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PREÂMBULO 

 

A BIOCONTROL elaborou o presente Estudo de Impacte Ambiental, relativo ao licenciamento 

de uma exploração agrícola, destinada à produção bovina. Este estudo tem como proponente a 

JOHANNES PETRUS A. M. VAN SPREUWEL, tendo sido desenvolvido em conformidade com 

a legislação em vigor, nomeadamente o Decreto-Lei nº 151-B/2013, de 31 de Outubro, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de Março.  

 

O presente ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL apresenta a seguinte estrutura: 

 

  VOLUME 1/4 - RESUMO NÃO TÉCNICO 

 VOLUME 2/4 - RELATÓRIO 

 VOLUME 3/4 – ANEXOS  

 VOLUME 4/4 - ANEXO CARTOGRÁFICO 
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1 Enquadramento e Justificação do Projeto 

Refere-se o presente documento ao Estudo de Impacte Ambiental (EIA) para o licenciamento 

de uma exploração pecuária, designada por JOHANNES PETRUS A. M. VAN SPREUWEL, 

doravante JOHANNES SPREUWEL, em fase de licenciamento ambiental, localizada na 

Herdade da Enxara, freguesia de São João Baptista, no concelho de Campo Maior. 

 

A exploração JOHANNES SPREUWEL pretende proceder ao licenciamento ambiental de uma 

exploração pecuária, em regime intensivo, destinada à produção de leite, cuja capacidade 

passará de 380 Cabeças Normais (CN) para 876 CN, correspondendo a 500 vacas adultas em 

produção, de raça Holstein-Frísia e 270 vitelos em estábulo, e de 50 vacas secas e 180 

novilhas em pastoreio.  

 

Os animais em pastoreio encontram-se em 71,61 ha, sendo que a exploração disponibiliza 

atualmente de 124,08 ha para espalhamento de efluente, com vista à valorização agrícola do 

efluente e tamisado da pecuária. Nos terrenos disponibilizados para espalhamento são 

cultivadas áreas de milho e azevém. 

 

A necessidade de ampliação decorre de exigências do mercado, com o consequente aumento 

da produção de leite, resultando na necessidade de aumentar a capacidade das instalações e 

infraestruturas existentes. Prevendo-se a construção de uma terceira lagoa de tratamento que 

garanta a eficiência das redes existentes, o que irá reduzir eventuais riscos ambientais. A 

impermeabilização de áreas para silagem, e, ainda, novas construções (pavilhão para 

manutenção de máquinas, um estábulo e um edifício para armazenamento de alimento).  

 

O presente EIA vem dar cumprimento à obrigatoriedade prevista pela legislação em vigor, para 

a elaboração da avaliação de impacte ambiental no decurso do licenciamento ambiental e 

âmbito do processo instrutório do REAP (Regime de Exercício da Atividade Pecuária), para 

instalações de criação intensiva com mais de 250 bovinos. Acresce ainda, o facto, da 

exploração se localizar em áreas consideradas sensíveis, de acordo com o disposto no 

Decreto-Lei n.º 151B/2013, de 31 de Outubro, que estabelece o regime jurídico da avaliação de 

impacte ambiental dos projetos públicos e privados suscetíveis de produzirem efeitos 

significativos no ambiente. 
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2 Caracterização da Exploração 

 

2.1 Localização 

A exploração pecuária de JOHANNES SPREUWEL localiza-se na freguesia de S. João 

Baptista, município de Campo Maior, ver Anexo, Desenho 1, onde se apresenta a planta de 

enquadramento, nacional, regional e local. Na Figura 1 consta a localização da exploração 

sobre extrato da carta militar. 

 

A exploração pecuária encontra-se numa área rural, na margem esquerda do Rio Xévora, a 

cerca de 8 km da sede de concelho, tendo como localidade mais próxima a aldeia de Ouguela, 

e cujo acesso se efetua pelo Caminho Municipal 1124-1, que liga a Herdade da Enxara à 

Estrada Nacional 373, via que por sua vez faz a ligação entre Campo Maior e Ouguela. 

 

 

Figura 1 – Localização da exploração sobre a carta militar. 

Fonte: CIGeoE. 

https://www.igeoe.pt/index.php?id=1
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2.2 Descrição da Exploração  

 
A Herdade da Enxara apresenta uma área total de 208,2 ha, que se estende desde o Rio 

Xévora até à fronteira com Espanha, abrangendo parcelas com uso distinto, ocupadas por 

animais em pastoreio, aproximadamente 71.61 ha, pelas instalações da exploração em cerca 

de 2 ha e disponibiliza ainda sensivelmente 124,08 ha para espalhamento de efluente com 

vista à valorização agrícola do mesmo. Ainda, nos terrenos disponibilizados para espalhamento 

são cultivadas áreas de milho e azevém. 

 

A exploração é composta por uma área edificada de 6 354 m
2
, dos quais apenas 4 925 m

2
 

dispõem de licença de construção. Propõe-se a ampliação em 3040 m
2
 de novas áreas 

construídas, com a criação de um edifício para garagem e manutenção de máquinas, alfaias e 

armazenamento de resíduos, a construção de um estábulo para vacas em pré-parto, uma área 

de armazenamento de alimentos (Quadro 1 e Figura 2). 

 

Existem ainda 4340 m
2
 de áreas impermeabilizadas e duas lagoas de tratamento de efluentes 

pecuários com a área de 1990 m
2
, prevendo a proposta de ampliação um acréscimo de 3621 

m
2
 de áreas impermeabilizadas através da criação de seis novos silos de silagem e de uma 

terceira lagoa de tratamento com a área prevista de 1800 m
2
 . 

 

Quadro 1 – Áreas existentes e a construir na exploração JOHANNES SPREUWEL 

EXISTENTE A CONSTRUIR 

Construções 

i. Habitações (420 m
2
) 

ii. Estábulo (4400 m
2
)  

iii. Sala de ordenha e depósito de leite  
(286 m

2
)  

iv. Parque de espera (190 m
2
) 

v. Zona social (49 m
2
) 

vi. Áreas existentes a legalizar (1429 m
2
) 

i. Estábulo (690 m
2
) 

ii. Garagem, manutenção de máquinas 
alfaias e armazenamento de resíduos 
(750 m

2
) 

iii. Estábulo para vacas pré-parto  
(1000 m

2
) 

iv. Armazenamento de alimentos  
(600 m

2
) 

Pavimento em betão 

Áreas existentes a legalizar: 
i. Viteleiros e circuito de acesso 

(2415 m
2
) 

ii. Nitreira (650 m
2
) 

iii. Dois Silos (1275 m
2
) 

i. Seis silos (3621 m
2
) 

Lagoas 

    Áreas existentes a legalizar: 
i. Duas Lagoas de efluentes (1990 m

2
) 

i. Uma lagoa de efluentes (1800 m
2
) 

  Fonte: Próprio. 
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Figura 2 – Planta de Implantação (áreas existentes e áreas propostas). 

Fonte: Próprio.
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Os pavilhões existentes são cobertos e o pavimento é impermeabilizado. Junto a estas 

instalações, está situada a sala de ordenha, com capacidade para ordenhar 32 vacas 

simultaneamente. Para além da sala de ordenha, a exploração, possui um parque de espera, 

no qual existe uma fossa de retenção. O leite é transportado através de tubagem diretamente 

da ordenha, (dois depósitos de 16 000 litros cada) para a sala de armazenamento do leite.  

