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NOTA INTRODUTÓRIA
O presente documento constitui o Resumo Não Técnico (RNT) do Estudo de Impacte Ambiental
(EIA) do Projeto de Execução da Ampliação da capacidade instalada das Unidades de Abate
e de Transformação de Subprodutos da AVICASAL – Sociedade Avícola S.A., doravante
simplesmente identificado como Unidade Industrial. O proponente do projeto é a Avicasal –
Sociedade Avícola, S.A., com o número de identificação de Pessoa Coletiva (NIPC) 500 039 577,
com sede em Casal de Abados, freguesia de Bordonhos, no concelho de São Pedro do Sul, no
distrito de Viseu.
Com este projeto de ampliação da Unidade Industrial pretendemos aumentar a capacidade de
abate para um abate diário de 120 ton/dia, e da unidade de transformação de subprodutos (UTS)
para um processamento de subprodutos de 60 ton/dia. A Avicasal tem a sua unidade industrial
sita numa propriedade de 5,3ha e localiza-se assim na Região Centro (NUTII), sub-região DãoLafões (NUTIII), no distrito de Viseu, concelho de São Pedro do Sul, freguesia de Bordonhos
encontrando-se em laboração desde 1974.
A entidade licenciadora da atividade em causa é a Direção Regional de Agricultura e Pescas do
Centro (DRAPC) nos termos do Sistema de Indústria Responsável (SIR), pelo Decreto-Lei n.º
169/2012, de 1 de Agosto, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 73/2015, de 11 de Maio.
A Câmara Municipal de São Pedro do Sul detém as competências de licenciamento de obras de
construção civil dos vários edifícios (Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na sua atual
redação, e respetiva regulamentação específica).
O estabelecimento, por ter mais de 40.000 animais, enquadra-se na alínea e) do n.º 1 do Anexo
II do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º
197/2005, de 8 de Novembro, e ainda no ponto 6.6 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 173/2008, de
26 de Agosto, estando como tal abrangido respetivamente por Avaliação de Impacte Ambiental e
por Licença Ambiental, relativa à prevenção e controlo integrados da poluição (PCIP).
A instalação por ultrapassar a capacidade de abate de 50t/dia de carcaça bruta enquadra-se no
ponto ii), da alínea b), do n.º 4 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013 de 31 de Outubro
(RJAIA) o qual remete para o Anexo II – Ponto 7, f) – “Instalações destinadas ao abate de
animais e preparação e conservação de carne e produtos à base de carne” estando assim
abrangida por Avaliação de Impacte Ambiental.
De acordo com a alínea b) do n.º 1, art.º 8.º do mesmo regime a Autoridade de AIA é a Comissão
de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro.
A Avicasal encontra-se igualmente abrangida pelo Regime da Prevenção e Controlo Integrados de
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Poluição (Regime PCIP), em conformidade com o atual Regime de Emissões Industriais (REI)
estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de Agosto, sendo atualmente portadora da
Licença Ambiental n.º 58/2008, de 28 de Abril. Neste contexto, a instalação está obrigada a
proceder ao pedido de novo licenciamento ambiental face à alteração substancial da unidade
industrial existente de modo a obter uma nova licença ambiental, passando a ter 2 atividades com
enquadramento, a saber o abate e desmancha na alínea a) do ponto 6.4 do Anexo I e a
transformação de subprodutos animais no ponto 6.5 do mesmo Anexo I, o qual transpõe para a
ordem jurídica nacional a Diretiva IPPC – Diretiva n.º 2008/1/CE, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 15 de Janeiro, relativa à prevenção e controlo integrados da poluição.
Esta ampliação encontra-se parcialmente concretizada, pelo que a instalação se enquadra ainda
na alínea a) do n.º 1 do art.º 1.º do Decreto-Lei n.º 165/2014 de 5 de Novembro, sendo aplicável
designadamente às atividades identificadas na alínea a) do n.º 3 do art.º 1.º do mesmo diploma,
que estabelece o regime extraordinário de regularização de atividades económicas (RERAE), pelo
que o presente projeto vai ser submetido a licenciamento de atividade no âmbito deste regime.
A recolha, tratamento e análise da informação relevante para o Estudo de Impacte Ambiental
decorreu durante 2015/16 até à presente data.
O EIA, elaborado conforme legislação em vigor, tem como principal objetivo a identificação dos
principais impactes que possam a ser gerados pela implantação de determinado projeto, tendendo
a apontar medidas de minimização para as diferentes fases: construção, exploração e
desativação.
O Resumo Não Técnico constitui o principal suporte à participação pública e tem como principal
objetivo sumarizar e simplificar a informação do EIA, tornando-o num documento de fácil
compreensão e acessível ao público em geral. Tem em conta os principais impactes gerados pela
implantação do projeto, caracterizando as principais medidas de minimização para os efeitos
negativos e valorizando os que potenciam impactes positivos.
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1. JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO E DO EIA
ANTECEDENTES
A Avicasal – Sociedade Avícola, S.A. é uma das duas unidades de abate de frango e de
tratamento de subprodutos (UTS) integradas no Grupo SOJA de Portugal. O Grupo SOJA de
Portugal opera no sector agroalimentar em segmentos geradores de sinergias, com origem nos
Alimentos Compostos, equilibrando os interesses legítimos dos diferentes parceiros sociais. Este
grupo para além da produção de rações para pecuária, aquacultura e alimentos combinados para
animais domésticos (Pet-food), concentra ainda a sua atividade na produção avícola, abate e
desmancha de aves, bem como comercialização de carnes e de outros produtos derivados de
animais para consumo humano. Tem ainda uma atividade muito relevante assente na recolha e
transformação de subprodutos animais.
Historicamente, a Avicasal labora desde 1974 neste local, pontificando a sua atividade ao longo
de mais de 4 décadas como uma marca de referência e de confiança no setor agroalimentar e
promovendo diretamente quase 2 centenas de postos de trabalho e indiretamente muitos mais,
quer dentro do Grupo SOJA de Portugal, onde hoje se integra, mas também num sem número de
empresas de dimensão variada com as quais se relaciona, desde os criadores avícolas integrados
até aos prestadores de serviços e fornecedores e, por último, os clientes comerciais, que fazem o
interface com o consumidor final (no caso dos produtos alimentares) ou industriais (no caso das
farinhas de subprodutos).
O edificado atual e que não será objeto de alteração ou ampliação, encontra-se licenciado pelos
alvarás de utilização n.º 97/2004 e n.º 61/2014 (Anexo Documental – 1), sendo que este último
corresponde às alterações ocorridas aquando do licenciamento ambiental original.
Na Avicasal, atualmente as atividades licenciadas em matéria de licenciamento industrial e
ambiental, são as seguintes:


Abate de aves (produção de carne), corte e desmancha (com a CAERev.3 n.º 10120) e
com capacidade licenciada de 46 ton/dia;



Fabricação de Produtos à base de carne (com a CAERev.3 n.º 10120) com capacidade
licenciada de 5,2 ton/dia;



Entreposto frigorífico com capacidade licenciada de 500ton/dia:


Comércio por grosso de carne e produtos à base de carne (com a CAERev.3 n.º

46320);


Comércio por grosso de ovos
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 Transformação de subprodutos de origem animal, de categoria 2, provenientes do abate do
estabelecimento anexo e de terceiros (com a CAERev.3 n.º 10120), com uma capacidade
licenciada de 21 ton/dia.
As atividades estão ainda autorizadas pela DGAV, possuindo os respetivos números de controlo
veterinário e/ou produtor, de acordo com os regulamentos aplicáveis.

JUSTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DO PROJETO
A atividade principal da Avicasal é o abate de aves. Na Avicasal procede-se também à atividade
de desmancha, designadamente, de frango e de peru. Assim, uma pequena parte das carcaças
resultante do abate na instalação, é sujeita a desmancha e a maior parte é expedida inteira. O
peru desmanchado na instalação da Avicasal é proveniente de abate efetuado noutras unidades
de abate devidamente licenciadas.
No decorrer das respetivas atividades resultam subprodutos de categorias 2 e 3. Os subprodutos
de categoria 2 com origem na instalação resultam do processo de abate, consistindo
essencialmente em frangos rejeitados pela inspeção sanitária e frango abafado. Os subprodutos
de origem animal de categoria 3 resultam da atividade de abate de frango e desmancha de frango
e peru, em concreto, vísceras, patas, cabeças, penas e sangue.
A Avicasal processa já hoje na sua unidade de transformação de subprodutos, parte da produção
interna (subprodutos de categoria 3 (penas + sangue), processando ainda idênticos subprodutos
oriundos de instalações terceiras. Da unidade de transformação de subprodutos resultam farinhas,
cujos destinos principais são unidades de produção de rações para animais.
Acresce ainda que, neste concelho e região, o projeto representa um importante e consolidado
polo de dinamismo empresarial, com geração de emprego e mais-valias económicas, à escala
local, regional e nacional, dado o âmbito do mercado em que se insere.
Assim, a presente ampliação justifica-se desde logo quer porque em grande parte se encontra já
implementada, como resultado de um processo dinâmico de crescimento e potencialização das
infraestruturas existentes, bem como pela necessidade de garantir capacidade de resposta às
solicitações de mercado e aos objetivos de crescimento sustentado na oferta dos seus produtos
na área alimentar. Simultaneamente, na área dos subprodutos esta alteração visa racionalizar e
especializar infraestruturas existentes, no seio do grupo empresarial de que faz parte, evitando
assim a existência de unidades com funções/produtos semelhantes, antes criando produtos
especializados, neste caso a farinha de penas de aves.
Do ponto de vista ambiental e da atividade, a exploração da unidade baseia-se na adoção das
MTD do sector, garantindo uma resposta adequada aos objetivos da prevenção e controlo
integrados de poluição, procurando dar resposta a todas as saídas de processo, passíveis de
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produzir impactes ambientais.

