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ADITAMENTO
Proc: PL20161223001076
Resposta ao Pedido de Elementos Adicionais da APA,
no Âmbito do Processo de Licenciamento Único de Ambiente
(Ref.ª: Ofício n.º S047668-201708-DLUA)

INTRODUÇÃO
No âmbito do processo de licenciamento único de ambiente da APECO,
Agro-Pecuária Coelheirinhas, Lda., submetido via módulo LUA e após a apreciação
técnica da documentação recebida, a Agência Portuguesa de Ambiente solicitou
elementos adicionais identificados pelas entidades licenciadoras no domínio de
ambiente do regime de avaliação de impacte ambiental, nos termos previstos nº8 do
art. 14º do Decreto-Lei nº 151-B, de 31 de outubro, alterado pelos Decretos nºs
47/2014, de 24 de março e 179/2015, de 27 de agosto (RJAIA) e do regime de
utilização dos recursos hídricos, nos termos previstos no nº4 do art.14º do
Decreto-Lei nº226-A/2007, de 31 de maio.
O presente aditamento pretende dar resposta ao ofício da Agência Portuguesa de
Ambiente (APA), no âmbito do procedimento de avaliação de Impacte ambiental
(Ref.ª: Ofício n.º S047668-201708-DLUA, de 18.08.2017).
Os elementos solicitados têm como finalidade de complementar a informação já
apresentada no processo LUA.
O documento que agora se apresenta, sob a forma de aditamento, constitui a resposta
à apreciação feita por esta entidade em relação ao Estudo de Impacte Ambiental,
seguindo a ordem das alíneas indicada no referido ofício.
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ADITAMENTO
Proc: PL20161223001076
Resposta ao Pedido de Elementos Adicionais da APA,
no Âmbito do Processo de Licenciamento Único de Ambiente
(Ref.ª: Ofício n.º S047668-201708-DLUA)

ADITAMENTO AO ESTUDO DE INCIDÊNCIAS AMBIENTAIS

(OFÍCIO DA APA – REF.ª OFÍCIO N.º S047668-201708-LUA)

Elementos Adicionais ao EIA:

A. Projeto
1. Disponibilizar a área da exploração pecuária em formato shapefile (ESRI), no sistema de coordenadas
oficiais de Portugal Continental PT-TM06-ETRS89 (EPSG: 3763), contendo a delimitação dos núcleos de
produção (NP), dos órgãos de retenção de efluentes e das parcelas de espalhamento.

O formato shapefile (ESRI) da área de exploração pecuária, contendo a delimitação
dos núcleos de produção (NP) e das parcelas de espalhamento é enviado em formato
digital anexo ao aditamento.
2. Apresentar os cálculos dos valores estimados para os chorumes, estrumes, águas de lavagem e águas
pluviais contaminadas.

Os cálculos do PGEP são baseados numa folha Excel disponibilizada para o efeito. No
PGEP que foi entregue em 2015 faltava uma página que apresenta os cálculos dos
valores estimados de chorumes, estrumes, águas de lavagem e águas pluviais
contaminadas. Seguem as tabelas de cálculo em falta:
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3. Identificar as melhores técnicas disponíveis a utilizar para prevenir e reduzir: consumos de água e de
energia; emissões para o ar (emissões difusas), para a água e para o solo; produção de odores
desagradáveis, de ruído e de resíduos.
MTD

Forma como a MTD é aplicada na APECO
Boas práticas agrícolas na criação de bovinos

1. Identificar e implementar programas de
formação para os trabalhadores da exploração

Anualmente efetua-se uma ação de formação relativa à
gestão de resíduos; a gestão dos efluentes pecuários

2. Implementar um programa de manutenção e
reparação que assegure o bom funcionamento e a
limpeza das instalações e equipamentos

As instalações e os equipamentos são limpos
diariamente.
A manutenção dos equipamentos e infraestruturas é
efetuada de acordo com as visitas de observação que
são efetuadas

3. Projetar uma adequada aplicação do estrume
no terreno

Esta medida está refletida na implementação do PGEP

Técnicas nutricionais
4.Gestao nutricional dos alimentos fornecidos aos
animais em exploração.
Adequação das formulações as diferentes fases
de produção, para diminuição do desperdício de
nutrientes nas excreções.

A aquisição das rações para os animais é feita com
base nas formulações mais adequadas para cada
estágio de crescimento. A formulação é acompanhada
por consultor nutricionista externo.

Emissões para o ar provenientes da criação de bovinos
5. Redução das superfícies expostas

O efluente pecuário é encaminhando para duas fossas
estanques onde é feita a separação dos sólidos e dos
líquidos

6. Prevenção de odores desagradáveis

Evitar a aplicação do efluente nos solos em dias de
muito calor ou de muito vento
Água

7. Limpeza das instalações dos animais e dos
equipamentos

O grupo das vacas em produção é estabulado em
logettes com areia. Os corredores do estábulo são
lavados 5 vezes ao dia com uma onda de água.
A água de flushing é reutilizada para a rega das culturas
de milho e azevém.
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MTD

Forma como a MTD é aplicada na APECO

8. Calibração periódica dos bebedouros para
evitar derrames

É regulado automaticamente

9. Deteção e reparação de fugas

Visitas de observação à exploração

10. Reduzir a poluição das águas causada ou
induzida por nitratos de origem agrícola e
impedir a propagação desta poluição nas
zonas vulneráveis

Principais normas ou regras no caso da Herdade
das Coelheirinhas:
É proibido:
- A aplicação de fertilizantes em situações de
Precipitação forte ou muito forte, que originem a
lavagem do azoto.
- Nas culturas forrageiras é proibido a aplicação
de fertilizantes (estrumes, chorumes ou adubos
químicos azotados) de 1 de novembro a 1 de
fevereiro. A DRAP competente pode, nas culturas
forrageiras de corte múltiplo, autorizar no máximo
a aplicação de x% da quantidade recomendada
em adubação de cobertura após o 1º corte.
É obrigatório:
- Efetuar análises de terra quadrienalmente.
Devem determinar um dos seguintes parâmetros;
azoto mineral, azoto total, azoto nítrico ou matéria
orgânica. É recomendável a determinação do pH
(H2O), do fosforo, potássio e magnésio extraíveis.
- Efetuar análises da água da rega.
- Manter um registo atualizado das fertilizações
por parcela, preenchendo para o efeito uma ficha
tipo. Arquivar os registos de fertilização durante 5
anos.

Energia
11. Aplicação de ventilação natural

Os estábulos não possuem janelas, sendo a
ventilação natural, como exemplificado na foto
abaixo.

12. Utilização de luz de baixo consumo
energético

Utilização de lâmpadas fluorescentes e LED
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MTD

Forma como a MTD é aplicada na APECO
Gestão do estrume

13. Projetar órgãos de armazenamento com
capacidade suficiente

O chorume é encaminhado para duas fossas
estanques onde é feita a separação dos sólidos e
dos líquidos, uma com capacidade de
armazenagem de 108 m3 e outra com uma
capacidade de 1200 m3.
Existem ainda na exploração duas fossas
secundárias, ambas estanques, construídas em
betão: uma localizada ao lado da sala de ordenha
e que possui uma capacidade de armazenagem
de 38 m3; e, outra localizada por baixo do
estábulo das novilhas, com uma capacidade de 60
m3.
Estas fossas secundárias servem para o
armazenamento temporário de chorume, sendo
este encaminhado semanalmente para uma fossa
principal, com uma capacidade de 3500 m3.
As fossas têm capacidade para reter os efluentes
produzidos durante 3 meses.
A fração sólida do chorume e o estrume são
armazenados numa placa de betão, com uma
3
capacidade útil de 1000 m .

14. Os órgãos de armazenamento devem ser
inspecionados anualmente

Efetuado anualmente

Técnicas de espalhamento do estrume
15. Aplicação do estrume no solo

A fração líquida do chorume é aplicada no solo
através de uma cisterna do tipo “Joper”, rebocada
por um trator.
A fração sólida do chorume e o estrume são
armazenados numa placa de betão, com uma
capacidade útil de 1000 m3, e posteriormente
espalhados no solo agrícola da exploração com
recurso a um reboque espalhador de estrume.

16. Incorporação do efluente pecuário no solo
em menos de 4 horas

A gradagem do solo acompanha a operação de
espalhamento do efluente pecuário.
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MTD

Forma como a MTD é aplicada na APECO
Processamento do estrume na instalação

17. Separação sólido- líquido

B.

A água e os chorumes passam por um separador
de líquidos e sólidos, conforme demostrado na
foto abaixo.

Área de Espalhamento de Efluente Pecuário na Herdade das Coelheirinhas

4. Apresentar o comprovativo do envio do PGEP à DRAP Alentejo;

No Anexo 1 é apresentado o Parecer favorável condicionado, relativo à submissão do
PGEP, enviado pela APA em 01-04-2014.
5. Apresentar cartografia das parcelas de espalhamento com a exclusão das áreas de:
solos REN na tipologia “Áreas de máxima infiltração, estratégicas de proteção e recarga de
aquíferos”;
faixas tampão com largura mínima de 30 m, contadas a partir da crista superior do talude
marginal do leito, em solos da REN na tipologia “Zonas ameaçadas por cheias”;
faixas tampão com largura mínima de 10 m, contados a partir da crista superior do talude
marginal do leito de linhas de água superficial;
condicionantes relativas à proteção dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos,
nomeadamente linhas de água, charcas, barragens/albufeiras, perímetros de proteção,
captações públicas, etc;
limitações de terreno, nomeadamente edificado, caminhos, afloramentos rochosos, áreas
declivosas, zonas com encharcamento, etc.

A cartografia com a implantação das parcelas de espalhamento nas áreas acima
identificadas é apresentada no Anexo 2. De referir que estas parcelas inserem-se
dentro dos limites da propriedade da APECO, tendo sido esta a zona de projeto
estudada no EIA.
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Relativamente aos aspetos supracitados de referir o seguinte:
− Não se verifica interferência de nenhuma das parcelas de espalhamento
com áreas de REN da tipologia “Áreas de máxima infiltração, estratégicas
de proteção e recarga de aquíferos”.
− De acordo com a cartografia elaborada, uma das áreas de espalhamento
(área nº3 identificada na figura) afeta marginalmente solos de REN na
tipologia “Zonas ameaçadas por cheias”. Contudo, na faixa tampão com
largura de 30 m, contadas a partir da crista superior do talude marginal do
leito do rio Caia, não apresenta interferência com esta tipologia de solos de
REN.
− Também não ocorre interferência do limite das áreas de espalhamento com
a faixa tampão com largura mínima de 10 m, contados a partir da crista
superior do talude marginal do leito de linhas de água superficial.
− Não se verificam condicionantes relativas à proteção dos recursos hídricos
superficiais e subterrâneos.
− Em termos de limitações de terreno não foram identificados condicionantes.

6. Apresentar novas parcelas de espalhamento com superfície igual ou superior à área excluída no ponto
anterior.

Pela análise da cartografia apresentada Anexo 2, verifica-se que as parcelas de
espalhamento não interferem com as áreas referidas no ponto anterior, pelo que não
se verifica a necessidade de apresentar novas parcelas.
7. Delimitar, nas parcelas de espalhamento, as áreas com povoamento de azinho/sobro, de acordo com a
alínea q) do artigo 1.º do Decreto-Lei nº 169/2001, de 25 de maio, identificando a superfície ocupada,
densidade árvores/ha e respetivo vigor vegetativo.

