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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o Relatório Final do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de 

Execução da Granja Avícola Matias & Vale, para produção intensiva de frangos de carne sita no 

lugar de Picoto, freguesia de Queirã, concelho de Vouzela e distrito de Viseu, dando cumprimento ao 

regime jurídico da avaliação de impacte ambiental. 

A instalação apresenta a particularidade de já estar construída e em exploração. Atualmente, a 

empresa detém uma propriedade com cerca de 59.322,60 m2 (5,93226 ha), onde se localizam todos 

os elementos construídos. 

A legalização de todo o estabelecimento é hoje de vital importância para o desenvolvimento presente 

e futuro da empresa, tendo em conta a sua dimensão atual e as crescentes necessidades de 

mercado. 

O projeto em estudo enquadra-se no sector da avicultura, no âmbito do Novo Regime do Exercício 

da Atividade Pecuária (NREAP), estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 81/2013, de 14 de Junho, 

regulamentado pela Portaria n.º 631/2009, de 9 de Junho, e pela Portaria n.º 637/2009, de 9 de 

Junho, relativo à gestão de efluentes pecuários e à produção avícola, respetivamente.  

Nos termos da legislação supra referida, esta instalação enquadra-se no Tipo 1, porquanto possui 

mais de 260CN. 

 

1.1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO, DO PROPONENTE E DA FASE EM QUE SE ENCONTRA 

O projeto, em fase de Projeto de Execução, tem a designação de “Granja Avícola Matias & Vale”. 

O proponente do projeto é “Matias & Vale, Lda”. A empresa tem sede em S. Pedro do Sul, com o 

NIPC 510.440.636. 

 

1.2. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE LICENCIADORA 

A entidade coordenadora da atividade em causa é a Direção Regional da Agricultura e Pescas do 

Centro (DRAPC), nos termos do Decreto-Lei n.º 81/2013, de 14 de Junho, que aprovou o Novo 

Regime de Exercício de Atividade Pecuária.  

A Câmara Municipal de Vouzela 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). 
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1.3. ENQUADRAMENTO LEGAL DO EIA 

De acordo com o atual RJAIA (Decreto-lei n.º 151-B/2013, de 31 de Outubro, alterado e republicado 

pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de Dezembro), o presente projeto enquadra-se no anexo I, 

ponto 23, alínea a), referente aos projetos de instalações para criação intensiva de aves de 

capoeira cujo limiar para frangos é de 85.000 aves, o que acontece já na atual instalação estando 

como tal abrangido por Avaliação de Impacte Ambiental. Adicionalmente, prevê-se desde já uma 

ampliação com 1 novo pavilhão. 

Esta instalação por ter mais de “40.000 lugares para aves de capoeira” encontra-se ainda abrangida 

pelo Regime da Prevenção e Controlo Integrados de 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. Neste contexto, a instalação está obrigada a proceder ao pedido de licenciamento ambiental 

enquadrando-se na alínea a) do ponto 6.6 do Anexo I do referido diploma. 

Como adiante veremos nos antecedentes, esta instalação encontra-se 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 no 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 foi submetido a licenciamento de atividade no âmbito deste 

regime. 

O conceito base que presidiu à elaboração do presente EIA referente à “Granja Avícola Matias & 

Vale” foi o de garantir as seguintes condições: 

 Cumprimento das determinações legais vigentes no que respeita à obrigatoriedade de 

realizar um processo de Avaliação de Impacte Ambiental, o que compreende 

necessariamente a realização de um EIA; 

 Medidas adequadas ao combate à poluição, prevenindo ou reduzindo ao mínimo o impacte 

global das emissões e dos riscos para o ambiente, nomeadamente por recurso às Melhores 

Técnicas Disponíveis (MTD), nomeadamente as mencionadas nos BREF aplicáveis ao 

sector e às atividades em causa; 

 Medidas que evitem ou reduzam a produção de resíduos, com introdução de reutilização e 

reciclagem de materiais, ou medidas que promovam a valorização e eliminação adequadas; 

 Mecanismos mais eficazes nas práticas adoptadas que conduzam à racionalização do 

consumo e utilização das matérias e da energia; 

 Medidas de controlo da poluição e de prevenção de acidentes, abordagem integrada do 

controlo da poluição das emissões para o ar, para a água e/ou solo, e da prevenção de 
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acidentes, a adoptar durante a fase de exploração e a fase de desativação, de modo a 

prevenir e/ou a evitar a transferência de poluição entre os diferentes meios físicos com vista 

à proteção do ambiente no seu todo. 

De acordo com a alínea b) do n.º 1, art.º 8.º do RJAIA, a Autoridade de AIA é a Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro. 

 

1.4. IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS E PERÍODO DE ELABORAÇÃO DO EIA 

A elaboração e a coordenação deste Estudo de Impacte Ambiental esteve a cargo da empresa 

QueroVento, Serviços em Ambiente, Lda., que integra técnicos especialistas, com elevada 

experiência e reconhecida qualificação em diversas áreas de conhecimento técnico e científico, 

desde as ciências naturais às ciências humanas, constituindo assim uma equipa técnica 

pluridisciplinar e interdisciplinar. 

No Quadro 1.4.1, identificam-se os elementos da equipa responsável pela elaboração deste EIA, 

bem como as atribuições e respetiva formação técnica. 

A recolha, tratamento e análise da informação relevante para o Estudo de Impacte Ambiental teve 

início em Dezembro de 2016, concluiu-se a elaboração do EIA em Novembro de 2017, tendo-se 

efetuado uma revisão em Setembro de 2018, embora a QueroVento venha a prestar consultadoria 

externa na área do ambiente e licenciamentos à exploração, desde 2013. 

 

Quadro 1.4.1 – Ficha técnica da Equipa Responsável. 

Função ou área temática Técnico Formação Académica 

Coordenação Geral e Técnica José Carlos Correia Biólogo, Pós-graduação em Ecologia 

Estudos sectoriais Técnico Formação 

Geologia e Geomorfologia Diana Coimbra Lic. Geologia, ramo Científico 

Recursos Hídricos Ana Catarina Sousa 
Eng.ª Ambiente, Mestre em Engenharia do 

Ambiente 

Solos e Uso dos Solos Diana Coimbra Lic. Geologia, ramo Científico 

Fatores Biológicos e Ecológicos José Carlos Correia Biólogo, Pós-graduação em Ecologia 

Paisagem 

José Carlos Correia 

 

Ana Catarina Sousa 

Biólogo, Pós-graduação em Ecologia 

Eng.ª Ambiente, Mestre em Engenharia do 
Ambiente 

Qualidade do Ar Ana Catarina Sousa Eng.ª Ambiente, Mestre em Engenharia do 
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Função ou área temática Técnico Formação Académica 

Ambiente 

Ambiente Sonoro Edgar Mendes 
Eng. Ambiente, Mestre em Território e Gestão 

Ambiental 

Ordenamento do Território  

José Carlos Correia 

 

Ana Catarina Sousa 

Biólogo, Pós-graduação em Ecologia 

Eng.ª Ambiente, Mestre em Engenharia do 
Ambiente 

População e Socioeconomia Ana Catarina Sousa 
Eng.ª Ambiente, Mestre em Engenharia do 

Ambiente 

Património Cultural e Arqueologia 
Maria de Fátima Beja e 

Costa 
Arqueóloga 
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2. METODOLOGIA, CONTEÚDO E ESTRUTURA DO EIA 

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) faz parte integrante do processo de Avaliação de Impacte 

Ambiental (AIA), sendo este último um instrumento preventivo da política de ambiente e do 

ordenamento do território, que permite assegurar que as prováveis consequências sobre o ambiente 

de um determinado projeto de investimento sejam analisadas e tomadas em consideração no seu 

processo de aprovação. 

O processo de AIA compreende dois momentos: 

 A elaboração de um Estudo de Impacte Ambiental, da responsabilidade do proponente. 

 Procedimento técnico-administrativo, da responsabilidade do Ministério do Ambiente. 

Neste contexto, o EIA é considerado uma ferramenta ambiental que contribui significativamente para 

o desenvolvimento sustentável, na medida em que avalia a capacidade do meio em estudo (local de 

implantação do projeto) de suportar as atividades do projeto em questão.  

Este Estudo de Impacte Ambiental (EIA) foi elaborado tendo como referência a legislação específica 

comunitária e nacional em vigor, designadamente a Diretiva n.º 2011/92/CE do Parlamento Europeu 

e do Conselho, de 13 de Dezembro, transposta para o direito interno através do Decreto-Lei n.º 151-

B/2013 (alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de Dezembro), designado ao 

longo deste estudo como Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental – RJAIA.  

Foi também considerada a Portaria n.º 398/2015, de 5 de Novembro (que estabelece os elementos a 

incluir no Estudo de Impacte Ambiental e no Resumo Não Técnico, para a atividade pecuária) e os 

Critérios para a elaboração do Resumo Não Técnico, do então IPAMB, bem como as orientações 

mais recentes produzidas por várias entidades, nomeadamente da Associação Portuguesa de 

Avaliação de Impactes e da Agência Portuguesa do Ambiente. 

Neste estudo foi realizada uma caracterização regional e local da zona de implantação do projeto. 

Identifica-se em primeiro lugar a situação de referência existente e tendo esta como base, procede-

se à identificação e quantificação dos principais impactes ambientais (quer estes sejam positivos ou 

negativos) que se preveem vir a ser gerados pelo projeto nas fases de construção, exploração e, 

sempre que se justificar, na fase de desativação.  

O projeto foi analisado segundo escalas espaciais diferenciadas de acordo com o descritor em 

análise. Assim sendo, consideram-se duas grandes definições espaciais de enquadramento, 

atendendo às dinâmicas próprias de cada descritor: 

 Área de implantação física da granja avícola e da sua envolvente próxima; 
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 Área de influência, representada cartograficamente às escalas 1:25.000 e 1:50.000, 

nomeadamente para a Geologia, Hidrogeologia, Solos, Recursos Hídricos e Ordenamento do 

Território. 

Mediante os impactes previstos nas fases indicadas de projeto, foram propostas, sempre que 

aplicáveis, medidas de valorização dos impactes positivos e medidas de minimização dos impactes 

negativos, bem como ponderada a necessidade de monitorizar alguns elementos ambientais. 

Para cada um dos descritores foram utilizadas metodologias específicas, devidamente testadas e 

utilizadas neste tipo de Estudos, as quais serão explicitadas nos respetivos temas. 

 

2.1. IDENTIFICAÇÃO DA ESTRUTURA GERAL DO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  

Tendo em consideração as “Normas Técnicas para a Estrutura do Estudo de Impacte Ambiental” 

legalmente estabelecidas, apresenta-se seguidamente e de um modo geral, a estrutura do Estudo de 

Impacte Ambiental relativo à “Granja Avícola Matias & Vale”: 

 Resumo Não Técnico (RNT) 

 Relatório Técnico Final 

No RNT são abordados os aspetos mais importantes do Projeto e dos seus efeitos no meio 

ambiente. Este documento destina-se a resumir e traduzir em linguagem não técnica o conteúdo do 

EIA, tornando este estudo mais acessível a um grupo alargado de interessados, designadamente 

durante a Participação Pública.  

O RNT deve apresentar uma leitura acessível e de dimensão reduzida conforme estabelecido na 

Portaria n.º 398/2015, de 5 de Novembro e ainda nos “Critérios de Boa Prática para a Elaboração e a 

Avaliação de Resumos Não Técnicos de Estudos de Impacte Ambiental” publicados pelo ex-IPAMB 

(Instituto de Promoção Ambiental). 

O Relatório Técnico Final é o relatório principal do EIA e reúne toda a informação recolhida sobre o 

projeto, sobre a situação atual do ambiente e do território de inserção, e a respetiva avaliação de 

impactes. Este encontra-se dividido em vários capítulos que abordam de forma integrada toda a 

informação recolhida e a respetiva avaliação, estruturando-se da seguinte forma: 

Introdução – apresentação do projeto, do respetivo proponente e enquadramento legal do projeto e 

do EIA; 

Metodologia, Conteúdo e Estrutura do EIA – âmbito do estudo e abordagem metodológica; 

Objetivos e Justificação da necessidade do Projeto – inclusão dos objetivos e das razões e 

necessidade da realização do mesmo; 
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Enquadramento Territorial do Projeto – localização e acessibilidades do projeto e identificação das 

Áreas Sensíveis, Instrumentos de Gestão Territorial e das classes de espaço afetadas, assim como 

das Condicionantes, Servidões e Restrições de Utilidade Pública; 

Descrição do Projeto - apresentação das características e detalhes do projeto, nomeadamente 

infraestruturas construídas e a construir, e funcionamento;  

Caracterização do Ambiente Atual – apresentação da situação de referência, para os fatores 

ambientais considerados relevantes, a saber: Geologia e Geomorfologia; Recursos Hídricos 

Superficiais e Subterrâneos; Solos e Uso dos Solos; Ordenamento do Território; Fatores Biológicos e 

Ecológicos; Paisagem; Qualidade do Ar; Ambiente Sonoro; População e Socioeconomia; Património 

Cultural e Arqueologia. 

Análise de Impactes e Medidas de Mitigação - identificação, análise e avaliação dos impactes 

positivos e negativos sobre o ambiente. Definição das medidas minimizadoras dos impactes 

negativos e das medidas potenciadoras dos impactes positivos. Estas medidas incidiram 

essencialmente sobre a fase de exploração; 

Lacunas Técnicas ou de Conhecimento – exposição de todas as lacunas de conhecimento 

encontradas na realização do estudo;  

Conclusões – realização de um resumo do projeto, onde são enfatizadas as principais 

recomendações a ter em consideração durante a exploração do projeto; 

Bibliografia e outras Fontes de Informação – listagem de toda a documentação 

consultada/utilizada para a realização do estudo; 

Anexos - relatórios especializados, documentos cartográficos e compilação de informação utilizada 

na elaboração do EIA, tendo em vista um correto desenvolvimento dos diferentes trabalhos 

associados. 
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3. OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DO PROJETO 

3.1. OBJETIVOS GERAIS 

Os objetivos gerais definidos são os seguintes: 

 Regularizar a capacidade instalada atual do Estabelecimento Avícola, de 118.000 aves, e 

aumentar para 168.000 aves; 

 Construção de um novo pavilhão de produção (pavilhão 6); 

 Relocalização do armazém de biomassa; 

 Adequar o estabelecimento às exigências da legislação ambiental e do ordenamento do 

território em vigor; 

 Dar cumprimento à regulamentação aplicável à atividade de produção avícola e reunir 

condições para obter o licenciamento através do regime de regularização, nos termos do 

previsto no Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de Novembro. 

 

3.1.1. Objetivos específicos 

Com o presente EIA pretende-se dar cumprimento ao regime jurídico da avaliação de impacte 

ambiental, 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 diretrizes e recomendações mais favoráveis para a realização das ações/atividades 

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 n.º 

2010/75/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de Novembro, relativa às emissões 

industriais - Prevenção e Controlo Integrados da Poluição). 