OBJETIVOS GERAIS
O presente projeto visa em termos práticos:
1. O aumento da capacidade de abate de 46 ton./dia, atualmente licenciadas, para 120
ton./dia;
Ao nível do abate a Avicasal procurou ao longo dos últimos 5 anos introduzir melhorias e
substituir equipamentos obsoletos ou ineficazes, na sua instalação de abate melhorando a
sua performance energética e ambiental, mas também potenciando a sua capacidade
instalada com base na linha já existente, obtendo ganhos de desempenho. Do ponto de
vista da linha de abate, esta já está atualmente capacitada para processar até 120 ton/dia.
2. Alteração

das

matérias

processadas

nesta

unidade

de

transformação

de

subprodutos (UTS), deixando de operar com subprodutos de categoria 2 e passando
a operar apenas com subprodutos de categoria 3 (penas e sangue) para uma
capacidade final a licenciar de 60ton/dia.
No caso da transformação de subprodutos, a alteração visa uma especialização desta
UTS, dentro da integração no Grupo Soja, na transformação de subprodutos específicos e
com interesse comercial específico e ao mesmo tempo racionalizando a transformação dos
subprodutos entre as UTS dentro do Grupo SOJA.
Esta UTS já foi alterada para Transformação de subprodutos de origem animal (penas +
sangue de aves) categoria 3, com capacidade instalada atual de 36 ton./dia, pelo que
numa 2.ª fase a concretizar está prevista uma ampliação da capacidade instalada atual de
60 ton./dia.
A Avicasal pretende com estas alterações racionalizar a utilização dos seus recursos e aumentar
a sua capacidade produtiva, contribuindo para o aumento da competitividade no sector em que
atua. Neste contexto e numa perspetiva comercial de diversificação de produtos a disponibilizar
aos clientes, a Avicasal pretende alargar os CAE da entrepostagem, de forma a contemplar outros
produtos a receber e comercializar “tal e qual”, designadamente produtos hortícolas e
peixe/mariscos/crustáceos congelados.
Neste contexto, a Avicasal exercerá as seguintes atividades com as seguintes capacidades
instaladas:


Abate de aves (produção de carne), corte e desmancha (com a CAERev.3 n.º 10120) e
com capacidade licenciada de 120ton/dia;
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Fabricação de Produtos à base de carne (com a CAERev.3 n.º 10130) com capacidade
licenciada de 5,2ton/dia;



Entreposto frigorífico com capacidade licenciada de 500ton/dia:


Comércio por grosso de carne e produtos à base de carne (com a CAERev.3 n.º

46320);


Comércio por grosso de ovos (com a CAERev.3 n.º 46331);



Produtos

hortícolas

(com

a

CAERev.3

n.º

46

311

e

46

312)

e

peixe/marisco/crustáceos congelados embalados (com a CAERev.3 n.º 46 381)
 Transformação de subprodutos de origem animal (aves), de categoria 3, provenientes do
abate do estabelecimento anexo e de terceiros (com a CAERev.3 n.º 10120), com uma
capacidade licenciada de 60 ton/dia.
A Avicasal é uma empresa dinâmica e direcionada para o futuro. Com ambição no crescimento e
obtenção de sustentabilidade procura melhorar e optimizar os seus recursos. Assim, a ampliação
da capacidade instalada da unidade pretende:
 Adequar o estabelecimento às exigências da legislação ambiental e do ordenamento do
território em vigor, nomeadamente com recurso às MTD’s;
 Dar cumprimento à regulamentação aplicável à actividade e reunir condições para obter a
licença ambiental;
 Permitir à instalação e às suas actividades a dimensão que permita responder às
necessidades do mercado bem como superar as mesmas e atrair novos clientes e
mercados;

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Com o presente EIA pretende-se dar cumprimento ao regime jurídico da avaliação de impacte
ambiental e do licenciamento da actividade, nomeadamente:
 Identificar e avaliar os impactes e os riscos que potencialmente poderão vir a ser gerados
pelo projeto assim como minorar os impactes negativos e potenciar os impactes positivos.
 Indicar

directrizes

e

recomendações

mais

favoráveis

para

a

realização

das

acções/actividades inerentes ao projeto em função dos critérios ambientais e operacionais.
Simultaneamente, a empresa solicitará também o licenciamento ambiental, de acordo com o
Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de Agosto (que transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva
IPPC - Directiva n.º 2008/1/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de Janeiro relativa à
prevenção e controlo integrados da poluição).
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2. O PROJECTO
Localização
A Avicasal localiza-se na Região Centro (NUTII), sub-região Dão-Lafões (NUTIII), no distrito de
Viseu, concelho de São Pedro do Sul, freguesia de Bordonhos, encontrando-se em laboração
desde 1974 (Anexo Cartográfico: Peças Desenhadas n.º 1 a 3).

Figura1 – Localização do projeto.

A propriedade onde se situa a Avicasal confronta com caminhos públicos, propriedades de uso
florestal a sul, excepto no limite Norte em que confronta com a EN227, conforme se apresenta na
Figura 1.
Localmente, o projeto é servido pela EN227, fazendo esta a ligação à sede de concelho, a 6km, e
a articulação com a restante Rede Viária (Figura 2). O concelho de São Pedro do Sul é servido
por 2 eixos rodoviários da Rede Fundamental através da A24 (antigo IP3), a 17 km, que permite
ligações facilitadas no eixo Norte-Sul (Vila Real – Viseu) e da A25 no eixo Este-Oeste (Aveiro –
Vilar Formoso), a 28 km,, complementada pela rede regional e concelhia.
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Figura 2 – Acessibilidades locais (a amarelo) e envolvente do pro jeto, incluindo construções mais
próximas, sem escala . (Adaptado de: www.bingmaps.com )

Descrição das atividades e alterações propostas
A unidade industrial da Avicasal pertence ao grupo Soja Portugal e inclui as seguintes atividades e
capacidades licenciadas e propostas:
1. Abate de aves (produção de carne), corte e desmancha, como atividade principal (com a CAE
Rev.3 n.º 10120), com uma capacidade licenciada de 48 ton./dia;


Ampliação da capacidade instalada para 120 t/dia, considerando um máximo de 1 turno
diário – determinada com base na análise da linha de abate atual , incluindo o sistema de
produção de frio e a capacidade de tratamento de águas residuais na ETAR atual; (já
executado)



Fabrico de produtos à base de carne, proveniente do abate do estabelecimento e de
terceiros (com a CAE Rev.3 n.º 10130), com uma capacidade licenciada de 5,2 ton./dia

2. Entreposto frigorífico com uma capacidade licenciada de 500 ton./dia:


Comércio por grosso de carne e produtos à base de carne (com a CAE Rev.3 n.º 46 320);
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Comércio por grosso de leite, seus derivados e ovos (com a CAE Rev.3 n.º 46 331);



Produtos hortícolas congelados embalados (com a CAERev.3 n.º 46 311 e 46 312) e
peixe/marisco/crustáceos congelados embalados (com a CAERev.3 n.º 46 381).

3. Transformação de subprodutos de origem animal, de categoria 2, provenientes do abate do
estabelecimento anexo e de terceiros, como atividade principal/secundária (com a CAE Rev.3
n.º 10120), com uma capacidade licenciada de 21 ton./dia, atividade já alterada para,


1.ª fase - Transformação de subprodutos de origem animal (penas + sangue de aves)
categoria 3, com capacidade instalada atual de 36 ton./dia – propõe-se a alteração do
âmbito da UTS (já validada pela DGAV) e o aumento da capacidade instalada para as 36
ton/dia atuais, através da montagem de secador continuo para apoio à secagem das
farinhas e levando a efetivar uma capacidade final de produção de 4,5 ton./batelada de
matéria-prima no digestor (cada batelada dura 3 horas), com um regime de trabalho
máximo de 24 h/dia, em 3 turnos de oito horas. (já executado)



2.ª fase - Ampliação da capacidade instalada para 60 t/dia, considerando um máximo de
3 turnos diários – determinada com base na linha produtiva atual e incluindo a instalação
de um novo digestor e a capacidade de tratamento de águas residuais na ETAR atual propõe-se a instalação de uma nova linha de produção composta por um 2.º digestor com
capacidade de 3 ton./hora de matéria-prima no digestor (cada batelada dura 3 horas),
com um regime de trabalho máximo de 24 h/dia, em 3 turnos de oito horas, para uma
capacidade instalada total de 60 ton./dia correspondente a cerca de 1.200 ton/mês. (a
executar)

Com o intuito de dar a conhecer as atividades da Avicasal apresentar-se-á de seguida a descrição
da unidade existente, suas características e os principais processos produtivos desenvolvidos,
abate e desmancha de carne e transformação de subprodutos de categoria 3.