As áreas de espalhamento correspondem a áreas agrícolas intensivas não
apresentando qualquer exemplar arbóreo, como se pode constar pela Cartografia
Ortofotográfica das parcelas de espalhamento apresentadas no Anexo 3 e confirmada
no levantamento de campo efetuado.
8. Referir expressamente os procedimentos seguidos para impedir a escorrência, ainda que involuntária,
de efluentes pecuários para as linhas de água e quais as medidas previstas de salvaguarda e valorização
dos sistemas ribeirinhos.

Com o objetivo de reduzir a poluição das águas causada ou induzida por nitratos de
origem agrícola e impedir a propagação desta poluição nas zonas vulneráveis, são
aplicadas, na Herdade das Coelheirinhas, um conjunto de normas ou regras que a
seguir se enumeram:
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
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É proibido:
- A aplicação de fertilizantes em situações de precipitação forte ou muito forte, que
originem a lavagem do azoto.
- Nas culturas forrageiras é proibido a aplicação de fertilizantes (estrumes, chorumes
ou adubos químicos azotados) de 1 de novembro a 1 de fevereiro. A DRAP
competente pode, nas culturas forrageiras de corte múltiplo, autorizar no máximo a
aplicação de x% da quantidade recomendada em adubação de cobertura após o 1º
corte.
É obrigatório:
- Efetuar análises de terra quadrienalmente. Devem determinar um dos seguintes
parâmetros; azoto mineral, azoto total, azoto nítrico ou matéria orgânica. É
recomendável a determinação do pH (H2O), do fosforo, potássio e magnésio
extraíveis.
- Efetuar análises da água da rega.
- Manter um registo atualizado das fertilizações por parcela, preenchendo para o efeito
uma ficha tipo. Arquivar os registos de fertilização durante 5 anos.

Ainda de referir que será implementada a seguinte medida:
− Criação de uma vala no limite da parcela agrícola de forma a reter o possível
arrastamento de efluentes pecuários na sequência de chuvadas intensas;

9. No que respeita ao edificado, indicar a evolução cronológica das construções e apresentar os
documentos emitidos pela autarquia que comprovem o licenciamento.

Apresenta-se no quadro seguinte a evolução cronológica das construções.
No Anexo 4 apresentam-se os documentos emitidos pela autarquia que comprovam o
licenciamento. Anexam-se:
4.1 – Alvará de Utilização n.º 111/2004 – Vacaria, Estábulos e Habitação Própria
do Agricultor
4.2 -Alvará de Utilização n.º 38/2013 – Fábrica de Iogurtes
4.3 - Pedido de Aprovação Prévia Favorável para construção dos Edifícios 6 e 7
4.4 - Comprovativo de Entrada de Projeto n.º 36/2014
4.5 - Comprovativo de Entrada de Projeto n.º 81/2017
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Quadro 1 - Cronologia das construções e dos respetivos licenciamentos
Edifício

2

Área (m )

Ano de
construção
2004
e
2013

Edifício 1

Encontra-se dividido em duas secções,
nomeadamente 1a utilizada como
armazém de alfaias agrícolas, com uma
2
área de 332,90 m e 1b destinado à
produção de Iogurtes, com uma área de
2
118,00 m

Edifício 2

Corresponde a uma habitação, com uma
área de 132,00 m2

2004

Edifício 3

Corresponde à zona de ordenha, com
uma área de 195,40 m2

2004

Edifício 4

Corresponde a estábulos, totalizando
uma área de 1308,70 m2

2004

Edifício 5

Edifício 6

Edifício 7

2004

Encontra-se dividido em duas secções,
nomeadamente 6a utilizada como
estábulo para novilhas, com uma área de
886,00 m2 e 6b destinado a uma zona de
armazém, com uma área de 106,36 m2

Corresponde a um estábulo para vacas
em produção de leite, com uma área de
1920,64 m2
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Em
aprovação
Camarária,
caducou
inicialmente
porque
ficou
pendente da
elaboração
do EIA

Em
aprovação
Camarária,
caducou
inicialmente
porque
ficou
pendente da
elaboração
do EIA

Alvará/licença
Alvará de Utilização
111/2004 – Vacaria e
Estábulos e Habitação
Própria
e
Alvará de Utilização
38/2013 – Fábrica de
Iogurtes
Alvará de Utilização
111/2004 – Vacaria e
Estábulos e Habitação
Própria
Alvará de Utilização
111/2004 – Vacaria e
Estábulos e Habitação
Própria
Alvará de Utilização
111/2004 – Vacaria e
Estábulos e Habitação
Própria
Alvará de Utilização
111/2004 – Vacaria e
Estábulos e Habitação
Própria
Pedido de Aprovação
Prévia Favorável n.º
47/2013
Processo Camarário inicial
n.º36/2014
Processo Camarário a
decorrer atualmente n.º
81/2017 – Aguarda
pronuncia favorável das
entidades externas.
Pedido de Aprovação
Prévia Favorável n.º
47/2013
Processo Camarário inicial
n.º36/2014
Processo Camarário a
decorrer atualmente n.º
81/2017 – Aguarda
pronuncia favorável das
entidades externas.

pág.11

Volume 2 – Relatório Síntese

C.

Ordenamento do Território

10. Identificar e cartografar equipamentos, infraestruturas e construções que ocupem áreas de REN, com
indicação da respetiva área de implantação, afetação funcional, situação face ao licenciamento
urbanístico e análise do seu enquadramento no Regime Jurídico da REN.

De acordo com a cartografia de REN, apresentada no Anexo 2, verifica-se que não
há afetação desta tipologia de áreas por nenhum equipamento, infraestrutura e
construções associadas ao projeto em estudo.
D.

Qualidade do Ar

11. Estimar as emissões para os poluentes amoníaco (NH3), dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) e
óxido nitroso (N2O), com origem nos pavilhões e nos órgãos de retenção de efluentes, indicando os
fatores de emissão e os cálculos efetuados.

No Anexo 5 apresentam-se as emissões estimadas para os poluentes amoníaco
(NH3), dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) e óxido nitroso (N2O), com origem nos
pavilhões e nos órgãos de retenção de efluentes, sendo ainda indicados os fatores de
emissão e todos os cálculos efetuados.
E.

Sistemas ecológicos

A informação disponibilizada considera-se incompleta, omissa e desajustada num EIA, na medida em que
não reflete os valores naturais em presença na área de estudo do projeto, inserido na sua totalidade no
Sítio de Importância Comunitário do Caia. Assim, solicita-se nova informação e a respetiva avaliação, a
efetuar no âmbito das alíneas a) e c) do n.º 2 do artigo 9º dos artigos 11º e 12º (regime jurídico de
proteção de espécies animais e vegetais) do Decreto-Lei n.º140/1999 de 24 de abril, com a redação dada
pelo Decreto-Lei n.º 79/2005, de 24 de fevereiro, e Decreto-Lei n.º156-A/2013, de 8 de novembro,
nomeadamente:
12. Realizar novos trabalhos de campo em período favorável para a identificação da flora, avifauna e
herpetofauna;

No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental, a metodologia preconizada consistiu no
desenvolvimento de prospeção sistemática, percorrendo a envolvente imediata ao
edificado da exploração, bem como aos terrenos agrícolas, atualmente ocupados por
culturas de milho e triticale, onde é efetuado o espalhamento dos efluentes pecuários.
No decurso destes levantamentos que consistiram na realização de percursos em toda
envolvente do edificado da exploração e ao longo dos limites das parcelas de
espalhamento foram registados todos os elementos faunísticos identificados por
observação direta, ou indireta (indícios de presença), bem como dos elementos
florísticos existentes. Saliente-se que a área de projeto (edificado e áreas agrícolas
para espalhamento) corresponde a uma área fortemente intervencionada, marcada por
uma zona de edificado e de agricultura intensiva, delimitada por comunidades ruderais
e áreas de solo nu.
Conforme referido no EIA, apenas uma parcela de espalhamento, que confronta com o
rio Caia (Anexo 3), apresenta, na sua envolvente, um habitat de maior interesse,
nomeadamente a galeria ripícola deste rio, apesar de se encontrar muito fragmentado.
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Os levantamentos permitiram a identificação de elementos avifaunístico da
comunidade residente, nomeadamente Alectoris rufa, Ciconia ciconia, Buteo buteo,
Columba livia, Streptopelia decaocto, Motacilla alba, Troglodytes troglodytes, Saxicola
torquatus, Turdus merula, Cisticola juncidis, Aegithalos caudatus, Pica pica, Passer
domesticus, Carduelis chloris, Carduelis carduelis, Emberiza calandra. Apesar de a
amostragem contemplar o período de invernada apenas foram observadas espécies
residentes, passíveis de maior afetação por parte do projeto.
Já para o grupo da herpetofauna não foram identificados nenhuns indivíduos, o que
pode ser explicado pelo período de amostragem pouco favorável. Neste sentido
complementou-se a informação com dados bibliográficos, o que se estendeu a todos
os grupos faunísticos considerados.
De forma complementar, realizou-se, no âmbito do presente aditamento, uma
campanha de prospeção sistemática, no decurso do mês de setembro, que permitiu:
aferir a presença/ausência de espécies pertencentes aos grupos dos anfíbios e
répteis; contemplar o período de migração pós-reprodutora para avifauna; e
confirmação do predomínio de espécies florísticas ruderais nos limites das parcelas
agricultadas de espalhamento e em volto ao edificado da exploração.
No que se refere à avifauna foi possível identificar as seguintes espécies adicionais,
Corvus corone, Anas platyrhynchos, Falco tinnunculus, Upupa epops, Apus apus,
Merops apiaster, Hirundo rustica e Luscinia megarhynchos. Saliente-se o facto da
maioria das espécies adicionais, correspondem a migradores reprodutores em
passagem. De referir ainda que a maioria das espécies anteriormente identificadas
durante o período de invernada foram igualmente observados na presente campanha.
No que se refere aos répteis, foi identificada uma espécie, nomeadamente
Psammodromus algirus. Apesar das prospeções realizadas incluírem a margem direita
do rio Caia, não foi encontrado nenhum exemplar de Mauremys leprosa.
Relativamente aos anfíbios, foi identificado no rio Caia, a presença de Pelophylax
perezi.
No cômputo geral, verifica-se a presença na área de projeto de uma comunidade
diversificada, contudo ocupada por espécies comuns na região, algumas a nível
nacional, e de estatuto de conservação pouco preocupante.
Recorde-se que o projeto de exploração, que existe desde de 2003, contempla uma
parte edificada (localizada e restrita) e uma área de gestão dos efluentes pecuários
por espalhamento em áreas de agricultura intensiva. O âmbito da presente avaliação
de impacte ambiental refere-se ao licenciamento para obtenção da ampliação do
efetivo da exploração para uma capacidade de 400 CN (capacidade atual de 320 CN),
pelo que não existe com o projeto em avaliação qualquer afetação, e/ou reconversão
de usos do solo, e portanto de alteração/afetação de biótopos e habitats. É nesse
sentido que se considera que o aumento da capacidade da exploração não apresenta
efeitos significativos nas comunidades acima citadas.
Saliente-se contudo que o aumento de capacidade poderá ter um efeito direto na
quantidade de efluentes pecuários e, por consequência, um efeito indireto na
qualidade dos recursos hídricos envolventes.
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Atendendo aos resultados da monitorização realizada em captação da Herdade das
Coelheirinhas (Anexo 6), verifica-se, para alguns parâmetros, com principal incidência
nos valores de Nitratos, Cloreto e Sulfatos, uma tendência de aumento de
concentração nas águas subterrâneas captadas. Esta tendência crescente
acompanha, de certa forma, o aumento progressivo da capacidade da exploração. Os
valores observados não ultrapassam contudo os limiares legais para o Bom estado
qualitativo das águas subterrâneas, pelo que o impacte não pode ser considerado em
si de significativo.
Permanece contudo o eventual arrastamento de efluentes pecuários para o rio Caia,
a partir da parcela de espalhamento mais próxima, com possível degradação da
qualidade da água, e consequente afetação das comunidades aquáticas. Saliente-se
contudo que a exploração confronta com o rio Caia numa área muito restrita
(Anexo 2), pelo que o potencial arrastamento nunca será importante. Por outro lado,
encontram-se previstas medidas de minimização que permitem reduzir o risco de
contaminação, nomeadamente:
−

Não efetuar espalhamento a menos de 30 m da margem do rio Caia (já
implementada);

−

Criação de uma vala no limite da parcela agrícola de forma a reter o possível
arrastamento de efluentes pecuários na sequência de chuvadas intensas
(medida prevista);

−

Efetuar o espalhamento em época adequada, evitando períodos de
precipitação elevada, na altura do espalhamento e nos dias subsequentes ao
espalhamento (já implementada).