 

3.2. JUSTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DO PROJETO 

A exploração avícola de Matias & Vale produz intensivamente frango para produção de carne, para 

consumo humano, em regime de produção integrada. Importa sobre este aspeto referir que estamos 

a falar de setor primário, onde de facto há produção sendo atualmente uma área produtiva que 
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apresenta potenciais ganhos de exportação e promove indiretamente a montante a agricultura, 

considerando as necessidades básicas da empresa, nomeadamente de cereais e indústrias 

transformadoras produtoras, e, a jusante, a atividade industrial transformadora de carnes e respetivo 

mercado de consumo. 

Em termos práticos, esta exploração integra o parque de criadores do integrador Avicasal, SA, 

criando assim desde logo uma relação económica relevante, porquanto a Avicasal, SA, enquanto 

empresa integradora é responsável, a montante, pelo fornecimento de pintos do dia, alimento 

composto para as aves, acompanhamento técnico e veterinário da produção, e, a jusante, pelo 

receção e abate do frango produzido, para posterior comercialização. Adicionalmente, a Matias & 

Vale consome produtos e combustíveis à base de biomassa, os quais adquire a fornecedores 

especializados, bem como absorve serviços prestados especializados, no âmbito do ambiente, 

higiene, segurança e saúde no trabalho, segurança sanitária, entre outros. 

De uma forma geral, o projeto é justificado pela crescente procura do mercado pela carne de aves e 

pelo défice de produção atualmente existente, o qual é determinado pela inadequação de muitas 

unidades de produção (normalmente de pequena dimensão) existentes ou entretanto desativadas e 

falta de capacidade de investimento em novas unidades de produção construídas com recurso às 

MTD do sector. 

Por outro lado, este sector de atividade apresenta especificidades técnicas muito exigentes, 

nomeadamente ao nível higiossanitário que condicionam fortemente a escolha da sua localização. 

Ainda em matéria de localização verifica-se muitas vezes dificuldades de viabilidade em função dos 

instrumentos de gestão territorial em vigor, nomeadamente Planos Diretores Municipais, 

considerando a necessidade de compromisso entre o cumprimento das respetivas regras e 

parâmetros construtivos e as regras específicas do sector, designadamente afastamentos ou áreas 

de segurança sanitária. 

Desta forma, a requerente pretende não só manter mas ampliar a sua atividade concretizando o seu 

projeto numa área de interior fortemente ruralizada e com os normais constrangimentos de 

desenvolvimento inerentes aos concelhos mais interiores da Região Centro. 

Ao mesmo tempo procura aproveitar um local com boas condições de implantação e suficientemente 

afastado de zonas habitadas ou de outras explorações, em relativa harmonia com o espaço existente 

e com a natureza do terreno.  

Acresce que o local proposto não apresenta constrangimentos ao nível sanitário, nem de saúde 

pública, e cumulativamente não apresenta restrições de índole territorial, nomeadamente em matéria 

de PDM e condicionantes.  
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Do ponto de vista ambiental e da atividade, toda a conceção do projeto e futura exploração baseia-se 

na adoção das MTD do sector, garantindo uma resposta adequada aos objetivos do NREAP e 

também da prevenção e controlo integrados de poluição, procurando dar resposta a todas as saídas 

de processo, passíveis de produzir poluição. 

Acresce ainda que, neste concelho e região, o projeto representa um pólo de dinamismo empresarial, 

com geração de emprego e mais-valias económicas ainda que com uma escala local. Com o 

incremento da produção avícola aumenta-se a oferta regional deste tipo de carne, com o 

consequente incremento da atividade económica no concelho.  

A empresa é responsável por uma dinâmica económica que envolve outras empresas fornecedoras 

de bens e serviços, bem como contribui com a produção de carne de aves para introdução no 

mercado de alimentação humana. Desta forma contribui para a geração e suporte de postos de 

trabalho diretos e indiretos, junto dos parceiros. 

Face ao exposto, a regularização da atual exploração (e posterior ampliação) é fundamental e de 

vital importância para o desenvolvimento presente e futuro da empresa, para a economia local e 

regional, tendo em conta a sua dimensão atual e as crescentes necessidades de mercado, bem 

como a adequada adaptação às atuais exigências ambientais e ao quadro legal e institucional que 

superintende a sua atividade. 

 

3.3. ANTECEDENTES 

A Matias & Vale adquiriu em Março de 2013 esta Granja Avícola destinada à produção intensiva de 

frangos de carne, num prédio de 5,036 ha, onde se integra a exploração, sita no lugar de Picoto, 

freguesia de Queirã, concelho da Vouzela e distrito de Viseu. Mais recentemente e de forma a 

cumprir afastamentos e zonas de defesa, adquiriu uma área adicional, totalizando a propriedade uma 

área global de 5,93226 ha (59.322,6 m2). 

A exploração avícola visa a produção intensiva de frango, em regime integrado, para produção de 

carne. As aves entram na exploração com menos de 24 horas de vida e são retiradas após um ciclo 

de produção máximo de 42 dias, sendo então encaminhadas para matadouro licenciado. 

Anteriormente, foram licenciados pelo Município de Vouzela alguns dos elementos edificados que 

compõe o estabelecimento avícola, nomeadamente os Pavilhões 1 e 2 (Edifício 1) através do alvará 

de construção n.º 265/2005 (Anexo Documental - Anexo 1) e os Pavilhões 3 e 4, através do alvará de 

utilização n.º 101/2004 (Anexo Documental - Anexo 2). Adicionalmente foi ainda emitido o alvará de 

utilização n.º 13/2007, para a habitação de apoio (Anexo Documental - Anexo 3). 
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Em 2007, foi vistoriado o Pavilhão 5 para emissão do alvará de utilização, não tendo sido objeto de 

parecer favorável, tendo ficado pendente a emissão do respetivo alvará de utilização. 

Considerando a data do 1.º alvará de utilização do Município de Vouzela e demais documentação, 

então ainda em nome de SÓ NETO III – Sociedade Avícola, Lda., esta iniciou a exploração em 

Novembro de 2004 pelo que à data da 1.ª publicação do REAP (Novembro de 2008) já existia a 

exploração em pleno funcionamento.  

Não obstante, a agora requerente Matias & Vale, Lda. só adquiriu e tomou posse da propriedade e 

respetiva exploração avícola em 20 de Março de 2013, estando desde então a envidar todos os 

esforços para regularizar todas as questões de licenciamento, incluindo obviamente a atividade 

avícola. 

Para o efeito, obteve o respetivo Numero de Registo de Exploração e submeteu em 28.03.2013 um 

pedido de regularização. 

Face à necessidade de elaborar um EIA e um pedido de Licença Ambiental e considerando objetivos 

de crescimento e ampliação da instalação, então adquirida, foram desenvolvidos estudos e 

anteprojetos bem como aquisição de novos terrenos, com vista a cumprir exigências legais em 

matéria de afastamentos. 

Neste contexto, só no ano de 2017, foi possível estabilizar uma base de projeto que contempla as 

existências e uma futura ampliação, permitindo assim terminar os elementos de projeto, a submeter a 

licenciamento no âmbito do RERAE, incluindo o EIA e o pedido de Licença Ambiental. 

No entanto, neste mesmo ano foi publicada uma alteração legislativa com a Lei n.º 76/2017, de 17 de 

Agosto (que altera e republica o Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho), a qual determinou já em 

2018 uma alteração ao projeto em termos de implantação dos novos elementos construídos, 

conforme se apresentará adiante. 

Da mesma forma e nos termos do RERAE, será despoletado o pedido de licenciamento nos termos 

do RJUE, dos novos elementos, junto do Município de Vouzela.  

 

3.4. ALTERNATIVAS DO PROJETO 

Sobre uma hipotética alternativa de localização da granja avícola Matias & Vale, tal seria 

incomportável técnica e financeiramente face ao investimento já feito no local, tratando-se de 

estruturas fixas de edificado e infraestruturas internas.  

Mas adicionalmente, também seria impossível deslocalizar porque desde logo: 



RELATÓRIO FINAL DO EIA DA “GRANJA AVÍCOLA MATIAS & VALE” 

QUEROVENTO – Serviços em Ambiente, Lda.      Dezembro de 2017 (Rev. Setembro de 2018) 

15 

- Dentro do concelho, por ausência de áreas específicas disponíveis com estatuto diferente em PDM 

que admitisse a atividade e a dimensão pretendida; 

- Noutros concelhos, não era viável devido a constrangimentos da mesma ordem. 

Em conclusão, depois de estabelecido territorialmente e estabilizado, não é transferível de local, pelo 

que a hipótese de deslocalização é meramente teórica e não apresenta viabilidade técnica nem 

financeira, face aos elevados custos económicos, processuais e sociais. 

Na prática, a sua deslocalização implicaria a construção de raiz de todo o edificado com um 

aproveitamento incerto da maioria dos equipamentos que não são vocacionados para serem 

desmontados e remontados. Simultaneamente, na localização original todo o edificado seria 

demolido por falta de capacidade para reconversão. 

Do ponto de vista social, atendendo aos trabalhadores serem predominantemente de residência 

local, a sua deslocalização seria sempre de difícil implementação. 
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4. ENQUADRAMENTO TERRITORIAL DO PROJETO 

4.1. LOCALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADES DO PROJETO 

A Granja Avícola Matias & Vale localiza-se no lugar de Picoto, freguesia de Queirã, concelho de 

Vouzela e distrito de Viseu, em território integrado na NUT II - Região Centro e NUT III – Viseu Dão 

Lafões (Anexo Cartográfico - Peça Desenhada n.º 1 e n.º 2). 

A propriedade onde se situa o estabelecimento localiza-se na envolvente Sul do aglomerado de 

Caria. O acesso à propriedade é feito através da EN16 que tem ligação à ER1303 e a partir desta por 

caminho local (asfaltado). Dentro da propriedade, existe acesso a todos os edifícios (Figura 4.1.1.). 

 

Figura 4.1.1 – Localização da Granja Avícola Matias & Vale (Fonte: GoogleEarth, 2013). 

 

A nível regional e nacional, as acessibilidades são feitas através da A24 ou A25 que se articulam 

com várias outras estradas (Anexo Cartográfico - Peça Desenhada n.º 2 e 3), nomeadamente com a 

EN16 (Figura 4.1.2). 
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Figura 4.1.2 – Localização da Granja Avícola Matias & Vale e principais acessibilidades (Fonte: ViaMichelin, 2017). 

 

4.2. ÁREAS SENSÍVEIS 

De acordo com o Artigo 2.º – Conceitos, alínea a), do 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 e pelo Decreto-Lei n.º 

179/2015, de 27 de Agosto), consideram-se “áreas sensíveis”: 

 As áreas protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-lei n.º 142/2008, de 24 de Julho, com 

as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 242/2015, de 15 de Outubro. 

 Sítios da Rede Natura 2000, zonas especiais de conservação e zonas de proteção especial, 

classificadas nos termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, no âmbito das Diretivas n.º 

79/409/CEE, do Conselho, de 2 de Abril de 1797, relativa à conservação de aves selvagens, e 

92/43/CEE, do Conselho, de 21 de Maio de 1992, relativa à preservação dos habitats naturais 

e da fauna e da flora selvagens; 

 Zonas de proteção dos bens imóveis classificados ou em vias de classificação definidas nos 

termos da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro. 

A área abrangida pelo projeto não se insere nem está próxima de quaisquer “áreas sensíveis”. 
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4.3. INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL 

Em matéria de planeamento e ordenamento a área de intervenção do projeto localiza-se no território 

do concelho de Vouzela, que dispõe de PDM eficaz, através da sua 1.ª Revisão publicada pelo Aviso 

n.º 17229/2012, publicado no DR n.º 250, II Série, em 27 de Dezembro 20 de Abril de 2012. 

De acordo com a estrutura de ordenamento e zonamento (Anexo Cartográfico – Extrato da Carta de 

Ordenamento) identificada cartograficamente na planta de ordenamento, toda a instalação insere-se 

em solo rural, especificamente em Espaço Florestal de Produção. 

Não existe desconformidade da instalação existente nem da ampliação com os instrumentos de 

gestão territorial em vigor para o local. 

 

4.4. CONDICIONANTES, SERVIDÕES E RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA 

A Granja Avícola Matias & Vale não apresenta qualquer interferência com condicionantes, servidões 

ou restrições de utilidade pública, nomeadamente RAN e REN (Anexo Cartográfico - Extratos da 

Carta de Recursos Ecológicos, da Carta de Recursos Agrícolas e Florestais e da Carta de Outras 

Condicionantes). 

 

4.5. Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndio (PMDFCI) 

Em matéria de PMDFCI importa referir uma alteração legislativa ocorrida com a publicação da Lei n.º 

76/2017, de 17 de Agosto (que altera e republica o Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho), a qual 

determinou, em 2018, uma alteração ao projeto em termos de implantação de novos elementos 

construídos, de forma a dar cumprimento e garantir os afastamentos mínimos de defesa contra 

incêndios (de 50 m à estrema da propriedade), estipulados na alínea a) do n.º 3, do Artigo 16.º, do 

diploma supramencionado, salvaguardando a viabilidade legal da implantação final com o 

cumprimento das disposições regulamentares impostas, o que não ocorria com a implantação 

inicialmente proposta. 
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5. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

5.1.  Ponto prévio 

De forma a dar cumprimento às novas disposições legais aplicadas ao Sistema Nacional de Defesa 

da Floresta Contra Incêndios, houve necessidade de proceder a uma alteração ao projeto inicial.  

Neste contexto, as principais alterações ao projeto contemplaram o seguinte: 

a) Correção da área total da propriedade; 

b) Correção das áreas dos pavilhões; 

c) Relocalização da implantação do pavilhão 6 e do armazém de biomassa (este último sendo 

um edifício existente será demolido e construído de novo na nova localização proposta). 

 

5.2. Considerações Gerais 

O presente projeto consiste na regularização da capacidade instalada de 118.000 aves da Granja 

Avícola Matias & Vale, já existente e em pleno funcionamento, e ampliação para 168.000 aves, onde 

atualmente se desenvolve a atividade de produção intensiva de frangos de carne.  

A Granja Avícola insere-se numa propriedade do promotor com área total de 5,93226 ha, sita no 

lugar de Picoto, freguesia de Queirã, concelho de Vouzela e distrito de Viseu, em território integrado 

na NUT II - Região Centro e NUT III – Viseu Dão Lafões. 

5.3. Infraestruturas construídas 

Esta exploração apresenta-se esquematicamente na Figura 5.3.1. e nos quadros seguintes, tendo 

como base o Desenho n.º 1 e 2 (Anexo Cartográfico) da Granja Avícola Matias & Vale.  
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Figura 5.3.1 – Esquema de implantação da exploração avícola (adaptado do Desenho n.º 2). 