 

O abastecimento realizado à exploração e às áreas sociais é efetuado através de captação de 

água subterrânea, por furo e complementada com ligação a um grupo hidropressor. Para a 

ampliação proposta manter-se-á a mesma fonte de abastecimento. O consumo de água 

estimado para abeberamento dos animais é aproximadamente 31 m
3
/dia. A água captada é 

encaminhada para um depósito com capacidade de cerca de 20 m
3
.  

 

 

Figura 3 – Localização do Furo de Captação 

Fonte: GooglEarth
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Relativamente às redes gerais de drenagem de águas residuais, que devem dizer respeito à 

exploração propriamente, verifica-se que esta corresponde ao sistema de drenagem e gestão de 

efluentes e é composta por uma rede de drenagem das várias edificações que fazem a  ligação a uma 

nitreira, impermeabilizada em alvenaria com capacidade de 1948,5 m
3
, com tempo de retenção de 137 

dias, na qual é armazenado o estrume proveniente dos parques dos bovinos, sendo posteriormente 

retirado para aplicação agrícola.  

 

Existem atualmente na exploração duas lagoas de tratamento, prevendo-se com a ampliação da 

exploração a construção de uma terceira lagoa. Prevê-se que a quantidade média de chorume líquido 

que é encaminhado para a fossa, considerando a ampliação, seja de 11100 m
3
/ano = 30,4 m

3
/dia. A 

quantidade média de estrume está dimensionada em 5194 t/ano= 14,2 t/dia. 

 

O sistema de armazenamento do chorume é composto por uma fossa estanque, em alvenaria com 

capacidade de 375 m
3
 e passará a contar com três lagoas de retenção com capacidades distintas e 

impermeabilizadas em tela 1.5 mm PEAD, sendo posteriormente retirado e aplicado no solo para 

valorização agrícola e/ou cedido a terceiros.  

 

O espalhamento do chorume e estrume é efetuado ao longo do ano, nas seguintes parcelas, de acordo 

com o Plano de Gestão de Efluentes Pecuários (PGEP) elaborado. 

 

Quadro 2 – Identificação das áreas de espalhamento dos efluentes e respetivas culturas nelas 
efetuadas ou previstas. 
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Figura 4 – Planta de áreas destinadas à valorização agrícola de efluentes pecuários. 

 

No que se refere à rede de drenagem de águas residuais domésticas, o efluente das águas residuais 

da habitação é escoado por gravidade para a fossa séptica existente adjacente à edificação (conforme 

Desenho nº 2 do Anexo). 

 

A gestão de resíduos é feita tendo em conta a presença de resíduos não perigosos e perigosos na 

exploração. Os resíduos não perigosos caracterizam-se pelo estrume e chorume tratado nas lagoas, 

que são espalhados nas culturas pertencentes ao proprietário. No que diz respeito aos resíduos 

perigosos, como óleos, tintas e outros produtos usados e resíduos equiparados a hospitalares, estes 

são acondicionados localmente em condições adequadas e recolhidos por empresas acreditadas para 

o efeito.  
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3 Caracterização do Ambiente Afetado pelo Projeto 

 

Segundo a classificação climática de Koppen, a Herdade da Enxara, insere-se na 

categoria Csa - Clima temperado com Inverno chuvoso e Verão seco e quente. O clima da 

região em estudo é do tipo C (Clima temperado) com variação da temperatura média do ar 

para os 3 meses mais frios (dezembro, janeiro e fevereiro) entre 3.5ºC e 4.5ºC e variação 

da temperatura média para os meses mais quentes entre 33.4ºC e 29.5ºC (julho, agosto e 

setembro). Assim é possível afirmar que existe uma diferenciação entre as estações do 

ano, Verão e Inverno. 

 

 

       

CARACTE

RIZAÇÃO 

CLIMÁTIC

A 

 

A zona em estudo encontra-se no maciço hespérico, Zona de Ossa Morena. As formações 

geológicas pertencem à bacia terciária de Badajoz com depósitos detríticos e são 

compostas por depósitos de terraços fluviais do Plistocénico; conglomerados e arenitos do 

Paleogénico-neogénico inferior e rochas magmáticas compostas por gabros, noritos e 

anortositos. Ainda, de acordo com o zonamento sísmico do território nacional, a atividade 

sísmica na área de implantação da Exploração é Alta, correspondendo à zona B de risco 

sísmico (RSAEEP, 1986), com um coeficiente de sismicidade,  igual a 0,7.  

GEOLOGIA 

GEOMORFOL

OGIA, E 

SISMICIDADE 

 

A Exploração Pecuária da Herdade da Enxara localiza-se na bacia hidrográfica do rio 

Xévora que integra a Região Hidrográfica do Rio Guadiana. O rio Xévora limita a Herdade 

a SW, no local imediatamente a jusante da confluência da ribeira de Abrilongo. Trata-se de 

um rio internacional, com nascente na vertente E da Serra de S. Mamede e foz no rio 

Guadiana, em Badajoz. No que se refere à qualidade da água no rio Xévora, segundo a 

estação Xévora (19O/02) situada a 4.5 km a montante da Herdade da Enxara, junto à 

fronteira com Espanha, verifica-se que houve uma deterioração da classificação nos 

últimos dois anos de registos na sequência das baixas concentrações de oxigénio 

dissolvido. 

RECURSOS HÍDRICOS 

SUPERFICIAIS E 

SUBTERRÂNEOS 
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Figura 5 – Fotografia - Rio Xévora, a jusante da ponte, à entrada da Herdade da 

Enxara. Fonte: Próprio.  

 

Em termos de recursos hídricos subterrâneos a Herdade da Enxara localiza-se na 

unidade hidrogeológica Maciço Antigo, no sistema transfronteiriço A11 – Elvas-Campo 

Maior. Esta massa de água está classificada como Zona Vulnerável (ZV) - ZV Elvas - 

com o código NG6A. Na sequência desta classificação impõe-se a toda a área da 

Herdade da Enxara condicionalismos na aplicação de fertilizantes aos solos. A qualidade 

da massa de água subterrânea é considerada boa e o estado químico medíocre, 

segundo os dados disponibilizados pelo SNIAMB.  

 

Na área em estudo dominam os solos das classes C e D, apesar de no vale do rio 

Enxara existirem solos de classe B. Os solos de classe C são suscetíveis de utilização 

agrícola e apresentam expressão espacial significativa a montante do rio Enxara. Os 

solos de classe D (manchas de montado de azinho) sem características de utilização 

agrícola apresentam risco de erosão elevado a muito elevado. 

A Exploração JOHANNES SPREUWEL em termos de uso de solos apresenta 

construções de diferentes tipologias e áreas de uso agrícola intensivo, com sistema de 

rega (pivot). As áreas com uso agrícola estão ocupadas por pastagens e culturas 

arvenses (milho, azevém, aveia). 

SOLOS 

E 

CAPACI-

DADE 

DE USO 

DO 

SOLO 
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Figura 6 – Parcelas agrícolas com rega de pivot na zona noroeste da exploração. 

Fonte: Próprio. 

A caracterização da Qualidade do Ar utilizou os dados da estação de monitorização de 

Terena. Verifica-se que para o concelho de Campo Maior, todos os contaminantes 

atmosféricos apresentam valores totais sempre abaixo da média das emissões em 

relação aos valores do país. Tendo como referência os registos da estação de Terena no 

período de 2010-2014, considera-se que a qualidade do ar é boa. Não se identificam 

fontes relevantes de SO2 e NO2, razão justificada pela localização da exploração se 

encontrar afastada dos grandes centros urbanos e industriais. Em relação ao Ozono, as 

suas concentrações já se apresentam superiores embora com valores aceitáveis. 