Os impactes prevêem-se portanto de pouco significativos na comunidade faunística
local.

13. Avaliar a presença no rio Caia das espécies de peixes referenciadas na pág. 49;

Tendo em conta que o projeto em estudo não apresenta a afetação ou alteração
usos atuais do solo, e por consequente, de habitats, os potenciais impactes
exploração encontram-se essencialmente associados à potencial degradação
qualidade do meio aquático (e das suas comunidades aquáticas), resultante
contaminação por efluentes aquáticos.

de
da
da
da

Todavia, e como referido no ponto anterior, tendo em conta a área da exploração que
confronta com o rio Caia, bem como as medidas de minimização previstas, não são
expectáveis impactes significativos no rio Caia.
Face ao grau de incerteza do efeito das medidas de minimização, e a eventuais
situações pontuais de arrastamento de efluentes pecuários, com consequente
contaminação, preconiza-se a realização de uma monitorização da qualidade da água
superficial e das comunidades piscícolas do rio Caia. Estes planos de monitorização
terão como principal objetivo verificar a eficácia das medidas de minimização.
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No caso concreto da monitorização dos peixes, propõe-se a realização de uma
amostragem, por pesca elétrica, antes do período de espalhamento, na altura de
espalhamento e num período posterior ao espalhamento. Recomenda-se ainda a
realização de monitorização em três locais de amostragem, nomeadamente a
montante da exploração, na zona de confronto com a exploração e a jusante da
exploração. A monitorização incidirá num ano de exploração, onde serão efetuadas
três campanhas na primavera (3 réplicas).
A monitorização permitirá para além de avaliar os efeitos das medidas de minimização,
a caracterização detalhada da comunidade piscícola.
14. Sobre a ação do espalhamento de efluentes pecuários, identificar, avaliar e propor eventuais medidas
de minimização e planos de monitorização adequados: para a comunidade piscícola identificada no rio
Caia; para a fauna potencial e com provável ocorrência ao longo do corredor do rio Caia, nomeadamente,
lontra Lutra lutra, rato de Cabrera Microtus cabrerae e Cágado-mediterrânico Mauremys leprosa; para o
habitat ripícola e na espécie da flora identificada (Salix salvifolia subs australis);

Conforme referido nos pontos anteriores, preconizam-se uma série de medidas de
minimização com intuito de prevenir um possível arrastamento dos efluentes pecuários
espalhados nos terrenos adjacentes ao rio Caia, evitando deste modo uma possível
contaminação do mesmo e, consequentemente, a afetação de comunidades
ribeirinhas e aquáticas.
As medidas preconizadas correspondem essencialmente:
−

Não efetuar espalhamento a menos de 30 m da margem do rio Caia (já
implementada);

−

Criação de uma vala no limite da parcela agrícola de forma a reter o possível
arrastamento de efluentes pecuários na sequência de chuvadas intensas
(medida prevista);

−

Efetuar o espalhamento em época adequada, evitando períodos de
precipitação elevada, na altura do espalhamento e nos dias subsequentes ao
espalhamento (já implementada).

Saliente-se igualmente que apenas uma parcela de espalhamento confronta com o rio
Caia, numa faixa relativamente reduzida (Anexo 2), pelo que, mesmo que possa
ocorrer arrastamento de efluentes pecuários para esta linha de água, as quantidades
serão sempre muito reduzidas, não se prevendo episódios de contaminação
significativos.
É ainda de referir que o projeto não contempla a afetação/reconversão de usos do
solo, não havendo assim lugar a desmatações e perda de coberto vegetal, muito
menos na zona da galeria ripícola do rio Caia, a que o espalhamento será afastado de
pelo menos 30 m.
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Face ao anteriormente exposto, não são expectáveis impactes significativos no rio
Caia, todavia, será necessário avaliar a eficácia das medidas de minimização
adotadas, bem como a necessidade de adoção de medidas suplementares. Neste
sentido propõe-se a monitorização, no âmbito do presente projeto, da qualidade da
água superficial, centrada em alguns parâmetros que poderão indiciar a contaminação
por efluentes pecuários, bem como das comunidades piscícolas que constituem a
comunidade aquática mais sensível a este tipo de contaminação.
Os planos de monitorização propostos (para a comunidade piscícola e para os
recursos hídricos superficiais) constam do Anexo 7, e serão implementados no
espaço temporal de um ano. O prolongamento da monitorização, bem como a
definição da necessidade de monitorização de outros grupos faunísticos, dependerá
dos resultados obtidos após um ano de monitorização.
15. Identificar e avaliar impactes cumulativos do projeto com outras atividades agropecuárias localizadas
no biótopo do rio Caia e culturas intensivas identificadas na envolvente. Consoante a avaliação efetuada
deverão ser propostas medidas de minimização e planos de monitorização adequados;

Para área de estudo, centrada num buffer de 5 km em redor da exploração em estudo,
não se verifica a presença de outras explorações pecuárias. Saliente-se contudo a
igualmente predominante ocupação agrícola intensiva, em ambas as margens do rio
Caia.
O Plano de Gestão de Efluentes Pecuários, relativo à Exploração da APECO – AgroPecuária Coelheirinhas, Lda., estima uma produção anual de 15 726 kg N Total,
12 426 kg P2O5 e 56 078 kg K2O, para um total de 400 animais, conforme visível no
quadro seguinte. Importa referir que, do total dos efluentes pecuários produzidos,
apenas uma porção será aplicada na fertilização dos terrenos da herdade da APECO.
Quadro 2 – Cargas de Nutrientes estimadas para a exploração da APECO – Agro-Pecuária
Coelheirinhas, LDA (Fonte: PGEG)
CARGAS DE NUTRIENTES

N
(Kg/ano)

P2O2
(Kg/ano)

K2O
(Kg/ano)

Carga Total

15.726

12.426

56.078

Carga Aplicada

9.415

6751

29.982

O Plano de Gestão da Bacia Hidrográfica do Guadiana indica que o concelho de Elvas
deverá ter entre 2 500 e 5 000 bovinos, representando a exploração de 8 % a 16 %
dos bovinos do concelho.
O mesmo documento estima uma carga em nutrientes com origem difusa, para as
bacias de massa de água abrangidas pela área de estudo, de
1 254 600 kg N Total/ano e de 177 700 kg P/ano. Desta forma, os efluentes pecuários
produzidos na exploração em estudo representam cerca de 1,25% do total de N e 7%
do total de P de origem difusa das massas de água PT07GUA1403 e PT07GUA1426.
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Assim, pode considerar-se que, numa escala alargada à globalidade da bacia do rio
Caia, que a presente exploração apresenta um acréscimo pouco significativo de
nutrientes para a bacia do rio Caia. O efeito cumulativo é assim considerado de
negativo, magnitude reduzida, permanente, certo, embora pouco significativo.
Este impacte
ponto 14.

é

contudo

minimizável

com

as

medidas

constantes

do

16. Enquadrar as edificações e as construções existentes no projeto na carta de perigosidade de incêndio
do PDM/PMDFCI de Elvas, devido ao projeto localizar-se em território abrangido pelo Plano Regional de
Ordenamento Florestal do Alto Alentejo, na sub-região homogénea “Várzeas do Caia e Juromenha” e em
corredor ecológico que acompanha o rio Caia.

A cartografia com a representação das edificações e as construções existentes do
projeto na carta de perigosidade de incêndio do PDM/PMDFCI de Elvas é apresentada
no Anexo 8.

Pela análise da referida cartografia, verifica-se que o projeto interfere
maioritariamente com áreas de Perigosidade de Risco de Incêndio Muito Baixa e
Baixa.
O n.º 2 do art.º 16.º do Decreto-lei n.º 124/2006, de 28 de junho, com a redação
dada pelo Decreto-lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro, refere que “A construção de
edificações para habitação, comércio, serviços e indústria fora das áreas
edificadas consolidadas é proibida nos terrenos classificados nos PMDFCI com
risco de incêndio das classes alta ou muito alta, sem prejuízo das infraestruturas
definidas nas RDFCI“.
Assim, não se verifica qualquer incompatibilidade com a legislação em vigor.
17. Avaliar os impactes da ação direta do espalhamento de efluentes na regeneração natural e nas jovens
plantas de sobro/azinho (em povoamento ou em exemplares dispersos), indicar medidas de minimização
e/ou compensação e propor um plano de monitorização, ou justificar a sua não necessidade.

Não se verifica a ocorrência de impactes a este nível, de acordo com o apresentado
no ponto 7.
F.