 

A Granja Avícola é formada atualmente por 4 edifícios e 5 pavilhões de produção e apresenta uma 

área útil total de produção de 4.757,00 m2. Todos os pavilhões são construídos em alvenaria, com 

fundações em betão armado. O presente projeto prevê a relocalização do armazém de biomassa 

para uma área a nascente da casa de apoio, com as mesmas dimensões.  

 

Quadro 5.3.1 – Síntese das características dos pavilhões. 

PAVILHÃO PISOS 
ÁREA DE 

IMPLANTAÇÃO 
(M

2
) 

ÁREA BRUTA DE 

CONSTRUÇÃO 
(M

2
) 

ÁREA ÚTIL 

PRODUÇÃO 

(M
2
) 

PÉ 

DIREITO 

(M) 

CICLOS/ 
ANO 

CAPACIDADE 

INSTALADA (N.º 
AVES) 

EFETIVO 

1 
2 1.189,10 2.152,50 

925,70 3,00 6 23.000 138.000 

2 925,70 3,00 6 23.000 138.000 

3 1 
2.608,70 2.068,70 

930,60 3,20 6 23.000 138.000 

4 1 930,60 3,20 6 23.000 138.000 

5 1 1.107,40 1.107,40 1.044,40 3,00 6 26.000 156.000 

SUBTOTAL 4.365,20 5.328,6 4.757,00 --- 6 118.000 708.000 

Armazém * 1 400,80 400,80 --- --- --- --- --- 

Casa de 
apoio 

2 80,00 80,00 --- --- --- --- --- 

TOTAL 4.846,00 5.809,40 4.757,00 --- --- 118.000 708.000 

* Armazém de biomassa – O edifício encontra-se executado, sem alvará de obras e ou licença de utilização, contudo será deslocado para 

a nova localização proposta. 
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De acordo com os critérios versados no Regime do Exercício da Atividade Pecuária, Decreto-Lei n.º 

214/2008, de 10 de Novembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 316/2009, de 29 

de Outubro e pelo Decreto-Lei n.º 78/2010, de 25 de Junho, a atividade pecuária é constituída por 

um único Núcleo de Produção (designado, doravante, somente por NP). Este NP tem uma 

capacidade instalada de 708 Cabeças Normais1 (doravante, designadas, somente, por CN). 

A exploração possui uma capacidade útil coberta de alojamento para produção superior a 2.500 m2, 

pelo que de acordo com a alínea a), do número 5, do artigo 3.º, da Portaria 637/2009, de 9 de Junho 

a exploração é considerada uma atividade pecuária de Classe 1.  

Todo o perímetro do terreno afeto à exploração avícola está vedado com vedação composta por rede 

de arame apropriada com cerca de 1,5m de altura, integrando a respetiva barreira sanitária da 

exploração. Em boa parte do perímetro, associada a esta vedação existe uma cortina 

arbórea/arbustiva, que garante o bom isolamento da exploração. 

Sempre que compatível com as condições de prevenção e segurança contra incêndios florestais, 

poderá promover-se algum reforço da cortina arbórea no referido perímetro, especialmente nas 

zonas de contacto com acessos externos à exploração. 

 

5.4. Infraestruturas a Construir 

O presente projeto prevê a construção de um novo pavilhão (pavilhão 6) de 1 piso (50.000 aves), a 

localizar-se no espaço atualmente ocupado pelo armazém de biomassa (entre o pavilhão n.º 

4 e o pavilhão n.º 5), com uma área de 2.070 m2 (115,00 x 18,00 cada um),ampliando a capacidade 

instalada para 168.000 aves (1.008 CN). 

 

Quadro 5.4.1 – Síntese das características do pavilhão 6. 

PAVILHÃO PISOS 
ÁREA DE 

IMPLANTAÇÃO 
(M

2
) 

ÁREA BRUTA DE 

CONSTRUÇÃO 
(M

2
) 

ÁREA ÚTIL 

PRODUÇÃO 

(M
2
) 

PÉ 

DIREITO 

(M) 

CICLOS

/ANO 

CAPACIDADE 

INSTALADA (N.º 
AVES) 

EFETIVO 

6 1 2.070 2.070 2.027,60 3,20 6 50.000 300.000 

Total 2.070 2.070 2.027,60 3,20 6 50.000 300.000 

 

 

                                            
1
 CN – Cabeças Normais de acordo com a definição prevista na alínea e) do Artigo 3.º, e com as tabelas 1 e 2, do Anexo II 

ao REAP 
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5.5. Infraestruturas Finais 

Após a ampliação proposta a Granja Avícola será formada por 6 pavilhões de produção e 

apresentará uma área útil total de produção de 6.784,60 m2. 

No quadro seguinte apresenta-se a síntese final do edificado do projeto existente com a ampliação 

proposta. 

 

Quadro 5.5.1 – Síntese das características de todos os pavilhões e casa de apoio existentes. 

PAVILHÃO PISOS 
ÁREA DE 

IMPLANTAÇÃO 
(M

2
) 

ÁREA BRUTA DE 

CONSTRUÇÃO 
(M

2
) 

ÁREA ÚTIL 

PRODUÇÃO 

(M
2
) 

PÉ 

DIREITO 

(M) 

CICLOS/ 
ANO 

CAPACIDADE 

INSTALADA (N.º 
AVES) 

EFETIVO 

1 
2 1.189,10 2.152,50 

925,70 3,00 6 23.000 138.000 

2 925,70 3,00 6 23.000 138.000 

3 1 
2.068,70 2.068,70 

930,60 3,20 6 23.000 138.000 

4 1 930,60 3,20 6 23.000 138.000 

5 1 1.107,40 1.107,40 1.044,40 3,00 6 26.000 156.000 

6 1 2.070 2.070 2.027,60 3,20 6 50.000 300.000 

Armazém 1 400,80 400,80 --- --- --- --- --- 

Casa de 
apoio 

2 80,00 80,00 --- --- --- --- --- 

TOTAL 6.916,00 7879,40 6.784,60 --- --- 168.000 1.008.000 

 

O quadro seguinte apresenta as características gerais do projeto, com referência específica às áreas 

já existentes e às áreas previstas. 

Quadro 5.5.2 - Características gerais do projeto. 

Características gerais da proposta 
Existente Proposto 

uni[m
2
] [m³] uni[m

2
] [m³] 

Área do terreno 59.322,60 m² 59.322,60 m² 

Área de implantação dos prédios 4.846,00 m² 6916,00 m² 

Área descoberta 9,40 m² 52.406,60 m² 

Área bruta de construção total 5.809,40 m² 7879,40 m² 

- Pavilhão 1 962,40 m² 962,40 m² 

- Pavilhão 2 1.189,10 m² 1.189,10 m² 

- Pavilhão 3 e 4 2.068,70 m² 2.068,70 m² 

- Pavilhão 5 1.107,40 m² 1.107,40 m² 

- Armazém Biomassa 400,80 m² 400,80 m² 

- Casa de apoio 80,00 m² 80,00 m² 

- Pavilhão 6 -- 2.070,00 m² 
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Características gerais da proposta Existente Proposto 

Volumetria da reconstrução 17.601,00 m³ 24225,00 m³ 

Cércea máxima (Pavilhão 1 e 2) 5,30 m 7,52 m 

Pisos acima da cota de soleira (Pavilhão 1 e 2) - - 

Pisos abaixo da cota de soleira - - 

Uso Aviário Aviário 

Área útil produção 4.757,00 m² 6.784,60 m² 

Índice de construção ou ocupação do solo 0.097 0.133 

 

5.6. Processo produtivo 

Este núcleo de produção totalizará assim uma área total para produção de 6.784,60 m2, com 

capacidade instalada total de 168.000 aves. 

Previsão das produções anuais 

Atendendo à capacidade instalada, aos ciclos produtivos esperados (6 ciclos) e à mortalidade 

acumulada em cada ciclo os dados técnicos da exploração são os seguintes: 

Área útil de produção (total): 6.784,60 m2  

Densidade de aves: 25 aves por m2 (33kg.pv/m2) – peso médio vivo de 1,35kg 

Capacidade instalada (n.º aves): 168.000 aves 

Idade útil de exploração: 34 dias 

Produção média anual: 987.840 frangos em espécie 

Produção por ciclo ou bando: 164.640 frangos em espécie 

Período de vazio sanitário entre cada ciclo de produção: 21 dias 

 

Maneio/Criação 

Em média serão efetuados seis ciclos produtivos em cada ano, com a duração média de 34 dias 

cada ciclo, em regime de produção integrada. As aves são enviadas para o matadouro do integrador 

após cada ciclo produtivo. As aves dão entrada e saída em simultâneo, para cada pavilhão, 

praticando a técnica “tudo dentro, tudo fora”.  

Cada ciclo inicia-se com a preparação dos pavilhões de acordo com o procedimento que a seguir se 

apresenta, findo o qual as aves, com cerca de um dia (aves do dia), dão entrada nos pavilhões onde 
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permanecem até ao final do ciclo, sendo criadas de acordo com os princípios técnicos expressos no 

Manual das Boas Práticas para a Criação de Aves: 

1. Transporte e espalhamento do material de cama (Biomassa – serrim e/ou aparas de madeira) 

para o interior dos pavilhões; 

2. Colocação dos bebedouros; 

3. Colocação dos termómetros; 

4. Acionamento do sistema de comedouros automático;  

5. Verificação do funcionamento de todos os sistemas e regulação da temperatura.  

A alimentação é efetuada por linhas de comedouros automáticos, abastecidos por silos de 

armazenamento de ração contíguos aos pavilhões (um por pavilhão). O abeberamento é garantido 

por bebedouros de pipeta. 

A iluminação dos pavilhões é assegurada pela existência de janelas em ambas as paredes laterais 

dos pavilhões e através de lâmpadas fluorescentes que são acionadas quando a iluminação natural 

não é suficiente. 

Sistema de regulação da temperatura  

É fundamental manter uma temperatura adequada no interior dos pavilhões de forma a otimizar o 

processo metabólico das aves e, por consequência, o processo produtivo.  

Neste intuito, existem nas paredes laterais janelas de tela de lona verticais, cuja abertura é regulada 

em função das necessidades de ventilação no interior dos pavilhões e são auxiliadas por ventiladores 

axiais de parede para ventilação forçada. Estas são protegidas por redes de malha de modo a 

impedir o acesso de outras aves e/ou animais. 

O aquecimento das instalações é efetuado com recurso a caldeiras de biomassa (1 por pavilhão) 

com potência inferior a 100 kW térmicos de modo a atingir a zona de conforto térmico das aves em 

função da idade das mesmas e de modo a otimizar o processo metabólico. 

 

Desinfeção e limpeza dos pavilhões 

Após cada ciclo produtivo, os pavilhões são limpos a seco e no final lavados e desinfetados, de 

acordo com o procedimento que a seguir se descreve, seguindo-se um período de vazio sanitário, 

por períodos de aproximadamente duas semanas: 

1. Esvaziamento das tremonhas e comedouros; 

2. Remoção a seco do estrume avícola (camas de aves e dejetos) e varrimento; 

3. Lavagem com recurso a equipamento de alta pressão; 

4. Limpeza do sistema de condução de água; 
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5. Desinfeção das instalações com auxílio de equipamento de pulverização. Nesta operação 

utilizam-se diferentes desinfetantes (em alternância) com o objetivo de evitar o 

desenvolvimento de resistências; 

6. Desinsetização, realizada no período de Primavera e Verão; 

7. Esvaziamento dos silos, caso se verifique a existência de sobras de ração, e lavagem e/ou 

fumigação dos mesmos para prevenir o aparecimento de micotoxicoses. 

Refira-se ainda que na antecâmara de cada pavilhão, através da qual é efetuado o acesso ao 

interior, existe um pedilúvio para desinfeção do calçado, sempre que são efetuados acessos de/e 

para o interior dos pavilhões. 

Monitorização 

Durante todo o ciclo as criações são sujeitas à inspeção periódica de diversos parâmetros no intuito 

de assegurar o melhor desempenho do processo produtivo. Por conseguinte, são inspecionadas com 

regularidade as infraestruturas e o respetivo funcionamento bem como os comedouros e 

bebedouros. Estas operações são efetuadas pelo funcionário da instalação que verifica 

frequentemente o peso e a mortalidade das criações para avaliar o estado de desenvolvimento das 

aves que, na eventualidade de ocorrência de qualquer anomalia no bando, são imediatamente 

comunicadas ao assistente técnico e ao médico veterinário responsável para avaliar se há 

necessidade de efetuar algum tratamento e qual o tratamento mais indicado. 

Mortalidade 

As criações de frango de engorda apresentam, regra geral, mortalidades baixas, ocorrendo, 

maioritariamente, nos primeiros dias do ciclo produtivo. Estima-se uma mortalidade acumulada 

máxima (desde o inicio até ao final do ciclo) em cerca de 2% do total do bando. Os cadáveres de 

aves são recolhidos diariamente e colocados numa arca frigorífica e, posteriormente, enviados para a 

Unidade de Transformação de Subprodutos (UTS) da Savinor – Sociedade Avícola do Norte, S.A., 

sita em Covelas, Trofa. 

Tratamentos fitossanitários 

Sem prejuízo de tratamentos pontuais e extraordinários, administrados normalmente através da 

ração de alimento, as criações são as sujeitas a um maneio sanitário que consiste num programa de 

vacinação. As vacinas são administradas através da água para abeberamento. 

Todos os medicamentos veterinários e vacinas são armazenados na instalação da Avicasal 

(empresa integradora do mesmo grupo) e quando necessário são levados pela responsável técnica 

de gestão de produção, para administração imediata. Não obstante, existe na exploração um espaço 

dedicado para armazenamento temporário de medicamentos, a saber um armário fechado incluindo 

uma prateleira devidamente identificada para “medicamentos não conformes”, situado na casa de 
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habitação existente. As vacinas sempre que necessário são armazenadas num frigorífico situado na 

mesma casa de habitação desta exploração. Assim, salvaguardam-se as adequadas condições para 

armazenamento interno de medicamentos e vacinas na exploração. 

Sucintamente o ciclo produtivo pode ser esquematizado de acordo com o fluxograma seguinte:  

 

Figura 5.6.1 – Fluxograma do processo produtivo da actividade avícola. 

 

No fim de cada ciclo, é feita a limpeza com retirada das camas, lavagem e desinfeção da área de 

produção e respetivos equipamentos, seguindo-se um vazio sanitário de 21 dias, até à entrada de 

novo bando. Neste plano de produção estão previstos 6 ciclos de produção anuais. 