Infraestruturas Básicas e Águas Residuais
A Avicasal encontra-se implantada numa propriedade com área total de 59.123m2 sendo que a
ocupação da mesma está conforme com o quadro que se apresenta de seguida.
Quadro 1 – Descrição da ocupação nas instalações da Avicasal.
2

Ocupação

Área (m )

Área coberta – edifícios

9.743,55

Matadouro

3.890,10

Cozinha Industrial

1.680,65

Fábrica de subprodutos

487,70

Outros

3.685,10
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Área descoberta – impermeável

707,35

Área pavimentada impermeável

17.129,50

Área permeável

31.542,60
Total

59.123,00

Em termos de edificado, releva ainda a existência dos seguintes elementos:


parques de armazenamento de resíduos e outros parques de armazenamento;



uma oficina auto e uma estação de serviço.

Das infraestruturas presentes destacam-se ainda a existência de:


6 captações subterrâneas, 1 depósito de armazenamento superficial 200m3 ligado a uma
ETA e 1 depósito de armazenamento de água tratada superficial de 400m3;



uma ETAR de efluentes industriais e conduta enterrada de descarga em meio hídrico;



1 PT tipo CB de 1.250kVA e 3 geradores de emergência com 500kVA, 300kVA e 508kVA,
respetivamente;



2 caldeiras (biomassa com potência de 5,135MWt e fuelóleo com potência de 5,6MWt) de
geração de vapor e um depósito vertical superficial de fuelóleo (21 m3);



um posto de abastecimento de combustível com depósito enterrado (24 m3).

A planta de implantação da unidade encontra-se no Anexo: Desenho s/n – Planta de implantação.
No desenvolvimento da sua atividade económica, a Avicasal realiza genericamente dois
processos produtivos, um associado ao abate de animais e preparação das carnes e um outro
associado à transformação de parte dos subprodutos (penas e sangue de aves), que se
descrevem em pormenor nos pontos seguintes.

ABATE DE AVES E DESMANCHA
Na unidade de abate da Avicasal a receção do frango vivo é efetuada durante a noite na portaria,
onde este é pesado e é verificada a documentação que acompanha a carga (criador, lote, peso).
Após a inspeção ante-mortem pelo inspetor sanitário e dada ordem de abate inicia-se a pendura
das aves pelas patas nos ganchos da linha de abate.
Após a pendura, os frangos são insensibilizados e sangrados. O sangue recolhido é bombeado da
zona de sangria para uma cuba de armazenamento de sangue colocada numa sala separada e
situada na zona limpa, é misturado com ácido acético e água, e imediatamente a seguir é
embalado de forma automática em embalagens de 120 ml, que são acondicionadas em tabuleiros
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e armazenadas na câmara de refrigeração de miudezas.
Após a sangria, segue-se a imersão total das aves, numa série de 3 tanques de água
independentes. Posteriormente dá-se a depena automática das aves. Antes da evisceração,
ocorre a separação da cabeça e traqueia, que seguem para subprodutos, e o corte automático
das patas seguida da transferência automática das carcaças para a linha de evisceração. As
patas são encaminhadas para o escaldão onde são tratadas/desqueratinizadas e colocadas em
tabuleiros a granel seguindo para câmara de arrefecimento de miudezas.
A evisceração inicia-se com o corte da cloaca e remoção da bolsa de Fabrício, de seguida ocorre
a extração do pacote visceral para o exterior da carcaça e ao mesmo tempo a transferência deste
para uma outra linha dedicada apenas ao transporte e tratamento de miudezas. As operadoras
separam e colocam em tabuleiros os corações e fígados, sendo que o restante pacote abdominal
é colocado no tapete rolante das vísceras que as encaminha para a máquina de abrir e limpar
moelas, que são depois de limpas acondicionadas em tabuleiros.
Após a fase de evisceração, as carcaças são alvo de inspeção sanitária oficial e se aprovadas são
seladas, seguindo para a linha de arrefecimento rápido.
Depois do arrefecimento, é feita automaticamente a calibração e separação das carcaças de aves
por categoria, A e B. As carcaças de categoria B são separadas e entretanto encaminhadas para
a sala de desmancha. Uma vez completo o acondicionamento, o operador identifica o tabuleiro
com a respetiva categoria e calibre de frango
Segue-se o armazenamento na câmara de expedição de carcaças de frangos (tabuleiros com
frango a granel ou protegidos com folha plástica). É ainda realizado o armazenamento na câmara
dos miúdos de fígados, moelas, corações, patas e sangue. Faz-se o controlo da temperatura em
cada lote.
Na Avicasal procede-se à receção de carcaça de peru e à desmancha de peru, proveniente de
abate externo, noutras instalações de abate.
Os produtos do abate (incluindo o peru, proveniente do exterior), que se destinam à desmancha
podem ser transformados em partes de frango/peru, frango aberto ou frango/peru inteiro
embalado.
As espetadas são efetuadas com peito de frango, pimento e toucinho. O pimento e o toucinho são
rececionados na cozinha industrial e armazenado em câmara diferenciada. As espetadas são
embaladas em cuvetes familiares.
No processo de temperamento do frango, é utilizado frango inteiro que depois de aberto é
temperado, através da imersão do mesmo numa tina de inox contendo um tempero prépreparado. Seguidamente é acondicionado em tabuleiro e no qual o produto é completamente
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envolvido em folha plástica ou pode ainda ser embalado em cuvete e etiquetado.
O embalamento de produtos é efetuado conforme as especificações de cliente referidas na
encomenda ou previamente acordadas com o mesmo. No caso das cuvetes o produto é colocado
no tapete superior que o encaminha à embaladora automática, após o embalamento as cuvetes
são separadas por tipo de produto e colocadas em tabuleiro para posterior pesagem. No caso dos
sacos estes são fechados numa clipsadora e colocados em tabuleiros.
Após o acondicionamento e colocação em tabuleiro, todos os produtos são pesados, loteados,
etiquetados e armazenados em câmaras frigoríficas de apoio à desmancha e rotulagem, dando
cumprimento à regra FIFO (“first in first out”).
Para além das atividades anteriormente referidas, a Avicasal integra ainda os processos
associados à fabricação de produtos derivados de carne os quais são realizados na cozinha
industrial. Destes processos constam a preparação de salsichas (de frango e de peru) e fiambres.
Associada a esta componente produtiva do abate e desmancha existe a entrepostagem, que
constitui o interface comercial da Avicasal para esta fileira específica.
No entreposto da Avicasal, realiza-se o armazenamento e expedição dos produtos finais
provenientes do matadouro e da sala de desmancha da instalação e a receção,
reacondicionamento (existindo alteração processual ou de embalagem), armazenamento e
expedição de produtos finais provenientes do exterior. Estes produtos são acondicionados em
caixas plásticas, ou de cartão, em prateleiras, ou empilhadas, ou ainda paletizadas e são
transportados manualmente, ou por meio de porta paletes elétrico e empilhador elétrico.
Os produtos provenientes do exterior, após receção e armazenagem, podem ser encaminhados,
consoante o caso, para:


Desmancha, onde são cortados e preparados para o acondicionamento, sendo
posteriormente acondicionados na embalagem final e etiquetados, colocados em grade e
armazenados, até à sua expedição;



Acondicionamento/embalagem e etiquetagem, diretamente, sem serem submetidos à
operação de desmancha, colocação em grade e armazenamento até à sua expedição;



Preparação de encomendas, diretamente, sendo depois armazenadas, até à sua
expedição;



Preparação de encomendas, diretamente, seguindo imediatamente para expedição.

Em resumo, o entreposto possui as seguintes atividades/gamas de produtos:
1. Entreposto frigorífico de carnes frescas refrigeradas expostas de aves e coelhos.
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2. Entreposto frigorífico de carnes frescas refrigeradas acondicionadas de aves e coelhos e
preparados de carne e embaladas de bovino, suíno, ovino, caprino, aves e coelhos.
3. Entreposto frigorífico de carnes frescas congeladas acondicionadas e embaladas de
bovino, suíno, ovino, caprino, aves e coelhos.
4. Entreposto frigorífico de produtos a base de carne, cozidos, fumados, apertizados ou
esterilizados.
5. Entreposto de ovos embalados.