Recursos Hídricos

A informação disponibilizada considera-se incompleta, omissa e desajustada num EIA, na medida em que
não reflete corretamente a situação de referência do projeto, localizado junto ao rio Caia, não identifica
nem avalia corretamente os impactes expectáveis da exploração agropecuária e da sua área de
espalhamento nos recursos hídricos superficiais, subterrâneos e na qualidade da água. Assim, solicita-se
nova avaliação de impactes ambientais, nova definição de medidas de minimização e novos planos de
monitorização (ou justificar a sua não necessidade) para as fases de exploração e de desativação do
projeto, e para a ação do espalhamento de efluentes pecuários sobre o domínio hídrico e a respetiva
qualidade da água.
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Conforme referido no EIA, os principais impactes inerentes à exploração das
Coelheirinhas advém da aplicação de chorume e estrume nas parcelas agrícolas
envolvente à vacaria, com consequente contaminação do sistema aquífero local, por
infiltração, e potencialmente, dos recursos hídricos superficiais (rio Caia), por
escorrência superficial.
No Anexo 6 ao presente documento apresentam-se os resultados da monitorização
de uma captação presente na Herdade das Coelheirinhas, e portanto no centro das
áreas de espalhamento dos efluentes pecuários da exploração. A monitorização
reporta ao período compreendido entre 2003 e 2016, ou seja, inicia-se três anos após
o início da exploração pecuária (2000).
Da análise do referido histórico de monitorização, e tendo em conta os critérios de
classificação estabelecidos para o estado qualitativo das massas de água
subterrâneas (Anexo 1 da Parte 2 - Caracterização e Diagnóstico - do Plano de
Gestão da Região Hidrográfica do Guadiana [APA, 2016]), verifica-se que, para a
generalidade dos parâmetros se verifica o cumprimento dos limiares para o Bom
estado. Apenas se regista, em 2016, o incumprimento do parâmetro Arsénio, contudo,
com valores extremamente próximos do limiar para o Bom estado. Numa análise mais
detalhada, parâmetro a parâmetro, e em particular com aqueles que podem indiciar
uma contaminação com origem no espalhamento pecuário, verifica-se aumento
progressivo de concentração no caso do Nitrato e Cloreto.
Destacam-se os valores de Nitratos que entre 2003 e 2013 cerca de 60% em termos
de concentração, nomeadamente de 18 mg/l para 29 mg/l, que apesar de não colocar
em causa o cumprimento dos objetivos ambientais da DQA, constitui um aumento
significativo. Este aumento parece estar associado a um aumento de efetivos bovinos,
que passou de 30 vacas, no início da atividade, para um total de 460 vacas, e
consequentemente ao aumento dos efluentes pecuários.
Deste modo, o impacte foi classificado no EIA, no que se refere às águas subterrâneas
de negativo, de magnitude moderada, permanente e significativo.
No que se refere aos recursos hídricos superficiais, mais concretamente ao rio Caia,
que confronta, numa curta faixa, com uma das parcelas onde é efetuado
espalhamento (Anexo 2), os impactes podem advir de duas situações: arrastamento
de parte do chorume e estrume em caso de precipitação intensa, onde se verifique um
escoamento superficial e subsuperficial importante, ou por contaminação do sistema
freático que se encontre em contacto com o rio Caia. Neste último caso, a
contaminação indireta pelo freático apenas ocorre em situações em que o nível do
mesmo se encontre acima do nível da água no rio Caia, “perdendo” desta forma água
para este curso de água.
Relativamente ao potencial arrastamento de estrume e chorume para o rio Caia, este é
facilmente evitável mediante a aplicação de medidas de minimização, como:
−

Não efetuar espalhamento a menos de 30 m da margem do rio Caia (já
implementada);

−

Criação de uma vala no limite da parcela agrícola de forma a reter o possível
arrastamento de efluentes pecuários na sequência de chuvadas intensas
(medida prevista);
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−

Efetuar o espalhamento em época adequada, evitando períodos de
precipitação elevada, na altura do espalhamento e nos dias subsequentes ao
espalhamento (já implementada).

Neste sentido, em particular com uma correta escolha dos períodos favoráveis à
realização do espalhamento considera-se que o impacte inerente ao potencial
arrastamento de efluentes pecuários para o rio Caia, embora negativo, é pouco
provável. Tendo igualmente em conta que apenas uma das parcelas de espalhamento
confronta com o rio Caia, sendo o espalhamento efetuado a mais de 30 m da margem
do mesmo, considera-se que o impacte será reduzido e pouco significativo.
No que se refere a uma potencial contaminação indireta do rio Caia pelo freático,
conforme referido anteriormente, o mesmo poderá ocorrer quando o nível freático for
igual ou superior ao nível da água no rio Caia.
No Gráfico 1 apresenta-se o nível piezométrico para a captação presente na Herdade
das Coelheirinhas, durante o período de 1998 a 2017 (SNIRH). Da sua análise
verifica-se que a o nível (cota) varia sensivelmente entre os 169 m e os 171 m,
podendo ficar abaixo dos 169 m em períodos de seca prolongada. O rio Caia, de
acordo com a carta militar, situa-se sensivelmente a uma cota de 177 m (junto à
exploração), pelo que se admite que serão pouco frequentes situações em que o
freático alimente diretamente o rio Caia (neste setor).

Gráfico 1 – Nível Piezométrico na captação de água presente na Herdade das Coelheirinhas –
141/71 (Fonte: SNIRH)

A possível transferência entre o freático e o rio Caia deverá limitar-se a períodos de
precipitação intensa e prolongadas no tempo. Esta situação será portanto ocasional.
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Há que referir ainda que de acordo com a monitorização da qualidade da água
subterrânea, apesar de se verificar um acréscimo da concentração de Nitratos com o
desenvolvimento da atividade da exploração a mesma não é suficiente para alterar de
forma significativa do estado da massa de água subterrânea abrangida, mantendo-se
o Bom estado. Deste modo não é expectável uma contaminação significativa no rio
Caia, por contacto com o freático.
Deste modo o impacte no rio Caia prevê-se de negativo, magnitude reduzida, pouco
provável, temporário e pouco significativo.

Apesar de pouco significativo preconiza-se a implementação de um plano de
monitorização da qualidade superficial da água para um período no ano, cujas
campanhas serão coincidentes com o período de espalhamento de estrume e
chorume, de modo a avaliar a eficácia das medidas de minimização e gestão
adotadas, bem como da possível interação entre o sistema freático e o rio Caia.
O plano de monitorização proposto é apresentado no Anexo 7, e será implementado
no espaço temporal de um ano. O prolongamento da monitorização dependerá dos
resultados obtidos após um ano de monitorização.
No âmbito dos Recursos Hídricos:
1. Correção do regime de exploração, visto que os volumes máximos anual (10 m3) e mensal (3 m3) não
são concordantes com o tempo de extração e caudal indicados (volume anual [m3] = horas/dia [h] x
dias/mês [d] x meses/ano [m] x caudal [m3/h]).

Por lapso, durante o processo de introdução dos dados, foi incorretamente introduzido
o valor de consumo 0,03 m3/dia no Processo de Licenciamento Ambiental
n.º PL20161223001076 submetido na plataforma Siliamb, tal como se apresenta nas
imagens abaixo:

Dessa forma solicita-se a correção do referido valor para 10m3/dia.
Para dar seguimento a essa correção apresenta-se, no Anexo 9, um novo
requerimento para captação de água subterrânea.
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APECO, Agro-Pecuária Coelheirinhas, Lda.
HERDADE DAS COELHEIRINHAS

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
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(Ref.ª: Ofício n.º S047668-201708-DLUA)
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PORTUGAL
N.º CONTRIBUINTE:

507561716

NIFAP:

6342885

P3

DATA EMISSÃO:

2015-04-13

NOME: APECO AGRO PECUARIA COELHEIRINHAS LDA
N.º DO PARCELÁRIO:

2902171592004

CONCELHO:

1207 - ELVAS

Área (ha):

18,36

Nome da Parcela:

HDE DAS COELHEIRINHAS

FREGUESIA:
MAE 1º Pilar:
290220

290020

290220

18.27

MAE 2º Pilar:

18,27

290420

290620

290420

290620

Ortofotomapa(s): D4140210
Limite da Ocupação de Solo:

200
160
120
80
40
218152

0

218152

Coordenada do Centróide em WGS84: Lat: 38.929073 Long: -7.09124

OCUPAÇÃO DE SOLO
Código
Descrição
VIA-AS Vias
CTP-CA Culturas Temporárias

Área (ha)
0,09
18,27

Última Actualização:
Criado por:

2015-04-13

PPAPAL

Página 1

de

2

Metro

218352

218352

400

218552

218552

Voo: Ano de 2012 - Escala de voo * 1:0 - Ortocorrecção com pixel de 0.5 metro(s) - Datum_73_Hayford_Gauss_IGeoE
Limite da Parcela:

218752

218752

290020

13 - CAIA, SÃO PEDRO E ALCÁÇOVA

*SIPP3.130415.6342885.2902171592004*

DOCUMENTO ORTOFOTOGRÁFICO DA PARCELA

Esc. 1:4000

SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO PARCELAR

*SIPP3.130415.6342885.2902171592004*

SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO PARCELAR
DOCUMENTO ORTOFOTOGRÁFICO DA PARCELA

P3

PORTUGAL
N.º CONTRIBUINTE:

507561716

NIFAP:

6342885

DATA EMISSÃO:

2015-04-13

NOME: APECO AGRO PECUARIA COELHEIRINHAS LDA
N.º DO PARCELÁRIO:

2902171592004

CONCELHO:

1207 - ELVAS

Área (ha):

18,36

HDE DAS COELHEIRINHAS

Nome da Parcela:

FREGUESIA:

18.27

MAE 2º Pilar:

18,27

200
160
120
80
40
0

Limite da Parcela:

Limite da Ocupação de Solo:

OCUPAÇÃO DE SOLO
N.º Sub parcela
Área (ha)
008
015
019
020

0,09
1,76
1,04
15,47

Código
VIA-AS
CTP-CA
CTP-CA
CTP-CA

Descrição

V.A.

Grau Cob.

Origem Dados

Vias
Culturas Temporárias
Culturas Temporárias
Culturas Temporárias

REV
REV
REV
INQ

Última Actualização:
Criado por:

2015-04-13

PPAPAL

Última
Revisão
2013-11-18
2013-11-18
2013-11-18
2015-04-13
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de

2

Metro

400

MAE 1º Pilar:

13 - CAIA, SÃO PEDRO E ALCÁÇOVA

PORTUGAL
N.º CONTRIBUINTE:

507561716

NIFAP:

6342885

P3

DATA EMISSÃO:

2015-07-14

NOME: APECO AGRO PECUARIA COELHEIRINHAS LDA
N.º DO PARCELÁRIO:

2902179581005

CONCELHO:

1207 - ELVAS

Área (ha):

6,35

Nome da Parcela:

HDE DAS COELHEIRINHAS

FREGUESIA:

6.23

MAE 1º Pilar:
290595

290445

290595

MAE 2º Pilar:

6,35

290745

290895

290745

290895

Ortofotomapa(s): D4140210
Limite da Ocupação de Solo:

150
120
90
60
30
218125

0

218125

Coordenada do Centróide em WGS84: Lat: 38.928439 Long: -7.087798

OCUPAÇÃO DE SOLO
Código
Descrição
PPE-AR Pastagem Permanente Arbustiva
CTP-CA Culturas Temporárias

Área (ha)
0,12
6,23

Última Actualização:
Criado por:

2013-11-18

iDIGITAL
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de
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Metro

218275

218275

300

218425

218425

Voo: Ano de 2012 - Escala de voo * 1:0 - Ortocorrecção com pixel de 0.5 metro(s) - Datum_73_Hayford_Gauss_IGeoE
Limite da Parcela:

218575

218575

290445

13 - CAIA, SÃO PEDRO E ALCÁÇOVA

*SIPP3.140715.6342885.2902179581005*

DOCUMENTO ORTOFOTOGRÁFICO DA PARCELA

Esc. 1:3000

SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO PARCELAR

*SIPP3.140715.6342885.2902179581005*

SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO PARCELAR
DOCUMENTO ORTOFOTOGRÁFICO DA PARCELA

P3

PORTUGAL
N.º CONTRIBUINTE:

507561716

NIFAP:

6342885

DATA EMISSÃO:

2015-07-14

NOME: APECO AGRO PECUARIA COELHEIRINHAS LDA
N.º DO PARCELÁRIO:

2902179581005

CONCELHO:

1207 - ELVAS

Área (ha):

6,35

HDE DAS COELHEIRINHAS

Nome da Parcela:

FREGUESIA:

6.23

MAE 2º Pilar:

6,35

150
120
90
60
30
0

Limite da Parcela:

Limite da Ocupação de Solo:

OCUPAÇÃO DE SOLO
N.º Sub parcela
Área (ha)
005
006

0,12
6,23

Código
PPE-AR
CTP-CA

Descrição

V.A.