A exploração implica a alimentação e abeberamento das aves, iluminação e climatização do 

pavilhão, a que se associam consumos de ração, água e energia. Ao longo do ciclo ocorre a 

produção de subprodutos, decorrentes da morte de aves e camas de aves com dejetos sendo estes 

últimos retirados apenas no final do ciclo produtivo. As aves mortas são retiradas diariamente pelos 

colaboradores da exploração e armazenadas em arca congeladora, sendo posteriormente 

Preparação dos pavilhões 

Receção de aves do dia 

Maneio/Criação 

• Abeberamento 

• Ração 

• Tratamentos  fitossanitários 

Apanha 

Expedição 

Lavagem e desinfeção  dos pavilhões 

Vazio sanitário 

Monitorização 

• Controlo veterinário 

• Rastreabilidade 

• Controlo técnico dos bandos 
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encaminhadas para uma Unidade de Transformação de Subprodutos, devidamente licenciada, para 

adequado processamento. 

5.7. Infraestruturas Básicas e águas residuais 

Na exploração, utiliza-se em termos energéticos eletricidade, biomassa e gasóleo: 

Eletricidade – abastecimento dos autómatos de alimentação, abeberamento, ventilação e 

nebulização, para além da iluminação da Exploração, prevendo-se um consumo anual de 181.500 

kWh; 

Biomassa (serrim e estilha) – consumo de 806,4 ton/ano para abastecimento das caldeiras de 

aquecimento das áreas produtivas; 

Gasóleo – gerador de emergência. Valor anual não estimado. 

O abastecimento de água ao Núcleo de Produção faz-se por meio de captação num furo existente 

na instalação. A água é encaminhada através de tubagem em PVC para 1 reservatório. Deste a água 

é encaminhada por meio de tubagem PVC para os pavilhões onde é fornecida aos sistemas de 

abeberamento de cada pavilhão.  

Estima-se um consumo anual na ordem dos 9.154,35 m3 por ano, sendo que 98% do consumo 

corresponde ao abeberamento das aves. Em termos de tratamento, a água será objeto de 

desinfeção. 

As necessidades de água para abeberamento das aves estimam-se aproximadamente em 24,72 

m3/dia e cerca de 0,08 m3/dia para consumo humano e, ainda, cerca de 81,42 m3/ano para lavagens 

dos pavilhões e cerca de 33 m3/ano para “outros” (sistema de nebulização dos pavilhões e aro de 

desinfeção).  

O consumo total anual, foi estimado em 9.155 m3 que corresponde a um consumo médio mensal de 

763 m3 e diário de 25 m3.  

A produção estimada de águas residuais (provenientes da lavagem) será de 81,42 m3/ano, e a 

produção estimada de águas residuais domésticas (instalações sanitárias) será de 12,82 m3/ano. 

As águas residuais produzidas (provenientes da lavagem) na instalação serão conduzidas para fossa 

séptica estanque, onde são sujeitas a retenção e em seguida serão encaminhadas para valorização 

agrícola por terceiros. Relativamente às águas residuais produzidas no edifício administrativo e 

instalações sanitárias, estas são conduzidas para outra fossa séptica estanque e serão recolhidas e 

encaminhadas para ETAR municipal.  

A descarga das águas residuais tratadas deverá obedecer aos requisitos de qualidade definidos por 

lei, em cumprimento dos valores limites de emissão. 
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Importa ainda referir que a produção de águas residuais, será esporádica para as águas de lavagem, 

ocorrendo apenas 6 vezes por ano, coincidindo com a saída dos bandos, e a fossa séptica está 

devidamente dimensionada para o adequado tratamento das mesmas. 

O mesmo se passará com a fossa séptica das instalações sanitárias, prevendo-se uma produção de 

baixo volume, uma vez que se verifica atualmente apenas a existência de dois postos de trabalho. 

Fossa ED1 

Fossa séptica bicompartimentada estanque afeta ao Núcleo de Produção para receção das águas 

residuais provenientes das lavagens dos pavilhões, com a capacidade útil de 42 m3. A utilização de 

cada pavilhão é individualizada, pelo que não se prevê a lavagem simultânea de pavilhões, 

permitindo assim a partilha da fossa séptica. 

Fossa ED2 

Fossa séptica estanque junto às instalações sanitárias do bloco dos Pavilhões 3 e 4 do Núcleo de 

Produção, para receção e armazenamento temporário de águas residuais domésticas provenientes 

das instalações sanitárias. Esta fossa tem a capacidade mínima de 6,0 m3. 

Fossa ED3 

Fossa séptica estanque do filtro sanitário a construir no topo do edifício dos aviários 1 e 2 do Núcleo 

de Produção, para receção e armazenamento temporário de águas residuais domésticas 

provenientes das instalações sanitárias e balneário. Esta fossa tem a capacidade mínima de 6,0 m3. 

Fossa ES1 

Fossa séptica com poço absorvente junto à casa de habitação, para receção e armazenamento 

temporário de águas residuais domésticas da mesma. Esta fossa tem a capacidade mínima de 6,0 

m3. 

 

5.8. Matérias-primas e Subsidiárias 

É administrada às aves uma mistura de alimentos compostos, pré-fabricada, que chega à instalação 

através de camiões cisternas e depois transposta para os silos de cada pavilhão. A ração é fornecida 

pela empresa externa e é administrada em função da idade das aves: 

 Dos 0 aos 14 dias: A-104; 

 Dos 15 dias a 2 a 3 dias anteriores ao abate: A-115; 

 2 a 3 últimos dias da criação: A-116. 
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De acordo com as tipologias das quantidades consumidas em cada dia do ciclo, pode estimar-se que 

sejam consumidas anualmente cerca de 3.242 ton de mistura de alimentos compostos para 

alimentação das aves. 

Nos pavilhões 1 a 4, junto a cada pavilhão existe 1 silo de 12 ton de ração para abastecimento das 

respetivas áreas produtivas. Nos pavilhões 5 e 6 (previsto) existirão 2 silos de 12 ton e 15 ton 

respetivamente. Globalmente, o armazenamento de ração será feito assim em 8 silos metálicos (6 

silos de 12t e 2 silos de 15t) de capacidade, situados junto de cada pavilhão, totalizando 102 ton.  

O fornecimento de ração a cada área produtiva faz-se a partir dos silos por meio de tubagem 

dedicada aos sistemas de alimentação no interior de cada pavilhão. 

 

5.9. Resíduos e Subprodutos 

No Quadro 5.9.1. apresentam-se os subprodutos gerados no estabelecimento e respetiva gestão. 

 

Quadro 5.9.1 – Gestão de Subprodutos produzidos no estabelecimento. 

CAT. DESIGNAÇÃO 
QUANT./ 

ANO 
QUANT./ 
BANDO 

DESTINO TRANSPORTE 
LOCAL DE 

ARMAZENAMENTO 

TEMPORÁRIO 

2 
Estrume (camas 

de aves) 
751,17 ton 125,19 ton Euroguano Euroguano Não aplicável 

2 
Chorume (águas 

de lavagem) 
81,42 m

3
 13,57 m

3
 Terceiros Terceiros 

ED1: Fossa séptica 
estanque com 

capacidade para 42m
3 

2 Aves mortas 5,04 ton 0,84 ton Savinor Savinor 
Próprio (arca 
congeladora) 

 

O estrume e o chorume, considerados como Subprodutos de Origem Animal de Categoria 2 têm 

como destino unidade técnica de gestão de efluentes pecuários externa (Euroguano) (Anexo 

Documental – Anexo 4), e valorização agrícola por terceiros, respetivamente. 

Relativamente ao chorume este permanece na fossa por um período mínimo de 60 dias período após 

o qual é utilizado em fertirrigação, ou seja, valorização agrícola por terceiros. 

Em matéria de cadáveres de aves prevêem-se que ocorram cerca de 3.360 óbitos por bando, ou 

cerca de 0,84 t/bando. Estes são recolhidos diariamente e o seu armazenamento temporário é 

efetuado numa arca congeladora sendo, posteriormente, encaminhado para a Unidade de 
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Transformação de Subprodutos (UTS) da Savinor – Sociedade Avícola do Norte, S.A., sita em 

Covelas, Trofa, através de viaturas externas, devidamente autorizadas, sendo preenchidas as guias 

de acompanhamento de subprodutos de origem animal ou guias de transporte, conforme legalmente 

aplicável (Anexo Documental – Anexo 5). 

No Quadro 5.9.2. apresentam-se os resíduos gerados no estabelecimento e respetiva gestão. 

 

Quadro 5.9.2 – Gestão de Resíduos produzidos no estabelecimento. 

Código 

LER 
Designação Origem Quantidade Unidade Destino final 

10 01 01 
Cinzas, escórias e poeiras 

de caldeiras 

Caldeiras de 

aquecimento 
2,8 ton/ano Nutrofertil 

15 01 06 

Embalagens PUV’s e MV’s 

Cuidados veterinários 0,02 ton/ano Avicasal Embalagens de vidro de 

PUV’s e MV’s 

15 01 10(*) 

Produtos de Uso 

Veterinário com efeito 

Biocida 

Desinfeção dos pavilhões 

e veículos 
0,02 ton/ano Avicasal 

15 02 03 
Resíduos de vestuário de 

proteção 
Áreas produtivas 0,002 ton/ano Planalto Beirão 

20 01 21(*) Lâmpadas fluorescentes Iluminação do pavilhão 0,002 ton/ano Avicasal 

20 01 01 Papel e cartão 
Instalações 

complementares da 

exploração 
0,702 

ton/ano Planalto Beirão 

20 01 02 Vidro ton/ano Planalto Beirão 

20 01 39 Plásticos ton/ano Planalto Beirão 

20 03 01 

Outros resíduos urbanos e 

equiparados, incluindo 

mistura de resíduos 

Instalações 

complementares da 

exploração 

ton/ano Planalto Beirão 

 

No topo sul do edifício dos pavilhões 1 e 2, foi segregada uma área dedicada para o armazenamento 

temporário dos resíduos produzidos, sendo utilizados contentores dedicados por resíduo. Para os 

cadáveres existe já uma arca congeladora. 

O regime laboral da empresa é de um só turno, das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00 horas (2.ª 

a 6.ª feira). A empresa dispõe atualmente de 2 trabalhadores. 

 

Quadro 5.9.3 – Colaboradores da empresa e sua distribuição. 

Período Descrição 
Turno 

H M Total 

Dias da semana Período 9h às 18h  
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Período Descrição 
Turno 

H M Total 

(13h-14h almoço) 

N.º Horas 8 

Administrativos 0 0 0 

Fabris 1 1 2 

Outros 0 0 0 

 

5.10. Tráfego Gerado 

A Granja Avícola origina a circulação de veículos pesados nas redes viárias locais de acesso à 

Exploração. No Quadro 5.10.1 apresenta-se o resumo do tráfego previsto e o número total de 

veículos pesados associados para provimento das necessidades gerais da exploração. Globalmente, 

estima-se que esta exploração gerará um total de cerca de 443 veículos pesados por ano, com uma 

média aproximada de 8,5 veículos pesados por semana. 

 

Quadro 5.10.1 – Resumo do tráfego de veículos pesados gerados pelo Projeto. 

Atividades Previsão do n.º veículos pesados/ano 

Entradas de matérias-primas: ração, material de camas e aquecimento 267 

Entradas e saídas de aves 129 

Saídas de resíduos e subprodutos 37 

Outros (esporádicos) 10 

Total 443 

 

5.11. Ações de Projeto consideradas 

Fase de construção: 

O presente projeto implica a ampliação da referida exploração com a construção de um novo 

pavilhão de produção avícola (pavilhão 6), composto por 1 piso e a relocalização do armazém de 

biomassa, atualmente existente. 

Prevê-se que esta intervenção ocorra entre o 2.º semestre de 2018 e o 1.º semestre de 2019, ainda 

que com caráter indicativo, e que tenha uma duração aproximada de 6 meses. 

Fase de exploração: 
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Para a fase de exploração a avaliação será feita para toda a exploração, integrando as seguintes 

intervenções: 

 Circulação de veículos ligeiros e pesados – entrada e saída de pessoas, matérias-primas e 

produtos; 

 Trasfega de matérias-primas; 

 Sistemas de ventilação dos pavilhões; 

 Produção, recolha e tratamento de dejetos de aves e aves mortas; 

 Limpeza e manutenção, a seco, dos pavilhões; 

 Lavagem dos pavilhões. 

A duração da fase de exploração é de longa duração, na ordem de décadas considerando que: 

 A evolução desta empresa tem vindo a apontar para um crescimento gradual e 

economicamente sustentado, assente na modernização das instalações e equipamentos; 

 A atividade desenvolvida, por estar ligada à área alimentar, ou seja, ser um bem de primeira 

necessidade, faz prever a sua perpetuação por tempo indeterminado. 

Fase de desativação: 

Para a fase de desativação a avaliação será feita para toda a exploração, integrando as seguintes 

intervenções: 

 Desmantelamento dos pavilhões e de outras unidades edificadas;  

 Desmantelamento de armazenamento temporário de efluentes pecuários; 

 Remoção de equipamentos;  

 Circulação de veículos ligeiros e pesados; 

 Produção e gestão de resíduos; 

 Dar destino adequado a equipamentos das várias unidades existentes e de apoio à atividade. 

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 a avaliação ser ponderada 

caso a caso, em função do tipo de projeto, localização e horizonte de vida útil do mesmo, conforme 

nos diz a prática. 

Assim no capítulo 7.2 do EIA, será avaliada esta fase. No entanto esta avaliação será genérica, 

tendo como âmbito a longa duração deste projeto. 
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6. CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE ATUAL 

Como já foi amplamente afirmado atrás, a caracterização da situação de referência/atual, a nível dos 

vários descritores ambientais, reportar-se-á essencialmente à fase de exploração do projeto, pelo 

facto deste estabelecimento se encontrar em funcionamento e laboração, sem prejuízo de uma 

avaliação da fase de construção para os novos elementos construídos propostos. 

Na análise específica será tratado o conjunto de descritores correspondentes aos elementos 

ambientais mais relevantes, considerando o local de inserção do projeto e a sua tipologia e tendo em 

vista uma abordagem multidisciplinar e integrada das matérias de ambiente e ordenamento do 

território. 

Assim, os fatores ambientais analisados são:  

 Geologia e geomorfologia;  

 Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos; 

 Solos e Uso do Solo;  

 Ordenamento do Território; 

 Fatores Biológicos e Ecológicos;  

 Paisagem;  

 Qualidade do Ar; 

 Ambiente Sonoro;  

 População e Socioeconomia;  

 Património Cultural e Arqueologia. 