UTS -

UNIDADE DE TRANSFORMAÇÃO DE SUBPRODUTOS

-

CATEGORIA

3 (PENAS

E

SANGUE)
O método de transformação utilizado para a transformação de subprodutos de origem animal de
Categoria 3 (Penas e sangue) está definido como Método 1, descrito no Capítulo III do Anexo IV
do Regulamento Europeu (EU) n.º 142/2011, de 26 de Fevereiro.
No cais de receção, antes e durante a descarga, é efetuada pelo operador da UTS, e na presença
do motorista, uma inspeção e rastreio à carga, nomeadamente a existência de substâncias
estranhas que podem ser removidas sem que haja rejeição da matéria-prima. No entanto se for
verificada a existência de subprodutos não pertencentes à Categoria 3, toda a matéria-prima é
rejeitada e reencaminhada para destino autorizado.
Quanto aos subprodutos (penas) gerados na própria unidade durante o abate, estes são
recolhidos separadamente dos restantes subprodutos e encaminhados para a zona suja da UTS,
onde são crivadas e prensadas, operações após as quais as penas são armazenadas na tolva de
armazenamento e aguardam carga no Digestor. Após ordem de carga as penas são conduzidas
para dentro do digestor através de um sem-fim de alimentação.
Em cada ciclo assegura-se sempre que os subprodutos, durante um período mínimo de 20
minutos (contínuos), estarão sujeitos a uma temperatura superior ou igual a 133ºC e 3 bar de
pressão absoluta, simultaneamente.
Durante este processo de cozedura é evaporada alguma água das penas cujo vapor de água
passa seguidamente por um sistema de arrefecimento que procede à condensação do mesmo,
sendo a água então encaminhada para a ETAR da instalação para posterior tratamento.
Da tolva de receção de produto intermédio, a farinha hidrolisada ainda com bastante humidade é
transferida através de um sem-fim para um secador de discos onde se procede à sua preparação
final, ou seja, onde se procede à sua desidratação ou secagem até uma humidade abaixo dos
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10%. Também durante este processo de secagem é evaporada água que no seu estado gasoso
passa por um sistema de arrefecimento e condensação tubular. Após a condensação a água é
encaminhada para a ETAR da instalação para posterior tratamento.
Após secagem a farinha é transferida para uma tolva de arrefecimento e depois para um sistema
de ensaque em big-bags. Imediatamente antes do ensaque a farinha passa por um crivo estático
vibratório onde a mesma é crivada, e efetuada a segregação de todos os materiais estranhos às
mesmas com granulometrias acima dos 7mm. Os big-bags são todos devidamente pesados,
identificados e loteados antes de armazenagem.
Após ensaque e identificação com lote de processamento, os big-bags com aproximadamente
1.000 kg de farinha são fechados e armazenadas no armazém de produto acabado, onde
aguardam ordem de carga e expedição.

ATIVIDADES E PROCESSOS COMPLEMENTARES
ABASTECIMENTO DE ÁGUA
A água captada nas origens identificadas com os códigos AC1, AC2, AC3, AC4, AC5 e AC6 é
encaminhada para um depósito geral de 200m3 e daí para a Estação de Tratamento de Água
(ETA), onde é sujeita a um processo de tratamento, com várias etapas, designadamente:


Decantação, com adição de polielectrólito;



Filtração por carvão ativado;



Desinfeção por cloro livre, sendo depois encaminhada para um tanque de água tratada;

A água tratada é armazenada em depósito de 400m3, a partir do qual é distribuída por rede
interna.
O consumo anual médio final estima-se em cerca de 156.000m3.

TRATAMENTO

DE

ÁGUAS

RESIDUAIS

E

REJEIÇÃO

DE

EFLUENTES TRATADOS
Na instalação são gerados dois tipos de efluentes líquidos, as águas residuais domésticas
provenientes das instalações sanitárias e balneários e as águas residuais industriais do processo
(abate de aves e transformação de subprodutos de origem animal), partilhando ambas a mesma
rede de drenagem que as encaminha para tratamento em ETAR própria.
De forma exaustiva, são encaminhadas para tratamento na ETAR as águas pluviais contaminadas
(provenientes das zonas sujas: receção de aves, receção subprodutos, ETAR, oficinas mecânicas,
zona de lavagem de jaulas, zona de lavagem de viaturas e outras áreas produtivas), dos
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arruamentos e espaços impermeabilizados exteriores na área de produção.
O tratamento na ETAR da instalação consiste em:
Primário,
1.

Câmara de grades para separação de sólidos;

2.

Sistema de crivagem por filtro vibrador vertical com uma capacidade máxima de 60 m3/h;

3.

Tanque de homogeneização com uma capacidade de 600 m3;

Secundário
4.

Sistema de tratamento físico-químico realizado numa unidade DAF de floculação/flotação

por ar dissolvido, com uma capacidade máxima de 30 m3/h;
Tanque de armazenamento de lamas (não desidratadas), com uma capacidade de 20 m3;

5.
6.

Sistema de desidratação de lamas por centrifugação horizontal, com uma capacidade de 5
3

m /h;
7.

Equalização em duplo tanque existente com capacidade total de 600 m3;

Terciário
8.

Bombagem para o tanque SBR com 2 bombas submersíveis de 50m3/h cada;

9.

Tanque reator SBR de 1.500m3 para digestão de todo o efluente;

10.

Tanque de água clarificada, com uma capacidade máxima de 100 m3;

11.

Descarga no rio Varoso, com um caudal máximo de 100 m3/h;

A ETAR completa está dimensionada para tratar diariamente 650 m3 em regime contínuo.
Fora do âmbito da ETAR, possui ainda uma fossa sética estanque complementada com poço
absorvente, associada a uma instalação sanitária simples existente na Estação de Serviço, a qual
se encontra autorizada.
Descarga de águas residuais
A Avicasal descarrega as suas águas residuais tratadas na Ribeira da Varosa, possuindo para tal
um título de descarga. Anualmente, estima-se descarregar naquele curso de água até um máximo
de 169.000m3 de água residual tratada.
A fossa da Estação de Serviço descarrega no solo, através de poço absorvente.

ENERGIA
A instalação utiliza como formas de energia, energia elétrica e energia térmica. A energia elétrica
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é utilizada para funcionamento dos vários equipamentos presentes na instalação dispondo a
instalação de um posto de transformação com 1.250 kVA de potência instalada, com um consumo
anual estimado de 4.000.000kWh. Como alternativa de emergência, em caso de falha de
abastecimento, possui 3 geradores de emergência.
Em matéria de vapor, a Avicasal é um grande consumidor de vapor pelo que possui uma
instalação própria para produção de vapor equipada com 2 caldeiras para produção de vapor e
água quente.
A capacidade de armazenamento de biomassa é de cerca de 75m3, estimando-se um consumo
anual de 1.700 ton. Para a caldeira a fuelóleo, verifica-se a existência de um 1 reservatório vertical
superficial de armazenamento com 21m3 de capacidade e com bacia de retenção existente
contiguamente ao edifício das caldeiras. Estima-se um consumo anual de 40 ton de fuelóleo. A
instalação possui uma fonte pontual de emissão para a atmosfera, designada de FF1, a qual é a
chaminé coletora, embora o funcionamento das caldeiras seja sempre alternado.

COMBUSTÍVEL RODOVIÁRIO
Na instalação existe ainda um posto de combustível para abastecimento da própria frota, ao qual
está associado um depósito enterrado com capacidade de 24m3. As drenagens desta área são
encaminhadas para um separador de hidrocarbonetos, com fossa sética estanque, cujas águas
são periodicamente enviadas para a ETAR. Estima-se um consumo anual de cerca de 600.000L.

RESÍDUOS E SUBPRODUTOS
Decorrente da sua atividade, a Avicasal produz várias tipologias de resíduos, geridos
internamente através de armazenamento, até que sejam encaminhados para um operador final. A
Avicasal conta com a existência de 6 parques de resíduos (identificados sequencialmente como
PA1 até PA6), maioritariamente destinados exclusivamente ao armazenamento temporário dos
resíduos produzidos internamente. Apenas o PA1 e o PA4 terão utilização comum para resíduos
de origem interna e externa. Estes parques de resíduos encontram-se devidamente
dimensionados e construídos em local estratégico da instalação, de forma a não provocar
qualquer dano para o ambiente ou para a saúde pública, dando resposta assim ao princípio da
proteção da saúde humana e do ambiente, disposto no artigo 6.º do Regime Jurídico da Gestão
de Resíduos, na sua atual redação dada pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de Junho.
Adicionalmente, a Avicasal encontra-se em processo de licenciamento para a operação de
receção e armazenamento temporário de resíduos externos, para alguns resíduos conforme
Quadro 4.2.2.5.1.. Esta operação foi já objeto de decisão favorável pela CCDR Centro (vide Anexo
Documental - 3) enquanto entidade competente para o licenciamento nos termos do Decreto-Lei
n.º 178/2006, de 5 de Setembro, com a sua atual redação dada pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de
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17 de Junho, estabelece as regras da gestão dos resíduos em Portugal.
Em termos de subprodutos, resultado da atividade de abate e desmancha vários são os
subprodutos originados os quais ou são tratados na unidade de transformação de subprodutos
presente na instalação ou são encaminhados para tratamento externo, numa outra empresa do
Grupo Soja Portugal.

QUADRO DE PESSOAL DA EMPRESA
A Avicasal labora 260 dias por ano, num regime de laboração de 5 dias por semana com um
horário de 8 horas diárias, funcionando assim apenas com um turno diário, na área de abate,
desmancha e entrepostagem. A área dos subprodutos pode laborar com 3 turnos de 8 horas, ou
seja, 24 horas por dia, durante 5 dias por semana. Atualmente, possui 191 colaboradores.
Face à expansão da atividade prevista no projeto de execução, é expectável que possam ser
gerados alguns postos de trabalho adicionais nomeadamente para a função de operador da UTS,
mas tal não será significativo no somatório geral atual. No quadro seguinte caracterizam-se os
recursos humanos da instalação.

