituindo desta forma um impacte negativo, direto, temporário, local, 

reversível, de baixa magnitude e pouco significativo. No entanto, este impacte pode ser bastante reduzido se existir 

um controlo apertado na gestão dos resíduos sólidos. 

Como as águas residuais resultantes da atividade da instalação avícola, provenientes das instalações sanitárias e 

limpeza e lavagem dos pavilhões avícolas, são conduzidas para fossas sépticas estanque e encaminhadas 

posteriormente para tratamento, não é expetável a ocorrê ncia de impactes negativos na qualidade das águas 

subterrâneas.  

Assim, tendo em conta aos efeitos diretos provocados nos recursos hídricos subterrâneos na área do projeto prevê -

se que os impactes são negativos, diretos, moderados, certos, permanentes irreversíveis, locais e de baixa 

significância. 

5.4.2. Recursos hídricos superficiais 

Na fase de funcionamento da instalação avícola poderão ocorrer eventuais derrames acidentais de águas residuais 

no solo durante a operação de remoção das fossas estanques, originando impactes negativos significativos nas 

águas superficiais. Este impacte negativo e localizado poderá ser minimizado se houver uma adoção atempada de 

medidas de minimização, bem como de prevenção, que contribuíam para evitar ou reduzir a probabilidade de 

ocorrê ncia deste tipo de situação. 
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5.5. IMPACTES NOS RECURSOS BIOLÓGICOS 

A identificação e a avaliação dos impactes sobre os Sistemas Ecológicos foram efectuadas com base nas 

características técnicas da exploração avícola, no interesse e características ecológicas de cada biótopo e de cada 

grupo faunístico. Os impactes podem distribuir-se por duas fases: exploração e desactivação.  

Os impactes sobre os Sistemas Ecológicos são analisados separadamente para os descritores flora e vegetação e 

fauna, apesar de a ambos se aplicarem critérios semelhantes de análise. 

5.5.1.  IMPACTES AMBIENTAIS NA FLORA E VEGETAÇÃO 

Na fase de exploração prevê -se a ocorrê ncia de poucos impactes sobre a flora e a vegetação. No entanto, podem 

ocorrer alterações das características químicas do solo ou da água pelo derrame acidental de produtos nocivos, 

relativos à exploração avícola. Esta contaminação, prevista no âmbito de outros descritores, pode conduzir a 

alterações fisiológicas na flora. 

Na fase de desativação o impacte previsto é a não recuperação das comunidades florísticas e vegetacionais. Uma 

vez que se espera que o tempo de laboração da instalação avícola seja de cerca de 50 anos, os solos que durante 

este tempo foram compactados já não terão recuperação por si só. O que provavelmente irá suceder é a 

colonização destas áreas pelas espécies que se encontrarem na envolvente. Este impacte pode ser minorado 

através de medidas específicas de recuperação das comunidades características locais. 

5.5.2.  IMPACTES AMBIENTAIS NA FAUNA 

A presença da exploração avícola pode proporcionar habitat a novas espécies mais tolerantes à presença do 

Homem. Este impacte apesar de positivo é pouco significativo, pois estas espécies são geralmente espécies 

oportunistas, com menor interesse conservacionista. 

Na fase de desativação, a presença de comunidades florísticas e vegetacionais degradadas tem como 

consequê ncia comunidades faunísticas mais pobres. Assim, considera-se que o principal impacte da desactivação 

da instalação avícola corresponde à manutenção de habitats degradados. Este impacte pode ser reversível com a 

adopção de medidas adequadas de requalificação de habitats. 

5.6. IMPACTES NO SOLO 

Os resíduos gerados durante a exploração das instalações avícolas (aves mortas, “camas” das aves, embalagens, 

etc.) são geridos conforme a descrição efectuada no capítulo 3.  

Destes, salienta-se o resíduo “camas” das aves como sendo o que potencia maiores impactes ambientais negativos 

associados à forma de gestão do armazenamento temporário e do destino final. Considerou-se este impacte como 
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sendo significativo, permanente com efeitos a médio prazo, caso ocorra a deposição no solo (fertilização não 

controlada) de quantitativos, mesmo que reduzidos, deste resíduo. 

A operação de remoção das águas residuais provenientes das fossas estanques poderá induzir impactes negativos 

significativos no solo, caso ocorra a deposição não controlada destes efluentes. Salienta-se a probabilidade, embora 

reduzida, da ocorrê ncia de situações acidentais de derrame de água residual quer devido a caudal elevado, quer 

devido à ocorrê ncia de situações irregulares na operação de trasfega. 

5.7. IMPACTES NA PAISAGEM 

Na avaliação da sensibilidade da paisagem efectuada no capítulo 4 considerou-se a UP analisada como não 

possuindo uma elevada sensibilidade. A construção da instalaçã o avícola implicou acções de intervenção directa e 

indirecta no local. Algumas destas acções são indutoras de efeitos descaracterizadores da paisagem local. 

Na identificação dos potenciais impactes paisagísticos foram tidos em conta dois parâmetros fundamentais para 

este tipo de análise, nomeadamente o efeito de intrusão (afectação espacial/estrutural resultante da introdução de 

uma nova estrutura ou elemento na paisagem) e o impacte visual (presença de potenciais observadores e tipo de 

percepção visual e horizonte visual que caracterizam a paisagem). 

Os pavilhões caracterizam-se por ser estruturas longas não muito altas que, de acordo com sua localização dentro 

da propriedade, possuem nas suas imediações, uma envolvente com características florestais. Deste modo, o efeito 

de intrusão visual encontra-se minimizado, permitindo a manutenção da qualidade visual da área em estudo. 
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5.8. IMPACTES NA QUALIDADE DO AMBIENTE 

A identificação e avaliação dos potenciais impactes produzidos sobre a qualidade do ar em consequê ncia da 

exploração da instalação avícola do Casal Seiça, terá por base uma metodologia qualitativa e que implicará um 

levantamento das principais actividades emissoras de poluentes atmosféricos. 

A análise dos potenciais impactes no ambiente sonoro teve em conta as características da área em estudo, com 

especial evidê ncia no que diz respeito aos níveis de ruído actuais e às particularidades em termos do tipo de 

ocupação já existente na envolvente da área considerada. 

Para a caracterização dos potenciais impactes sobre a qualidade do ar e do ambiente sonoro que poderão ocorrer 

durante a fase de exploração da instalação avícola do Casal Seiça, teve-se em conta as operações/equipamentos 

associadas a situações operacionais normais e de emergê ncia. 

Para a alimentação dos frangos, cada zona de engorda de aves está provida de um silo de armazenagem de ração. 

Estes silos são abastecidos por descarga directa dos camiões. Este procedimento poderá dar origem à libertação de 

algumas poeiras e partículas em suspensão na atmosfera. No entanto, os potenciais impactes produzidos na 

qualidade do ar deverão ser circunscritos à área envolvente aos pavilhões, nomeadamente aos locais de instalação 

dos silos, de incidê ncia directa sobre os trabalhadores e sobre as aves, tendo sido considerados como não 

significativos. 

No caso do gerador, a entrada em funcionamento deste tipo de equipamento só ocorrerá em caso de falha de 

energia eléctrica, induzindo impactes negativos na qualidade do ar devido à queima de combustível. No entanto, 

estes impactes serão temporários e reversíveis. 

Durante a fase de exploração, os eventuais impactes directos no ambiente sonoro estão essencialmente associados 

ao funcionamento dos equipamentos mecânicos que estão instalados na instalação avícola. 

Em termos indirectos, foi considerada a circulação dos veículos para transporte de matéria-prima (casca de arroz), 

de resíduos (camas das aves), de aves (pintos e frangos) e circulação dos veículos dos funcionários da instalação 

avícola. 