Para além do tráfego que usualmente circula nas vias existentes (EN373 e caminhos 

municipais), acresce-se ainda a circulação de tráfego pesado associado à atividade da 

exploração agropecuária que vai gerar o aumento da dispersão de partículas compostas 

por monóxido de carbono, dióxido de carbono, compostos orgânicos voláteis, óxidos de 

azoto e dióxido de enxofre, referindo-se como potenciais recetores sensíveis as 

habitações mais próximas. Identificam-se os recetores sensíveis e as fontes de emissão 

identificadas na envolvente da exploração JOHANNES SPREUWEL, na Figura seguinte. 

A população potencialmente afetada pelos efeitos do agravamento da qualidade do ar é 

reduzida. Nas proximidades da exploração existem poucas habitações.  

QUALIDADE 

DO AR 
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Figura 7 – Fontes emissoras e potenciais recetores sensíveis à poluição 

atmosférica. Fonte: Próprio. 

A exploração agropecuária enquadra-se numa zona rural onde a atividade industrial é 

inexistente, situando-se a cerca de 1,5 km da aldeia de Ouguela, e a 8 km, 

aproximadamente, do principal centro urbano (Campo Maior). A principal fonte de ruído é 

a circulação de tráfego nas vias circundantes, principalmente na EN373, estrada onde o 

tráfego é reduzido. Os recetores sensíveis caracterizam-se pelas habitações localizadas 

na envolvente imediata, estando deste modo exposta aos vários tipos de ruído proveniente 

das fontes emissoras.  

AMBIENTE 

SONORO 

 

A zona de estudo insere-se num mosaico de habitats abertos e dispersos onde pontifica o 

montado de azinho com pastagens extensivas. Desde há muito tempo, a atividade 

agropecuária modelou a paisagem; a cultura extensiva de cereal criou habitats estepários, 

importantes para a avifauna o que conferem a esta área uma apreciável biodiversidade. 

Relativamente à Flora e vegetação, trata-se duma área muito degradada sem exemplares 

típicos da silva climácica. O recurso ao registo fotográfico permite ilustrar que o coberto 

vegetal dominante é uma formação arborea - onde pontifica a azinheira (Quercus 

rotundifolia Lam.). No estrato herbáceo identificamos a presença da malva (Malva neglecta 

W.,), da erva-moura (Solanum nigrum L.,). 

 

 

COMPONENTE 

 ECOLÓGICA 
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Figura 8 – Fotografias – Aspeto panorâmico da área de estudo  
Fonte: Próprio. 

 

O montado de azinho (Quercus rotundifolia Lam,) encontra-se sem qualquer sub-bosque e 

sujeito a sobre pastoreio; Relativamente à Avifauna, segundo o trabalho de campo 

realizado, confirmaram-se a presença de 30 aves, o que representa cerca de 37% das 

espécies que podem ocorrer na área de estudo. Merecendo especial destaque as que se 

listam devido ao seu estatuto de conservação: Águia-caçadeira (Circus pygargus) com o 

estatuto de proteção (Em Perigo) (Cabral et al, 2005); Milhafre-real (Milvus milvus), 

Tartaranhão-cinzento (Circus cyaneus), Sisão (Tetrax tetrax), Alcaravão (Burhinus 

oedicnemus), Cuco-rabilongo (Clamator glandarius), Noitibó-de-nuca-vermelha 

(Caprimulgus rufficolis), Chasco-ruivo (Oenanthe hispanica), com o Estatuto de Proteção 

(Vulnerável) (Cabral et al, 2005); Peneireiro-cinzento (Elanus caeruleus), Grifo (Gyps 

fulvus), Águia-cobreira (Circaetus gallicus), Águia-calçada (Aquila pennatus), Calhandra-

real (Melanocorypha calandra.) Picanço-barreteiro (Lanius senator) com o estatuto de 

proteção (Quase Ameçado) (Cabral et al, 2005). Em relação aos Anfibios e répteis, 

confirmaram-se a presença de cinco espécies de anfíbios e seis de répteis. Em relação ao 

mamíferos, é possível referenciar a presença de 13 espécies. 

A área de estudo localiza-se no Alto Alentejo na unidade da paisagem Várzeas do Caia e 

Juromenha. As principais características dizem respeito a paisagens relativamente 

artificializadas, associadas a sistemas agrícolas intensivos, em grande parte de regadio, 

pouco arborizadas e principalmente no verão, destacam-se em termos cromáticos (verde 

nas áreas irrigadas). Destaca-se a presença da aldeia de Ouguela (único aglomerado com 

significado na unidade), guarda avançada de defesa da fronteira, com o seu castelo de 

antigas muralhas, dominando visualmente a planície. Nesta paisagem ressaltam as 

manchas irrigadas em contraste com a planície envolvente de sequeiro. Os centros das 

explorações agrícolas correspondem a montes tradicionais onde, nalguns casos, têm 

vindo a ser recuperados. A presença de montados de azinho de elevada qualidade é uma 
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das principais justificações para a inclusão do Sítio Natura 2000 do Caia na lista nacional 

de Sítios. É considerada Zona de Proteção Especial (ZPE) com a designação de “Campo 

Maior”, devido à presença de valores significativos na parte norte desta unidade de 

paisagem.  

A paisagem envolvente à Exploração apresenta qualidade visual média, apesar de não 

constituir uma paisagem singular. Caracteriza-se por ser uma estrutura visual 

heterogénea, transmitindo uma sensação de diversidade devido às diferentes tipologias do 

uso do solo (contraste das áreas agrícolas arvenses e prados com áreas de montado e 

olivais). 

 

Figura 9 – Paisagem envolvente à exploração agropecuária. 

Fonte: Próprio. 

O município de Campo Maior apresenta no último período intercensitário uma evolução 

populacional positiva mas pouco significativa, entre 2001 e 2011, tendo passado de 

8.387 para 8.456 residentes, o que corresponde a uma variação populacional de 0,82% 

da sua população residente. No concelho apenas a freguesia de São João Baptista (onde 

se insere a exploração) apresenta uma evolução demográfica com tendência para a 

redução da população. São João Baptista é a única freguesia que registou uma quebra 

populacional entre 2001 e 2011, registando um envelhecimento populacional idêntico ao 

do concelho, apresentando 21,2% da população com mais de 65 anos.  

No concelho de Campo Maior o setor das indústrias transformadoras destaca-se como 

principal atividade empregadora com 27,0%, seguindo-se o comércio por grosso e a 

retalho, reparação de veículos automóveis e motociclos com 14,1%. 
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Na freguesia São João Baptista a população empregada por atividade segue a tendência 

concelhia, verificando-se que 28,9% da população está empregada no setor da indústria 

transformadora, seguindo-se os setores da administração pública e defesa, segurança 

social obrigatória e o comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis 

e motociclos, ambos com percentagens na ordem dos 12,7%.  

O concelho em estudo destaca-se, entre todas as unidades territoriais, por ser aquela 

que apresenta o maior nº de vacas leiteiras por exploração (445), valor muito superior ao 

concelho que se segue (Elvas com 148,3). No município de Campo Maior, além das 

vacas leiteiras, verifica-se o predomínio do gado bovino (192,3 por exploração), 

seguindo-se o gado ovino (89,3 por exploração). 

De acordo com o PDM de Campo Maior verifica-se que a Herdade da Enxara se insere 

nas seguintes classes de espaços: 

 Espaços de atividades industriais; 

 Espaços agrícolas de sequeiro em ZPE; 

 Espaço de uso múltiplo agrícola e florestal em ZPE; 

 Espaços naturais; 

 Espaços agrícolas de uso intensivo; 

 Zona programada de Regadio – Xévora. 