 

 

Relativamente aos novos fatores ambientais importa referir que a alteração legal decorrente do 

Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de Dezembro não altera o âmbito do trabalho já realizado. Com 

efeito, as novas matérias referidas no artigo 5.º do diploma supramencionado, são a saúde humana e 

as alterações climáticas: 

1. Em termos de saúde humana, não há qualquer interferência, nem esta é uma matéria relevante 

para o projeto em avaliação, considerando a inexistência de ocupação humana próxima, tendo sido 

analisadas interações específicas em termos de ruído, ar, água e sociais, nos respetivos fatores 

ambientais abordados no EIA; 
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2. Em termos de clima e alterações climáticas, tal não tem aplicação a um projeto localizado (e já 

existente) como o em apreço, não sendo matéria relevante, sendo que esta atividade e o presente 

projeto contemplam MTD’s específicas para a gestão de energia, designadamente ao nível do uso de 

biomassa (recurso endógeno e renovável) de aquecimento e gestão racional de energia através de 

programa de gestão automatizada do ambiente interno das áreas produtivas; 

3. Todas as demais referências naquele articulado foram contempladas nos fatores ambientais 

abordados no EIA. 

 

Importa ainda referir que o Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de Dezembro, faz depender de cada 

caso específico a necessidade, ou não, de serem analisados os novos fatores ambientais 

estipulados, balizando a análise, somente, nos fatores suscetíveis de serem afetados pelo projeto de 

forma significativa: 

- São objetivos da AIA, de acordo com a alínea a) do artigo 5.º “Identificar, descrever e avaliar, de 

forma integrada, em função de cada caso particular, os possíveis impactes ambientais 

significativos (…)”  

- De acordo com o n.º 4 do Anexo V (Conteúdo Mínimo do EIA), “Descrição dos fatores suscetíveis 

de serem significativamente afetados pelo projeto, nomeadamente a população e a saúde 

humana, a biodiversidade, o território, o solo, a água, o ar, a paisagem, o clima, incluindo as 

alterações climáticas, os bens materiais, o património cultural, incluindo os aspetos arquitetónicos e 

arqueológicos e a paisagem, bem como a interação entre os fatores mencionados”. 

Neste contexto, consideram-se adequados ao projeto em apreço os fatores ambientais definidos no 

presente EIA. 

 

Segue-se a descrição que suporta a caracterização da situação de referência/atual, a nível dos 

vários fatores ambientais.  

 

6.1. ANÁLISE ESPECÍFICA POR FATOR AMBIENTAL 

6.1.1. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

Metodologia 

A caracterização geológica que se apresenta de seguida baseou-se na análise da Carta Geológica 

de Portugal Continental à escala 1:1 000 000, a Carta Geológica produzida no PGBH Vouga, 

Mondego e Lis de 2011 e que teve por base a Carta Geológica de Portugal 1:500 000, e a Carta 
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Geológica de Portugal 17-A Viseu, na escala 1:50 000, publicadas pelos Serviços Geológicos de 

Portugal. Complementou-se este estudo com outros elementos bibliográficos considerados 

relevantes. 

Enquadramento Geológico Regional 

Portugal Continental é formado por três grandes unidades geológicas, o Maciço Hespérico, as Orlas 

meso-cenozóicas e as Bacias do Tejo e do Sado. O Maciço Hespérico (ou Maciço Antigo) é a 

unidade mais antiga e ocupa grande parte da região ocidental da Península Ibérica. É constituído por 

formações ante-mesozóicas, onde predominam as rochas graníticas e xistentas. Este Maciço, de 

orogenia hercínica, foi acompanhado por metamorfismo regional, e reparte-se por dois domínios, a 

Zona de Ossa-Morena e a Zona Centro-Ibérica, entre os quais se formou uma bacia sedimentar 

continental permo-carbónica (Ribeiro et al, 1979). O continente edificado pela orogenia hercínica, foi 

durante algum tempo sujeito a erosão intensa, que originou importantes depósitos continentais. Na 

Orla Meridional esses depósitos constituem uma série gresosa espessa, com alternâncias de grés e 

margas, contendo algumas bancadas dolomíticas. Na Orla Ocidental, a mesma formação 

compreende uma série gresoso-conglomerática, com leitos argilosos e alguns fósseis vegetais, 

alternantes com calcários com fósseis animais. 

A área em estudo localiza-se, do ponto de vista morfo-estrutural, na Zona Centro-Ibérica do Quadro 

das Divisões Paleogeográficas da Península Ibérica (Godinho,2010). Um dos traços fundamentais 

desta zona é a grande extensão ocupada por rochas granitóides e por metassedimentos de uma 

unidade designada por Supergrupo Dúrico-Beirão, ou Complexo Xisto-Grauváquico das Beiras. Este 

supergrupo subdivide-se no Grupo do Douro e o Grupo das Beiras, cada um deles constituído por 

várias formações (Almeida, 2000). 

A área correspondente à Carta 17-A Viseu compreende essencialmente formações graníticas de 

idade hercínica, metassedimentos do Neoproterozóico-Paleozóico, depósitos de cobertura plio-

plistocénicos e aluviões actuais, estando estes essencialmente ligados aos grandes rios que cortam 

a região: Vouga, Paiva e Dão. 

 

Enquadramento Geológico Local 

O local em estudo está situado em terrenos formados pelo Complexo Xisto-Grauváquico (CXG) e por 

rochas granitóides. A carta geológica de Portugal 1:500.000 identifica as formações rochosas locais 

como “Formação de Rosmaninhal (subdivisão do Grupo das Beiras do CXG): turbiditos finos e 

conglomerados” e “Granito de duas micas, indiferenciado, sintectónico” (Anexo Cartográfico - Peça 

Desenhada n.º 4). As rochas magmáticas integram dois tipos principais – granitóides, e os filões e 

massas.  
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Litologia e Litoestratigrafia 

A carta geológica 17-A Viseu indica-nos que as rochas graníticas localizadas na área em estudo 

correspondem ao grupo de Granitóides Hercínicos, categoria tardi a pós-tectónicos, relativamente à 

3ª fase de deformação hercínica. Seguindo a classificação proposta por Ferreira et al. (1987), em 

função da composição mineralógica, dentro desta categoria são ainda considerados dois grupos: o 

grupo dos que têm duas micas e dos que têm plagioclase cálcica. As fácies tardi a pós-tectónicas 

dos granitóides com duas micas apresentam deformação menos acentuada que os sintectónicos e, 

embora expressem condicionamento ao alinhamento geral, intersectam as estruturas definidas pelas 

fácies deste. 

 

Figura 6.1.1.1 - Extrato da Folha 17-A Viseu, à escala 1/50.000, da Carta Geológica de Portugal (sem escala).  

 

O granito representado na nossa área em estudo é o “Granitóide de duas micas – Granito de 

Abraveses; Granito de Portela; Granito de Vila Pouca”: 

- granito moscovítico-biotítico de grão médio com turmalina (Granito de Abraveses); 

- granito moscovítico com deformação (Granito de Vila Pouca); 

- granito de grão fino com quartzo globular (Granito de Portela). 
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O granito de Abraveses é uma extensa mancha onde assentam várias povoações como Queirã, 

Carvalhal do Estanho, S. Cosmado e Abraveses. É porfiróide, de grão médio a grosseiro, 

essencialmente moscovítico, com tendência a constituir agregados. A turmalina é abundante e a 

biotite muito escassa. Os megacristais são normalmente de cor rósea, a deformação é geralmente 

moderada, segundo orientação regional N 45º W. Inclui alguns encraves de granitos de grão fino 

moscovítico-biotíticos com megacristais feldspáticos induzidos e os contactos são frequentemente 

angulosos. 

Os granitos de Portela e Vila Pouca são fácies associadas ao de Abraveses. O de Portela é o que se 

encontra mais próximo da nossa área em estudo. É um granito de grão mais fino que o de 

Abraveses, moscovítico, com turmalina abundante e biotite muito escassa. Tem textura homogénea 

e deformação pouco evidente. São frequentes encraves de granitos mais finos, por vezes de 

dimensão métrica. 

Geomorfologia 

Do ponto de vista geomorfológico, a área em estudo encontra-se numa zona de topografia madura, 

modelada em sucessivos ciclos erosivos. Distinguem-se três sectores: a noroeste estende-se uma 

parte da bacia hidrográfica do Vouga, que flui numa área claramente deprimida; a oeste ergue-se a 

serra do Caramulo, uma imponente escarpa com pequenos degraus retilíneos, com desníveis de 

mais de 700 m; a este da falha do Caramulo estende-se a plataforma do Mondego, balançada para 

sudoeste, de encontro à escarpa da falha de Penacova, em que a do Caramulo se integra. A área de 

Vouzela é uma área manifestamente deprimida no contexto do relevo circulante (Godinho, 2010). 

À escala local o projeto situa-se próximo da cota dos 500m e a morfologia é muito condicionada pela 

erosão, e esta é influenciada pela constituição das rochas e densidade da rede de diaclases. Nos 

granitos produziram-se geralmente blocos de dimensão e rugosidade diversificada, e solos de 

constituição, granulometria, evolução e cor variáveis. Há locais em que a superfície topográfica é 

coberta por blocos com disposição caótica e o solo são pequenas nesgas entre os blocos. Há uma 

tendência para que da erosão dos granitos porfiróides grosseiros se originem grandes blocos, e dos 

granitos finos pequenos blocos. 

 

Tectónica e Neotectónica 

Tectónica 

Do ponto de vista tectónico, a carta 17-A Viseu pertence à Zona Centro-Ibérica. Uma característica 

desta zona é a ocorrência de numerosas dobras, geralmente sinclinais, alongadas segundo a direção 

NW-SE onde, assentando em discordância angular sobre o Supergrupo Dúrico-Beirão, ocorrem 

espessas bancadas de quartzitos, seguidas de sequências essencialmente xistentas (Almeida, 
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2000). As rochas magmáticas são intersetadas por numerosas falhas e filões. De acordo com Ribeiro 

et al (1979), distinguem-se dois episódios de fracturação: no primeiro houve uma compressão 

máxima que originou dois sistemas de desligamentos conjugados, e no segundo a compressão E-W 

afetou sobretudo o bordo ocidental do maciço. As falhas que afetam o soco hercínico sofreram vários 

episódios de reativação, podendo algumas delas permanecer ativas. 

A área de Viseu é fortemente marcada por ocorrências de granitóides hercínicos que induziram 

recristalização metamórfica de alto grau nas sequências metamórficas previamente afetadas pelo 

metamorfismo regional (Godinho, 2010). Neste sector da carta geológica 17-A as evidências de forte 

metamorfismo de contacto, com a formação de auréolas de contacto em redor das intrusões 

graníticas, apagaram as evidências do metamorfismo regional. As isógradas (linha que une os 

pontos afetados pelo mesmo grau de um fenómeno de metamorfismo) não estão orientadas, estando 

dependentes das intrusões dos granitóides da zona de cisalhamento do Sulco Carbonífero Dúrico 

Beirão, que se estende desde o litoral, até à região norte da carta 17-A Viseu. 

 

 

Figura 6.1.1.2 - Enquadramento estrutural da carta de Viseu no contexto geodinâmico regional. 

 

A maior parte das estruturas tectónicas tem expressão geomorfológica, condicionando a rede 

hidrográfica da região, destacando-se a falha do Caramulo, que condicionou a movimentação vertical 

dos blocos, provavelmente de idade alpina, que deu origem à serra. Esta estrutura terá tido 

reactivações sucessivas, salientando a movimentação horizontal esquerda ocorrida provavelmente 

em tempos tardi-hercínicos. 

Neotectónica 

O território português localiza-se junto ao cruzamento de uma margem continental orientada N-S e 

uma fronteira de placas orientada E-W, a zona de fratura Açores-Gibraltar. Este ambiente geológico 

é responsável por atividades neotectónicas e sísmicas significativas. 
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Considera-se a Neotectónica como o estudo da atividade tectónica ocorrida nos últimos 2 milhões de 

anos (aproximadamente o período Quaternário), e denominam-se ativas todas as estruturas 

geológicas com evidências de movimentação naquele período. 

As descontinuidades crustais foram reativadas com diferentes estilos tectónicos, conforme a sua 

orientação e tensões, de modo que as falhas ativas em Portugal compreendem 3 tipos (Cabral, 

1995): 

- Falhas com uma componente predominante de movimentação inversa, de orientação NE-SW e 

ENE-WSW, no interior do território, como as que limitam a Cordilheira Central; 

- Falhas com movimentos de desligamento, orientados NNE-SSW, interpretadas como falhas de 

desligamento esquerdo no Quaternário; 

- Falhas com movimentação normal, mais raras, próximas do litoral ocidental, orientadas NW-SE e 

WNW-ESE (nomeadamente falhas submeridianas localizadas a E de Coimbra). 

Os dados de neotectónica recolhidos estimaram taxas de atividade de algumas falhas ativas, 

obtendo-se velocidades de deslocamento entre 0,01 e 0,5 mm/ano, nos últimos 2 Ma, o que 

corresponde a um grau de atividade baixo. 

A próxima figura apresenta o mapa de risco sísmico. A área em estudo está situada na zona de risco 

sísmico baixo a moderado.  
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Figura 6.1.1.3 - Carta de zonamento do risco sísmico (RSAEEP); Carta de intensidade sísmica; Carta de isossistas máximas, para o 
território do Continente (adaptado de Atlas do Ambiente). 

 

Recursos Minerais 

Na área em estudo são dominantes as rochas graníticas, que foram largamente utilizadas pelo 

Homem desde a sua instalação na região, bem como das inúmeras pedreiras onde ainda hoje os 

granitos são explorados. São também conhecidas as potencialidades mineiras da região, 

nomeadamente em minerais metálicos (Godinho, 2010). Sucintamente, os principais recursos 

geológicos da área abrangida pela carta 17-A Viseu, são: 

- Recursos minerais de estanho e volfrâmio – geralmente associados ao contacto entre os granitos e 

os metassedimentos, ocorrendo em filões quartzosos ou pegmatitos, cuja exploração tem interesse 

para a indústria cerâmica; 

- Recursos minerais de urânio – muitas das mineralizações já estão esgotados, relacionadas com 

fenómenos tectónicos e metalogénicos tardios que afetaram os granitos calco-alcalinos pós-

tectónicos; 

- Recursos minerais de quartzo e feldspato – correspondem a filões de quartzo e filões e massas 

pegmatíticas, ligados à indústria cerâmica; 

- Recursos minerais de caulino - ligado à indústria cerâmica; 

- Ocorrência de pedreiras – exploração de granitos para fins industriais e ornamentais, que ocorrem 

essencialmente em fácies graníticas de grão fino a médio; 

- Ocorrência de recursos hidrogeológicos e geotérmicos – ocorrências de nascentes de águas 

minerais naturais com características de águas hipertermais. 

 

Na pesquisa efetuada na base de dados SIORMINP (Sistema de Informação de Ocorrências e 

Recursos Minerais Portugueses) na área de estudo não foram encontradas ocorrências de recursos 

minerais, estando as ocorrências mais próximas a cerca de 4 km. 

Consultando a base de dados CERAM (Matéria Primas Minerais com Utilização na Indústria 

Cerâmica), na área de estudo não há qualquer exploração. Analisou-se também a presença de 

Geossítios (sítios com interesse geológico), e constatou-se que não existe nenhuma ocorrência de 

elementos geológicos e geomorfológicos com valor patrimonial ou interesse científico. 