Os veículos utilizados no transporte dos frangos, da casca de arroz, das camas das aves e da ração são veículos 

pesados de transportes. Os frangos que não sobrevivem ao processo são transportados em carrinhas frigoríficas. 

Os pintos com um dia de vida sã o transportados em carrinhas de atmosfera controlada. 

A circulação destes veículos ocorre com maior intensidade durante a fase de recepção dos pintos e durante a fase 

de saída dos frangos/remoção das camas das aves de dentro dos pavilhões, sendo que durante a fase de cria o 

tráfego existente está associado às visitas dos tratadores (diárias) e à remoção das aves mortas (semanal). 
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Desta forma, durante um ciclo produtivo a circulação de veículos pesados encontra-se associada à chegada dos 

pintos, à saída dos frangos, à recepção da casca de arroz e da ração e, quando da limpeza dos pavilhões, à 

remoção das camas. 

Relativamente às aves mortas, este subproduto é armazenado em arcas congeladores existentes na instalação 

avícola, sendo recolhido semanalmente e enviado para tratamento. 

Sendo que o ruído gerado pela passagem de um camião típico de transporte de mercadoria provoca 

instantaneamente níveis de ruído elevados, observa-se que as características do ruído gerado dependem de uma 

variedade de factores, nomeadamente do volume de tráfego (neste caso, o n.º de veículos é reduzido), da 

velocidade de circulação dos camiões (no caso do transporte dos pintos/frangos, é forçosamente reduzida), das 

suas características e carga, do estado da via, etc. 

Na fase de plena exploração das instalações avícolas prevê -se que os valores máximos de tráfego de veículos 

pesados gerados ocorram na fase de preparação e limpeza dos pavilhões e apanha dos frangos, devendo atingir 

cerca de 2 a 3 camiões por dia (situação teórica em que estas fases estão a ser desenvolvidas, simultaneamente, 

em todos os pavilhões). 

Assim, e dado o sistema de exploração presente, em que todos os pavilhões passam simultaneamente pela mesma 

fase, existirá uma diferença de tráfego entre as diferentes fases do processo, destacando-se as fases intermédias 

do processo (cria, recria e acabamento) por apresentarem um reduzido tráfego diário (1 a 3 veículos por dia - 

veículo de descarga de rações, carrinha frigorifica e veículo do tratador dos frangos). 

Relativamente ao tráfego gerado pelos camiões de transporte considerou-se que a circulação de camiões efectuar-

se-á apenas durante o período diurno, não sendo expectável que ocorram situações de concentração de tráfego 

num mesmo período nem a sua concentração dentro da propriedade, diluindo-se a sua presença ao longo do tempo 

pelos vários pavilhões. 

Salienta-se que o significado do impacto negativo gerado no ruído ambiente está directamente relacionado com as 

características da área envolvente, nomeadamente no que respeita ao ruído ambiente presente e ao tipo de 

ocupação existente, tornando-se mais penalizante em situações de evidente ocupação residencial, o que não é o 

caso da área em análise, nem das áreas envolventes aos seus acessos directos (estrada municipal). 

Desta forma, considera-se que o ruído decorrente da circulação de camiões associados à exploração avícola do 

Casal Seiça não irá contribuir para a ocorrê ncia de impactes negativos significativos.  
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5.9. IMPACTES SÓCIO – ECONÓMICOS 

A fase de exploração das instalações avícolas engloba o transporte de matérias-primas, de pintos/frangos, de 

rações e de resíduos. A circulação destes veículos poderá causar incómodo nas povoações atravessadas ou 

naquelas que se encontrem na envolvente das vias mais frequentemente utilizadas. Além do incómodo, poderão 

ocorrer situações de congestionamento de tráfego e a degradação do pavimento das vias utilizadas por estes 

veículos. 

Atendendo que o volume de tráfego previsto é pouco significativo e que o principal acesso é a estrada nacional 625 

(que liga a freguesia de Lavos à IC1), não se prevê  a ocorrê ncia de impactes significativos causados pela circulação 

dos veículos afectos à exploraçã o da instalação avícola. 

Em relação à afectação directa de emprego, salienta-se a manutenção dos postos de trabalho associados à 

exploração do Centro de Abate, localizado em Marinha das Ondas e das restantes unidades do grupo Lusiaves.  

5.10. SÍNTESE DA DESCRIÇÃO DOS IMPACTES AMBIENTAIS 

Em seguida, apresenta-se de forma sumária a descrição dos potenciais impactes derivados da exploração da 

instalação avícola do Casal Seiça. 

Anualmente, em fase de plena exploração, a instalação avícola consome em média cerca de 6.600 m
3
 de água. O 

consumo inevitável do recurso natural renovável, água, constitui assim um impacte negativo permanente e 

significativo. 

A remoção das “camas” das aves, bem como a operação de remoção das águas residuais das fossas estanques, 

induzirá potenciais impactes negativos significativos na qualidade dos solos e da água, associados à potencial 

contaminação e degradação das águas superficiais e subterrâneas, caso ocorra uma deposição não controlada 

destes resíduos no solo. Considerou-se este impacte como sendo significativo, permanente, com efeitos a médio 

prazo. A operação de remoção das águas residuais provenientes das fossas estanques também poderá induzir 

impactes negativos significativos no solo e na água, caso ocorram situações de derrames acidentais ou de 

deposição não controlada destes efluentes. 

Foram identificados potenciais impactes na qualidade do ar local, resultantes da queima de gasóleo pelo gerador, e 

incomodidade para o exterior (ruído de tráfego). 

Os principais impactes causados sobre o descritor sócio-economia na fase de exploração, salienta-se como impacte 

positivo e significativo, a manutenção dos postos de trabalho associados à exploração do Centro de Abate, 

localizado em Marinha das Ondas.  

A circulação de veículos afectos à exploração das instalações, potenciará a ocorrê ncia de impactes que poderão 

contribuir para a degradação da qualidade de vida da população local (emissão de ruído, de poluentes atmosféricos, 

desgaste das vias públicas, dificuldade de circulação de veículos). Todavia, atendendo que o volume de tráfego 
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previsto é pouco significativo, que o principal acesso é a estrada nacional N625 com ligação à IC1 (caracterizada por 

apresentar níveis elevados de tráfego) e a distância considerável aos aglomerados populacionais, não se prevê  a 

ocorrê ncia de impactes significativos causados pela circulação dos veículos afectos à exploração da instalação 

avícola. 
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5.11.  ANÁLISE DA SIGNIFICÂNCIA DOS IMPACTES AMBIENTAIS – QUADROS SÍNTESE 

Para a atribuição do nível de significância dos potenciais impactes ambientais anteriormente identificados, procedeu-

se à classificação destes em função da Severidade/Benefício (S/B) e da Frequê ncia/Probabilidade (F/P). 

Considerou-se que o primeiro critério (S/B) representa um indicador mais relevante, pelo que a significância global é 

dada pela seguinte fórmula: 

Significância Global = 2 ì (S/B) + (F/P),  

sendo que um impacte ambiental é significativo quando obedece à seguinte condição: 2 ì (S/B) + (F/P)í  8. 

A classificaçã o do impacte ambiental nos diferentes níveis de significância, quer em termos positivos, quer em 

termos negativos, resulta das pontuações atribuídas: Elevado (significância entre 13 – 15); Médio (significância entre 

11 – 12) e Baixo (significância entre 8 – 10). 

Esta avaliação permite compreender a significância e amplitude dos impactes ambientais inerentes à laboração da 

instalação avícola, possibilitando a identificação das operações que são responsáveis ou que contribuem para a 

ocorrê ncia dos referidos impactes e dos descritores afectados negativamente ou positivamente, em maior ou menor 

grau.  