 

A exploração em apreço insere-se face ao PDM de Campo Maior em Espaços de 

Atividade Industrial, que corresponde às áreas industriais, existentes e de expansão, 

espaços de instalação de atividades industriais diretamente ligadas ao aproveitamento de 

produtos agrícolas, pecuários, florestais e exploração de recursos geológicos e 

energéticos.  

Da análise da Carta de Condicionantes do PDMCM identificam-se as seguintes 

condicionantes: 

 Domínio Público Hídrico - Leito e margem dos cursos de água; 

 Povoamentos Florestais de Sobreiro e Azinheira; 

 Povoamentos Florestais Percorridos por Incêndios; 

 Reserva Ecológica Nacional – REN, (Zona inundável ou ameaçada por cheias / 

leito e margem dos cursos de água); 

 Reserva Agrícola Nacional; 

 Rede Natura 2000 - ZPE de Campo Maior; 

 Estradas e caminhos municipais; 

 Perigosidade de incêndio elevado. 
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Figura 10 – Sobreposição de Exploração com Áreas de REN identificadas na Planta 

da REN da CCDR-Alentejo e PDMCM. 

Fonte: http://www.cm-campo-maior.pt/pt/municipio/2017-05-03-14-09-24/pdm-campo-maior. 

 

Na REN identificam-se linhas de água e zonas inundáveis ou ameaçadas por cheias. 

Estas não afectam a área onde se localizam as edificações e infraestruturas da 

exploração. 

Ainda, a Herdade da Enxara integra a bacia hidrográfica da zona sensível da albufeira do 

Alqueva, com o código PTCM20, tratando-se de uma região com condicionantes ao nível 

de descargas de águas residuais urbanas provenientes de aglomerações.  

 

A propriedade da Herdade da Enxara insere-se em áreas classificadas como: 

 Sítio de Importância Comunitária (SIC) de São Mamede (PTCON0007), criado pela 

Resolução de Conselho de Ministros n.º 142/97, de 28 de agosto; 

 Zona de Proteção Especial (ZPE) de Campo Maior (PTZPE0043), classificada pelo 

Decreto-Lei n.º 384B/99, de 23 de setembro. 

 

De acordo com a Diretiva Nitratos verifica-se que a zona onde se insere a exploração é 

classificada como vulnerável e segundo a Diretiva das Águas Residuais Urbanas insere-se 

numa área sensível. 

 

Em relação ao Património Classificado, foram identificados vários elementos 

patrimoniais, no entanto, os locais mais próximo da exploração pecuária objeto de estudo 

é a Ponte de Nossa Senhora da Enxara sobre o Rio Xévora e o Santuário de Nossa 

Senhora da Enxara. 

Durante o trabalho de campo não foram identificados elementos com valor patrimonial 

arqueológico, etnográfico e edificado na área de estudo, apenas foram relocalizados e 
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visitados elementos identificados na pesquisa bibliográfica. Apresentam-se a seguir 

quadro com os elementos identificados na freguesia de S. João Baptista. 

Quadro 2 – Quadro síntese do património classificado do concelho de Campo 
Maior, freguesia de São João Baptista. 

Designação Tipologia Cronologia Fonte 
Proteção/ 
Inventariação 

Castelo de Campo 
Maior 

Arquitetura 
Militar/Castelo 

Medieval/Moderno DGPC 
MN - Monumento 

Nacional 

Povoado de Santa 
Vitória 

Arqueologia/ 
Povoado 

Pré-História 
Recente/Calcolítico 

DGPC 
SIP - Sítio de 

Interesse Público 

Vila romana do 
Monte de São 

Salvador 
Arqueologia/vila Romano DGPC Caducado 

Ponte de Nossa 
Senhora de 

Enxara sobre o 
Rio Xévora 

Arquitetura 
Civil/Ponte 

Romana DGPC Encerrado 

Fonte Nova 
Arquitetura 
Civil/Fonte 

Moderno/ 
Contemporâneo 

DGPC 
MIM - Monumento 

de Interesse 
Municipal 

Fonte do Largo do 
Barata 

Arquitetura 
Civil/Fonte 

Moderno/ 
Contemporâneo 

DGPC 
MIM - Monumento 

de Interesse 
Municipal 

Fonte da Praça 
Velha 

Arquitetura 
Civil/Fonte 

Moderno/ 
Contemporâneo 

DGPC 
MIM - Monumento 

de Interesse 
Municipal 

Fonte do Largo da 
Casa do Povo 

Arquitetura 
Civil/Fonte 

Moderno/ 
Contemporâneo 

DGPC 
MIM - Monumento 

de Interesse 
Municipal 

Fonte Santa 
(Ouguela) 

Arquitetura 
Civil/Fonte 

Moderno/ 
Contemporâneo 

DGPC 
MIM - Monumento 

de Interesse 
Municipal 

      Fonte: Próprio. 

 

4 Identificação e Avaliação dos Potenciais Impactes 

 

Para a identificação e avaliação dos impactes ambientais causados pelo projeto em estudo, a 

metodologia utilizada baseou-se no carácter espacial, na variabilidade de fatores ambientais 

associados ao meio e a todo o projeto, incluindo a sua envolvente, com o objetivo de interpretar e 

visualizar as principais ocorrências impactantes previstas e resultantes da implantação da exploração. 

Assim, tenta-se organizar, de forma estruturada, a informação das fases de análise e predição de 

impactes. 

 

FASE DE CONSTRUÇÂO 

Ao nível do Clima, os impactes microclimáticos previstos localmente são negativos, indiretos, com 

eventual variação dos valores de temperaturas e de humidade relativa sobre as áreas 
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impermeabilizadas, contudo, de magnitude e significância desprezível dada a área total a edificar e o 

contexto em que se insere o projeto, temporários e reversíveis. 

 

Os previsíveis impactes sobre os aspetos Geológicos, Geomorfológico e Sísmicos classificam-se 

como negativos porque constituem uma alteração ligeira da situação naturalizada da topografia, 

temporários e reversíveis (iniciar-se-ão e terminarão em fase de construção), de magnitude e 

significância baixa, face à ausência de valores geológicos relevantes e à reduzida intervenção do 

projeto. 

 

Relativamente aos Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneas, nesta fase do projeto, iniciar-se-

ão as alterações no solo, em particular ao nível da sua estrutura decorrente da compactação por 

circulação de máquinas e veículos e da ocupação pelas futuras infraestruturas (edifícios e lagoa de 

retenção) à qual se associa um previsível aumento do escoamento superficial devido à redução da 

infiltração. Tratam-se de impactes negativos, de efeito induzido, de magnitude e significância baixas, 

permanentes e reversíveis. Uma contaminação por hidrocarbonetos poderá ocorrer quer nas águas 

subterrâneas quer nas águas superficiais. Trata-se de um impacte negativo, direto, de magnitude 

baixa, significância elevada, temporário e reversível. Ao nível dos consumos de água não se prevê que 

ocorra uma alteração significativa em relação à situação existente. 

 

Relativamente a Solo e Usos do Solo, surgem como impactes negativos os trabalhos de 

movimentação de terras, associados às obras previstas sendo expectáveis em qualquer fase de 

construção deste tipo de infraestruturas, assim, classificam-se os impactes como negativos, de 

influência local com efeitos diretos no solo, de magnitude e significância baixa de duração temporários 

e reversíveis.  