Hidrogeologia 

A carta geológica 17-A Viseu insere-se numa zona aplanada, com pendor para sudoeste. A 

superfície de aplanação é cortada por inúmeras linhas de água, e termina a oeste da carta, de 
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encontro a uma escarpa da falha de Penacova, que constitui a vertente oriental da Serra do 

Caramulo. Esta zona está inserida nas bacias hidrográficas dos rios Vouga e Dão, estando a maior 

parte da carta 17-A incluída na bacia hidrográfica do rio Dão, que é uma bacia caracterizada por uma 

superfície de aplanação granítica (Godinho, 2010). 

O Maciço Antigo é a unidade geológica que ocupa a maior extensão em Portugal, sendo constituído 

essencialmente por rochas eruptivas e metassedimentares. As litologias associadas a estas rochas 

são designadas pelos hidrogeólogos por rochas cristalinas ou rochas duras, ou rochas fraturadas ou 

fissuradas. São materiais com fraca aptidão hidrogeológica e pobres em recursos hídricos 

subterrâneos. No entanto desempenham um papel importante nos abastecimentos à população e 

agricultura (Almeida, 2000). 

A Zona Centro-Ibérica é caracterizada pela grande extensão que ocupam as rochas granitóides. A 

circulação nestas rochas é, na maior parte das vezes, relativamente superficial, condicionada pela 

fracturação, e pela permeabilidade e espessura da camada de alteração. A espessura com interesse 

hidrogeológico é na ordem dos 70 a 100 metros. Nos granitos, os poços, minas e furos horizontais 

que captam o aquífero superficial, os caudais de exploração podem atingir os 1,4 L/seg. Os furos 

verticais são menos produtivos e os caudais de exploração não ultrapassam os 0,7 L/seg. 

Conclui-se assim que os granitos apresentam fraca aptidão aquífera, constituindo aquíferos 

fissurados sensíveis ao regime pluviométrico, com pequena capacidade de armazenamento, baixa 

condutividade hidráulica e pouca produtividade. 

6.1.2. RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEOS 

 

6.1.2.1. Recursos Hídricos Superficiais 

METODOLOGIA 

A caracterização dos recursos hídricos na zona de implantação do projeto em estudo baseou-se, 

sobretudo, na informação disponível na bibliografia sobre a matéria. A metodologia adotada para a 

análise e caracterização dos recursos hídricos superficiais apoiou-se na caracterização da principal 

bacia hidrográfica onde se insere o presente projeto, ou seja, na informação disponível referente ao 

Plano de Gestão da Região Hidrográfica dos Rios Vouga, Mondego e Lis (PGRHVML, 2016) e 

também ao anterior PGBHVML (2012).  

Esta caracterização foi ainda complementada com a consulta do Portal da Agência Portuguesa do 

Ambiente (APA), do Sistema Nacional de Informação de Ambiente (SNIAMB), do Sistema Nacional 

de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH) e ainda, com visitas de reconhecimento de campo. 



RELATÓRIO FINAL DO EIA DA “GRANJA AVÍCOLA MATIAS & VALE” 

QUEROVENTO – Serviços em Ambiente, Lda.      Dezembro de 2017 (Rev. Setembro de 2018) 

42 

Com vista à caracterização da principal bacia hidrográfica do projeto, apresenta-se uma descrição 

dos principais aspetos quantitativos e qualitativos dos recursos hídricos superficiais, tendo sido 

igualmente analisadas e caracterizadas as principais disponibilidades, necessidades, os usos da 

água dominantes e as fontes de poluição para a respetiva bacia hidrográfica. 

Caracterização da Bacia Hidrográfica da Área do Projeto 

Em termos hidrográficos, a área afeta ao presente projeto encontra-se integrada no Plano de Gestão 

das Bacias Hidrográficas dos rios Vouga, Mondego e Lis, mais precisamente na Bacia Hidrográfica 

do rio Vouga (Figura 6.1.2.1.1). 

 

Figura 6.1.2.1.1 - Enquadramento, na bacia hidrográfica do rio Vouga, das massas de água superficiais presentes na envolvente à área 

em estudo (adaptado de PGBHVML, 2012). 

 

O rio Vouga nasce na serra da Lapa, a cerca de 930 m de altitude e percorre 148 km até desaguar 

na Barra de Aveiro Esta bacia consiste num conjunto hidrográfico de rios que desaguam muito perto 

da foz do Vouga, numa laguna que comunica com o mar, a Ria de Aveiro, não se constituindo como 

uma bacia “normal”, com um rio principal diferenciado (PGRHVML, 2016). 

O rio Vouga corre ao longo do seu percurso, em tipos de vales distintos, podendo ser identificados os 

seguintes troços (PGBHVML, 2012): 

 “até S. Pedro do Sul, correspondente às cabeceiras, onde a bacia apresenta uma forma 

relativamente alongada e o rio desenvolve-se numa zona de planalto; 

 entre S. Pedro do Sul e Albergaria-A-Velha. A jusante de S. Pedro do Sul, 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; 
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 até Aveiro em que o rio volta novamente a correr em leitos menos declivosos, em vales 

abertos e com leitos de cheias em ambas as margens (é neste troço que conflui o Rio 

Águeda, principal afluente do Rio Vouga). Nesta zona a bacia hidrográfica tem forma 

relativamente arredondada; 

 entre Aveiro e a Barra de Aveiro, correspondente à zona lagunar designada correntemente 

por Ria de Aveiro. Afluente ao Rio Vouga, o Braço Norte da Ria de Aveiro (que inclui os rios 

Antuã, Fontão, Negro e a Ribeira de Caster), o Braço da Gafanha (que inclui o Rio Boco) e o 

Braço Sul da Ria de Aveiro (que inclui a Ribeira da Corujeira)”. 

De acordo com o PGRHVML (2016), os rios principais deste conjunto são o próprio Vouga (e seus 

afluentes até à confluência com o rio Águeda), Águeda e o seu afluente, Cértima, podendo 

acrescentar-se-lhe o Caster e o Antuã, na parte Norte, e o Boco e a ribeira da Corujeira, a Sul, todos 

desaguando na ria de Aveiro mas hidrograficamente independentes do Vouga, o Braço Norte da Ria 

de Aveiro (que inclui os rios Antuã, Fontão e a ribeira de Caster), e o Braço da Gafanha (que inclui a 

zona superior da bacia do rio Boco). 

Caracterização da rede hidrográfica na área do projeto 

O projeto localiza-se no concelho de Vouzela, encontrando-se este concelho inserido em duas bacias 

hidrográficas (Vouga e Mondego), sendo que a bacia do Vouga drena a maioria do Concelho. 

Localmente, a área é drenada para a ribeira dos Moínhos, afluente da Ribeira Ribama, afluente do rio 

Vouga (Figura 6.1.2.1.2).  

 

Figura 6.1.2.1.2 – Enquadramento da área de implantação do projeto na rede hidrográfica existente (Sniamb, 2017). 
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O Quadro 6.1.2.1.1 permite caracterizar as principais massas de água existentes na área envolvente 

ao projeto. 

 

Quadro 6.1.2.1.1 - Caracterização dos cursos de água na área envolvente (SNIAMB, 2017). 

Código rios Classificação decimal Designação Tipo Bacia Código bacia RH 

719 719 Rio Vouga Principal Vouga 132 RH4 

719.29 71929 
Ribeira 

Ribama 
Afluente Vouga 132 RH4 

719.29.02 7192902 

Ribeira da 

Igreja ou 

dos 

Moínhos 

Afluente Vouga 132 RH4 

719.31 71931 Rio Troço Afluente Vouga 132 RH4 

 

Na lista das massas de água delimitadas para o 2.º ciclo de planeamento do PGRHVML (PGRHVML, 

2016) estas massas de água rios têm a caracterização apresentada no quadro seguinte. 

 

Quadro 6.1.2.1.2 - Caracterização dos cursos de água na área envolvente (PGRHVML, 2016) 

Código Designação Tipologia Natureza Comprimento (km) 

PT04VOU0530 Rio Vouga 
Rios do Norte de Média-

Grande Dimensão 
Natural 24,565 

PT04VOU0533 Ribeira Ribama 
Rios do Norte de 

Pequena Dimensão 
Natural 11,082 

PT04VOU526 Rio Troço 
Rios do Norte de 

Pequena Dimensão 
Natural 13,284 

 

Relativamente à área afeta ao estabelecimento avícola, conforme se pode verificar no Anexo 

Cartográfico – Peça Desenhada n.º 3, na área de intervenção do presente projeto não existe 

nenhuma linha de água assinalada. Existe sim, na envolvente sul, atravessando área da propriedade, 

uma linha de água de primeira ordem, afluente da ribeira Ribama, assinalada na Carta Militar.  

ASPETOS DA QUANTIDADE 

Em termos genéricos, o regime de caudais de um rio reflete as variações da pluviosidade, quer em 

termos do seu total anual, quer das suas variações intra-anuais. Durante o período Outono-Inverno, 

quando a região é sujeita a precipitação mais intensa, o caudal nos rios aumenta, verificando-se, por 

vezes, a ocorrência de cheias mais ou menos importantes. No Verão, as precipitações menores e o 
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aumento da evaporação, conduzem a uma ausência de escoamento nesta altura do ano, formando 

cursos de água intermitentes. 

De acordo com informação constante no Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos 

(SNIRH), a estação hidrométrica ativa, com informação relativa ao escoamento, mais próxima da 

área em estudo, localiza-se no concelho de São Pedro do Sul, a cerca de 8 km para Norte da área 

do projeto. 

Apesar desta estação encontrar-se inserida noutro concelho, localiza-se na mesma bacia 

hidrográfica da área do projeto, pelo que se considera que as condições meteorológicas (que 

influenciam de forma direta o escoamento) da estação em análise se assemelham às que se fazem 

sentir no concelho de Vouzela, e particularmente na área em estudo. 

Assim sendo, a análise do escoamento médio das linhas de água foi efetuada recorrendo a essa 

estação hidrométrica, localizada na freguesia de Ferreira-a-Nova, e denominada de Ponte Pouves 

(09I/03H). 

No quadro seguinte, apresentam-se as principais características da estação hidrométrica de Ponte 

Pouves. 

 

Quadro 6.1.2.1.3 – Principais Características da Estação Hidrométrica de Ponte Pouves (SNIRH, 2017). 

Estação 

hidrométrica 
Código Linha de Água Data Inicio Data Fim Nº de Valores (n) 

Ponte Pouves  09I/03H Rio Sul  01-10-1981 - 104 

 

A figura seguinte representa graficamente o escoamento médio mensal registado na estação 

hidrométrica de Ponte Pouves. 
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Figura 6.1.2.1.3 – Escoamento médio mensal (dam3) registado na estação hidrométrica de Ponte Pouves (SNIRH, 2017). 

Pela análise da figura anterior verifica-se que os meses com maior escoamento, em média, 

correspondem aos meses de Dezembro, Janeiro e Fevereiro e os meses com menor escoamento 

correspondem aos meses de Julho a Setembro. 

No quadro seguinte apresentam-se os valores médios anuais referentes ao escoamento médio, 

máximo e mínimo, observados na estação hidrométrica em análise, no período compreendido entre 

1981/2016. 

 

Quadro 6.1.2.1.4 – Valores Médios de Escoamento Registados entre 01/10/1981 a 22/09/2016 na Estação Hidrométrica de Ponte 

Pouves (SNIRH, 2017). 

Nome da Estação 
Escoamento (dam

3
) 

Médio Máximo Mínimo 

Ponte Pouves (09I/03H) 6.164 35.200 0 

 

Os valores apresentados demonstram que os escoamentos médios mensais registados se 

apresentam muito variáveis ao longo do ano, apresentando, contudo, características de escoamento 

anuais semelhantes, de ano para ano. 

O valor médio mensal de escoamento é de 6.164 dam3. O mês de Fevereiro apresentou o valor mais 

elevado de escoamento médio mensal (durante os anos hidrológicos considerados) com 35.200 

dam3, enquanto o mês de Agosto apresentou o valor mais baixos (0 dam3).  

Pela análise dos valores de escoamento, constata-se que o escoamento médio superficial depende 

diretamente da variação da precipitação, verificando-se que é durante o semestre húmido que se 

registam os valores de maior escoamento.  
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Usos e Necessidades de água  

A avaliação dos usos e necessidades de água teve como base informação disponível no PGRHVML. 

O quadro seguinte apresenta as necessidades de água distribuída pelos diferentes usos, para a 

bacia do rio Vouga. 

 

Quadro 6.1.2.1.5 – Necessidades de água de cada setor utilizador, em ano médio, para a bacia do Vouga (PGRHVML, 2016). 

Usos e necessidades de água 

Setor dam
3
/ano % (na BHVML) 

Agricultura 68387 24,3 

Pecuária 1432 40,9 

Golfe 85 18,7 

Indústria 31440 36,1 

C. Termoelétrica 0 0 

Urbano 44626 34,7 

Total 145971 28,8 

 

De acordo com o quadro anterior, verifica-se que as necessidades de água da bacia do rio Vouga 

são essencialmente referentes à agricultura (47%), seguindo-se o setor urbano (30,6%) e o setor da 

indústria (21,5%), sendo que os restantes sectores representam 1% do consumo. 

Importa ainda referir que as necessidades hídricas do setor pecuário têm maior peso na bacia do 

Vouga. 

Para o ano médio, relativamente à distribuição do total das necessidades das sub-bacias na área 

abrangida pelo PGBH do Vouga, Mondego e Lis, verifica-se que a do Mondego é a que apresenta 

maiores necessidades hídricas (53,6%), seguida da bacia do Vouga (28,9%) (PGRHVML, 2016). 

Balanço de Necessidades/Disponibilidades de água 

O balanço entre as necessidades e as disponibilidades de água tem por objetivo avaliar, a médio e 

longo prazo, se existem na área abrangida pelo Plano disponibilidades hídricas suficientes para fazer 

face às exigências de todos os setores de atividade em si presentes. Para atingir tal objetivo, o 

balanço necessidades/disponibilidades é calculado com base nas necessidades hídricas totais em 

ano médio, e nas disponibilidades hídricas resultantes dos escoamentos modificados pelos 

transvases em ano médio. Apenas desta forma, se conseguirá ter uma perspetiva global, no espaço 

e no tempo, das exigências da região face às suas disponibilidades (PGRHVML, 2016).  

O quadro seguinte apresenta um resumo do balanço anual entre as disponibilidades e necessidades 

para o ano médio e ano seco, para a bacia do rio Vouga. Apresenta-se ainda neste quadro a taxa de 
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utilização dos recursos hídricos, sendo que um valor elevado indica uma pressão elevada sobre a 

utilização dos recursos. 

 

Quadro 6.1.2.1.6 – Resumo do balanço das necessidades/disponibilidades de água, para a bacia do rio Vouga, em ano húmido, médio 

e em ano seco (PGBHVML, 2012). 