Como resultado desta avaliação serão identificadas as operações que deverão ser sujeitas a medidas de 

minimização ou compensação de impactes ambientais negativos, face ao grau de incidê ncia ambiental associado à 

execução/ocorrê ncia destas. 

A actividade avícola produz impactes ambientais, que são considerados, na sua maioria e de acordo com a 

metodologia utilizada, impactes não significativos ou de baixa significância. 

Os impactes ambientais identificados com nível médio de significância estão associados com situações de 

emergê ncia relacionadas com o armazenamento de combustíveis (estilha florestal) e com a gestão de resíduos, 

nomeadamente com o destino final das “camas” das aves. 

Para a fase de exploração da instalação avícola do Casal Seiça, os impactes ambientais negativos identificados 

como significativos estão associados às seguintes operações: 

- Iluminação dos Pavilhões, o impacte negativo identificado como significativo (nível baixo de significância) 

deriva, de forma indirecta, do consumo de energia eléctrica. A produção de energia eléctrica é responsável 

por graves impactes ambientais, nomeadamente a emissão de poluentes atmosféricos devido à queima de 

combustíveis fósseis em todos os sectores de actividade, efeito de estufa, chuvas ácidas, radioactividade e 

outros.  

Este consumo é gerido de forma controlada, estando associado ao fornecimento do alimento e água e 

restantes condições que permitem o bem-estar animal; é importante referir, que todo o processo é 
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automatizado, sendo que o fornecimento de energia elétrica é de extrema importância para a manutenção 

das condições de bem-estar animal. 

- Abastecimento de Bebedouros, o impacte negativo identificado como significativo está associado ao 

abastecimento de água (recurso natural renovável) às aves; nesta operação é utilizada a quase totalidade 

(96%) do quantitativo anual relativo ao consumo deste recurso nas instalações avícolas. De acordo com os 

valores para satisfação das necessidades anuais relativas à plena fase de exploração (cerca de 6.600 m
3
), o 

impacte causado pela extracção deste quantitativo foi considerado como tendo uma significância baixa; 

- Funcionamento do gerador de emergê ncia, este equipamento apenas funciona quando ocorre falha no 

abastecimento de energia. Desta forma, as emissões atmosféricas provenientes da queima do combustível 

(gasóleo) produzirão um impacte negativo na qualidade do ar local, considerado como significativo mas de 

reduzida significância devido a este impacte ter uma duração temporária; 

- Aquecimento dos pavilhões - esta operação é realizada de forma a obter-se a temperatura adequada ao 

desenvolvimento dos frangos. O aquecimento é efectuado através da combustão de estilha florestal em 

caldeiras a água quente; o facto do combustível ser estilha florestal minimiza os impactes associados a esta 

operação; 

- Gestão de resíduos - na exploração das instalações avícolas são gerados diversos tipos de resíduos, 

nomeadamente embalagens de medicamentos, aves mortas e “camas” das aves. Destes, os que induzem 

impactes ambientais significativos são as aves mortas (nível baixo de significância) e as “camas” das aves 

(nível médio de significância). O destino final das aves mortas (produção média de 7.660 unid/ano) consiste 

na valorização - fabrico de farinha de origem animal, que apresenta associados impactes ambientais 

inerentes ao processo de fabrico.  

O destino final das “camas das aves” consiste na produção de adubos orgânicos em unidades devidamente 

autorizadas. O grau de afetação do ambiente está associado ao nível de implementação das medidas de 

minimização e de gestão ambiental, implementadas nas unidades que rececionam o estrume avícola;  

- Gestão dos efluentes provenientes das fossas sépticas estanques - durante a operação de remoção dos 

efluentes podem ocorrer situações de emergê ncia associadas ao derrame de água residual. Este aspecto 

ambiental induz impactes, considerados como significativos (nível baixo de significância devido à reduzida 

probabilidade de ocorrê ncia), no meio ambiente (contaminação de solo e água) e potencia situações de risco 

para a saúde humana. Relativamente ao destino final dos efluentes provenientes das fossas sépticas, a sua 

descarga em local inadequado foi considerada como significativa, com baixo nível de significância devido à 

frequê ncia de remoção dos efluentes (uma recolha anual). 

Em seguida, apresenta-se um quadro síntese da avaliação de significância dos impactes ambientais associados à 

exploração da instalação avícola do Casal Seiça (quadro 5.4 (1, 2, 3 e 4)). 
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Quadro 5.4 (1 de 5) - Avaliação da Significância dos Impactes Ambientais

EQUIPAMENTO/OPERAÇÃO

SITUAÇÃO 

OPERAC.

CAUSA
ASPECTO AMBIENTAL

IMPACTE AMBIENTAL                                         

(Real/Potencial)

NATUREZA DO IMPACTE

Classif. de 

Impactes

Nível de Significância 

P
o
n
t
u
a
ç
ã
o
 
2
x
(
1
)
+
(
2
)

Análise Global 

Significância

FASE DE EXPLORAÇÃO

(1) (2)

S
e
v
.
/
B

e
n
e
f
.

F
r
e
q
.
/
P

r
o
b
.

1-5 1-5 1-15

N P Func. Normal Consumo de energia eléctrica

Indirecto da produçã o (consumo de 

recursos naturais / Degradaçã o da 

qualidade do ar)

X X X X X 2 5 9 X X

N A Func. Normal Consumo de gasóleo

Indirecto da produçã o (consumo de 

recursos naturais nã o renováveis / 

Degradaçã o da qualidade do ar)

X X X X X 1 2 4 X

N A Func. Normal Emissões atmosféricas Degradaçã o da qualidade do ar X X X X X 3 2 8 X

N A Func. Normal

Produçã o de resíduos 

contaminados (embalagens de 

óleos)

Indirectos de reciclagem      

(degradaçã o da qualidade do 

ambiente)  Ocupaçã o do solo                  

X X X X X 2 1 5 X

N A Func. Normal

Produçã o de resíduos 

contaminados         (óleos 

usados)

Indirectos de regeneraçã o      

(degradaçã o da qualidade do 

ambiente)             

X X X X X 2 1 5 X

E A Acidente Derrame combustível/óleo Contaminaçã o do solo X X X X X 3 1 7 X

EQUIPAMENTO/OPERAÇÃO

SITUAÇÃO 

OPERAC.

CAUSA
ASPECTO AMBIENTAL

IMPACTE AMBIENTAL                                         

(Real/Potencial)

NATUREZA DO IMPACTE

Classif. de 

Impactes

Nível de Significância 

Revers. Dur. Dimensã o

P
o
s
i
t
i
v
o

N
e
g
a
t
i
v
o

Incid. Classe

P
e
r
m

a
n
e
n
t
e

D
i
r
e
c
t
o

N
o
r
m

a
l

E
m

e
r
g
ê
n
c
i
a

A
c
t
u
a
l
/

P
r
e
v
i
s
t
o
s

I
n
d
i
r
e
c
t
o

Nível A 

Elevado

(13-15)I
m

e
d
i
a
t
o

M
é
d
i
o
 
p
r
a
z
o

L
o
n
g
o
 
p
r
a
z
o

S

P
o
n
t
u
a
ç
ã
o
 
2
x
(
1
)
+
(
2
)

Análise Global 

Significância

Nível C 

Baixo

(8-10)

Nível B 

Médio

(11-12)

Iluminaçã o do Pavilhã o

Funcionamento do Gerador 

Gerador (manutençã o)

NS

R
e
v
e
r
s
í
v
e
l

I
r
r
e
v
e
r
s
í
v
e
l

T
e
m

p
o
r
á
r
i
o
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Nível de Significância 

ASPECTO AMBIENTAL

IMPACTE AMBIENTAL                                         

(Real/Potencial)

NATUREZA DO IMPACTE

FASE DE EXPLORAÇÃO

EQUIPAMENTO/OPERAÇÃO

Quadro 5.4 (2 de 5) - Avaliação da Significância dos Impactes Ambientais

SITUAÇÃO 

OPERAC.