 

Os impactes da Qualidade do Ar, na fase de construção associam-se às ações de movimentação, 

deposição e transporte de inertes, ao emprego de equipamento e maquinaria, à circulação dos veículos 

de transporte de materiais e equipamentos necessários à obra. Dada a reduzida dimensão dos 

trabalhos de ampliação da instalação considera-se, que os impactes serão negativos, diretos, 

temporários, de magnitude e significância baixa e reversíveis. 

 

Quanto ao Ambiente Sonoro, são esperados impactes negativos relacionados com a maquinaria afeta 

à exploração, circulação de pesados para carga e descarga, temporários, de magnitude muito baixa e 

muito pouco significativos. Serão reversíveis após finalização da obra. 

 

Ao nível da Ecologia, atendendo a estar-se numa zona protegida, prevê-se que a ocorrência de 

impactes estará associada à eliminação de alguns exemplares de azinheira, movimentação de terras e 
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à eventual instalação dos acessos para a obra e estaleiros. Prevê-se a ocorrência de impactes locais, 

negativos, diretos ou indiretos, de magnitude e significância baixa, temporários e reversíveis. 

 

Em relação à Paisagem refere-se que os edifícios e infraestruturas constituem uma alteração visual e 

de contraste na paisagem, em relação à qualidade visual, por se tratar da ampliação de uma 

exploração, onde as estruturas existentes são semelhantes às previstas no projeto, prevê-se um 

impacte visual de caracter permanente de magnitude e significância baixas, reversível no caso de 

descativação da exploração. 

 

Ao nível Socioeconómico, durante a fase de construção das infraestruturas de apoio à exploração 

implicará a criação de alguns postos de trabalho, embora em número muito reduzido e curta duração. 

Esta situação constituirá um impacte positivo reversível, de baixa magnitude e significância atendendo 

ao seu caráter temporário e à reduzida dimensão das obras a efetuar.  

 

Relativamente ao Planeamento e Ordenamento do Território, a ampliação proposta insere-se dentro 

do perímetro previsto pelo PDMCM para Espaços de Atividades Industriais, contribuindo a ampliação 

em áreas contíguas às existentes para a estruturação e organização do território da atividade 

económica, sendo imprescindível a sua localização em solo rústico, não existindo por isso alternativa à 

sua localização. Verifica-se o cumprimento das prescrições do PDMCM, respeitando-se as restantes 

exigências em termos de número de pisos, de tratamento de efluentes e de observação dos 

parâmetros da legislação em matéria de qualidade ambiental. Quanto a condicionantes, servidões e 

restrições de utilidade pública, refere-se necessidade de abate de azinheira no limite norte da 

ampliação proposta, intervenção que necessita da obtenção de autorização junto das entidades 

competentes. Considera-se que os impactes previstos em matéria de ordenamento do território serão 

negativos, locais, diretos, de baixa magnitude e significância, permanentes e irreversíveis. 

 

Ao nível do Património foram identificados duas ocorrências patrimoniais designadamente a Ponte 

Romana e o Santuário de N.ª Sra da Enxara dentro da propriedade da Herdade da Enxara, os impactes 

não resultarão na sua eventual destruição e foram caracterizados como sendo pouco significativos, 

temporários, reversíveis e mitigáveis, através da aplicação de adequadas medidas minimizadoras, 

como a vedação e sinalização das mesmas. 

 

FASE DE EXPLORAÇÂO 

Em relação ao Clima, os impactes microclimáticos expectáveis, classificam-se como sendo negativos, 

indiretos, com eventual alteração de valores de temperaturas e de humidade relativa sobre as áreas 

impermeabilizadas, contudo, de magnitude e significância desprezível dado o contexto e dimensão em 

que se insere o projeto, temporários e reversíveis. 



 
 
 
 

              
 

Pág. │22│ 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO LICENCIAMENTO DA EXPLORAÇÃO  
JOHANNES PETRUS A. M. VAN SPREUWEL  

VOLUME 1/4 – RESUMO NÃO TÉCNICO 

 

Para a Geologia, Geomorfologia e Sismicidade considera-se que as ações previstas neste projeto 

não geram impactes passíveis de avaliação na área de intervenção. 

 

Ao nível dos Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos, os principais impactes respeitam à 

potencial afetação da qualidade da água decorrente da produção, armazenamento e valorização 

agrícola de efluentes pecuários e os consumos de água. Considera-se que a valorização agrícola dos 

efluentes, onde se incluem os parques de pastoreio, poderá traduzir-se num impacte negativo sobre a 

qualidade das águas superficiais e subterrâneas, com um efeito direto sobre a qualidade da água, de 

magnitude e significância eventualmente elevadas, temporário e reversível, caso não sejam 

respeitadas as interdições previstas legalmente e no Código de Boas Práticas Agrícolas. 

 

Os consumos de água, com origem em furo, são um fator de pressão importante sobre o sistema 

aquífero. Prevê-se um consumo para abeberamento dos animais de 31 m
3
/dia, ou seja 11315 m

3
/ano. 

Considera-se que a captação de água pode acarretar um impacte negativo sobre a piezometria local do 

sistema aquífero, de magnitude baixa, com significado mediano, periódico e reversível. 

 

O projeto prevê a ampliação da área construída em cerca de 67%. Esta intervenção acarreta uma 

redução da área de infiltração, com consequências no aumento do escoamento superficial e na 

redução da área de recarga. Trata-se de um impacte negativo, de efeito direto, de magnitude e 

significado baixos, permanente e reversível. Existe ainda a probabilidade de ocorrerem derrames 

acidentais de óleos e combustíveis. Atendendo a que a precipitação regista localmente valores 

reduzidos, a contaminação de águas e solos é um impacte negativo, de efeito indireto, de magnitude e 

significado baixos, de duração temporária e reversível. 

 

Para os impactes nos Solo e Usos do Solo, prevê-se uma progressiva degradação dos solos devido 

às ações de funcionamento da exploração, ao aumento do número de cabeças normais e aumento de 

estrume no solo, eventuais derrames ou fugas de substâncias potencialmente poluentes e diminuição 

do coberto vegetal devido ao aumento da carga orgânica do solo, assim perspetivam-se impactes 

negativos de magnitude e significância baixa a média, que poderão ser temporários, periódicos e 

permanentes, consoante se trate de ações de funcionamento da exploração, eventuais derrames ou 

fugas de poluentes e aumento do pisoteio (carga orgânica no solo), respetivamente. 

 

Em relação à Qualidade do Ar, prevê-se o aumento de emissão de gases devido à produção pecuária, 

perspetivando-se um impacte negativo, direto de magnitude e significância média, periódico e 

reversível. Ainda, como consequência da circulação de veículos na exploração, a queima de 
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combustíveis provoca a degradação da qualidade do ar, espectando-se impactes negativos, diretos de 

baixa magnitude e significância, permanentes e reversíveis. 

 

Ao nível do Ambiente Sonoro, prevê-se que a movimentação de veículos com carga e descarga de 

animais serão os elementos da fase da exploração suscetíveis de causar maiores impactes, 

perspetiva-se que sejam negativos, diretos, de baixa magnitude e significância, periódicos e 

reversíveis. 

 

Para a Ecologia, os impactes espectáveis serão negativos, indiretos embora pouco significativos, em 

anfíbios, répteis e micromamíferos. 

 

Ao nível da Paisagem, não se preveem impactes relevantes na zona de implantação da exploração 

devido à dimensão da própria exploração no lugar onde se insere.  

 

Ao nível da Socioeconomia, estima-se a ocorrência de impactes maioritariamente positivos pela 

geração deempregos, o que traduz um impacte positivo, direto, de magnitude e significância baixa 

dada a dimensão da exploração no contexto global, no entanto, permanente e de carácter reversível. A 

exploração contribui ainda positivamente para a economia e desenvolvimento local, para o reforço da 

atividade pecuária de leite e da geração de emprego local (atendendo à freguesia, onde a atividade do 

setor primário apresenta grande relevância). Prevê-se o impacte, positivo, direto, baixa magnitude e 

significância, temporário e reversível. 