Ano 

Escoamentos 

modificados pelos 

transvases (dam3) 

Necessidades 

hídricas totais 

(dam3) 

Escoamentos 

sobrantes 

(dam3) 

% de utilização do 

recurso 

Húmido 3.739.214 138.992 3.600.221 3,7% 

Médio 2.608.820 145.971 2.462.849 5,6% 

Seco 1.510.434 152.950 1.357.485 10,1% 

 

A análise do quadro anterior permite constatar que, em ano médio, as disponibilidades hídricas da 

bacia do Vouga são muito superiores às necessidades hídricas exigidas por todos os setores de 

atividade. Ou seja, os volumes das necessidades hídricas estão muito aquém das disponibilidades 

existentes. 

Como resultado, obtém-se assim, no total da área abrangida pelo PGBH do Vouga, Mondego e Lis 

um rácio de 3,7% de todos os recursos hídricos existentes, em ano médio, e 5,6% e 10,1%, 

prospectivamente para os anos húmido e seco. 

Verifica-se que em ano médio as utilizações são inferiores a 10% das disponibilidades. No entanto, 

tal não significa que não possam ocorrer situações de escassez durante o semestre seco, em que se 

verifica, normalmente, uma insuficiência nas disponibilidades hídricas.  

ASPETOS DA QUALIDADE 

A caracterização dos aspetos qualitativos dos recursos hídricos superficiais da zona em estudo foi 

efetuada tendo como base a informação constante na Rede de Qualidade da Água, inserida no 

Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos.  

Para o efeito foram analisadas as estações mais próximas da área em estudo, a estação 09I/06 

(pertencente à Rede Vigilância), localizada no rio Troço, a cerca de 3,8 km a Norte da área em 

estudo, inserida no concelho de Vouzela, freguesia de S. Miguel do Mato. A figura seguinte 

apresenta a localização da estação de monitorização referida. 
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Figura 6.1.2.1.4 – Localização das estações de monitorização em estudo (PGRHVML, 2016). 

 

Para efetuar a análise da qualidade da água superficial procedeu-se à avaliação dos dados 

existentes nas estações de monitorização em estudo. O quadro seguinte apresenta as características 

gerais das estações de monitorização em análise.  

 

Quadro 6.1.2.1.7 – Estação de monitorização São Miguel do Mato do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH, 

2017). 

Bacia Meio Aquático Código SNIRH Designação 
Coordenadas x 

(m) 

Coordenadas y 

(m) 

Vouga/Ribeiras 

Costeiras 
Rio Troço 09I/06 

São Miguel 

do Mato 
209801 418515 

 

O curso de água foi classificado com base nos critérios propostos pela “Classificação dos Cursos de 

Água Superficiais de Acordo com as suas Características de Qualidade para Usos Múltiplos”, da 

APA. A classificação da qualidade da água para usos múltiplos permite obter informação sobre os 

usos que potencialmente podem ser considerados na massa de água. São consideradas cinco 

classes, conforme se apresenta no quadro seguinte. 

 

Quadro 6.1.2.1.8 – Classificação da Qualidade das Águas (SNIRH, 2017). 

Classe Descrição da qualidade das águas 
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Classe Descrição da qualidade das águas 

A – Excelente  
Águas com qualidade equivalente às condições naturais aptas para satisfazer 

potencialmente as utilizações mais exigentes em termos de qualidade 

B – Boa 
Águas com qualidade ligeiramente inferior à Classe A, mas podendo também 

satisfazer potencialmente todas as utilizações 

C – Razoável 

Águas com qualidade aceitável, suficiente para irrigação, usos industriais e produção 

de água potável após tratamento rigoroso. Permite a existência de vida piscícola 

(espécies menos exigentes), mas com reprodução aleatória, apta para recreio sem 

contacto direto 

D – Má 
Águas com qualidade medíocre, apenas potencialmente aptas para irrigação, 

arrefecimento e navegação. A vida piscícola pode subsistir de forma aleatória 

E – Muito Má Águas extremamente poluídas e inadequadas para a maioria dos usos 

 

A Figura 6.1.2.1.5 apresenta o resultado das classificações obtidas na estação de monitorização 

“São Miguel Mato” (09I/06), em diferentes períodos temporais, utilizando para o efeito a base de 

dados do SNIRH. 

 

Figura 6.1.2.1.5 – Classificação disponível para a estação de monitorização Pampilhosa, entre 2006 e 2013 (SNIRH, 2017). 

 

Conforme se pode verificar pela análise da figura anterior, no que diz respeito à estação de 

monitorização em análise, verifica-se que no último ano de registo a qualidade da água apresentou 

uma classificação de “Boa”, tendo entre 2009 e 2012 apresentado uma classificação de “Razoável”. 

Os parâmetros responsáveis pela classificação da qualidade da água, entre 2007 e 2013 encontram-

se apresentados no Quadro 6.1.2.1.9. 

 

Quadro 6.1.2.1.9 – Parâmetros Relacionados com a Classificação da Qualidade das Águas, entre 2007 e 2013 (SNIRH, 2017). 

Ano Descrição dos Parâmetros 

2007 Oxigénio dissolvido (sat) 
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Ano Descrição dos Parâmetros 

2008 Oxigénio dissolvido (sat) 

2009 Carência química de oxigénio e Oxigénio dissolvido (sat) 

2011 Azoto Kjeldahl 

2012 Oxigénio dissolvido (sat) 

2013 Carência química de oxigénio, Nitratos e Oxigénio dissolvido (sat) 

 

Relativamente às fontes de poluição difusa, de acordo com o PGBHVML (2012), o concelho de 

Vouzela apresenta uma baixa a intermédia carga específica de fósforo, com valores a rondar os 17 e 

os 33 kg/(ano.km2). O concelho apresenta igualmente uma baixa a intermédia carga específica de 

Azoto, com valores a rondar os 111 a 185 kg/(ano.km2). 

Relativamente às fontes de poluição tópica, nomeadamente urbana, provocada por descarga das 

ETAR’s urbanas em meio hídrico importa referir que o rio Troço e a Ribeira de Ribama, na 

proximidade da área em estudo, dispõem de pontos de rejeição de águas residuais urbanas 

(PGRHVML, 2016). Na Ribeira de Ribama existem ainda pressões associadas à indústria agro-

alimentar (Figura 6.1.2.1.6). 

 

Figura 6.1.2.1.6 – Pressões nas massas de água superficiais associadas a fontes de poluição tópica (PGBHVML, 2012). 

 

Na área evolvente ao projeto não se verifica a existência de aterros, lixeiras nem indústrias extrativas 

(PGRHVML, 2016). 

Relativamente aos níveis de atendimento e saneamento básico, o concelho de Vouzela apresenta 

valores muito pouco satisfatórios sendo que, de acordo com a informação disponível no INE, relativa 

ao ano de 2005, cerca de 31% da população encontrava-se servida por sistemas de drenagem de 

águas residuais e cerca de 29% da população encontrava-se ligada e servida por estações de 

tratamento de águas residuais. 

http://snirh.apambiente.pt/snirh/_dadossintese/qualidadeanuario/mapa_TodasEstacoes/iframe_dados.php?sel_codigo=09I/06
http://snirh.apambiente.pt/snirh/_dadossintese/qualidadeanuario/mapa_TodasEstacoes/iframe_dados.php?sel_codigo=09I/06
http://snirh.apambiente.pt/snirh/_dadossintese/qualidadeanuario/mapa_TodasEstacoes/iframe_dados.php?sel_codigo=09I/06
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De referir ainda que na bacia do Vouga não existem pontos de rejeição com descarga direta, ou seja, 

sem tratamento de efluentes. Nesta bacia, o volume de água residual tratada em instalações com 

nível primário é reduzido (1%). O volume rejeitado sujeito a tratamento secundário é superior a 70% 

na bacia do Vouga. 

Estado Ecológico e Químico da Massa de Água Superficial 

Tendo como base informação constante no PGRHVML (2016) relativa ao estado das massas de 

água presentes na envolvente ao projeto, optou-se por efetuar adicionalmente uma análise mais 

específica relativa ao estado Ecológico e Químico. Conforme se pode constatar pela figura seguinte, 

o rio Troço encontra-se classificado com um estado ecológico “Razoável”, no entanto, a ribeira 

Ribama encontra-se classificado num estado “Bom”. 

 

Figura 6.1.2.1.7 – Estado Ecológico associado às massas de água superficiais (adaptado PGRHVML, 2016). 

 

Relativamente ao estado químico do rio Troço e da ribeira Ribama, de acordo com informação 

presente no PGRHVML (2016), estas massas de água superficial apresentam um estado químico 

classificado como “Bom”. 
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Figura 6.1.2.8 – Estado Químico associado às massas de água superficiais (PGRHVML, 2016). 

 

Estado Global da Massa de Água Superficial 

O Estado Global da massa de água resulta da combinação do estado/potencial ecológico e do 

estado químico. 

Conforme se pode constatar pela figura seguinte, o rio Troço encontra-se classificado com um estado 

Global “Inferior a Bom” e a ribeira Ribama classifica-se no estado “Bom e superior”. 

 

Figura 6.1.2.1.9 – Estado Global associado às massas de água superficiais (PGRHVML, 2016). 

 

Lei da Água 
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Ao nível da presente análise, importa referir o definido na Lei da Água, aprovada pela Lei n.º 

58/2005, de 29 de Dezembro, que “estabelece o enquadramento para a gestão das águas 

superficiais, designadamente as águas interiores, de transição e costeiras, e das águas subterrâneas 

(…)” e define, na alínea jjj) do artigo 4.º, como Zonas Protegidas:  

“i) As zonas designadas por normativo próprio para a captação de água destinada ao consumo 

humano ou a protecção de espécies aquáticas de interesse económico; 

ii) As massas de água designadas como águas de recreio, incluindo zonas designadas como zonas 

balneares;  

iii) As zonas sensíveis em termos de nutrientes, incluindo as zonas vulneráveis e as zonas 

designadas como zonas sensíveis;  

iv) As zonas designadas para a protecção de habitats e da fauna e da flora selvagens e a 

conservação das aves selvagens em que a manutenção ou o melhoramento do estado da água seja 

um dos factores importantes para a sua conservação, incluindo os sítios relevantes da rede Natura 

2000; 

v) As zonas de infiltração máxima”. 

O quadro seguinte apresenta o enquadramento das zonas protegidas identificadas para a área do 

projeto, ao abrigo da Lei da Água. 

 

Quadro 6.1.2.1.10 – Enquadramento das zonas protegidas ao abrigo da Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro) (Fonte: 

Sniamb e Revisão do PDM). 

Alínea jjj) do artigo 4.º, da  

Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro 
Área de intervenção do projeto 

As zonas designadas por normativo próprio para a 

captação de água destinada ao consumo humano ou 

a proteção de espécies aquáticas de interesse 

económico 

Não foram identificados perímetros de proteção de 

captações de água subterrânea na área de intervenção do 

projeto. 

As massas de água designadas como águas de 

recreio, incluindo zonas designadas como zonas 

balneares 

Não existem massas de água designadas como águas de 

recreio na área de intervenção do projeto. 

As zonas sensíveis em termos de nutrientes, 

incluindo as zonas vulneráveis e as zonas designadas 

como zonas sensíveis 

A área de intervenção do projeto não integra nenhuma 

Zona Vulnerável, mas insere-se na área de influência da 

zona sensível da Albufeira da Aguieira. 

As zonas designadas para a proteção de habitats e 

da fauna e da flora selvagens e a conservação das 

aves selvagens em que a manutenção ou o 

melhoramento do estado da água seja um dos fatores 

importantes para a sua conservação, incluindo os 

A área de estudo não se encontra incluída em nenhuma 

área classificada do ponto de vista da conservação da 

natureza. 
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Alínea jjj) do artigo 4.º, da  

Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro 
Área de intervenção do projeto 

sítios relevantes da rede Natura 2000 

As zonas de infiltração máxima 
De acordo com o PGRHVML (2016) na RH4 não estão 

designadas zonas de máxima infiltração. 

 

Risco associado aos recursos hídricos superficiais 

Relativamente ao risco associado aos recursos hídricos superficiais, tendo como base a informação 

disponível PGBHVML (2012), a massa de água rio Vouga apresenta-se “em risco” (art. 13.º da DQA), 

conforme se apresenta no quando seguinte.  

 

Quadro 6.1.2.1.11 – Risco da massa de água superficial (PGBHVML, 2012). 

Código da massa de água Nome da massa de água Classificação do risco(art. 13.º) 

04VOU0530 Rio Vouga Em risco 

 

 

6.1.2.2. Recursos Hídricos Subterrâneos 

METODOLOGIA 

A caracterização dos recursos hídricos subterrâneos na zona de implantação do projeto em estudo 

baseou-se, sobretudo, na informação disponível na bibliografia sobre a matéria, nomeadamente em 

estudos identificados e selecionados de âmbito regional, nos quais se incluem os Sistemas Aquíferos 

de Portugal Continental (INAG, 2000), o Plano de Gestão da Região Hidrográfica dos Rios Vouga, 

Mondego e Lis (PGRHVML, 2016) e também o Plano de Gestão da Bacia Hidrográfica dos Rios 

Vouga, Mondego e Lis (PGBHVML, 2012).  

Esta caracterização foi ainda complementada com a consulta do sítio da Internet da Agência 

Portuguesa do Ambiente (APA), do Sistema Nacional de Informação de Ambiente (SNIAMB), do 

Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH) e, ainda, com visitas de 

reconhecimento de campo. 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Os recursos hídricos subterrâneos desempenham um papel fundamental tanto no abastecimento das 

populações, como no abastecimento da agricultura e indústria. É reconhecido o papel importante que 

estes recursos apresentam, mesmo em zonas onde as águas subterrâneas são escassas, pois 

“podem ser fundamentais, na ausência de outros recursos hídricos economicamente mobilizáveis, 
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permitindo assegurar o abastecimento de núcleos urbanos ou industriais de pequena dimensão, de 

explorações agro-pecuárias e do regadio de pequenas explorações agrícolas” (SNIRH). 

A distribuição dos recursos hídricos subterrâneos em Portugal continental está intimamente 

relacionada com as ações geológicas que moldaram o nosso território. Nas bacias mesocenozóicas, 

ocupadas essencialmente por rochas detríticas ou carbonatadas, pouco ou nada afetadas por 

fenómenos de metamorfismo, encontram-se os aquíferos mais produtivos e com recursos mais 

abundantes (SNIRH). 

A área do presente projeto, integrada no concelho de Vouzela, insere-se na Unidade Hidrogeológica 

do Maciço Antigo, conforme se pode visualizar na figura seguinte. 

 

Figura 6.1.2.2.1 – Enquadramento do concelho de Vouzela na Unidade Hidrogeológica (SNIRH, 2017). 