Grau Cob.

Origem Dados

Pastagem Permanente Arbustiva
Culturas Temporárias

REV
REV

Última Actualização:
Criado por:

2013-11-18

iDIGITAL

Última
Revisão
2013-11-18
2013-11-18
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Metro

300

MAE 1º Pilar:

13 - CAIA, SÃO PEDRO E ALCÁÇOVA

PORTUGAL
N.º CONTRIBUINTE:

507561716

NIFAP:

6342885

P3

DATA EMISSÃO:

2015-04-13

NOME: APECO AGRO PECUARIA COELHEIRINHAS LDA
N.º DO PARCELÁRIO:

2902189673007

CONCELHO:

1207 - ELVAS

Área (ha):

40,07

Nome da Parcela:

HDE DAS COELHEIRINHAS

FREGUESIA:
MAE 1º Pilar:
290730

290430

290730

37.60

MAE 2º Pilar:

37,60

291030

291330

291030

291330

Ortofotomapa(s): D4140210
Limite da Ocupação de Solo:

300
240
180
120
60
218441

0

218441

Coordenada do Centróide em WGS84: Lat: 38.932346 Long: -7.085007

OCUPAÇÃO DE SOLO
Código
MAG-ON
SAS-AS
CTP-CA
ZPH-ON

Descrição
Massas de água
Área social
Culturas Temporárias
Zonas Húmidas

Área (ha)
0,26
2,10
37,60
0,11

Última Actualização:
Criado por:

2015-04-13

PPAPAL
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Metro

218741

218741

600

219041

219041

Voo: Ano de 2012 - Escala de voo * 1:0 - Ortocorrecção com pixel de 0.5 metro(s) - Datum_73_Hayford_Gauss_IGeoE
Limite da Parcela:

219341

219341

290430

13 - CAIA, SÃO PEDRO E ALCÁÇOVA

*SIPP3.130415.6342885.2902189673007*

DOCUMENTO ORTOFOTOGRÁFICO DA PARCELA

Esc. 1:6000

SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO PARCELAR

*SIPP3.130415.6342885.2902189673007*

SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO PARCELAR
DOCUMENTO ORTOFOTOGRÁFICO DA PARCELA

PORTUGAL
N.º CONTRIBUINTE:

507561716

NIFAP:

6342885

P3

DATA EMISSÃO:

2015-04-13

NOME: APECO AGRO PECUARIA COELHEIRINHAS LDA
N.º DO PARCELÁRIO:

2902189673007

1207 - ELVAS

Área (ha):

40,07

Nome da Parcela:

HDE DAS COELHEIRINHAS

FREGUESIA:
MAE 1º Pilar:

13 - CAIA, SÃO PEDRO E ALCÁÇOVA

37.60

MAE 2º Pilar:

37,60

300
240
180
120
60
0

Limite da Parcela:

Limite da Ocupação de Solo:

Última Actualização:
Criado por:

2015-04-13

PPAPAL

Página 2

de
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Metro

600

CONCELHO:

*SIPP3.130415.6342885.2902189673007*

SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO PARCELAR
DOCUMENTO ORTOFOTOGRÁFICO DA PARCELA

P3

PORTUGAL
N.º CONTRIBUINTE:

507561716

NIFAP:

6342885

DATA EMISSÃO:

2015-04-13

NOME: APECO AGRO PECUARIA COELHEIRINHAS LDA
N.º DO PARCELÁRIO:

2902189673007

CONCELHO:

1207 - ELVAS

Área (ha):

40,07

HDE DAS COELHEIRINHAS

Nome da Parcela:

FREGUESIA:
MAE 1º Pilar:

13 - CAIA, SÃO PEDRO E ALCÁÇOVA

37.60

MAE 2º Pilar:

37,60

OCUPAÇÃO DE SOLO
N.º Sub parcela
Área (ha)
005
007
016
020
021
024
026
028
036
043
044
045

0,11
2,10
9,64
4,48
0,07
3,51
0,28
0,04
0,15
13,11
1,92
4,66

Código
MAG-ON
SAS-AS
CTP-CA
CTP-CA
ZPH-ON
CTP-CA
CTP-CA
ZPH-ON
MAG-ON
CTP-CA
CTP-CA
CTP-CA

Descrição

V.A.

Grau Cob.

Origem Dados

Massas de água
Área social
Culturas Temporárias
Culturas Temporárias
Zonas Húmidas
Culturas Temporárias
Culturas Temporárias
Zonas Húmidas
Massas de água
Culturas Temporárias
Culturas Temporárias
Culturas Temporárias

REV
SIMPGEO
REV
INQ
REV
REV
REV
REV
REV
INQ
REV
INQ

Última Actualização:
Criado por:

2015-04-13

PPAPAL

Última
Revisão
2013-11-18
2013-11-18
2013-11-18
2015-04-13
2013-11-18
2013-11-18
2013-11-18
2013-11-18
2013-11-18
2015-04-13
2013-11-18
2015-04-13
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Emissões de CH4 (metano) provenientes da fermentação entérica do gado doméstico

A emissão de CH4 proveniente da fermentação entérica dos animais é calculada
através da multiplicação do fator de emissão (EF), pelo número de animais existente.
O fator de emissão é dependente do tipo de animal e das suas características.
ܪܥ݅݉ܧ4( = )ݕ [EF(i,y) × N(i,y) ]
t





EmiCH4 (y) – emissões de metano provenientes da fermentação entérica no ano y
(kg CH4/ano);
EF(i,y) – fator de emissão especifico para a categoria animal i, no ano y
(kg CH4/cabeça/ano);
N(i,y) – nº total de animais do tipo i, no ano y.

Cálculo do fator de emissão (EF) para o gado bovino leiteiro
O cálculo do fator de emissão para o gado bovino leiteiro, está apenas dependente da
produtividade de leite média anual em litros/cabeça, conforme demonstrado pela
seguinte equação de regressão:
ܪܥܨܧ4 = 0,0126 × ܻ + 40,207 ( ݎ2 = 0,961)




EFCH4 – Fator de emissão para a fermentação entérica das vacas leiteiras
(kg CH4/cabeça/ano)
Y – produtividade média do leite de vaca (litros/ano/vaca)

Na APECO encontram-se 244 vacas leiteiras, sendo que a produtividade média do
leite de vaca no último do ano estimava-se em 9 480 litros.
Pelo exposto, o fator de
EFCH4 = 159,7 kg CH4/cabeça/ano

emissão

entérica

das

vacas

leiteiras

é:

Cálculo do fator de emissão (EF) para o gado bovino não leiteiro
Para o gado bovino não leiteiro os fatores de emissão encontram-se tabelados e são
apresentados no quadro seguinte.
Quadro 1 - Fatores de emissão para cada categoria animal
Categoria animal
Vitelos, fêmeas para reprodução (<1ano)
Fêmeas reprodutoras (1-2 anos)
Novilhos (>2 anos)

Fator de emissão
EFCH4 (kg CH4/cabeça/ano)
37,5
53,2
83,5

N.º de animais na
APECO
103
93
1

Emissões de CH4 provenientes da fermentação entérica dos animais:
Emi CH4 = 47 849,42 kg CH4/ano
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Emissões de CH4 (metano) provenientes da gestão do estrume animal

A metodologia utilizada é a mesma que para a fermentação entérica dos animais, em
que para determinarmos o valor da emissões em cada ano basta multiplicarmos o
número de animais existentes em cada ano pelo respetivo fator de emissão, conforme
mostra a seguinte equação.
ܪܥ݅݉ܧ4 =   [݅(ܨܧ,݇) × ܰ(݅,݇) ]
ݐ





ܿ

EmiCH4 – emissões de metano provenientes da gestão do estrume (kg CH4/ano)
EF(i,k) – fator de emissão para uma determinada categoria animal i, a viver na
região climática k (kg CH4/cabeça/ano)
N(i,k) – nº total de animais do tipo i, a viver na região climática k

Cálculo do fator de emissão (EF)
O fator de emissão é calculado com base na quantidade de estrume produzido por
animal e na fração desse estrume que é manuseado em cada sistema de gestão
(lagoas anaeróbias, tanques, armazenamento sólido e pasto).
Na APECO e como referido no EIA, a parte sólida (estrume) é armazenada numa
Placa de Estrume até secagem adequada, e posteriormente aplicada em terrenos
agrícolas na própria quinta, com vista à sua valorização. Deste modo, o sistema de
gestão de estrume utilizado na exploração agropecuária em estudo é denominado
“Armazenamento sólido”.
 × )݅(ܸܵ = )݅(ܨܧ365 ×  × )݅(ܤ0,67 ×  ) ݆݇(ܵܯܯ × ) ݆݇(ܨܥܯ
݆݇







VS(i) – Quantidade de excreções, expressa em Sólidos Voláteis, para um
animal médio i na população (kg VS/dia);
Bo(i) – Capacidade máxima de produção de metano do estrume (m3/kg VS) por
animal da categoria i;
0,67 kg/m3 é a densidade do metano;
MCF(jk) – Fator de conversão do metano para cada Sistema de Gestão de
Estrume j e para cada região climática k;
MMS(jk) – Fração do estrume total produzido pela categoria animal i manuseado
no Sistema de Gestão de Estrume j e para cada região climática k.
Quadro 2 - Parâmetros utilizados no cálculo do EF de CH4 da Gestão do Estrume
Classe animal
Gado bovino leiteiro
Gado bovino não leiteiro

Vacas leiteiras
Bezerros (<1 ano)
Outros

VS
(kg VS/dia)
6,5
1,8
3,5

Bo
(m3/kg VS)
0,24
0,17
0,17

Quadro 3 - Peso do Sistema de Gestão de Estrume Armazenamento Sólido (MMS)
Classe animal
Gado bovino leiteiro
Gado bovino não leiteiro

Vacas leiteiras
Bezerros (<1 ano)
Outros

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
APECO, Agro-Pecuária Coelheirinhas, Lda. – Herdade das Coelheirinhas
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MMS (%)
Armazenamento sólido
49,3
--3,5
Anexo

Aditamento

Cada sistema de gestão de estrume (MMS) tem um fator de conversão de metano
(MCF) associado. Os valores do MCF estão tabelados pelo IPCC e são dependentes
do tipo de clima.
De acordo com o IPCC, em Portugal, existem duas regiões climáticas, uma temperada
(com temperatura média do ar entre 15ºC e 25ºC) e uma fresca (com temperatura
média do ar inferior a 15ºC), enquadrando-se a exploração agropecuária das
Coelheirinhas numa região climática temperada.
Deste modo, o fator de conversão do metano (MCF) para o sistema de gestão de
estrume Armazenamento Sólido é de 1,5%.
Os parâmetros de cálculo apresentados anteriormente possibilitam-nos a
determinação do EF de CH4 da gestão de estrume, por categoria animal. Multiplicando
estes valores pelo número de animais de cada categoria conseguimos determinar as
emissões de metano provenientes da gestão do estrume.
Quadro 4 - Parâmetros utilizados no cálculo das emissões de CH4 da Gestão do Estrume
Classe animal
Gado bovino leiteiro
Gado bovino não leiteiro