CAUSA

P
o
n
t
u
a
ç
ã
o
 
2
x
(
1
)
+
(
2
)

Análise Global 

Significância

Classif. de 

Impactes

(1) (2)

S
e
v
.
/
B

e
n
e
f
.

F
r
e
q
.
/
P

r
o
b
.

1-5 1-5 1-15

N P Func. Normal Consumo de água

Consumo de recursos naturais 

renováveis

X X X X X 2 5 9 X X

N P Func. Normal Emissã o de poeiras Degradaçã o da qualidade do ar local X X X X X 1 2 4 X

N A Func. Normal Consumo de gasóleo

Indirecto da produçã o (consumo de 

recursos naturais nã o renováveis / 

Degradaçã o da qualidade do ar)

X X X X X 1 4 6 X

N A Funcion. Normal Emissã o de ruído Incomodidade para o exterior X X X X X 1 4 6 X

N A Func. Normal Emissões atmosféricas Degradaçã o da qualidade do ar X X X X X 1 4 6 X

N P Funcion. Normal Emissã o de ruído Incomodidade para o exterior X X X X X 1 2 4 X

N P Func. Normal Consumo de gasóleo

Indirecto da produçã o (consumo de 

recursos naturais nã o renováveis / 

Degradaçã o da qualidade do ar)

X X X X X 1 2 4 X

N P Func. Normal Emissões atmosféricas Degradaçã o da qualidade do ar X X X X X 1 2 4 X

Nível de Significância 

N
o
r
m

a
l

E
m

e
r
g
ê
n
c
i
a

A
c
t
u
a
l
/

P
r
e
v
is

t
o
s

T
e
m

p
o
r
á
r
i
o

Incid. Classe

D
i
r
e
c
t
o

I
n
d
i
r
e
c
t
o

P
o
s
i
t
i
v
o

N
e
g
a
t
i
v
o

R
e
v
e
r
s
í
v
e
l

ASPECTO AMBIENTAL

IMPACTE AMBIENTAL                                         

(Real/Potencial)

NATUREZA DO IMPACTE

NS

Nível C 

Baixo

(8-10)

Nível B 

Médio

(11-12)

Nível A 

Elevado

(13-15)

P
e
r
m

a
n
e
n
t
e

I
m

e
d
i
a
t
o

M
é
d
i
o
 
p
r
a
z
o

L
o
n
g
o
 
p
r
a
z
o

EQUIPAMENTO/OPERAÇÃO

Bebedouros

Silos (abastecimento de raçã o)

Circulaçã o de viaturas ligeiras (tratador de 

aves)

Transporte das aves (pintos/frangos)

I
r
r
e
v
e
r
s
í
v
e
l

SITUAÇÃO 

OPERAC.

CAUSA

S

P
o
n
t
u
a
ç
ã
o
 
2
x
(
1
)
+
(
2
)

Análise Global 

Significância

Dur. Dimensã oRevers.

Classif. de 

Impactes
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Classif. de 

Impactes
Análise Global 

Significância

Nível de Significância 

Quadro 5.4 (3 de 5) - Avaliação da Significância dos Impactes Ambientais

EQUIPAMENTO/OPERAÇÃO

SITUAÇÃO 

OPERAC.

CAUSA ASPECTO AMBIENTAL

IMPACTE AMBIENTAL                                         

(Real/Potencial)

NATUREZA DO IMPACTE

FASE DE EXPLORAÇÃO

P
o
n
t
u
a
ç
ã
o
 
2
x
(
1
)
+
(
2
)

(1) (2)

S
e
v
.
/
B

e
n
e
f
.

F
r
e
q
.
/
P

r
o
b
.

1-5 1-5 1-15

N P Func. Normal Emissões atmosféricas

Degradaçã o da qualidade do 

ar

X X X X X 2 5 9
X X

N P Func. Normal

Produçã o de resíduos (aves 

mortas)

Indirectos do destino      

(degradaçã o da qualidade 

do ambiente)

X X X X X 2 4 8
X X

N P Func. Normal

Produçã o de resíduos 

(embalagens)

Indirectos do destino      

(degradaçã o da qualidade 

do ambiente) Ocupação do 

solo 

X X X X X 2 3 7
X

N P Func. Normal Consumo de casca de arroz

 Consumo de recursos 

naturais renováveis

X X X X X 4 2 10
X X

N P Func. Normal

Produçã o de resíduos 

("camas")

Indirecto da utilizaçã o 

(Degradaçã o da qualidade 

do solo / água)

X X X X X 5 2 12
X X

N
o
r
m

a
l

E
m

e
r
g
ê
n
c
i
a

A
c
t
u
a
l/

P
r
e
v
i
s
t
o
s

P
e
r
m

a
n
e
n
t
e

Classe

D
i
r
e
c
t
o

I
n
d
i
r
e
c
t
o

I
r
r
e
v
e
r
s
í
v
e
l

T
e
m

p
o
r
á
r
i
o

Classif. de 

Impactes

Revers. Dur. Dimensão

Análise Global 

Significância

Nível de Significância 

EQUIPAMENTO/OPERAÇÃO

SITUAÇÃO 

OPERAC.

CAUSA ASPECTO AMBIENTAL

IMPACTE AMBIENTAL                                         

(Real/Potencial)

Incid.

NATUREZA DO IMPACTE

R
e
v
e
r
s
í
v
e
l

Aquecimento dos Pavilhões (Queima de 

Biomassa)

Aplicaçã o das "camas" das aves

Remoçã o das "camas" das aves

P
o
s
i
t
i
v
o

N
e
g
a
t
i
v
o

Nível A 

Elevado

(13-15)I
m

e
d
i
a
t
o

Criaçã o de aves

Criaçã o de aves                        (vacinas e 

vitaminas)

NS

Nível C 

Baixo

(8-10)

Nível B 

Médio

(11-12)

M
é
d
i
o
 
p
r
a
z
o

L
o
n
g
o
 
p
r
a
z
o

S

P
o
n
t
u
a
ç
ã
o
 
2
x
(
1
)
+
(
2
)
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Quadro 5.4 (4 de 5) - Avaliação da Significância dos Impactes Ambientais

EQUIPAMENTO/OPERAÇÃO

SITUAÇÃO 

OPERAC.

CAUSA ASPECTO AMBIENTAL

IMPACTE AMBIENTAL                                         

(Real/Potencial)

NATUREZA DO IMPACTE

Classif. de 

Impactes

Nível de Significância 

P
o
n
t
u
a
ç
ã
o
 
2
x
(
1
)
+
(
2
)

Análise Global 

Significância

FASE DE EXPLORAÇÃO

(1) (2)

S
e
v
.
/
B

e
n
e
f
.

F
r
e
q
.
/
P

r
o
b
.

1-5 1-5 1-15

N P

Funcion. 

Normal

Emissã o de ruído Incomodidade para o exterior X X X X X 1 3 5 X

N P Func. Normal Consumo de gasóleo

Indirecto da produçã o (consumo 

de recursos naturais nã o 

renováveis / Degradaçã o da 

qualidade do ar)

X X X X X 1 3 5 X

N P Func. Normal Emissões atmosféricas Degradaçã o da qualidade do ar X X X X X 1 3 5 X

N P Func. Normal Consumo de água

Consumo de recursos naturais 

renováveis

X X X X X 1 3 5 X

N P

Funcion. 

Normal

manutençã o de espécies típicas 

(pinheiro)  e  de habitats

X X X X X 4 5 13 X X

N P

Funcion. 