TRÁFEGO RODOVIÁRIO
A Avicasal labora 260 dias por ano, num regime de laboração de 5 dias por semana com um
horário de 8 horas diárias, gerando tráfego rodoviário de veículos pesados próprios, estimando-se
um tráfego diário médio de cerca de 30 veículos/dia, totalizando 7.800 veículos/ano.
E, também, de veículos externos, estimando-se um tráfego diário médio de cerca de 15
veículos/dia, totalizando 3.900 veículos/ano.

AÇÕES DO PROJETO CONSIDERADAS
Como já foi referido, o presente projeto não produziu alterações no edificado, nomeadamente com
novas edificações ou ampliação das existentes. As alterações ocorreram apenas na reformulação
interna de algumas áreas, designadamente na UTS, pelo que em termos construtivos não há nem
estão previstas novas construções. Não obstante, faremos menção à fase de construção reduzida
neste caso à instalação de equipamentos na UTS, correspondente à instalação do 2.º digestor na
linha produtiva existente.

FASE DE CONSTRUÇÃO:
A UTS já existe em termos de edifício, estando prevista apenas a instalação interna do 2.º
digestor:
 Instalação e montagem de um novo digestor e integração na linha de produção existente,
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quer para montante, quer para jusante.
 Circulação de veículos ligeiros e pesados;
Esta intervenção poderá ocorrer no 1.º semestre de 2017, ainda que com caráter indicativo. A
duração estimada será de 3 meses, incluindo já o período de testes e ensaios e envolverá um
número reduzido de pessoas (inferior a 10).

FASE DE EXPLORAÇÃO:
Na fase de exploração, as atividades previstas que são suscetíveis de gerar alguns impactes
potenciais, nomeadamente:
 Presença física da unidade industrial, que já ocorre atualmente;
 Circulação de veículos ligeiros e pesados: entrada e saída de pessoas, matérias-primas e
produtos;
 Trasfega de matérias-primas;
 Consumo de água, combustíveis e energia elétrica e emissões de águas residuais e
gasosas
 Produção, recolha e transporte de resíduos e subprodutos.
A empresa já desenvolve a sua atividade há mais de 4 décadas e a duração da fase de
exploração é longa, no mínimo de 25 anos, considerando a duração dos equipamentos e o sector
de atividade.

FASE DE DESATIVAÇÃO:
A fase de desativação, entendida como a desmaterialização de qualquer ação física ou mesmo
virtual deve ser avaliada, como preconiza o regime legal de AIA, devendo ser ponderada caso a
caso em função do tipo de projeto, localização e horizonte de vida útil do mesmo, conforme nos
diz a prática.
No caso presente podemos genericamente identificar as seguintes ações:
 Circulação de veículos ligeiros e pesados;
 Remoção de equipamentos e desmantelamento de todas as infraestruturas e de outros
elementos edificados;
 Produção e gestão de resíduos;
 Encaminhamento adequado de equipamentos de apoio à atividade;
 Reflorestação com vegetação autóctone e adaptada às condições edafo-climáticas da área.
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3. ESTADO ACTUAL DO AMBIENTE
Neste capítulo faz-se uma análise sumária dos principais elementos ambientais, tendo em conta o
local de inserção do projecto e a sua tipologia.
A nível geomorfológico a área de estudo está implantada na Zona Centro Ibérica,
especificamente na Plataforma Inclinada da Beira Alta unidade estrutural integrante do Maciço
Hespérico. Insere-se no Planalto da Beira, de relevo acidentado, no qual as linhas de água
existentes revelam os acidentes tectónicos constituindo vales de fratura.
Localmente, o projeto insere-se na Zona Centro Ibérica, a poente de S. Pedro do Sul, em terrenos
sub-montanhosos a sul da Serra da Arada, principal ocorrência montanhosa da região.
Em termos de geologia, é uma área dominada por rochas graníticas hercínicas, em que o
entalhamento dos cursos de água deu origem a uma rede de drenagem organizada, do tipo
dendrítico, controlada estruturalmente pela rede de fraturas. Pontualmente, ocorrem aluviões – de
formação geológica recente, em que os terraços aluvionares constituem depósitos sedimentares
associados às linhas de água
Na área em estudo, os granitos apresentam um grau de alteração médio a elevado, próximo da
superfície topográfica.
Situada num espaço de interflúvio das sub-bacias dos rios Varosa e Sul, afluentes da margem
direita do rio Vouga, a área de intervenção desenvolve-se próximo da cota 350 m numa zona
relativamente plana que tem na Sr.ª da Guia, a cerca de 2 km de distância, o ponto mais elevado
(480 m).
Quanto aos recursos hídricos, a área do projeto insere-se na Unidade Hidrogeológica Maciço
Antigo (Maciço Hespérico ou Ibérico), no sistema aquífero Maciço Antigo Indiferenciado, unidade
geológica que ocupa maior extensão em Portugal sendo constituído, essencialmente, por rochas
eruptivas e metassedimentares. De acordo com o relatório “Sistemas Aquíferos de Portugal
Continental” (INAG, 2000), “as litologias correspondentes àqueles tipos de rochas são
habitualmente designadas pelos hidrogeólogos por rochas cristalinas ou rochas duras, ou ainda
por rochas fracturadas ou fissuradas”. Ainda de acordo com a mesma fonte, podem-se considerar
como materiais com escassa aptidão hidrogeológica, pobres em recursos hídricos subterrâneos.
Em termos hidrográficos, a área de estudo insere-se na Bacia Hidrográfica do rio Vouga, que se
encontra abrangida pelo Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas dos Rios Vouga, Mondego e
Lis. O rio Vouga, com cerca de 3680 km2 de área (incluindo a área da Ria de Aveiro), nasce na
serra da Lapa, a cerca de 930 m de altitude e percorre 148 km até desaguar na Barra de Aveiro
(PGBHVML, 2012). Localmente, a área situa-se num troço intermédio do rio Vouga, entre S.
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Pedro do Sul e Albergaria-A-Velha, em que o Rio Vouga deixa de se desenvolver numa zona de
planalto, entrando numa zona de relevo mais acentuado, de vales encaixados e densidade de
drenagem superior ao do troço anterior;
Particularmente, no que respeita à área em estudo, existe uma massa de água superficial na
proximidade da área afeta ao projeto, que acompanha o limite Nordeste-Sudoeste da área, e que
se denomina por rio Varoso (conforme se pode visualizar na Peça Desenhada n.º 2).
De referir no entanto que a carta militar (CM166) apresenta cartografada uma linha de água de
primeira ordem presente na área afeta à instalação industrial da Avicasal (conforme se pode
visualizar na Peça Desenhada n.º 2), sem toponímia, afluente do rio Varoso. No entanto, não
obstante estar cartografada na carta militar, salienta-se que a mesma não apresenta
correspondência com a realidade uma vez que na área do projeto não existe qualquer linha de
água, nem existe no terreno (inserido numa zona aplanada) qualquer leito (natural ou artificial)
definido.
A massa de água subterrânea onde se insere a área em estudo referente ao presente Projeto
corresponde ao Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Vouga.
Do ponto de vista da hidrogeologia, as rochas do Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Vouga
“são normalmente designadas de rochas cristalinas ou rochas duras, normalmente fraturadas ou
fissuradas. Podem-se considerar como materiais com escassa aptidão hidrogeológica, pobres em
recursos hídricos subterrâneos (Almeida et al. 2000)” (PGBHVML, 2012).
A vulnerabilidade à poluição das massas de água subterrânea foi efetuada com base na
classificação das massas de água subterrânea recorrendo ao método EPPNA (Equipa do Projeto
do Plano Nacional da Água), que se baseia no carácter litológico dos aquíferos ou das formações
hidrogeológicas indiferenciadas, refletindo a sua potencialidade para atenuar uma possível
contaminação (INAG, 2001). O presente projeto enquadra-se na classe de vulnerabilidade V6
(Risco Baixo a Variável).
Os solos ocorrentes na área de interesse correspondem a uma grande mancha de Cambissolos
húmicos, de origem granítica, que ocorrem normalmente em zonas planas ou de declive
moderado, húmidas e de altitude. Apresentam normalmente elevado conteúdo de carbono
orgânico. Apresentam, por isso, algumas limitações ao desenvolvimento da vegetação, contudo,
têm aptidão razoável para uso florestal.
Relativamente ao uso do solo na envolvente direta do projeto, com base na carta de RAN e
condicionantes do concelho de S. Pedro do Sul, verifica-se que a área da propriedade em estudo
contacta com uma mancha de solos de RAN, correspondente aos aluviões associados ao rio
Varoso.
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No que se refere ao estudo de aptidão dos solos, os cambissolos são solos pouco espessos com
uma disponibilidade em nutrientes moderadas, uma capacidade de troca catiónica baixa,
apresentando algumas limitações ao desenvolvimento da vegetação. Do mesmo modo, a
capacidade físico-química desses solos de filtrarem ou reterem as substâncias que a eles afluam
é limitada.
A zona onde o projeto está implantado apresenta declive muito pouco acentuado, com altitudes
que rondam os 350 m, apresentando-se com ocupação industrial e inculto/florestal nas áreas
remanescentes da propriedade. Ainda de acordo com a carta de solos do Atlas do Ambiente, a
área de projeto abrange as classes A e F, verificando-se que as implantações existentes se
repartem pelas 2 classes.
A nível de ordenamento do território, de acordo com a estrutura de ordenamento e zonamento
da planta de ordenamento, a propriedade onde se insere o projeto insere-se em Espaço industrial
(Existente e Proposto).
A estes espaços aplicam-se as disposições regulamentares dos artigos 27.º a 30.º, nos quais se
estabelecem o tipo de indústria admitida (que à época seria definido pela Portaria 744-B/93, de 18
de Agosto – a Avicasal seria Tipo B e como tal admitida), a obrigatoriedade de garantir dentro do
lote/parcela o estacionamento e áreas de cargas/descargas e, por último, estabelecia um índice
de ocupação máximo de 0,4.
No entanto, considerando que o presente projeto não contempla novas construções e que as
existentes dispõem de alvarás de utilização válidos, considera-se não haver nova matéria a ser
analisada à luz do PDM.
Não existem interferências com áreas de servidão ou restrição de utilidade pública,
designadamente RAN, REN, Rede Natura ou outras condicionantes.
No que diz respeito à rede viária, localmente, o projeto é servido pela EN227, fazendo esta a
ligação à sede de concelho e a articulação com a restante Rede Viária, através da EN16.
No que diz respeito aos fatores biológicos e ecológicos, a área correspondente ao projeto em
estudo localiza-se na região Centro do país. Insere-se numa zona alterada relativamente à
vegetação bioclimática de ocorrência potencial, marcada pela conversão para floresta de
produção.
Esta área não está integrada nem está próxima de qualquer área com estatuto de proteção (Área
Protegida ou Rede Natura) e também não foram detetados quaisquer valores de particular
interesse conservacionista, ao nível da flora, da vegetação, dos habitats ou da fauna.
No que diz respeito à paisagem, o local do projeto em avaliação situa-se numa zona aplanada,
marginal à EN227, e constitui uma UHP (Unidade Homogénea de Paisagem) Área industrial. A
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poente apresenta-se o vale da ribeira da Varosa com os seus terrenos agrícolas de aluvião que
constituem uma UHP Agrícola. A restante área envolvente a norte, nascente e a sul apresenta
coberto vegetal de floresta de produção à base de eucalipto e pinheiro-bravo, pelo que se
considera que estamos perante uma UHP Floresta que constitui a UHP com maior relevância
territorial.
Em termos da qualidade do ar, a zona da Unidade Industrial, considera-se como boa. As
principais fontes locais de emissão de poluentes atmosféricos poluentes estão associadas à
circulação de veículos e a fonte fixa existente na unidade industrial da Avicasal.
Na envolvente à área de estudo, os recetores sensíveis são fundamentalmente as povoações ou
aglomerados populacionais existentes, mas relativamente distantes da área de implantação do
projeto, situados na periferia dos aglomerados urbanos de Prendedores e Passos, situados
respetivamente a Nordeste e a Sudoeste da exploração. Na vizinhança da unidade industrial
existem algumas habitações isoladas, que constituem os recetores sensíveis mais próximos, a
saber, 3 habitações a norte (do outro lado da EN227) e 1 habitação sudoeste, em terreno
contíguo.
Relativamente ao ambiente sonoro, a Avicasal é ladeada a Poente por uma outra unidade
industrial e, a Norte, situam-se algumas habitações existindo a separá-las da Avicasal a via
rodoviária (EN227). Para além destas habitações, suscetíveis de sofrer incómodo com as
emissões de ruído, decorrentes das atividades da fase construção e exploração, existem ainda os
aglomerados populacionais de Prendedores a Nordeste, Reguengo a Noroeste e Passos a
Sudoeste, havendo ainda algumas habitações dispersas entre os percursos que ligam estes
aglomerados populacionais. Contudo, as habitações a Nordeste e Noroeste encontram-se a
distâncias superiores a 600 metros e a Sudoeste a distâncias superiores a 400 metros, sendo
ainda separadas por densas cortinas arbóreas.
Em 2013, a Avicasal efetuou, por intermédio de uma entidade externa devidamente credenciada,
um estudo de avaliação do ruido ambiental para verificação do cumprimento dos critérios de
incomodidade e dos valores limite de exposição, previstos pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de
Janeiro. Os resultados obtidos permitem concluir sobre o cumprimento dos critérios legais,
designadamente, os critérios de incomodidade e valores limites de exposição, para os 3 períodos
de referência, conforme pode ser verificado pelo relatório anexo.
Por conseguinte, para efeitos da caracterização da situação atual podemos atestar o bom
desempenho e cumprimento da legislação por parte da Avicasal.
Do ponto de vista sócio-económico, a área em estudo é dominada pela componente rural, de
povoamento concentrado, onde predominam os aglomerados urbanos de muito pequena
dimensão, denotando-se uma crescente desertificação da região e envelhecimento da população.
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As empresas de maior dimensão localizam-se na freguesia de Bordonhos e na união de
freguesias de Carvalhais e Candal onde se localizam 2 zonas industriais, sendo a maioria delas
de pequena dimensão. Tendo a indústria agroalimentar uma importância crescente no concelho e
sendo geradora de dinâmicas interessantes para o setor primário, pode a produção e
transformação de carnes de aves representar neste período um fator dinamizador de atividade no
setor primário e secundário.
Este projeto por se basear numa unidade industrial consolidada e historicamente representativa
no setor, a nível nacional, representa uma mais valia imediata e manterá uma posição
dinamizadora diretamente na sua atividade produtiva e comercial, mas também indiretamente nas
atividades económicas associadas, nomeadamente de criação pecuária a montante e nas
empresas fornecedoras e prestadoras de serviços e comercializadoras situadas a jusante.
No que diz respeito ao património cultural e arqueológico, a área em causa apresenta uma
ocupação industrial consolidada durante as últimas 4 décadas e no âmbito do projeto não existem
novas ocupações ou novas construções que impliquem novas escavações ou aterros, pelo que se
concluiu ser despicienda a realização de trabalhos de prospeção e a elaboração de uma avaliação
de impactes sobre esta componente.