 

Ao nível do Ordenamento do Território, e tendo em contas as condicionantes, servidões e restrições 

identificadas apenas surgem alertas em termos da gestão de efluentes, sendo interditado o 

espalhamento de fluentes em algumas áreas como linhas de água, áreas percorridas por incêndios e 

zonas inundáveis. Assim, em termos de impactes previstos, caso ocorram cheias (REN) ou incêndios 

(áreas percorridas por incêndios), os impactes previstos serão negativos, diretos, de magnitude 

variável (consoante a dimensão da ocorrência) e de carácter temporário e reversível.  

 

Ao nível do Património, prevêem-se impactes de magnitude média em ambas ocorrências (Ponte 

Romana e Santuário), uma vez que, os impactes não resultarão na sua eventual destruição, e, 

caracterizam-se como sendo pouco significativos, temporários, reversíveis e mitigáveis (através da 

aplicação de adequadas medidas minimizadoras).  

 

FASE DE DESATIVAÇÃO: 

Não se preveem impactes decorrentes nesta fase nas componentes Geologia, Ordenamento do 

Território, Ecologia, Paisagem e Património. Em termos Climáticos, de Qualidade do ar, Ruído e 
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Socioeconomia poderão surtir impactes positivos, diretos, de baixa magnitude e significância, 

permanentes e reversíveis, pela ausência de animais na exploração, de valorização agrícola de 

efluentes e a redução da circulação rodoviária e de maquinaria afeta à exploração. Para os Recursos 

Hídricos, consideram-se existir impactes positivos pela inexistência de riscos de eventual contaminação 

de solos ou de afetação de áreas de linhas de água, áreas potencialmente inundáveis, pela 

inexistência da ação de valorização agrícola de efluentes. 

 

Relativamente aos Solo e Usos do Solo, deixarão de existir atividades de espalhamento de efluentes 

pecuários e os terrenos deixarão de receber nutrientes provenientes desta ação, assistindo-se 

progressivamente à redução de matéria orgânica existente no solo. 

 

5 Medidas de Mitigação e Recomendações 

A proposta de medidas de minimização tem como objetivo considerar soluções concretas para 

minimizar os efeitos negativos da implementação do projeto e avançar com propostas de valorização 

dos elementos potencialmente afetados pelo mesmo. 

 

FASE DE CONSTRUÇÃO 

M1. Recomenda-se o armazenamento e encaminhamento dos resíduos produzidos durante a construção 

para os destinos adequados, a fim de serem evitadas situações de contaminação de solos e águas; 

M2. Recomenda-se a restrição das movimentações de veículos e máquinas afetas à construção aos 

caminhos existentes e aos locais nos quais seja necessário a sua presença; 

M3. Recomenda-se a manutenção e reparação de máquinas e equipamentos afetos à construção em 

instalações para tal destinadas, devidamente apropriadas com as infraestruturas de drenagem, recolha e 

tratamento em caso de derrame; 

M4. Limitar a circulação de maquinaria fora dos acessos e áreas impermeabilizadas existentes no local, com 

o intuito de evitar a compactação dos solos na envolvente à área das obras, exceto para trabalhos de 

obra ou manutenção e exploração pecuária; 

M5. Todos os materiais poluentes, como combustíveis e lubrificantes deverão ser instalados e manuseados 

em local impermeável, com a finalidade de prevenir a acidental contaminação dos solos; 

M6. Com o término das obras, todas as áreas afetadas deverão ser corretamente limpas e deverá proceder-

se à descompactação dos solos, a fim de refazer, da forma mais adequada, a estrutura e equilíbrio do 

solo; 

M7. Nas operações de desmatação, de decapagem e de terraplanagem dos terrenos deve existir uma 

correta planificação dos trabalhos a efetuar, das terras a movimentar e do destino a dar aos materiais 

retirados; 

M8. Deverão ser previamente selecionados os locais para depósitos temporários de terras, de forma a evitar 

o incremento da destruição dos habitats existentes; 

M9. Limitar as ações de terraplanagem a determinados períodos do ano – ao realizarem-se no Verão e/ou 

no Inverno permite defender a vegetação do período de floração e produção de semente; 
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M10. Definir as vias de acesso às obras - A movimentação de pessoas e máquinas deve realizar-se em 

troços previamente definidos; 

M11. Limitar as ações de terraplanagem a determinados períodos do ano – o Verão e princípio do Outono - 

deverão ser as alturas mais aconselháveis para a execução da maioria das obras, já que permitem 

defender a maior parte da fauna ameaçada no período de acasalamento e/ou nidificação; 

M12. Sinalização, delimitação e proteção das áreas com formações vegetais a proteger/manter, conforme 

recomendado nas medidas definidas no descritor da ecologia; 

M13. Privilegiar o uso de caminhos já existentes ou caminhos que posteriormente sejam para integrar nas 

vias de acesso para aceder às zonas agricultadas; 

M14. Caso seja necessário proceder à abertura de novos acessos ou ao melhoramento dos acessos 

existentes, fora das áreas a agricultar, as obras devem ser realizadas de modo a reduzir ao mínimo as 

alterações na ocupação do solo fora das zonas que posteriormente ficarão ocupadas pelo acesso; 

M15. Deverá reduzir-se ao mínimo o período de tempo em que os solos ficam descobertos e sujeitos aos 

processos de erosão; 

M16. Adoção de medidas adequadas em termos de higiene e segurança no trabalho, bem como formação 

contínua do pessoal; 

M17. Em termos de resíduos recomenda-se a promoção da separação dos resíduos, e sempre que possível a 

sua reciclagem, sedo que todos os resíduos devem ser encaminhados para operador licenciado; 

M18. Recomenda-se a elaboração de um plano de gestão de resíduos; 

M19. Promover a formação adequada dos colaboradores e funcionários para as boas práticas de gestão de 

resíduos, prevenção de riscos e atuações em situação de emergência; 

M20. Garantir a aplicação de boas práticas de gestão de efluentes, no que respeita ao espalhamento de 

estrume e chorume de forma a assegurar o cumprimento do regime jurídico da REN e das zonas de 

povoamentos florestais percorridas por incêndio; 

M21. O acompanhamento arqueológico da obra, durante todos os trabalhos de construção de novas 

estruturas e modulação do terreno que impliquem a remoção e o revolvimento do solo, como a 

desmatação, decapagens superficiais, preparação e regularização do terreno e a escavação no solo e 

subsolo. A adoção de medidas de minimização específicas como o registo, sondagens e escavações 

arqueológicas serão determinadas conforme o resultado deste acompanhamento. 

M22. Caso sejam identificados elementos patrimoniais durante o decorrer dos trabalhos de construção e 

acompanhamento, preconiza-se igualmente a conservação das ocorrências identificas em função do seu 

valor patrimonial. Em termos operacionais, e no decurso da obra, esta medida pode concretizar-se com a 

delimitação e sinalização de áreas de proteção das ocorrências que justifiquem a preservação.  

M23. Relativamente às ocorrências identificadas na Herdade da Enxara (Ponte Romana e Santuário de 

Nossa Senhora da Enxara) propomos a sua vedação e sinalização durante a fase de construção nas 

novas unidades no âmbito da exploração pecuária já existente. Propomos um perímetro de cerca de 50m 

em torno das mesmas. 