Normal

Fixaçã o de espécies típicas de 

novos habitats (espécies 

oportunistas)

X X X X X 2 2 6 X

N P

Funcion. 

Normal

Valorizaçã o visual e cénica X X X X X 1 5 7 X

N P

Funcion. 

Normal

Consumo de água

 Consumo de recursos naturais 

renováveis

X X X X X 2 2 6 X

N P

Funcion. 

Normal

Impermeabilizaçã o de solo

Ocupaçã o do solo Alteraçã o da 

rede de drenagem                  

X X X X X 1 5 7 X

EQUIPAMENTO/OPERAÇÃO

SITUAÇÃO 

OPERAC.

CAUSA ASPECTO AMBIENTAL

IMPACTE AMBIENTAL                                         

(Real/Potencial)

NATUREZA DO IMPACTE

Classif. de 

Impactes

Nível de Significância 

I
r
r
e
v
e
r
s
í
v
e
l

T
e
m

p
o
r
á
r
i
o

Incid. Classe

N
o
r
m

a
l

E
m

e
r
g
ê
n
c
ia

A
c
t
u
a
l
/

P
r
e
v
is

t
o
s

M
é
d
i
o
 
p
r
a
z
o

L
o
n
g
o
 
p
r
a
z
o

Revers. Dur. Dimensã o

D
i
r
e
c
t
o

I
n
d
i
r
e
c
t
o

P
o
s
i
t
i
v
o

N
e
g
a
t
i
v
o

R
e
v
e
r
s
í
v
e
l

S

P
o
n
t
u
a
ç
ã
o
 
2
x
(
1
)
+
(
2
)

Análise Global 

Significância

NS

Nível C 

Baixo

(8-10)

Nível B 

Médio

(11-12)

Nível A 

Elevado

(13-15)

P
e
r
m

a
n
e
n
t
e

I
m

e
d
i
a
t
o

Arranjo de espaços exteriores 

(manutençã o)

Reflorestaçã o de áreas 

afectadas pelas obras e 

florestaçã o de espaços 

actualmente sem cobertura 

vegetal

Pavilhões e acessos

Transporte das "camas" (entrega de 

MP/remoçã o do resíduo)

Lavagem dos Pavilhões, Silos, Pratos, 

Tanque, Linhas de Água e Bebedouros
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Quadro 5.4 (5 de 5) - Avaliação da Significância dos Impactes Ambientais

EQUIPAMENTO/OPERAÇÃO

SITUAÇÃO 

OPERAC.

CAUSA
ASPECTO AMBIENTAL

IMPACTE AMBIENTAL                                         

(Real/Potencial)

NATUREZA DO IMPACTE

Classif. de 

Impactes

Nível de Significância 

P
o
n
t
u
a
ç
ã
o
 
2
x
(
1
)
+
(
2
)

Análise Global 

Significância

FASE DE EXPLORAÇÃO

(1) (2)

S
e
v
.
/
B

e
n
e
f
.

F
r
e
q
.
/
P

r
o
b
.

1-5 1-5 1-15

N P Func. Normal Produçã o de água residual

Possível contaminaçã o do meio ambiente 

(solo e água)                             Riscos para 

para a saúde                         

X X X X X 1 3 5 X

E P

Descarga de AR 

em local 

inadequado 

Produçã o de água residual

Possível contaminaçã o do meio ambiente 

(solo e água)                             Riscos para 

para a saúde                         

X X X X X 4 1 9 X X

E P

(extravasar) 

caudal elevado 

Derrame de água residual

Possível contaminaçã o do meio ambiente 

(solo e água)                             Riscos para 

para a saúde                         

X X X X X 4 1 9 X X

E P Trasfega Derrame de água residual

Possível contaminaçã o do meio ambiente 

(solo e água)                             Riscos para 

para a saúde                         Aspecto visual

X X X X X 4 2 10 X X

N P Funcion. Normal

Oferta de produto com qualidade 

controlada

Manutençã o de postos de trabalho X X X X X 2 5 9 X X

EQUIPAMENTO/OPERAÇÃO

SITUAÇÃO 

OPERAC.

CAUSA
ASPECTO AMBIENTAL

IMPACTE AMBIENTAL                                         

(Real/Potencial)

NATUREZA DO IMPACTE

Classif. de 

Impactes

Revers.

Nível de Significância 

Dimensã o

D
i
r
e
c
t
o

I
n
d
i
r
e
c
t
o

P
o
s
i
t
i
v
o

N
e
g
a
t
i
v
o

Incid. Classe Dur.

I
m

e
d
i
a
t
o

M
é
d
i
o
 
p
r
a
z
o

L
o
n
g
o
 
p
r
a
z
o

S

R
e
v
e
r
s
í
v
e
l

I
r
r
e
v
e
r
s
í
v
e
l

T
e
m

p
o
r
á
r
i
o

P
e
r
m

a
n
e
n
t
e

P
o
n
t
u
a
ç
ã
o
 
2
x
(
1
)
+
(
2
)

Análise Global 

Significância

N
o
r
m

a
l

E
m

e
r
g
ê
n
c
ia

A
c
t
u
a
l
/

P
r
e
v
is

t
o
s

Centro de Abate (garantia da qualidade da 

materia prima)

 Fossa séptica estanque (lavagens)

NS

Nível C 

Baixo

(8-10)

Nível B 

Médio

(11-12)

Nível A 

Elevado

(13-15)
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CAPÍTULO 6 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

Após a avaliação dos potenciais impactes ambientais associados à exploração da instalação avícola do Casal Seiça 

(capítulo 5), procedeu-se à elaboração de propostas de medidas de mitigação dos impactes negativos classificados 

como significativos. 

Neste âmbito, foram preconizadas tanto medidas mitigadoras de impactes negativos como medidas 

complementares, com vista a maximizar e a optimizar potenciais impactes positivos. 

6.1. Medidas Gerais 

A instalação avícola do Casal Seiça apresenta implementado um sistema de gestão ambiental baseado nos 

requisitos da norma de gestão ambiental NP EN ISO 14001. No anexo 15 apresenta-se a estrutura do SGA. 

Tomando-se por base o modelo normativo NP EN ISO 14001, o Sistema de Gestão Ambiental é definido como a 

parte do sistema de gestão da organização que inclui estrutura organizacional, actividades de planeamento, 

responsabilidades, práticas, procedimentos, processos e recursos para desenvolver, implementar, atingir, rever e 

manter a sua Política Ambiental. 

O Sistema de Gestão Ambiental permite que a organização atinja o nível de desempenho ambiental por ela 

determinado e promova a sua melhoria contínua ao longo do tempo. Consiste, essencialmente, no planeamento das 

suas actividades, visando a eliminação ou minimização dos impactes no meio ambiente, por meio de acções 

preventivas ou medidas mitigadoras.  

No âmbito da segurança e emergê ncia, as medidas enunciadas neste documento, destinam-se, através de 

protecção passiva, a prevenir os acidentes, ou seja a baixar a sua probabilidade de ocorrê ncia. 

Consegue-se, desta forma, atingir níveis de segurança aceitáveis, não se devendo no entanto, descurar a 

necessidade de possuir capacidade de intervenção em caso de emergê ncia, uma vez que, embora baixa, existe 

sempre uma dada probabilidade de um acontecimento indesejado se manifestar. Nestas situações há que estar 
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preparado e saber responder ao acontecimento de forma eficaz e eficiente, nomeadamente recorrendo a 

procedimentos sistematizados, conhecidos como Planos de Emergê ncia. 

Com este objectivo deverá ser desenvolvido um procedimento que representa a organização para a emergê ncia 

bem como a sequê ncia de actuação em caso de ocorrê ncia de algum dos riscos caracterizados. 