Vacas leiteiras
Bezerros (<1 ano)
Outros

EF CH4
(kg CH4/cabeça/ano)
2,82
--0,08

N.º de animais
na APECO
244
103
94

Emissões de CH4 provenientes da gestão do estrume animal:
Emi CH4 = 695,55 kg CH4/ano

Emissões de N2O (óxido nitroso) provenientes da gestão do estrume animal

Este valor é calculado multiplicando a quantidade de estrume produzido e
armazenado/manuseado no Sistema de Gestão de Estrume (MMS) pelo fator de
emissão.
O fator de emissão está tabelado e é dependente do tipo de MMS.
A quantidade de azoto excretado pelos animais é calculada através da multiplicação
do número de animais existente em cada categoria pela quantidade média anual de
azoto excretado por animal dessa categoria.
ܰܧ2ܱ(= )ݏ

44
×  [ܰ(݅) × ܰ݁݅(ܵܯܯ × )݅(ݔ,ܨܧ × ] )ݏ3()ݏ
28
݅
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EN2O(s) – emissões de N2O provenientes do estrume manuseado/armazenado
no Sistema de Gestão de Estrume s (kg N2O/ano);
44/28 – relação entre o peso molecular do N2O e do azoto;
N(i) – número de animais da categoria i;
Nex(i) – quantidade média de azoto excretado anualmente por animal
(kg N/animal/ano);
MMS(i,s) – fração do estrume proveniente dos animais da categoria i que é
manuseado/armazenado no Sistema de Gestão do Estrume s;
EF3(s) – fator de emissão de N2O para o Sistema de Gestão do Estrume s
(kg N2O-N/kg N).

O Sistema de Gestão de Estrume é o “Armazenamento sólido”.
O peso de cada Sistema de Gestão do Estrume (MMS) na produção total de estrume
foi o mesmo utilizado apara o cálculo das emissões de CH4 da Gestão de Estrume,
representado no Quadro 3.
A quantidade de azoto excretado pelos animais é variável consoante o tipo de animal
e os valores utilizados foram os mesmos apresentados pela APA no PNIR 2011. Estes
valores foram considerados constantes ao longo do tempo e encontram-se
representados no quadro seguinte.
Quadro 5 - Quantidade de azoto excretado por categoria animal
Categoria animal
Vacas leiteiras
Vitelos (<1 ano)
Gado bovino não leiteiro
Bezerros (1-2 anos)
Novilhos (>2 anos)

Gado bovino leiteiro

Nex (kg N/cabeça/ano)
114,0
25,0
40,0
41,0

Como foi dito anteriormente os fatores de emissão são constantes e encontram-se
tabelados. O fator de emissão para o sistema de gestão “Armazenamento sólido” é de
0,02 kg N2O-N/kg N.
Quadro 6 – Número de animais por categoria animal, na APECO
Categoria animal
Gado bovino leiteiro
Gado bovino não leiteiro

Vacas leiteiras
Vitelos (<1 ano)
Bezerros (1-2 anos)
Novilhos (>2 anos)

N.º de animais na
APECO
244
103
93
1

E N2O(armazenamento sólido) = 435,13 kg N2O/ano
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Emissões de NH3 (amónia) provenientes da gestão do estrume animal

ܪܰܧ3(= )ݏ








17
×  [ܰ(݅) × ܰ݁݅(ܵܯܯ × )݅(ݔ,ܪܰܨܧ × ] )ݏ3(݅,)ݏ
14
݅

ENH3(s) – emissões de NH3 provenientes do estrume manuseado/armazenado
no Sistema de Gestão de Estrume s (kg NH3/ano);
17/14 – relação entre o peso molecular do NH3 e do azoto;
N(i) – número de animais da categoria i;
Nex(i) – quantidade média de azoto excretado anualmente por animal
(kg N/animal/ano);
MMS(i,s) – fração do estrume proveniente dos animais da categoria i que é
manuseado/armazenado no Sistema de Gestão do Estrume s;
EFNH3(i,s) – fração do azoto nos Sistemas de Gestão do Estrume, da categoria
animal i, que é perdida para a atmosfera como amónia durante o
acondicionamento e armazenamento no Sistema de Gestão de Estrume s
(kg NH3-N/kg N).

Os parâmetros utilizados neste ponto foram os mesmos utilizados na quantificação
das emissões de CH4 e N2O da gestão do estrume dos animais, no que diz respeito à
quantidade de azoto excretado por animal e no peso do Sistema de Gestão de
Estrume na produção total de estrume. O fator de emissão está tabelado e apresentase no quadro seguinte. O número de animais por categoria encontra-se no Quadro 6.
Quadro 7 - Fração do azoto perdida para a atmosfera como amónia nos Sistemas de Gestão do
Estrume durante o acondicionamento e armazenamento (EFNH3)
Categoria animal
Vacas leiteiras
Vitelos (<1 ano)
Gado bovino não leiteiro
Bezerros (1-2 anos)
Novilhos (>2 anos)

Gado bovino leiteiro

EFNH3 (kg N-NH3/kg N)
0,17
0,17
0,17
0,17

E NH3(armazenamento sólido) = 2 857,99 kg NH3/ano

Emissões de CO2 provenientes da gestão do estrume animal

Para a obtenção das emissões de CO2 provenientes da gestão do estrume animal foi
realizada a conversão dos fluxos de CH4 e N2O em CO2 eq, conforme a metodologia
abaixo, adaptada de Oliveira (2010). Os cálculos foram feitos considerando o Potencial
de Aquecimento Global ou GWP (Global Warming Potential). De acordo com MCT
(2010), o GWP agrega as emissões expressas em unidades de dióxido de carbono
equivalentes para horizonte de tempo de 100 anos. As emissões de CH4 e N2O em
CO2 eq foram estimadas utilizando as seguintes equações.
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ܱܥܧ2 ݁ܪܥ( ݍ4) =






16
× ܪܥܧ4 × ܪܥܹܲܩ4
12

ECO2 eq(CH4) – emissões de CH4 em CO2 eq
EmiCH4 – emissões de metano provenientes da gestão do estrume
(kg CH4/ano);
16/12 – relação entre o peso molecular do CH4 e do carbono;
GWPCH4 – Potencial de aquecimento global do CH4 em relação ao CO2 (21).
E CO2 eq (CH4) = 19 475,35 kg CH4/ano

ܱܥܧ2 ݁ܰ( ݍ2ܱ) =






44
× ܰܧ2ܱ × ܹܰܲܩ2ܱ
28

ECO2 eq(N2O) – emissões de N2O em CO2 eq
EN2O(s) – emissões de N2O provenientes do estrume manuseado/armazenado
no Sistema de Gestão de Estrume s (kg N2O/ano);
44/28 – relação entre o peso molecular do N2O e do azoto;
GWPN2O – Potencial de aquecimento global do N2O em relação ao CO2 (310);
E CO2 eq (N2O) = 211 968,60 kg CO2/ano
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ANEXO 6
VALORES DE MONITORIZAÇÃO DO FURO
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Quadro 1 – Valores dos limiares a nível nacional e normas de qualidade – MA Subterrânea

Parâmetros

Limiar

Norma de Qualidade

Arsénio total (mg/l)

0,01

---

Azoto amoniacal (mg/l)

0,5

---

Benzeno (µg/l)

1,0

---

Chumbo total (mg/l)

0,01

---

Cloreto (mg/l)

250

---

Condutividade (µS/cm)

2500

---

1,3

---

Etilbenzeno (µg/l)
Mercúrio total (mg/l)
Nitrato Total (mg/l)
Sulfato (mg/l)

0,001

---

---

50

250

---

∑=10

---

1,3

---

Tetracloroetileno ou Percloroetileno ou Tetracloroeteno (µg/l)
Tricloroetileno ou Tricloroeteno µg/l)
Tolueno (µg/l)
Xilenos - mistura de isómeros (µg/l)
pH - lab.
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Quadro 2 – Valores da Monitorização da Qualidade da Água do Poço ( SNIRH – 414/107)

Data/Hora

03/04/2003
00:00
02/11/2003
00:00
12/05/2004
00:00
09/11/2004
00:00
01/06/2005
00:00
12/10/2005
00:00
02/11/2005
00:00
09/05/2006
00:00
23/10/2006
00:00
21/05/2007
00:00
05/11/2007
00:00
14/04/2008
00:00
06/10/2008
00:00
20/04/2009
00:00
12/10/2009
00:00
01/06/2010
00:00
11/10/2010
00:00
02/05/2011
00:00
03/10/2011
00:00
09/05/2012
00:00

Sulfato
(mg/l)

Tetracloroetileno
ou
Percloroetileno
ou
Tetracloroeteno
(µg/l)

Tolueno
(µg/l)

Tricloroetileno
ou
Tricloroeteno
(µg/l)

Xilenos mistura
de
isómeros
(µg/l)

pH - lab.

18,000

9,500

-

-

-

-

7,50

-

19,000

8,200

-

-

-

-

7,50

-

-

19,000

5,900

-

-

-

-

7,30

-

-

-

18,000

7,200

-

-

-

-

7,60

54,000

-

-

-

18,000

7,700

-

-

-

-

8,20

-

53,000

-

-

-

19,000

7,600

-

-

-

-

7,60

-

-

37,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

58,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(<) 0,040

-

-

52,000

-

-

-

18,000

7,300

-

-

-

-

7,50

-

0,210

-

-

58,000

-

-

-

20,000

9,800

-

-

-

-

7,70

-

0,120

-

-

62,000

-

-

-

20,000

8,900

-

-

-

-

7,80

-

0,050

-

-

62,000

-

-

-

21,000

9,000

-

-

-

-

7,40

-

0,110

-

-

58,000

-

-

-

21,000

9,500

-

-

-

-

7,50

-

(<) 0,040

-

-

-

-

-

-

20,000

8,000

-

-

-

-

-

-

(<) 0,040

-

-

-

-

-

-

21,000

11,000

-

-

-

-

-

-

(<) 0,040

-

-

54,000

-

-

-

23,000

(<) 10,000

-

-

-

-

-

-

0,050

-

-

61,000

-

-

-

23,000

(<) 10,000

-

-

-

-

7,60

-

-

-

-

61,000

-

-

-

24,000

(<) 10,000

-

-

-

-

7,50

-

-

-

-

63,000

-

-

-

25,000

10,000

-

-

-

-

7,60

-

-

-

-

68,000

-

-

-

26,000

11,000

-

-

-

-

7,60

Arsénio
total
(mg/l)

Azoto
amoniacal
(mg/l)

Benzeno
(µg/l)

Chumbo
total
(mg/l)

Mercúrio
total (mg/l)

Nitrato
Total
(mg/l)

Cloreto
(mg/l)

Condutividade
(µS/cm)

Etilbenzeno
(µg/l)

-

(<) 0,040

-

-

57,000

-

-

-

-

(<) 0,040

-

-

44,000

-

-

-

(<) 0,040

-

-

59,000

-

-

0,070

-

-

56,000

-

(<) 0,040

-

-

-

(<) 0,040

-

-

-

-
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Data/Hora

22/10/2012
00:00
08/05/2013
00:00
23/10/2013
00:00
09/04/2014
14:40
28/10/2014
14:15
20/04/2015
13:50
20/10/2015
14:55
06/04/2016
14:00
17/10/2016
13:45

Mercúrio
total (mg/l)

Nitrato
Total
(mg/l)

Sulfato
(mg/l)

Tetracloroetileno
ou
Percloroetileno
ou
Tetracloroeteno
(µg/l)

-

-

24,000

(<) 10,000

707,000

(<) 1,000

-

25,000

58,000

722,000

(<) 1,000

-

-

67,000

-

(<) 1,000

(<) 1,000

-

65,000

-

0,060

(<) 1,000

-

66,000

-

(<) 0,040

(<) 1,000

-

0.011

(<) 0,040

(<) 1,000

0.012

(<) 0,040

(<) 1,000

Arsénio
total
(mg/l)

Azoto
amoniacal
(mg/l)

-

Tolueno
(µg/l)

Tricloroetileno
ou
Tricloroeteno
(µg/l)

Xilenos mistura
de
isómeros
(µg/l)

pH - lab.