Evolução do ambiente atual
A avaliação de impacte ambiental é por definição uma ferramenta de avaliação prévia dos efeitos
de um projeto no ambiente e ordenamento do território, pelo que neste momento é habitual e
desejável proceder a uma previsão da evolução da situação de referência sem projeto.
No entanto, no caso presente, o projeto em estudo existe já no terreno há mais de 4 décadas e
apresenta uma ocupação territorial consolidada pelo que não é possível avaliar a evolução do
ambiente atual sem a presença do mesmo.
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4. PRINCIPAIS EFEITOS NO AMBIENTE
A avaliação de impacte ambiental é por definição uma ferramenta de avaliação prévia dos efeitos
de um projeto no ambiente e ordenamento do território decorrentes da construção e da fase de
exploração, devendo fazer uma avaliação dos principais impactes que possa vir a gerar no
ambiente e definir medidas para as prevenir, reduzir ou compensar os impactes negativos,
potenciando os positivos.
Neste caso, não existe fase de construção, pois o presente projeto não produziu alterações no
edificado, nomeadamente com novas edificações ou ampliação das existentes e que as alterações
ocorreram apenas na reformulação interna de algumas áreas, designadamente na UTS, pelo que
em termos construtivos não há nem estão previstas novas construções. Não obstante, faremos
menção à fase de construção reduzida neste caso à instalação de equipamentos na UTS,
correspondente à instalação do 2.º digestor na linha produtiva existente.
No caso presente, esta avaliação incidiu apenas sobre as fases de exploração e desativação.
Procurou-se propor medidas de minimização ou corretivas, que simultaneamente devem ser
simples e de fácil concretização, eficazes, economicamente viáveis e ambientalmente inócuas,
abrangendo se necessário a fase de construção (já decorrida) e sobre a fase de exploração.
Geologia e geomorfologia
Considerando que os principais impactes ocorrem na fase de construção e que esta já ocorreu e
não foram diagnosticadas situações de passivo ambiental, não foram identificados novos impactes
decorrentes do presente projeto.
Durante a fase de exploração manter-se-ão as alterações ocorridas na fase de construção, pelo
que não se considera nenhum impacte ao nível da geologia e geomorfologia. Também não se
propõe medidas de minimização específicas.
Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos
A única intervenção de ampliação prevista consiste na montagem interna no edifício da UTS do
2.º digestor, não havendo alteração ao edificado atual pelo que, não existindo fase de construção,
não se preveem quaisquer impactes.
Considerando que as áreas atualmente pavimentadas se mantêm inalteradas, não ocorre
compactação dos solos (resultante da circulação de veículos ligeiros e pesados), logo não há
alterações nos processos hidrológicos, em especial naqueles que se relacionam com o binómio
infiltração/escoamento. Por outro lado, os pavimentos sujeitos a lavagens são drenados para a
ETAR existente, pelo que não se prevê a afetação da qualidade da água pelas escorrências dos
pavimentos.
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Neste contexto, os impactes na qualidade/quantidade dos recursos hídricos superficiais são nulos.
Durante a fase de exploração, os aspetos mais importantes a analisar na fase de exploração do
presente projeto, no que respeita a eventuais alterações da qualidade da água superficial, estão
relacionados com a produção e descarga de águas residuais (a instalação não é servida por
rede de saneamento público) e ainda com a circulação de veículos e maquinaria afeta à
exploração.
Na instalação são gerados dois tipos de efluentes líquidos, as águas residuais domésticas
provenientes das instalações sanitárias e balneários e as águas residuais industriais do processo
(abate de aves e transformação de subprodutos de origem animal), partilhando ambas a mesma
rede de drenagem que as encaminha para tratamento em ETAR (Estação de Tratamento de
Águas Residuais) própria. Esta ETAR tem uma descarga de efluente tratado no rio Varoso,
licenciada e sujeita a autocontrolo analítico.
Pelo exposto, durante a fase de exploração, não é expectável a ocorrência de impactes negativos
que possam pôr em causa a qualidade da água do rio Varoso.
Relativamente às águas pluviais, estas são encaminhadas para coletores pluviais que existem ao
longo da instalação que descarregam para a valeta da via pública, para a linha de água (rio
Varoso) ou para o solo.
Pelo referido anteriormente, não se preveem quaisquer impactes negativos ao nível dos recursos
hídricos superficiais, decorrente da produção de águas residuais, desde que se mantenham os
níveis de tratamento atuais e que se comprove a sua eficácia através do autocontrolo a todo o
tempo.
No interior do perímetro da instalação a circulação faz-se em áreas pavimentadas e com
drenagem para a ETAR. Quaisquer operações de lavagem e manutenção ocorrem em áreas
equipadas com separador de hidrocarbonetos e posterior encaminhamento para a ETAR.
Também o posto de abastecimento de combustível existente está equipado com um separador de
hidrocarbonetos e posterior encaminhamento para a ETAR. Assim, também os efluentes
resultantes da circulação interna de veículos e operações de manutenção ou abastecimento
relacionadas são objeto de tratamento parcial em separador de hidrocarbonetos e total na ETAR
própria, e monitorizados através do autocontrolo da ETAR.
Nestas condições, não se preveem impactes significativos resultantes da circulação rodoviária que
possam originar a contaminação das águas superficiais, pelo que se considera que o impacte, ao
nível da qualidade da água, apesar de negativo, é pouco significativo, de reduzida magnitude,
permanente, direto e certo.
Nesta fase os eventuais impactes que podem ocorrer, ao nível da qualidade/quantidade dos
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recursos hídricos subterrâneos estão relacionados, essencialmente, com a produção de águas
residuais e com a captação de águas subterrâneas.
Para além da ETAR, a instalação possui ainda uma descarga no solo por poço absorvente
associada a uma fossa sética da instalação sanitária isolada, situada na Estação de Serviço. Esta
solução específica serve uma população máxima de 4 funcionários, de uso esporádico, estando
dotada de um órgão prévio de retenção (fossa sética), pelo que salvo qualquer mau
funcionamento, não induzirá impactes negativos relevantes na qualidade dos recursos hídricos
subterrâneos locais ou mais afastados.
O principal impacte nos recursos hídricos subterrâneos decorre da necessidade de captar água
subterrânea para abastecimento à instalação. As captações da unidade industrial encontram-se
todas licenciadas apresentando volumes máximos mensais e anuais autorizados, para cada uma
delas, de forma a permitir suportar as necessidades da instalação e salvaguardar alguma quebra
de produtividade de alguma delas.
Em termos de racionalização dos consumos de água, a reutilização de água tratada apenas está
prevista para lavagens de áreas sujas e arruamentos, sempre que possível, prevendo-se uma
reutilização máxima até 80m3/dia.
Solos, capacidade de uso do solo e ordenamento do território
Os impactes nos solos já foram produzidos e não há novos impactes sobre o solo. Face ao
diagnóstico feito também não foram detetados no terreno impactes, nomeadamente decorrentes
de compactação ou contaminação, pelo que não se preconizam medidas de minimização, para
além das medidas preconizadas noutros fatores ambientais, nomeadamente ao nível da gestão de
resíduos e águas residuais já atualmente existentes.
Face à ocupação consolidada da área por esta unidade industrial, globalmente qualifica-se o
impacte sobre os solos locais como negativo, localizado, direto e irreversível, embora pouco
significativo.
Durante a fase de exploração manter-se-ão as alterações já ocorridas na fase de construção, não
sendo expectável qualquer outra alteração na fase de exploração. Os riscos de contaminação a
concretizarem-se poderão originar impactes negativos, não significativo, de baixa magnitude, e
circunscrito ao local, diretos sobre os solos e indiretos sobre os recursos hídricos. Para prevenir
tais ocorrências e diminuir o risco associado, são propostas medidas de minimização.
Deste modo, na fase de exploração, não são esperados quaisquer impactes ao nível dos solos.
Relativamente ao definido no PDM de S. Pedro do Sul, esta unidade industrial situa-se em Espaço
Industrial Existente e Proposto, e possui alvarás de utilização atualizados, pelo apresenta total
compatibilidade com os usos preferenciais definidos em PDM.
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Face ao exposto, tendo em conta a compatibilidade do projeto e a baixa aptidão do solo e o seu
uso atual, ocorrerá um impacte positivo no que respeita ao ordenamento do território, de
média significância e magnitude, certo, permanente e irreversível, de expressão local e
regional, que se mantém durante o tempo de vida útil do projeto, logo prolonga-se pela fase de
exploração.
Atualmente, estima-se com origem interna um tráfego diário médio de cerca de 30 veículos/dia,
totalizando 7.800 veículos/ano, podendo ocorrer um ligeiro acréscimo de veículos pesados, o que
induzirá um impacte negativo, direto, permanente, de magnitude baixa e localmente significativo.
O percurso é feito em Estrada Nacional (devidamente adequada em perfil e segurança),
resultando impactes negativos muito pouco significativos.
Fatores biológicos e ecológicos e Paisagem
De acordo com o estudo efetuado, nesta área não foram detetados valores importantes de
habitats, flora e fauna no local, quer de âmbito nacional, quer local, pelo que não são previsíveis
impactes negativos relevantes na fauna e flora local e da envolvente próxima, provocados pelo
projeto em qualquer durante a sua construção e exploração.
A nível da paisagem, a UHP Área industrial onde se situa a Avicasal já traduz uma unidade de
alteração paisagística, com impacte pouco relevante, face às UHP envolventes (Floresta e
Agrícola), as quais apresentam uma qualidade visual média e capacidade de absorção visual
média a elevada. Com efeito, boa parte do perímetro da unidade está camuflada pela envolvente
florestal que cria uma barreira visual “natural” que limita o acesso visual dos observadores
externos. A parte exposta do perímetro da unidade coincide com a EN227, sendo que o arranjo
paisagístico e visual existente está visualmente bem integrado com esta superfície de exposição,
minimizando assim o impacte visual da unidade. Acresce que a própria qualidade arquitetónica e
de acabamentos aplicada às construções contribui para uma inserção visualmente agradável e
bem integrada.
A presença da unidade aliada a um isolamento visual parcial ditado pela ocupação florestal
circundante e a baixa exposição na parte contígua à EN227, com soluções arquitetónicas e de
acabamentos sóbrias e funcionais e arranjo paisagístico dos limites junto à estrada permitem uma
elevada capacidade de absorção visual desta Unidade de Paisagem e traduz-se num impacte
negativo de magnitude e significância muito reduzida, sendo sentido apenas de forma pontual e
na imediação direta da área da unidade industrial pelo que se considera que se mantém a
qualidade visual da área em estudo.
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Figura 3 – Contacto do limite Norte da Avicasal com a EN227 – vista para Poente (em cima) e para
Nascente (em baixo).