Este procedimento deverá ser objecto de revisão após realizaçã o do primeiro simulacro, de modo a aferir a sua 

validade, e deverá ser divulgado pelos colaboradores directamente envolvidos nas actividades que estejam 

relacionadas com os riscos identificados. 

6.2. Medidas Específicas 

A. Medidas de mitigação relativas ao solo, hidrogeologia e recursos hídricos 

- Manter rigorosamente as características da ocupação do solo, nomeadamente em termos de áreas de 

implantação dos pavilhões e áreas pavimentadas. 

- Implementar um sistema de monitorização da qualidade das águas subterrâneas, orientado no sentido de aferir a 

evolução da qualidade das águas captadas no furo existente. Relativamente ao controlo da qualidade da água 

para consumo das aves, efectuar a análise periódica do parâmetro germes totais (a 37ºC e a 22º C) após 

tratamento com cloro.  

- Elaborar um plano periódico de manutenção e vistoria dos principais equipamentos que possam interferir com a 

qualidade das águas. A periodicidade a estabelecer dependerá do tipo de equipamentos, devendo estabelecer-se 

uma limpeza semanal de todos os percursos e pavimentos exteriores onde possam acumular-se resíduos.  

- Proceder à lavagem dos pavilhões, através de um sistema de alta pressão, de forma a obter uma maior eficácia 

da lavagem e um menor consumo de água; 

- Utilizar bebedouros tipo pipeta para fornecer água às aves e proceder à sua manutenção regular, de forma a 

evitar perdas e consumos desnecessários de água; 

- Relativamente às fossas sépticas estanques, recomenda-se que estas sejam inspeccionadas com uma 

periodicidade anual, devendo a descarga das lamas ser efectuada pelo menos de dois em dois anos. 

- Efectuar o controlo do consumo de água, por meio de contadores e verificar periodicamente o sistema de 

abastecimento de água, de modo a detectar perdas desnecessárias de água, possibilitando a correcção de 

situações de fugas ou rupturas num curto espaço de tempo. 

- Efectuar a gestão dos resíduos gerados nas instalações avícolas de forma correcta, e em conformidade com a 

legislação em vigor, reduzindo a sua produção e assegurando um destino final adequado para cada tipo de 

resíduo. 
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- As camas das aves, quando da sua remoção dos pavilhões avícolas, deverão ser imediatamente enviadas para 

valorização por empresas produtoras de adubos, devidamente licenciadas para o efeito.  

- As fossas estanques deverão estar protegidas da entrada de águas pluviais e ser de construção sólida de forma 

a evitar a saída dos efluentes com risco de contaminação do solo e das águas, sobretudo das águas 

subterrâneas. 

- Os dispositivos de alimentação e bebedouros deverão funcionar de modo a evitar, tanto quanto possível, 

desperdícios de alimentos e derrames de água. Como consequê ncia, os dejectos obtidos serão de melhor 

qualidade, ocuparão menor volume e tornarão mais fácil o seu transporte para a unidade de tratamento; 

- Os comedouros deverão ser em número suficiente de maneira a evitar a competição e disputa entre os frangos, 

de que resultarão derrames dos alimentos sobre as camas. 

- O depósito de combustível deve localizar-se em espaço devidamente impermeabilizado e ter um sistema de 

recolha de escorrê ncias; 

- Recomenda-se a utilização de rações adequadas que evitem a produção de dejectos demasiado aquosos, por 

um lado, e, por outro, a aplicação de material de camas em quantidade apropriada que facilite a incorporação dos 

dejectos produzidos, permitindo, juntamente com os cuidados anteriormente mencionados, a produção de um 

material fertilizante de qualidade razoável. 

B. Medidas de mitigação relativas á gestão de energia; 

- Proceder ao isolamento térmico dos pavilhões, para reduzir os consumos energéticos associados ao aquecimento 

dos mesmos; 

- Utilizar sistemas de fornecimento de iluminação eficientes sob o ponto de vista de energético; 

C. Medidas de mitigação relativas ao ruído e à qualidade do ar 

- Aquando da substituição de equipamentos necessários ao funcionamento das instalações avícolas, dever-se-á 

exigir sempre aos fornecedores informações acerca da potê ncia sonora do respectivo equipamento, para que 

possam ser tomadas as precauções necessárias para evitar quaisquer incómodos provenientes do 

funcionamento desses equipamentos. 

- Recomenda-se a protecção individual dos trabalhadores que operem no interior dos pavilhões, visto estes 

estarem expostos a grandes quantidades diárias de partículas libertadas para a atmosfera (movimento de 

ressuspensão do material particulado sedimentado na camas das aves, induzido pela agitação das aves), em 

especial através da utilização de mascaras, luvas e de vestuário protector adequado, entre outras medidas, 

estruturadas no âmbito de um plano de higiene e segurança no trabalho. 
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- Efectuar a manutenção periódica dos geradores de emergê ncia, de modo a que estes funcionem de forma 

correcta, optimizando os consumos de gasóleo e consequentemente, minimizando as emissões atmosféricas. 

Efectuar verificações periódicas ao sistema eléctrico e ao sistema de aquecimento, registando as deficiê ncias 

encontradas, de forma a proceder-se à sua correcção num curto espaço de tempo; 

- Manter um espaço adequado por animal, assegurando o bem-estar animal, condições de higiene e evitar a 

emissão de odores; 

- Efectuar a manutenção periódica dos dispositivos que assegurem uma boa ventilação, o que permitirá a 

secagem parcial dos dejectos produzidos por forma a baixar significativamente a intensidade das fermentações, 

reduzindo-se, assim, a libertação de cheiros desagradáveis e as perdas de azoto por volatilização; 

- Proceder à limpeza e manutençã o periódica dos sistemas de ventilação, para evitar a acumulação de poeiras; 

- A ventilação eficaz, eventualmente associada a sistemas de arrefecimento, evitará, também, em épocas de maior 

calor, a subida exagerada da temperatura com a natural tendê ncia para o aumento do consumo de água pelas 

aves de que resultará a produção de fezes mais ou menos líquidas com os inconvenientes que daí decorrem. 

D. Medidas de mitigação relativas à Sócio-Economia 

- Ao definir-se as diversas entidades responsáveis pelo fornecimento das matérias primas, deverá recomendar-se 

o trajecto a efectuar até ao local da instalação, devendo optar-se pelo percurso que atravesse o menor número 

possível de zonas habitacionais. 

Quando se pretender desactivar a instalação avícola do Casal Seiça proceder-se-á à apresentação de um plano de 

desactivação pormenorizado, que contemplará aspectos como as acções de desmantelamento, o destino dado aos 

elementos retirados e um plano de recuperação final de todas as áreas afectadas. 
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CAPÍTULO 7 

PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO E CRONOGRAMA DE 

ACÇÃES E MEDIDAS 

7.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Constituem objetivos de EIA e do procedimento metodológico a adotar, a identificação, caracterização e avaliação 

de impactes ambientais potencialmente significativos. 

Quando se estabelece a necessidade de propor medidas que evitem, minimizem ou compensem os efeitos 

ambientais está claramente a referir-se apenas a potenciais impactes negativos. Para além da avaliação inicial, 

também a própria monitorização pós-projecto, por visar essencialmente a avaliação da eficácia das medidas 

previstas para evitar, minimizar ou compensar os impactes ambientais significativos constitui uma medida de 

mitigação de potenciais impactes ambientais. 

Assumindo que todas as acções humanas tê m impacte no ambiente, então a melhoria do desempenho ambiental é 

um resultado directo da implementação de medidas de controlo e minimização desses impactes. Um primeiro passo 

para se conseguir avaliar a melhoria do desempenho ambiental consiste na monitorização permanente dos impactes 

que necessitam ser controlados e minimizados. 