-

-

-

-

7,70

-

(<) 1,000

(<) 1,000

(<) 1,000

(<) 1,000

-

25,000

11,000

(<) 1,000

(<) 1,000

(<) 1,000

(<) 1,000

7,40

-

26,000

11,000

(<) 3,000

(<) 1,000

(<) 1,000

(<) 1,000

-

(<) 1,000

-

27,000

(<) 10,000

(<) 1,000

(<) 1,000

(<) 1,000

(<) 1,000

-

-

(<) 1,000

-

27,000

(<) 25,000

(<) 1,000

(<) 1,000

(<) 1,000

(<) 1,000

-

65,000

-

(<) 1,000

-

27,000

(<) 25,000

(<) 1,000

(<) 1,000

(<) 1,000

(<) 1,000

-

(<) 0,001

62,000

-

(<) 1,000

(<) 0,00001

28,000

(<) 25,000

(<) 1,000

(<) 1,000

(<) 1,000

(<) 1,000

-

(<) 0,001

63,000

-

(<) 1,000

0,00005

29,000

(<) 25,000

(<) 1,000

(<) 1,000

(<) 1,000

(<) 1,000

-

Benzeno
(µg/l)

Chumbo
total
(mg/l)

Cloreto
(mg/l)

Condutividade
(µS/cm)

Etilbenzeno
(µg/l)

0,050

-

-

64,000

728,000

-

(<) 0,040

(<) 1,000

-

62,000

-

-

(<) 1,000

-

-

0,040

(<) 0,500

-

0,090

-

Fora do Limiar ou da Norma de Qualidade apresentada no Quadro 1, acima apresentado
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ANEXO 7
PLANOS DE MONITORIZAÇÃO
Recursos Hídricos Superficiais
Comunidade Piscícola
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Volume 3 – Anexos Técnicos

COMUNIDADE PISCÍCOLA
1.1

Objetivo

O objetivo é de monitorização eventuais alterações na estrutura e composição da
comunidade piscícola do rio Caia, no seu sector adjacente à exploração agropecuária
Coelheirinhas, avaliando desta forma a eficácia das medidas de minimização
preconizadas para gestão dos efluentes pecuários.

1.2

Locais de Monitorização

Serão efetuadas amostragens no rio Caia, em três locais, nomeadamente a montante
da exploração agropecuária Coelheirinhas, no sector do rio Caia que confronta com
essa mesma exploração, e a jusante da exploração.

1.3

Frequência das Campanhas

Recomenda-se que a monitorização incida num período de um ano, sendo revista a
necessidade de prolongamento da mesma, em função dos resultados obtidos.
Preconiza-se a realização de três campanhas de amostragem, sendo que a primeira
deverá ser efetuada imediatamente antes do espalhamento de efluentes pecuários na
parcela mais próxima do rio Caia, a segunda durante o referido espalhamento, e a
terceira um mês após realização do espalhamento.

1.4

Parâmetros a monitorizar

Os parâmetros a monitorizar são os seguintes:

1.5



Distribuição (confirmação de presença das espécies e sua distribuição);



Riqueza específica (confirmação de presença de espécies);




Abundância (determinação da estabilidade das populações);
Diversidade e Equitabilidade (determinação da estabilidade das populações);



Proporção de espécies intolerantes à contaminação;



Proporção de espécies exóticas.

Métodos e Técnicas de Análise

A amostragem e análise do elemento fauna piscícola teve por base o Manual para a
Avaliação Biológica da Qualidade da Água em Sistemas Fluviais segundo a Diretiva
Quadro da Água – Protocolo de amostragem e análise para a fauna piscícola (INAG,
2008).
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O referido documento baseou-se em particular na norma EN 14011 (2003) Water
quality - Sampling of fish with electricity com as necessárias alterações dadas as
características dos cursos de água portugueses.
As amostragens devem ser efetuadas com pesca elétrica, preferencialmente com
corrente contínua (DC), passando para corrente alterna quando a eficiência de pesca
foi reduzida.
O troço amostrado deve ser de pelo menos 20 vezes a largura do rio e nunca
inferiores a 100 metros de comprimento.
As capturas devem ser registadas por esforço de amostragem (CPUE).

1.6

Critérios de avaliação

Deverá ser efetuada uma análise comparativa dos diferentes parâmetros de avaliação
entre pontos de amostragem, e entre as diferentes fases do espalhamento de
efluentes pecuários, de modo a verificar se a exploração agropecuária Coelheirinhas
apresenta algum contributo para a degradação da qualidade do rio Caia e de se as
medidas de minimização consideradas são suficientes.
Os resultados obtidos deverão ser igualmente confrontados com os dados de
monitorização dos recursos hídricos superficiais, no sentido de estabelecer uma
relação entre a evolução de alguns parâmetros de qualidade físico-química e
microbiológica e a estrutura e composição da comunidade piscícola, em particular na
proporção de espécies intolerantes e exóticas.

1.7

Periodicidade dos Relatórios de Monitorização

Deverá ser elaborado um relatório técnico anual que contemple os resultados das três
campanhas de monitorização efetuadas.
A estrutura do relatório deverá ter por base as indicações do Anexo V da Portaria
n.º 395/2015, de 4 de novembro.
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RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS
1.1

Objetivo

O objetivo é o de monitorizar a qualidade da água no rio Caia, no seu sector adjacente
à exploração agropecuária Coelheirinhas, avaliando desta forma a eficácia das
medidas de minimização preconizadas para gestão dos efluentes pecuários.

1.2

Locais de Monitorização

Serão efetuadas recolhas de água no rio Caia, para análise de parâmetros físicoquímicos e microbiológicos, em três locais, nomeadamente a montante da exploração
agropecuária Coelheirinhas, no sector do rio Caia que confronta com essa mesma
exploração, e a jusante da exploração.

1.3

Frequência das Campanhas

Recomenda-se que a monitorização incida num período de um ano, sendo revista a
necessidade de prolongamento da mesma, em função dos resultados obtidos.
Preconiza-se a realização de três campanhas de amostragem, sendo que a primeira
deverá ser efetuada imediatamente antes do espalhamento de efluentes pecuários na
parcela mais próxima do rio Caia, a segunda durante o referido espalhamento, e a
terceira um mês após realização do espalhamento.

1.4

Parâmetros a monitorizar

Os parâmetros a monitorizar são os seguintes:
Parâmetros medidos “in situ”:


Caudal;



Condutividade;



Oxigénio Dissolvido;



pH;



Temperatura.

Parâmetros a analisar em laboratório:


Fósforo;



Nitratos;



Azoto amoniacal;
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1.5



Sólidos Suspensos Totais;



Carência Química de Oxigénio (CQO);



Carência Bioquímica de Oxigénio (CBO5);



Coliformes totais;



Enterococos intestinais.

Métodos e Técnicas de Análise

Os métodos analíticos de campo e de laboratório, a utilizar durante o programa de
monitorização, deverão ser validados e documentados de acordo com a norma NP EN
ISO/IEC 17 025, ou com outras normas equivalentes aceites a nível internacional, nos
termos do Decreto-Lei n.º83/2011, de 20 de junho.
Os métodos de análise deverão ser acreditados nos termos do Decreto-Lei
n.º 83/2011, de 20 de junho.

1.6

Critérios de avaliação

Os resultados das análises deverão ser avaliados à luz da legislação aplicável,
nomeadamente no cumprimento das normas de qualidade ambiental e limiares de
qualidade definidas para cada um dos referidos parâmetros.
Deverá ser igualmente efetuada uma análise comparativa entre pontos de
amostragem, e entre as diferentes fases do espalhamento de efluentes pecuários, de
modo a verificar se a exploração agropecuária Coelheirinhas apresenta algum
contributo para a degradação da qualidade do rio Caia e de se as medidas de
minimização consideradas são suficientes.

1.7

Periodicidade dos Relatórios de Monitorização

Deverá ser elaborado um relatório técnico anual que contemple os resultados das três
campanhas de monitorização efetuadas.
A estrutura do relatório deverá ter por base as indicações do Anexo V da Portaria
n.º 395/2015, de 4 de novembro.

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
APECO, Agro-Pecuária Coelheirinhas, Lda. – Herdade das Coelheirinhas
Outubro.2017
Rev.01

Anexo

Aditamento

ANEXO 8
CARTOGRAFIA DA PERIGOSIDADE DE RISCO DE INCÊNDIO
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N

3
1

2

Fonte: (Cartografia Base)

Estudo de Impacte Ambiental (EIA)
Pedido de Elementos Adicionais
Extrato da Carta de Perigosidade

ANEXO 6
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EPSG 20790
(Datum Lisboa/Hayford-Gauss com falsa
origem - Coordenadas Militares)
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400
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ANEXO 9
REQUERIMENTO PARA A REGULARIZAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DOS
RECURSOS HÍDRICOS - ÁGUAS SUBTERRÂNEAS
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ANEXO AO REQUERIMENTO DO PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS
PESQUISA / CAPTAÇÃO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS
I. IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE
Nome/Denominação social _APECO – Agropecuária Coelheirinhas, Lda._ identificação fiscal nº 507561716_,
residência/sede em Herdade das Coelheirinhas, código postal 7350-905 Localidade de Elvas Freguesia Caia e S.
Pedro Concelho _Elvas_ Telefone 962618964 Telemóvel _962618964 Fax __ e-mail _apeco.lda@gmail.com

II. TITULARIDADE DOS TERRENOS ONDE SE LOCALIZA A UTILIZAÇÃO
O requerente é [ ]proprietário [X ]arrendatário [ ]outro ______________________ do prédio: [ ]urbano [
]rústico [X ]misto, denominado __ Herdade das Coelheirinhas__, localizado no concelho de _Elvas__, freguesia de
__Caia e S. Pedro__, descrito sob o n.º _ 790/19901211 _ da Conservatória do Registo Predial de _Elvas__ e
inscrito na matriz no artigo _2497_.