 

FASE DE EXPLORAÇÃO 

M24. Recomenda-se a aplicação dos efluentes pecuários no solo de modo controlado, em conformidade com 

o PGEP aprovado, cumprindo todos os parâmetros exigidos quanto ao modo de aplicação, periodicidade 
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e quantidades utilizadas, considerando o tipo de solo, estação do ano, cultura existente e condições de 

drenagem, de forma a evitar contaminações do solo e das águas superficiais e subterrâneas; 

M25. Recomenda-se a manutenção do bom desempenho do sistema de tratamento, efetuando para tal uma 

correta operação de todos os órgãos e adotando as orientações da manutenção preventiva; 

M26. Recomenda-se a manutenção preventiva de todos os equipamentos eletromecânicos e viaturas afetas 

ao sistema de gestão de efluentes, de forma a garantir a sua operacionalidade; 

M27. Recomenda-se o armazenamento e encaminhamento dos resíduos produzidos na exploração para os 

destinos adequados, a fim de serem evitadas situações de produção de efluentes contaminados; 

M28. Recomenda-se a restrição das movimentações de veículos e máquinas existentes na exploração aos 

caminhos existentes e aos locais nos quais seja necessário a sua presença; 

M29. Recomenda-se a manutenção e reparação de máquinas e equipamentos em instalações para tal 

destinadas, devidamente apropriadas com as infraestruturas de drenagem, recolha e tratamento em caso 

de derrame; 

M30. Recomenda-se a promoção do uso eficiente da água, procurando adotar sempre que possível sistemas 

de limpeza com produções mínimas de efluentes e baixos consumos de água; 

M31. Recomenda-se o cumprimento das condições estabelecidas na licença de utilização do domínio hídrico 

referente ao furo; 

M32. Recomenda-se a implementação de um programa de monitorização e controlo da qualidade da água 

subterrânea; 

M33. Garantir a rotatividade das parcelas a receber efluente de modo a assegurar que não existe dotação de 

efluente em excesso e evitar a degradação física, química ou biológica dos solos e também garantir uma 

distribuição uniforme do efluente na parcela a beneficiar; 

M34. O chorume ou o tamisado deverão ser aplicados a uma distância de pelo menos 50 metros de qualquer 

fonte, poço ou captação de água que se destine a consumo humano e não deverão ser aplicados a 

distancias inferiores a 10 metros de qualquer linha de água; 

M35. Garantir a não aplicação de efluente em solos encharcados; 

M36. Deverá ser elaborado e seguido um Plano de Monitorização da Qualidade dos Solos, em locais de 

deposição de matéria orgânica resultante dos efluentes de exploração. Este Plano deverá objetivar a 

verificação de eventuais cenários de contaminação do solo e consequentemente de águas subterrâneas; 

M37. Garantir a verificação periódica do estado de conservação dos sistemas de tratamento de águas 

residuais na exploração, de forma a antecipar eventuais fugas ou derrames no solo; 

M38. Nas infraestruturas devem ser mantidas as boas condições de limpeza e ventilação de modo a evitar a 

propagação de odores; 

M39.  A incorporação dos efluentes no solo deve ser efetuada logo após a sua aplicação de modo a evitar a 

libertação de odores; 

M40.  Utilização de coberturas adequadas aquando do transporte de efluente (chorume e tamisado) de modo 

a evitar derrame e dispersão de odores; 

M41. Revisão periódica dos veículos e maquinaria para que os níveis de potencia máxima sonora admissíveis 

não sejam ultrapassados; 

M42. Na fase de exploração os acessos que foram alvo de melhoramento deverão ser vedados com rede por 

forma a proteger as comunidades presentes ou elaborar um esquema de acesso controlado por forma a 
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acompanhar a eventual a presença humana. Deve-se também ter em atenção a utilização abusiva quanto 

à utilização de herbicidas, e pesticidas;  

M43. Salvaguarda e a proteção do coberto vegetal natural devido ao aumento do risco por atropelamento de 

espécies de anfíbios, répteis e micromamíferos; 

M44. Não se consideram necessárias aplicar medidas de minimização. 

M45. Adoção de medidas adequadas em termos de higiene e segurança no trabalho, bem como formação 

contínua do pessoal; 

M46. Em termos de resíduos recomenda-se a promoção da separação dos resíduos, e sempre que possível a 

sua reciclagem, sendo que todos os resíduos devem ser encaminhados para operador licenciado. 

M47. Recomenda-se a elaboração de um plano de gestão de resíduos; 

M48. Promover a formação adequada dos colaboradores e funcionários para as boas práticas de gestão de 

resíduos, prevenção de riscos e atuações em situação de emergência; 

M49. Contribuir para a regular manutenção das redes de esgotos e de pluviais, de forma a reduzir eventuais 

agravamentos do risco de inundação pela falta deficiente gestão dos seus órgãos; 

M50. Limitar as zonas de espalhamento de estrume e chorume de forma a não interferir com as zonas 

identificadas na propriedade como sendo REN e zonas de povoamentos florestais percorridos por 

incêndio; 

M51. Garantir as boas práticas de gestão de efluentes pecuários. 

M52. Na fase de exploração do empreendimento, sugerimos que não seja feito o espalhamento de efluente 

nas imediações da Ponte Romana e Santuário de Nossa Senhora da Enxara, respeitando um perímetro 

de 50m. 

 

O presente EIA vem recomendar a elaboração de um plano de gestão ambiental, dando prioridade às 

boas práticas ambientais na exploração em termos de utilização ou afetação de águas superficiais, 

subterrâneas e do efluente líquido tratado, da monitorização da qualidade dos solos e da gestão dos 

resíduos produzidos. 

 

6 Conclusões 

 

O presente EIA foi desenvolvido em conformidade com a legislação atual em vigor, nomeadamente o 

Decreto-Lei nº 151-B/2013, de 31 de Outubro, bem como em consideração pelas disposições previstas 

pela Portaria nº 330/2001, de 2 de Abril.  

 

A metodologia definida permitiu identificar, definir e avaliar os impactes ambientais decorrentes da 

ampliação da exploração JOHANNES SPREUWEL, assim como propor medidas de minimização de 

impactes adequadas para as diversas fases do projeto. O presente EIA considerou na sua base de 

elaboração e estruturação entre outros documentos legais e técnicos, o estabelecido pela APA, como 

os critérios técnicos e de observância de conteúdo da respetiva conformidade com a fase de Avaliação 

(www.apambiente.pt). 
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O Estudo de Impacte Ambiental teve por objetivo caracterizar e identificar os impactes ambientais para 

os descritores biofísicos e socioeconómicos, decorrentes da atividade de construção e exploração, no 

âmbito do processo de licenciamento ambiental. 

 

Ao nível do impacte ambiental e no decurso do desenvolvimento do EIA, foram analisados os vários 

fatores ambientais (biofísicos, de qualidade, socioeconómicos e de ordenamento do território), à escala 

local e regional, de modo a serem identificados os cenários de referência (situação atual) e eventuais 

situações mais significativas em termos de ocorrências impactantes para o ambiente.  