Para um correcto controlo do desempenho ambiental das actividades associadas às fases de construção e 

exploração da instalação avícola, deverão ser implementados sistemas de monitorização e medidas de gestão 

ambiental que garantam, entre outros, uma correcta gestão dos resíduos, do consumo de água, do consumo de 

energia e a manutenção da qualidade das águas subterrâneas e dos solos. No plano de monitorização serão 

definidos os locais a monitorizar, os parâmetros a controlar e a frequê ncia de amostragem, para controlo da 

qualidade das águas subterrâneas e dos solos. 

A Portaria 637/2009, de 9 de J unho (regula o exercício das actividade avícolas de selecção, multiplicação e recria) 

refere a obrigação das instalações avícolas disporem de água potável em quantidade suficiente para o seu 

abastecimento (artigo 6.º, número 4), devendo ser mantido um programa de controlo ambiental, assegurando o 

registo dos consumos de água e das fontes energéticas da exploração (artigo 8.º, número 8). 
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TABELA 7.1. PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO 

ÂMBITO LOCAL PERIODICIDADE PARÂMETROS/ASPECTOS 

Recursos Hídricos 

Monitorização das águas subterrâneas 

Furo de Captação 

Subterrânea 

Semestral 

Cor 

pH 

SST 

Condutividade 

Nitratos 

Cobre 

Zinco 

Cloretos 

Sulfatos 

Fosfatos 

Nitratos 

Cloro residual 

Alcalinidade 

Cálcio 

Sódio 

Potássio 

Sulfatos  

CQO 

Oxigénio dissolvido 

CBO5 

Azoto Total 

Fósforo Total 

Recursos Hídricos  

Monitorização das águas de consumo 

À saída do depósito de 

água 

Semestral 

Germes totais a 37ºC 

Germes totais a 22ºC 

Resíduos 

Monitorização 

Locais de 

Armazenamento 

Trimestral Quantidade/Qualidade 
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TABELA 7.2. CRONOGRAMA DE AÇÃES E MEDIDAS 

ACTIVIDADE DOMÍNIO AMBIENTAL MEDIDAS 

CRONOGRAMA DE 

IMPLEMENTAÇÃO 

Bebedouros – Consumo da água Recursos Hídricos Verificação periódica do sistema de abastecimento Acção em contínuo 

Bebedouros – Qualidade da água Recursos Hídricos Programa de Monitorização Acção em contínuo 

Circulação de viaturas da empresa Recursos naturais / Ar Manutençã o regular das viaturas Acção em contínuo 

Desinfecção da água (bebedouros) e dos pavilhões - 

produção de resíduos de embalagens 

Solo Devolução das embalagens vazias ao fornecedor Acção em contínuo 

Fossas sépticas estanques - manutenção 

Solo 

Rec. Hídricos 

Inspecção anual Acção em contínuo 

Gerador - manutenção Ar Inspecção periódica Acção em contínuo 

Caldeiras a Água Quente 
Ar Inspecção periódica Acção em contínuo 

Controlo ambiental da exploração das instalações 

avícolas 

Recursos Biológicos 

Paisagem 

Solo, Hidrogeologia, Recursos Hídricos, Ar, 

Ruído, Sócio-economia 

Implementação de Procedimentos e medidas de Gestão 

Ambiental associadas às operações a efectuar durante a 

fase de exploração - Sistema de Gestão Ambiental 

Acção em contínuo 
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CAPÍTULO 8 

SÍNTESE DOS IMPACTES E MEDIDAS MITIGADORAS 

Nas tabelas seguintes apresentam-se, de uma forma sintetizada, os previsíveis impactes associados à fase de 

exploração da instalação avícola, apresentando-se também as principais medidas mitigadoras consideradas 

adequadas para prevenir e minimizar os impactes negativos. 

Em termos ambientais, existe a probabilidade de ocorrê ncia de situações que poderão induzir alguns impactes 

potencialmente negativos, nomeadamente associados à gestão de resíduos, manuseamento de óleos e 

combustíveis, gestão de águas residuais, entre outros. No entanto, estes possuem reduzida intensidade, sendo 

passíveis de virem a ser minimizados pela adopção das principais medidas identificadas e descritas no presente 

estudo, a maioria das quais já implementadas na gestão da instalação avícola. 

Como aspectos positivos, salienta-se a manutenção da laboração da unidade de abate e transformação de aves, 

localizado em Marinha das Ondas, com a consequente melhoria do processo de controlo da qualidade do produto, e 

a valorização paisagística da área sujeita à execução do projecto, através da implementaçã o do projecto de 

reflorestação. 
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 Quadro 8.1 (1 de 5) - Sintese das Medidas de Minimização

FASE DE EXPLORAÇÃO

Equipamento /Operação

Situação 

Operacional

Causa
Aspecto Ambiental Impacte Ambiental  (Real/Potencial) Medidas de Minimização

Análise Global 

Significância

Nível de Significância 

N/AN/E A/P

N P Func. Normal

Consumo de energia 

eléctrica

Indirecto da produçã o (consumo de 

recursos naturais / Degradaçã o da 

qualidade do ar)

x x

N A Func. Normal Consumo de gasóleo

Indirecto da produçã o (consumo de 

recursos naturais nã o renováveis / 

Degradaçã o da qualidade do ar)

x

N A Func. Normal Emissões atmosféricas Degradaçã o da qualidade do ar x x

N A Func. Normal

Produçã o de resíduos 

contaminados (embalagens 

de óleos)

Indirectos de reciclagem      (degradaçã o da 

qualidade do ambiente)  Ocupaçã o do solo                  

x

N A Func. Normal

Produçã o de resíduos 

contaminados         (óleos 

usados)

Indirectos de regeneraçã o      (degradaçã o 

da qualidade do ambiente)             

x

E A Acidente Derrame combustível/óleo Contaminaçã o do solo x

N
o
r
m

a
l

E
m

e
r
g
ê
n
c
ia

A
c
t
u
a
l
/

P
r
e
v
is

t
o
s

Equipamento /Operação

Situação 

Operacional

Causa
Aspecto Ambiental Impacte Ambiental  (Real/Potencial) Medidas de Minimização

S NS

Nível C 

Baixo

(8-10)

Nível B 

Médio

(11-12)

Nível A 

Elevado

(13-15)

Análise Global 

Significância

Nível de Significância 

Gerador (manutençã o)

Efectuar a gestã o do resíduo de forma correcta, e emconformidade

coma legislaçã oemvigor, reduzindo a sua produçã o e assegurando

um destino final adequado para o resíduo. Elaboraçã o e

implementaçã o de procedimentos para actuaçã o em situações de

emergê ncia.

Iluminaçã o do Pavilhã o Verificaçã o períodica do sistema eléctrico

Gerador 

Manutençã o períodica do equipamento, optimizando os consumos de 

gasóleo e consequentemente minimizando as emissões

atmosféricas.
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Medidas de Minimização

 Quadro 8.1 (2 de 5) - Sintese das Medidas de Minimização

FASE DE EXPLORAÇÃO

Equipamento /Operação

Situação 

Operacional

Causa
Aspecto Ambiental Impacte Ambiental  (Real/Potencial)

Análise Global 

Significância

Nível de Significância 

N/AN/E A/P

N P Func. Normal Consumo de água Consumo de recursos naturais renováveis x x

N P Func. Normal Emissões atmosféricas Degradaçã o da qualidade do ar x x

N P Func. Normal

Produçã o de resíduos (aves 

mortas)

Indirectos do destino      (degradaçã o da 

qualidade do ambiente)

x x

N P Func. Normal Consumo de água Consumo de recursos naturais renováveis x

Lavagem dos Pavilhões, Silos, Pratos, 

Tanque, Linhas de Água e Bebedouros

Verificaçã o períodica do sistema de abastecimento.