III. LOCALIZAÇÃO DA UTILIZAÇÃO
Administração Região Hidrográfica: [ ]Norte [ ]Centro [ ]Tejo e Oeste [ X ]Alentejo [ ]Algarve
Designação da captação __Captação de águas subterrâneas___
Freguesia Caia e S. Pedro_ Concelho Elvas_
Coordenadas Geográficas ETRS89 (graus decimais): Latitude = _ 38.93004 _ Longitude = _ -7.08632 _
(sistema de coordenadas alternativo: Hayford Gauss Militar – Datum Lisboa (metros): M = _________ P = _______)

IV. CARACTERIZAÇÃO DA UTILIZAÇÃO
1- FINALIDADE
Uso: [ X ]particular [ ]coletivo
[X ]Pesquisa de águas subterrâneas
Situação da captação: [

[ ]Exploração de águas subterrâneas (captação já existente)

]principal

[ X ]reforço

[

]reserva

[

]substituição da captação

_________________________
Em caso de pesquisa de águas subterrâneas, indique:
Empresa executora da pesquisa: _SONDELVAS, SONDAGENS E CAPTAÇÕES DE ÁGUA UNIPESSOAL, LDA Alvará nº
02/ALT/2012_
Captação de água para: [ ]consumo humano [ ]abastecimento público [ ]rega [ ]atividade industrial
[X ]atividade pecuária [ ]atividade recreativa ou de lazer
[ ]outra __________________________________________________________________

2- CARACTERÍSTICAS
Tipo: [X ]furo vertical [ ]furo horizontal [ ]furo inclinado [ ]poço [ ]mina [ ]galeria [ ]nascente [ ]charca
[ ]outro __________________________________________________________________________________
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Método de perfuração: [ ]rotopercussão [ ]percussão [ ]rotary com circulação inversa [ ]rotary com circulação
direta [ ]escavação [ ]outro _____________________________
Perfuração: profundidade prevista (furos verticais, furos inclinados e poços) (m) __80 m_____
diâmetro máximo (mm) ___200 mm_____
Comprimento previsto (minas, furos horizontais, galerias e nascentes) (m) ___________
Revestimento: tipo: [ ]betão [X ]PVC [ ]aço [ ]ferro [ ]alvenaria [ ]open hole [ ]pedra
comprimento (m) ________ diâmetro máximo da coluna (mm) ____
Profundidade do sistema de extração (m) ________ Cimentação anular até à profundidade de (m) __--____
N.º ralos _____ Localização dos ralos (m) _______________________________________________________
Se o tipo de captação for Charca indique as características:
Geometria _____________________________________________________________________________________
Coroamento: Largura (m) _______________ Comprimento (m) ______________ Profundidade (m) ____________
Fundo: Largura (m) ____________ Comprimento (m) ____________ Inclinação dos taludes (%) _______________
Área inundada (m2) ___________ Volume máximo (m3) ___________
Distância à linha de água (m) ________________
Materiais utilizados _______________________________________________________________________
Existem órgãos de descarga associados: [ ]sim [ ]não
Existem captações externas para o enchimento da charca: [ ]sim [ ]não
Impermeabilização do fundo: [ ]sim [ ]não
3- REGIME DE EXPLORAÇÃO PREVISTO
Tipo de equipamento de extração a instalar: [X ]bomba elétrica submersível [ ]bomba de superfície [ ]grupo
moto
bomba [ ]manual [ ]gravidade [ ]outro
Energia: [ ]combustíveis fósseis [ ]eólica [ ]solar [X ]elétrica [ ]outra
Potência (cv ) __2 cv____

Caudal de exploração previsto (l/s) ___0,56 l/s____

3

Volume máximo anual (m )

_3650__
Mês de maior consumo ___agosto_______

3

Volume máximo mensal para o mês de maior consumo (m ) __30

3

m ____
N.º horas/dia previsto em extração __5 horas___ N.º dias/mês previsto em extração ___30 dias______
N.º meses/ano previsto em extração ___12 meses___

Preencha no quadro seguinte apenas os elementos relativos à(s) finalidade(s) que pretende.
V. OUTROS ELEMENTOS
[ ] CONSUMO HUMANO
Número de pessoas a abastecer ________ Número de habitações a abastecer ________
Destino final das águas residuais: [ ]sistema individual (indicar qual é a distância à captação: ________ m)
[ ]ligação à rede pública
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[ ]outro ___________________________________________________________
O local é servido por rede pública de abastecimento de água: [ ]sim [ ]não
Vai ser promovido tratamento à água captada: [ ]sim __________________________________________________
[ ]não
[ ] ABASTECIMENTO PÚBLICO
À data do pedido, indique:
Sistema de abastecimento onde a captação se integra __________________________________________________
Número de habitantes a abastecer (hab) __________
Localidades a abastecer __________________________________________________________________________
Existem indústrias ligadas ao sistema: [ ]sim [ ]não

3

Volume médio anual atribuído - indústria (m ) ________

Estimativa da percentagem de perdas de água (%) _____
Classificação da qualidade da água captada ou dados das análises físico-químicas e bacteriológicas efetuadas
______________________________________________________________________________________________
Relativamente ao horizonte de projeto, indique:
3

Número de pessoas a abastecer ____________ Volume médio anual (m ) __________
Localidades a abastecer __________________________________________________________________________
3

Volume médio anual atribuído ao consumo industrial (m ) _________
Incluir resultados de análises físico-químicas e bacteriológicas à água extraída, bem como a descrição do tipo de tratamento a
implementar, indicando se existirem indústrias, ligadas à rede de abastecimento, os respetivos CAE e volumes.

[ ] REGA
Área total do prédio (ha) __________
Estimativa da área a regar: atual (ha) __________ no horizonte de projeto (ha) __________
Finalidade da rega: [ ]agrícola [ ]campos de jogos [ ]campos de golfe [ ]espaços verdes
[ ]outra _______________________________________________________________________
Tipo de cultura: [ ]arrozal [ ]batata [ ]beterraba sacarina [ ]cerealífera [ ]citrinos [ ]figueiral [ ]forrageira
[ ]flores ou plantas ornamentais [ ]girassol [ ]horta familiar [ ]hortícolas [ ]jardins e relvado
[ ]lameiro [ ]leguminosa [ ]milho [ ]oleaginosa [ ]olival [ ]pomar [ ]prado ou pastagem
permanente [ ]vinha [ ]outras culturas arvenses [ ]outra área agrícola _____________________
Tipo de rega: [ ]aspersão [ ]gota a gota [ ]gravidade [ ]manual [ ]pivot
[ ]outra ___________________________________________________________________________
Vai ser promovido tratamento à água captada: [ ]sim Qual? ___________________________________________
[ ]não
Outras origens de água para rega: [ ]não existe [ ]águas residuais tratadas [ ]águas de escorrência de rega
[ ]água de perímetro de rega Qual?l____________________________________
[ ]outra ___________________________________________________________

Reutilização da água: [ ]sim (volume máximo anual (m3) _________, finalidade _________________________________)
[ ]não
Incluir, quando a captação se destina à rega de áreas superiores a 20 ha, uma descrição das características agronómicas do
aproveitamento, do sistema de fertilização e controlo de infestantes a adotar, do cálculo da dotação de rega mensal, bem
como do grau de eficiência de utilização da água, bem como as áreas afetas a cada uma das culturas.
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[ ] ATIVIDADE INDUSTRIAL
Tipo de indústria ________________________________________________________________________________
REAI (Tipo de estabelecimento): [ ]tipo 1 [ ]tipo 2 [ ]tipo 3
Estabelecimentos Tipo 1 - Sujeitos a, pelo menos, um dos seguintes regimes jurídicos: avaliação de impacte ambiental,
prevenção e controlo integrados da poluição, prevenção de acidentes graves que envolvam substâncias perigosas ou operação
de gestão de resíduos perigosos. Estabelecimentos Tipo 2 - de menor grau de risco ambiental e média dimensão; abrangidos
por, pelo menos, uma das seguintes circunstâncias: potência elétrica contratada superior a 40 kVA; potência térmica superior
a 8 x106 kJ/h e número de trabalhadores superior a 15. Estabelecimentos Tipo 3 - empresas com 15 ou menos trabalhadores e
potência térmica igual ou inferior a 8 x106 kJ/h e potência elétrica contratada igual ou inferior a 40 kVA.

CAE principal _____________________ CAE secundária _________________________
Para os Estabelecimentos Tipo 1 e 2, indique:
Descrição do processo produtivo ___________________________________________________________________
Descrição das matérias-primas ____________________________________________________________________
Localização do ponto de descarga __________________________________________________________________
Denominação do meio recetor _____________________________________________________________________
Características das águas residuais __________________________________________________________________
3

Caudal descarregado mensalmente (m ) __________
Vai ser promovido tratamento à água captada: [ ]sim (tipo ____________________________________________)
[ ]não
Outras origens de água para rega: [ ]sim (qual _______________________________________) [ ]não
Reutilização

da

água:

[

]sim

(volume

máximo

anual

3

(m )

_________,

finalidade

__________________________________)
[ ]não
Existe contacto direto com a água: [ ]sim [ ]não

[ ] ATIVIDADE PECUÁRIA

Tipo de atividade pecuária: [ ] Reprodução

[ ] Detenção

[ ] Comercialização

[ ] Exposição

[X ] Produção

[ ] Outro(s) _____________________________________________________________

REAP (Classe da atividade) _____Classe 1_________________
CAE principal __01410___ CAE secundária ________________
Capacidade de exploração (cabeças normais) ___400 CN___________
Animal de espécie pecuária: [ X ] Bovino [ ] Suíno [ ] Ovino [ ] Caprino [ ] Equídeo [ ] Ave [ ] Leporídeo
[ ] Outra(s) _____________________________________________________________

Vai ser promovido tratamento à água captada: [ ]sim [ X ]não
Existem outras origens de água: [X ]sim [ ]não
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[ ] ATIVIDADE RECREATIVA OU DE LAZER

Finalidade ou uso _______________________________________________________________________________
Localização do ponto de descarga __________________________________________________________________
Denominação do meio recetor _____________________________________________________________________
Características das águas residuais __________________________________________________________________
3

Caudal descarregado mensalmente (m ) ____________________
Outras origens de água: [ ]sim Qual? l______________________________________________________
[ ]não
Reutilização da água: [ ]sim (volume máximo anual (m3) _________, finalidade _________________________________)
[ ]não
Existe contacto direto com a água: [ ]sim [ ]não
Vai ser promovido tratamento à água captada: [ ]sim (tipo ____________________________________________)
[ ]não
[ ] OUTRA
Caso haja abeberamento animal, indique a(s) espécie(s) e o número de animais, à data do pedido e no ano horizonte de projeto.

Descrição ______________________________________________________________________________________

_Elvas_, _11 de __Outubro_ de 20_17_

(Assinatura)
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Elementos a anexar:
• Título de propriedade dos terrenos ou, não sendo o proprietário, documento que confere o direito à sua
utilização. Quando este documento não consubstancie um contrato de arrendamento, deverá o requerente
juntar declaração do proprietário do terreno, bem como cópia do título de propriedade.
• Declaração da entidade gestora respetiva da impossibilidade de integração na rede pública de água, quando a
utilização prevista é o consumo humano.
• Memória descritiva do projeto da obra de captação, devendo incluir os seguintes elementos cartográficos:
− Planta de enquadramento à escala 1:25 000 com a localização da pretensão (se a captação de destinar à
rega ou ao abeberamento animal apresentar também a localização da utilização);
− Marcar o local em fotografia aérea obtida na Internet (exemplo: http://www.google.pt/earth;
http://maps.google.pt/maps; http://mapas.sapo.pt).