 

Da análise efetuada nos vários descritores ambientais, foram identificados os seguintes principais 

impactes ambientais significativos: 

 

FASE DE CONSTRUÇÃO 

Na fase de construção surgem como principais atividades estimadas a movimentação de veículos e 

maquinaria afeta à obra, desmatação e movimento de terras, estimando-se como principais impactes 

os seguintes: 

 Estimam-se impactes negativos ao nível do ruido e qualidade de ar, no entanto de magnitude e 

significância baixa, dada a reduzida ou quase inexistência de recetores sensíveis na 

envolvente da exploração; 

 Eventual contaminação de águas e solos associada às movimentações de terras e máquinas, 

circulação de veículos e construção de edifícios, de silos e da lagoa, embora de magnitude e 

significância baixa; 

 Necessidade de eliminação de elementos arbóreos (azinheiras) no âmbito da atividade 

construtiva; 

 Em termos do descritor Ecologia, devido aos trabalhos previstos para esta fase do projeto, e 

dado estamos em áreas consideradas sensíveis, a desarborização poderá provocar uma 

alteração de Habitat, embora existam impactes, preveem-se que sejam a uma escala reduzida, 

de média a baixa magnitude e significância, uma vez que serão tidas em conta as medidas 

preconizadas no presente EIA, nomeadamente a planificação no espaço e tempo das ações a 

desenvolver. 

 

FASE DE EXPLORAÇÃO 

Na fase de exploração estimam-se como principais ações por um lado a própria atividade com o 

aumento do número de animais e de veículos a circular de e para a exploração, e por outro a atividade 

de espalhamento que ocorre noutras parcelas da propriedade, estimando-se como principais impactes: 



 
 
 
 

              
 

Pág. │29│ 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO LICENCIAMENTO DA EXPLORAÇÃO  
JOHANNES PETRUS A. M. VAN SPREUWEL  

VOLUME 1/4 – RESUMO NÃO TÉCNICO 

 aumento do número de veículos a circular de e para a exploração, com efeitos ao nível do 

ruído, qualidade do ar e de circulação nas vias envolventes, no entanto, sem grande 

relevância, dada a reduzida existência de recetores sensíveis na envolvente e pelo reduzido 

tráfego rodoviário verificado nas vias envolventes; 

 com o aumento da produção de efluentes pecuários, aponta-se como impacte a eventual 

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

valorização agrícola de efluentes e eventuais derrames de hidrocarbonetos; 

 ainda no âmbito do espalhamento é de referir a potencial afetação de áreas inseridas em REN 

ou de áreas percorridas por incêndios, não coincidentes com a zona de implantação da 

exploração, mas onde se proíbe a aplicação do espalhamento de efluentes, segundo a adoção 

de boas práticas referentes à gestão de efluentes. Os impactes espectáveis serão pouco 

significativos e minimizáveis desde que se considerem as medidas de minimização previstas 

no presente EIA e boas práticas correntes; 

 Relativamente às incidências patrimoniais, Ponte romana e Santuário N.ª Sra. da Enxara, não 

deverão ser permitidas futuramente atividades de espalhamento de efluentes em torno destes 

elementos patrimoniais, prevendo-se que os impactes serão mínimos desde que cumpridas as 

medidas minimizadores propostas; 

 

Face às situações de impacte ambiental negativo mais significativo, foram propostas as devidas 

recomendações e medidas de minimização, com vista à redução dos efeitos negativos e/ou 

potenciação dos efeitos positivos decorrentes da ampliação da exploração. 

 

De entre essas medidas destacam-se aquelas que se direcionam com a necessidade de elaboração de 

um Plano Geral de Monitorização para as componentes Recursos Hídricos, Solos e Resíduos, com 

vista ao controlo e acompanhamento no tempo dos padrões qualitativos das influências da exploração 

no tempo e no espaço. 



 
 
 
 

              
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
 
 

PLANTA DE ENQUADRAMENTO NACIONAL, REGIONAL 
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ANEXO II 
 
 

PLANTA DE IMPLANTAÇÃO GERAL DA EXPLORAÇÃO 
 



Campo Maior 3.0ANúmero

1/500Escala

2018Fevereiro

Planta de Implantação da Exploração

Johanes Petrus Antonius Van Sprewwel

Herdade da Enxara - Artº 4, Secção G
Exploração

Agro-Pecuária

ARQUITECTURA

CONSTRUÇÕES

(9.798,00 m²)

Alvará de Utilização Nº 28/2006

C1 Dependências Agrícolas 

(418,50 m²)

C1a Dep. Agr. a Manter (347.50 m²)

C1b Dep. Agr. - Alt. Uso Habitacional (71m²)

C2 Estábulo 4.400,00 m² 974,50 m² 690,00 m²

C3 Sala de Ordenha+Depósitos Leite 286,00 m² 67,00 m²

C4 Parque de Espera 190,00 m²

C5 Zona Social 49,00 m² 36,00 m²

C6 Armazém de Palha e Ração 297,00 m²

C7 Gerador 20,00 m²

C8 G. Hidropressor+Depósito 21,50 m²

C9 Garagem, Manutenção de Máquinas

 Alfaias e Armaz. de Residuos 750,00 m²

C10 Estábulo Vacas Pré-Parto 1.000,00 m²

C11 Armazenamento de Alimentos 600,00 m²

TOTAL 4.925,00 m² 1.415,50 m² 3.040,00 m²

PAVIMENTO EM BETÃO  

(12.250,00 m²)

P1 Viteleiros+Circ. de Acesso 2.415,00 m² 4.640,00 m²

P2 Nitreira 650,00 m²

P3 Silos p/ Silagem 545,00 m²

P4 Silos p/ Silagem 730,00 m²

P5 Silos p/ Silagem 270,00 m²

P6 Silos p/ Silagem 270,00 m²

P7 Silos p/ Silagem 630,00 m²

P8 Silos p/ Silagem 630,00 m²

P9 Silos p/ Silagem 630,00 m²

P10 Silos p/ Silagem 840,00 m²

TOTAL 4.340,00 m² 7.910,00 m²

LAGOAS 

(impermeabilizadas c/ tela PVC 1.50 mm (3.790,00 m²)

L1 Lagoa de Efluentes 450,00 m²

L2 Lagoa de Efluentes 1.540,00 m²

L3 Lagoa de Efluentes 

(a construir)

1.800,00 m²

TOTAL 1.990,00 m² 1.800,00 m²

SV Silo Vertical Armazenagem de Rações

FA Furo Artesiano

FS Fossa Séptica
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CONSTRUÇÕES

C/ LICENÇA DE

UTILIZAÇÃO

Alvará de Utilização

     Nº 28/2006

CONSTRUÇÕES

EXISTENTES A

LEGALIZAR

CONSTRUÇÕES

PROPOSTAS

P1

P1

L

I

M

I

T

E

 

D

O

 

E

S

P

A

Ç

O

 

D

E

S

T

I

N

A

D

O

 

A

 

A

C

T

I

V

I

D

A

D

E

 

I

N

D

U

S

T

R

I

A

L

L

I

M

I

T

E

 

D

O

 

E

S

P

A

Ç

O

 

D

E

S

T

I

N

A

D

O

 

A

 

A

C

T

I

V

I

D

A

D

E

 

I

N

D

U

S

T

R

I

A

L

L

I

M

I

T

E

 

D

O

 

E

S

P

A

Ç

O

 

D

E

S

T

I

N

A

D

O

 

A

 

A

C

T

I

V

I

D

A

D

E

 

I

N

D

U

S

T

R

I

A

L

L

I

M

I

T

E

 

D

O

 

E

S

P

A

Ç

O

 

D

E

S

T

I

N

A

D

O

 

A

 

A

C

T

I

V

I

D

A

D

E

 

I

N

D

U

S

T

R

I

A

L

P1

P1

P1

NECROTÉRIO

20.50 m²

(Caracterização da Construção:

Pavimento em betão;

paredes em alvenaria rebocadas com 2.00m de altura;

Portão de acesso com 6.00m de vão)

CAIS

Vestiário/Balneário

Barreira sanitária/Vedação
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