N
o
r
m

a
l

E
m

e
r
g
ê
n
c
i
a

A
c
t
u
a
l
/

P
r
e
v
is

t
o
s

Criaçã o de aves

Efectuar a gestã o do resíduo de forma correcta, e emconformidade

coma legislaçã oemvigor, reduzindoa sua produçã o e assegurando

um destino final adequado. 

Bebedouros  Verificaçã o periódica do sistema de abastecimento.

Aquecimento dos Pavilhões

Verificaçã o períodica do sistema de aquecimento. Elaboraçã o e

implementaçã o de procedimentos para actuaçã o em situações de

emergê ncia.

Medidas de Minimização

S NS

Nível C 

Baixo

(8-10)

Nível B 

Médio

(11-12)

Nível A 

Elevado

(13-15)

Equipamento /Operação

Situação 

Operacional

Causa
Aspecto Ambiental Impacte Ambiental  (Real/Potencial)

Análise Global 

Significância

Nível de Significância 
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Análise Global 

Significância

Medidas de Minimização

 Quadro 8.1 (3 de 5) - Sintese das Medidas de Minimização

FASE DE EXPLORAÇÃO

Equipamento /Operação

Situação 

Operacional

Causa
Aspecto Ambiental Impacte Ambiental  (Real/Potencial)

Nível de Significância 

N/AN/E A/P

N P Func. Normal

Produçã o de resíduos 

(embalagens)

Indirectos do destino      (degradaçã o da 

qualidade do ambiente) Ocupaçã o do solo 

x

N P Func. Normal

Produçã o de resíduos 

("camas")

Indirecto da utilizaçã o (Degradaçã o da 

qualidade do solo / água)

x x

N P Funcion. Normal Emissã o de ruído Incomodidade para o exterior x

N P Func. Normal Consumo de gasóleo

Indirecto da produçã o (consumo de 

recursos naturais nã o renováveis / 

Degradaçã o da qualidade do ar)

x

N P Func. Normal Emissões atmosféricas Degradaçã o da qualidade do ar x

Transporte das "camas" (entrega de 

MP/remoçã o do resíduo)

Definiçã o do trajecto a efectuar até à instalaçã o, devendo optar-se

pelo percurso que atravesse o menor número possível de zonas

habitacionais e de zonas ecologicamente sensíveis.

N
o
r
m

a
l

E
m

e
r
g
ê
n
c
ia

A
c
t
u
a
l/

P
r
e
v
i
s
t
o
s

Análise Global 

Significância

Criaçã o de aves                        (vacinas e 

vitaminas)

Efectuar a gestã o do resíduo de forma correcta, e emconformidade

coma legislaçã o emvigor, reduzindo a sua produçã o e assegurando

um destino final adequado. 

Medidas de Minimização

Nível C 

Baixo

(8-10)

Nível B 

Médio

(11-12)

Remoçã o das "camas" das aves

Monitorizaçã o da qualidade das águas subterrâneas. Efectuar a

gestã o do resíduo de forma correcta, e em conformidade com a

legislaçã o em vigor, reduzindo a sua produçã o e assegurando um

destino final adequado para o resíduo. 

Equipamento /Operação

Situação 

Operacional

Causa
Aspecto Ambiental Impacte Ambiental  (Real/Potencial)

S NS

Nível de Significância 

Nível A 

Elevado

(13-15)
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 Quadro 8.1 (4 de 5) - Sintese das Medidas de Minimização

FASE DE EXPLORAÇÃO

Equipamento /Operaçã o

Situaçã o 

Operacional

Causa
Aspecto Ambiental Impacte Ambiental  (Real/Potencial)

Análise Global 

Significância

Nível de Significância 

Medidas de Minimizaçã o

N/AN/E A/P

N P Func. Normal Produçã o de água residual

Possível contaminaçã o do meio ambiente 

(solo e água)                             Riscos para 

para a saúde                         

x

E P

Descarga de AR em 

local inadequado 

Produçã o de água residual

Possível contaminaçã o do meio ambiente 

(solo e água)                             Riscos para 

para a saúde                         

x x

E P

(extravasar) caudal 

elevado 

Derrame de água residual

Possível contaminaçã o do meio ambiente 

(solo e água)                             Riscos para 

para a saúde                         

x x

E P Trasfega Derrame de água residual

Possível contaminaçã o do meio ambiente 

(solo e água)                             Riscos para 

para a saúde                         Aspecto visual

x x

Equipamento /Operaçã o

Situaçã o 

Operacional

Causa
Aspecto Ambiental Impacte Ambiental  (Real/Potencial)

Análise Global 

Significância

Nível de Significância 

 Fossa séptica estanque (lavagens)

Inspecçã o períodica das fossas sépticas.

Elaboraçã o e implementaçã o de procedimentos para actuaçã o em

situações de emergê ncia.

N
o
r
m

a
l

E
m

e
r
g
ê
n
c
ia

A
c
t
u
a
l
/

P
r
e
v
i
s
t
o
s

Medidas de Minimizaçã o

S NS

Nível C 

Baixo

(8-10)

Nível B 

Médio

(11-12)

Nível A 

Elevado

(13-15)
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 Quadro 8.1 (5 de 5) - Sintese das Medidas de Minimização

FASE DE EXPLORAÇÃO

Equipamento /Operação

Situação 

Operacional

Causa
Aspecto Ambiental Impacte Ambiental  (Real/Potencial) Medidas de Minimização

Análise Global 

Significância

Nível de Significância 

N/AN/E A/P

N P Funcion. Normal

Manutençã o de espécies típicas (pinheiro)  

e  de habitats

X X

N P Funcion. Normal

Fixaçã o de espécies típicas de novos 

habitats (espécies oportunistas)

X

N P Funcion. Normal Valorização visual e cénica X

N P Funcion. Normal Consumo de água  Consumo de recursos naturais renováveis X

N P Funcion. Normal Impermeabilizaçã o de solo

Ocupaçã o do solo Alteração da rede de 

drenagem                  

X

N A Func. Normal Consumo de gasóleo

Indirecto da produçã o (consumo de 

recursos naturais não renováveis / 

Degradaçã o da qualidade do ar)

X

N A Funcion. Normal Emissã o de ruído Incomodidade para o exterior X

N A Func. Normal Emissões atmosféricas Degradaçã o da qualidade do ar X

N
o
r
m

a
l

E
m

e
r
g
ê
n
c
i
a

A
c
t
u
a
l/

P
r
e
v
i
s
t
o
s

Equipamento /Operação

Situação 

Operacional

Causa
Aspecto Ambiental Impacte Ambiental  (Real/Potencial) Medidas de Minimização

S NS

Nível C 

Baixo

(8-10)

Nível B 

Médio

(11-12)

Nível A 

Elevado

(13-15)

Análise Global 

Significância

Nível de Significância 

Circulaçã o de viaturas da empresa

Manutençã o cuidada de todos os veículos, optimizando os consumos 

de gasóleo e consequentemente minimizando as emissões

atmosféricas.

Arranjo de espaços exteriores 

(manutençã o)

Reflorestação de áreas 

afectadas pelas obras e 

florestaçã o de espaços 

actualmente sem cobertura 

vegetal

Manutençã o do coberto vegetal e conservaçã o da área reflorestada

de acordo com as normas do regime florestal em vigor.

Implementaçã o de umplano de gestã o e conservaçã o dos espaços

verdes, dos acessos e dos pavilhões. Limpeza semanal de todos os

percursos e pavimentos exteriores onde possam acumular-se

resíduos.

Pavilhões e acessos
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