Globalmente, prevêem-se que os impactes do projeto sobre a paisagem serão negativos, pouco
significativos, de baixa magnitude embora permanentes.
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Qualidade do ar
Os locais onde os impactes na qualidade do ar anteriormente referidos se revestem de maior
significado correspondem aos recetores sensíveis à poluição atmosférica (locais de maior
presença humana e sensibilidade ecológica).
Desde logo na Avicasal podemos distinguir 2 tipos de emissões gasosas: as pontuais, associadas
a fontes fixas (chaminés); e as difusas, associadas a origens complementares e não contidas.
Atualmente a Avicasal recorre a quatro fontes energéticas para satisfação das suas necessidades
energéticas – fuelóleo, energia elétrica da rede pública, gasóleo e biomassa.
A existência de 2 caldeiras geradoras de vapor determinam a existência de uma única fonte
pontual de emissão para a atmosfera, designada de FF1, consistindo numa chaminé coletora,
embora o funcionamento das caldeiras seja sempre alternado. Esta fonte é objeto de
monitorização, nos termos da legislação e da Licença Ambiental e continuará a ser, garantindo o
autocontrolo sobre as emissões gasosas associadas e o cumprimento integral dos parâmetros de
emissão.
Relativamente às emissões difusas, estas estão associadas à superfície de água do tanque SBR
e do tanque de homogeneização (da ETAR), estando intimamente relacionadas com a emissão de
odores. De referir no entanto que a Avicasal não apresenta historicamente problemas de
emissões difusas e odores com impacte nos recetores locais e na envolvente em geral.
Por outro lado, acrescem ainda as emissões de poluentes atmosféricos, decorrentes do aumento
de veículos pesados.
Em conclusão, considerando o isolamento da instalação por floresta de alto fuste e, ainda, a
orografia natural do terreno é possível concluir que as partículas serão depositadas localmente e
os restantes poluentes serão de fácil dispersão pelo que o projeto não contribuirá para uma
significativa degradação da qualidade do ar, sendo os impactes na qualidade do ar, na zona do
projeto, negativos mas pouco significativos, não sendo expectável a ocorrência de situações
críticas de poluição atmosférica que possam afetar as zonas habitacionais e de sensibilidade
ecológica (vegetação).
Ambiente sonoro
Importa reforçar novamente que estamos perante um projeto em plena atividade ou, se
quisermos, em plena fase de exploração, cuja alteração, designadamente, na capacidade
instalada poderá, no limite, ocasionar um ligeiro aumento do número de veículos que acedem e
saem da instalação. Todavia, este aumento será sempre residual e deverá ocorrer, como
atualmente, no período de referência diurno, cujos percursos ocorrem sobretudo por zonas não
povoadas, não sendo expectável um aumento significativo do nível de ruído, que possa causar
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incómodo sobre a população e/ou habitações contíguas aos percursos percorridos por estes
veículos. Por conseguinte considera-se o impacte nas populações como negativo, mas incerto,
pouco significativo, temporário e de magnitude reduzida.
Sócio-economia
O aumento da capacidade produtiva desta unidade industrial gerará mais-valias económicas e de
emprego que contribuirão positivamente para o aumento da dinâmica empresarial da freguesia, do
concelho e da região, podendo considerar-se uma impacte positivo e significativo.
A nível de mercado nacional, esta alteração permitirá um aumento da competitividade da empresa
e do Grupo, na sua esfera comercial e de tratamento de subprodutos, aumentando também a sua
contribuição indireta para o mercado dos prestadores de serviços e fornecedores que com ela
colaboram, sendo os impactes diretos e indiretos daí decorrentes positivos, de magnitude média a
elevada e muito significativos.
No entanto importa ainda referir, na fase de exploração, que o tráfego de pesados gerado pela
exploração e o acréscimo decorrente do presente projeto, especialmente na circulação na EN227,
induzirá impactes negativos, temporários, localmente significativos mas de magnitude reduzida.
Acresce ainda a ausência de impactes diretos sobre os aglomerados urbanos e respetivas
populações, devido à distância de permeio e ocupação florestal da envolvente do projeto e que
serve claramente de tampão.
Património Cultural e Arqueológico
Considerando que não existe fase de construção, porque o edificado da unidade já existe e está
consolidado e que na envolvente direta não existem elementos patrimoniais relevantes e/ou
passíveis de serem interferidos, não existem impactes decorrentes do presente projeto sobre esta
componente e não há lugar à proposta de quaisquer medidas de minimização.

FASE DE DESATIVAÇÃO
A fase de desativação caracteriza-se pela desmaterialização do projeto, neste caso do edificado e
infraestruturas de apoio, após interrupção da produção. Por se tratar de uma atividade ligada ao
consumo alimentar, não se considera provável o encerramento antecipado da unidade, salvo
situações excecionais, nomeadamente pandemias, perda de mercado, incapacidade de
escoamento de produto ou acidentes, como sejam incêndios.
Dada a baixa magnitude dos impactes ambientais causados pelas diversas ações desenvolvidas
durante a fase de exploração não se considera que a desativação do projeto cause impactes
relevantes no local do projeto.
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Ao nível da geomorfologia, solos e paisagem as principais alterações foram produzidas com a
construção do projeto, pelo que a sua desativação se traduzirá em impactes nulos, uma vez que
apenas será libertado o terreno e a sua impermeabilização.
Relativamente a impactes positivos, o mais significativo poderia ocorrer pelo uso do solo, através
da eventual reflorestação do espaço do projeto, permitindo maior capacidade de retenção de
água, com regeneração da vegetação autóctone. No entanto, dada a ocupação atual do solo nos
terrenos envolventes à exploração com floresta de produção, dada a fraca capacidade de uso do
solo, o abandono dos terrenos e a ocupação florestal sem grande valor biológico, não se
considera que o desmantelamento da instalação induza um impacte positivo certo e significativo.
Por outro lado, com o desmantelamento das instalações e fecho da unidade industrial seriam
causados impactes negativos significativos ao nível socioeconómico, dado a perda de postos de
trabalhos diretos, colaboradores da exploração, e indiretos através da quebra de transações entre
empresas que fornecem a exploração de matérias-primas e subsidiárias, nomeadamente do
parque de criadores avícolas. Seria porventura mais um motivo de migração das populações para
centros urbanos mais desenvolvidos, com consequente abandono das terras e desertificação do
interior.
Ao nível do uso do solo e do ordenamento do território, o impacte será negativo em face do seu
mais que provável abandono, como aliás já hoje acontece na sua envolvente.
Em termos ecológicos, não é previsível alteração às condições atuais, mantendo-se a baixa
diversidade de elementos florísticos e faunísticos.
Ao nível do património, não ocorreriam alterações.

PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO
De acordo com avaliação de impactes gerados do projeto em estudo e durante o seu
funcionamento considerou-se que a única necessidade de monitorização incide, tal como já hoje
acontece, sobre as emissões gasosas de fontes fixas, conforme estipula a legislação específica
bem como a respetiva Licença Ambiental, salvaguardando desde já que seja cumprido o
programa de monitorização que vier a ser definido na nova Licença Ambiental a atribuir à
instalação, nos termos do Regime de Emissões Industriais e do Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de
Abril.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente Estudo de Impacte Ambiental (EIA) incidiu sobre o projeto de execução da
“Ampliação da capacidade instalada das Unidades de Abate e de Transformação de
Subprodutos” da Avicasal – Sociedade Avícola, S.A., sita em Casal de Abados, freguesia de
Bordonhos, no concelho de São Pedro do Sul, no distrito de Viseu.
A avaliação de impactes produzida abrangeu a fase de construção (apenas na componente de
montagem de um 2.º digestor na UTS), a fase de exploração, tendo em atenção a situação atual,
e, ainda, a fase de desativação.
De forma geral, foi possível reunir ou produzir a informação suficiente para a elaboração do
estudo e consolidação da avaliação de impactes elaborada.
Este projeto insere-se num território marcadamente rural e com baixa dinâmica social e
económica, representando este projeto e a instalação uma iniciativa empresarial e industrial
consolidada na região, num território em perda de população e atividades económicas geradoras
de dinâmicas sociais e de emprego. Simultaneamente, apresenta um modelo de negócio
agregador e potenciador do setor primário, na produção pecuária (principalmente avícola), com
impacte indireto muito relevante ao nível dos criadores numa região mais alargada. O seu
mercado de escoamento tem claramente âmbito nacional e integra um grupo empresarial
integrado e sólido, que opera desde a produção de alimentos compostos para produção animal,
criação, abate, desmancha e comercialização de carne de aves e produtos à base de carne,
transformação de subprodutos animais e produção de alimentos para animais de companhia.
Em súmula, da análise e interpretação das informações compiladas, bem como das observações
e considerações efetuadas no decurso deste EIA, apresentam-se as principais conclusões quanto
ao desempenho ambiental do projeto:


Não foram identificados impactes negativos significativos ou muito significativos, em
qualquer fator ambiental, passíveis de tornar inviável o projeto;



Foram propostas um conjunto de medidas de minimização para melhorar o desempenho
ambiental do projeto, privilegiando o caráter preventivo das mesmas;



Sendo uma instalação sujeita a Licença Ambiental, estão assegurados mecanismos de
acompanhamento ambiental específicos para a fase de exploração (Relatório Ambiental
Anual, MIRR e PRTR);
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A utilização de equipamentos adequados a este tipo de instalações e a utilização das MTD
aplicáveis ao sector permitem reduzir a produção de resíduos, subprodutos e emissões
ambientais.



O caráter integrado da instalação que contempla o tratamento de alguns subprodutos
produzidos (e de origem externa) no abate e desmancha permite uma diminuição dos
impactes sobre o ambiente.



São expectáveis impactes positivos nomeadamente ao nível socioeconómico e territorial,
contribuindo para elevar a dinamização económica local e ocupação de um território em
progressivo abandono;

Por último, refira-se a dimensão empresarial e social desta unidade e do mais elevado grau de
exigência e dinâmica, quer de atividade, quer ambiental, que vem permitindo uma história de mais
de 4 décadas, com óbvias repercussões positivas quer no desenvolvimento económico e social da
empresa, quer indiretamente no meio social e económico do concelho e da região em que está
inserida.
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PEÇAS DESENHADAS
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Peça Desenhada n.º 2: Planta de Localização (1:25000)
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