 

A Figura 6.1.2.2.2 apresenta a localização da área em estudo na massa de água subterrânea 

correspondente ao Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Vouga.  
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Figura 6.1.2.2.2 – Localização da área em estudo na massa de água subterrânea do Maciço Antigo Indiferenciado (PGRHVML, 2016). 

 

O Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Vouga ocupa uma área de aproximadamente 2.030 km2. 

De todos os grupos litológicos presentes na massa de água subterrânea, as rochas granitóides (onde 

se insere a área em estudo) e os metassedimentos (xistos e grauvaques) são as litologias que 

ocupam a maior extensão. 

No quadro seguinte apesentam-se as propriedades hidráulicas das principais formações aquíferas da 

massa de água subterrânea em análise. 

 

Quadro 6.1.2.2.1 – Resumo das principais propriedades hidráulicas da massa de água subterrânea do Maciço Antigo Indiferenciado da 

Bacia do Vouga (adaptado de PGBHMVL, 2012). 

Formação Aptidão hidrogeológica Transmissividade mediana (m
2
/dia) 

Rochas granitóides Aquífero 7,5 

 

Do ponto de vista da hidrodinâmica, o escoamento subterrâneo na massa de água em estudo está 

condicionado pela topografia, linhas de água e pela existência da rede de fraturação, que pode ser 

contínua ou não. 

A nível regional verifica-se que o fluxo é maioritariamente de Este para Oeste acompanhando a 

topografia (PGBHVML, 2012). 
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Figura 6.1.2.2.3 – Principais direções de fluxo subterrâneo na massa de águas subterrâneas Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do 

Vouga. 

 

A área de recarga da massa de água subterrânea do Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do 

Vouga corresponde à totalidade da área desta massa de água. 

De acordo com PGBHVML “A recarga das unidades aquíferas faz-se através das precipitações que 

caem diretamente nas camadas aflorantes em zonas espessas de alteração, com fraturação bem 

desenvolvida e significativa”. 

A recarga média anual de água subterrânea a longo prazo (…) equivale a um volume anual de 144 

hm3/ano, considerando uma precipitação média de 1421 mm e uma área de recarga de 2030 km2. A 

disponibilidade hídrica nesta massa de águas subterrâneas é de 130 hm3/ano. 

No caso das litologias do tipo granitóides, como são as da área em estudo, “a água das saídas 

naturais dos sistemas vão para a rede hidrográfica superficial”. 

A água nesta massa de água subterrânea é explorada para abastecimento público e consumo 

privado, sendo que neste último inclui-se a água captada para abastecimento humano privado, rega, 

industrial, pecuária e outros usos mistos. O volume total de água subterrânea captado nesta massa 

de água é de 307981 m3/ano. 
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Quadro 6.1.2.2.2 – Volumes captados na massa de água subterrânea Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Vouga (PGBHVML, 

2012). 

Consumo de Água Subterrânea 

Maciço Antigo Indiferenciado  

da Bacia do Vouga 

Volume (m
3
/ano) N.º de captações 

Abastecimento público 3.137.359 253 

Consumo privado 

Humano Privado 12.829 137 

Rega 166.480 1.637 

Industrial 658.480 105 

Pecuária 3.075 15 

Mistos 293.813 513 

Sem Informação de Finalidade 1.548 539 

Total 4.274.040 1.263.1960 

 

O balanço de água, calculado em 126 hm3/ano, foi calculado subtraindo o valor das disponibilidades 

hídricas anuais (130 hm3/ano) e o valor calculado das extrações de água subterrânea (4,3 hm3/ano). 

Este valor confirma que as extrações são muito inferiores aos valores das disponibilidades hídricas 

subterrâneas (aproximadamente 3 %) (PGBHVML, 2012). 

A água subterrânea é muito importante no abastecimento de água destinada ao consumo humano, 

pelo que deve ser protegida de forma a evitar a deterioração da sua qualidade.  

Com vista à caracterização do principal sistema aquífero, apresenta-se uma descrição dos principais 

aspetos quantitativos e qualitativos dos recursos hídricos subterrâneos, tendo como base a 

hidrogeologia da região. 

ASPETOS DA QUANTIDADE 

De acordo com PGRHVML, 2016 “A rede de monitorização do estado quantitativo das águas 

subterrâneas na RH4, delineada segundo artigo 8º da DQA, é constituída por 121 pontos de medição 

(piezómetros e nascentes) distribuídos por 20 massas de água, sendo que 2 massas de água não 

são monitorizadas (Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Vouga - PT_A0x1RH4 e Maciço Antigo 

Indiferenciado da Bacia do Mondego - PT_A0x2RH4). 

Assim sendo, considerou-se relevante desenvolver uma análise com base na informação constante 

no PGRHVML (2016), referente ao estado quantitativo da massa de água subterrânea onde se insere 

o projeto em estudo. 

O bom estado quantitativo, de acordo com o artigo 4.º da DQA, é o estado de um meio hídrico 

subterrâneo em que o nível piezométrico é tal que os recursos hídricos subterrâneos disponíveis não 

são ultrapassados pela taxa média anual de captação a logo prazo, não estando por isso sujeitas a 

alterações antropogénicas (PGRHVML, 2016). 
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Figura 6.1.2.2.3 – Estado quantitativo da Massa de Águas Subterrâneas Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Vouga (PGRHVML, 

2016). 

 

Da aplicação dos critérios assumidos no PGRHVML (2016) para a definição do estado quantitativo 

das massas de água subterrâneas constata-se que a massa de águas subterrâneas Maciço Antigo 

Indiferenciado da Bacia do Vouga se encontra num estado quantitativo de “Bom” (Figura 6.1.2.2.3). 

ASPETOS DA QUALIDADE 

No que respeita aos aspetos de qualidade, de acordo com a informação publicada no Atlas do 

Ambiente relativa à qualidade química das águas subterrâneas, na área do presente projeto, estas 

são consideradas como águas fracamente mineralizadas. No quadro seguinte são apresentados os 

resultados extraídos do referido Atlas, para a área em estudo.  

 

Quadro 6.1.2.2.3 - Qualidade Química das Águas Subterrâneas na área do projeto (Atlas do Ambiente, SNIAMB). 

Determinação Teores (mg/l) 

Resíduo Seco Entre 20 e 60 mg/l 

Cloretos (Cl-) Entre 10 e 25 mg/l 

Sulfatos (SO4
2-) Entre 0 e 5 mg/l 

Dureza Total (mg/l CaCO3) Entre 0 e 50 mg/l 
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Tendo como base o definido na Notícia Explicativa relativa à “Qualidade Química das Águas 

Subterrâneas”, as águas subterrâneas da área em estudo apresentam-se como águas muito 

fracamente mineralizadas, muito fracamente cloretadas, muito fracamente sulfatadas, e classificadas 

como Macias. 

Por outro lado, de acordo com o artigo 4.º da Diretiva n.º 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 23 de Outubro, o bom estado químico das águas subterrâneas é o estado químico 

alcançado por um meio hídrico subterrâneo em que a composição química é tal que as 

concentrações de poluentes: 

 “Não apresentem os efeitos de intrusões salinas ou outras; 

 Cumpram as normas de qualidade ambiental que forem fixadas em legislação específica; 

 Não impeçam que sejam alcançados os objetivos ambientais específicos estabelecidos para 

as águas superficiais associadas nem reduzam significativamente a qualidade química ou 

ecológica dessas massas; 

 Não provoquem danos significativos nos ecossistemas terrestres diretamente dependentes 

das massas de águas subterrâneas”. 

A massa de água subterrânea Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Vouga encontra-se 

classificada em “Bom” estado químico, conforme se pode constatar pela figura que se segue. 

 

Figura 6.1.2.2.4 – Estado químico da Massa de Água Subterrânea Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Vouga (PGBHVML, 2016). 
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De modo a permitir uma análise mais detalhada da caracterização da qualidade da água subterrânea 

da área em estudo, recorreu-se à base de dados disponível no SNIRH. De referir que a Lei n.º 

58/2005, de 29 de Dezembro (Lei da Água), e o Decreto-Lei n.º 77/2006, de 30 de Março, que 

transpõem para a ordem jurídica nacional a Diretiva n.º 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do 

Concelho (Diretiva-Quadro da Água) estabelecem a necessidade de definir uma monitorização de 

vigilância e uma monitorização operacional para a avaliação do estado das massas de água das 

diferentes categorias de massas de água subterrâneas e superficiais (rios, albufeiras, águas 

costeiras e águas de transição), assim como, quando considerado necessário, a definição de uma 

monitorização de investigação (APA, 2011). 

De acordo com a APA (2011), “A Monitorização de Vigilância tem como objectivos completar e 

validar a análise de risco efetuada no âmbito do art.º 5 da Directiva-Quadro da Água, avaliar as 

alterações a longo prazo das condições naturais e das atividades antropogénicas, abrangendo 

massas de água em dúvida e não em risco, assim como fornecer informação para a definição das 

outras redes de monitorização”. 

No SNIRH apenas existe uma captação de água subterrânea pertencente à rede de vigilância da 

qualidade da água subterrânea inserida na massa de água subterrânea em análise e no concelho de 

Vouzela (Lagoa - 176/C18).  

 

Figura 6.1.2.2.5 – Captações de água subterrânea existentes no concelho de Vouzela (SNIRH, 2017). 

 

O quadro seguinte apresenta a classificação da qualidade da água subterrânea2 da captação em 

estudo, relativamente ao ano de 2017, e o parâmetro responsável por essa mesma classificação. 

                                            
2
 A Classificação da Qualidade da Água Subterrânea é efetuada de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 236/98 de 1 

de Agosto e baseia-se nos parâmetros analíticos determinados pelo programa de monitorização de vigilância operada pela 
CCDR. A cada categoria corresponde um sistema de tratamento distinto, de forma a tornar as águas aptas para consumo 
humano (A1 – Tratamento físico e desinfeção, A2 – Tratamento físico e químico e desinfeção, A3 – Tratamento físico, 
químico, de afinação e desinfeção). 
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Quadro 6.1.2.2.4 - Captação de água subterrânea 176/C18 (SNIRH, 2017). 

Captação de água 

(Freguesia) 

N.º do 

SNIRH 
Objetivo 

Unidade 

Hidrogeológica 

Sistema 

Aquífero 

Bacia 

hidrográfica 

Classificação da 

qualidade da 

água (2015) 

Furo vertical 

(Lagoa) 
176/C18 Captação/Extração Maciço Antigo 

A0 – Maciço 

Antigo 

Indiferenciado 

Vouga/Ribeiras 

Costeiras 
A1 

 

De acordo com o artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 239/98, de 1 de Agosto, “Considerar-se-ão aptas para 

poderem ser utilizadas como origem de água para a produção de água para consumo humano as 

águas subterrâneas que apresentem qualidade superior ou igual à da categoria A1 das águas doces 

superficiais destinadas à produção de água para consumo humano (anexo I), correspondendo-lhes o 

esquema de tratamento indicado no anexo II para aquela categoria de águas, com as devidas 

adaptações”. 

De acordo com o SNIRH, foi atribuída a esta captação de água subterrânea, em 2015, uma 

classificação da qualidade da água de categoria A1. 

Importa salientar que, de acordo com o SNIRH, não existem captações de água subterrânea 

destinadas ao abastecimento público com perímetros de proteção delimitados e regulamentados 

conforme estipulado no Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de Setembro (alterado pelo Decreto-Lei n.º 

226-A/2007, de 31 de Maio) no concelho de Vouzela. 

Risco associado aos recursos hídricos subterrâneos 

De acordo com o PGBHVML (2012), esta massa de águas subterrâneas não estava classificada 

como em risco de incumprimento dos objetivos ambientais. 

Vulnerabilidade à poluição 

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).  

Este método considera oito classes de vulnerabilidade (sendo que a cada formação 

litológica/hidrogeológica é atribuída uma classe de vulnerabilidade), que se descrevem no quadro 

seguinte. 

                                                                                                                                                     
 



RELATÓRIO FINAL DO EIA DA “GRANJA AVÍCOLA MATIAS & VALE” 

QUEROVENTO – Serviços em Ambiente, Lda.      Dezembro de 2017 (Rev. Setembro de 2018) 

64 

 

Quadro 6.1.2.2.5 - Classes de vulnerabilidade consideradas pela Equipa do Projeto do Plano Nacional da Água- EPPNA, com base 

num critério litológico (EPPNA, 1998). 

Classe Tipo de aquífero 
Vulnerabilidade à 

poluição 

V1 Aquíferos em rochas carbonatadas de elevada carsificação  Alto 

V2 Aquíferos em rochas carbonatadas de carsificação média a alta  Médio a Alto 

V3 
Aquíferos em sedimentos não consolidados com ligação hidráulica 

com a água superficial  
Alto 

V4 
Aquíferos em sedimentos não consolidados sem ligação hidráulica 

com a água superficial  
Médio 

V5 Aquíferos em rochas carbonatadas  Médio a Baixo 

V6 Aquíferos em rochas fissuradas  Baixo a Variável 

V7 Aquíferos em sedimentos consolidados  Baixo 

V8 Inexistência de aquíferos  Muito Baixo 

 

Esta abordagem apresenta algumas vantagens relativamente a outros métodos empíricos uma vez 

que permite incorporar o conhecimento de inúmeras variáveis hidrogeológicas e do comportamento 

das principais formações, para gerar classes de vulnerabilidade correspondentes a um determinado 

nível de risco. O presente projeto enquadra-se na classe de vulnerabilidade V6 (Risco Baixo a 

Variável). 

Fontes de poluição  

Quanto às fontes tópicas de poluição das massas de água subterrâneas, o PGBHVML (2012) 

identificou como setores de pressão os aterros sanitários, as explorações pecuárias, a indústria 

química e a indústria extrativa. 

Relativamente às explorações pecuárias, conforme consta no PGBHVML, “no caso das atividades 

PCIP, ligadas à pecuária, são efetuadas emissões para as linhas de água superficial e, visto não 

existirem dados de monitorização que possibilitem a verificação do estado das massas de água 

subterrânea nestes locais, considera-se que, a priori, não representam focos de contaminação 

pontual para a água subterrânea. Nas licenças ambientais também não é exigido o controle da 

qualidade das águas subterrâneas”. 

Os aterros sanitários, a indústria química e a indústria extrativa, não se apresentam como fontes de 

poluição na área afeta ao projeto.  

As principais fontes potenciais de poluição difusa das massas de água subterrâneas são, em 

geral, os sistemas de drenagem urbana, a agricultura e a silvicultura. Destas fontes de poluição 

difusa, “só foi possível avaliar o impacto da agricultura na qualidade das massas de águas 
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subterrâneas, uma vez que não existem estudos técnico-científicos ou dados de monitorização, que 

permitam uma análise detalhada do potencial de poluição dos sistemas de drenagem urbana e da 

silvicultura. Saliente-se, no entanto, que a agricultura é considerada a atividade antropogénica difusa 

com impacto mais significativo na qualidade da água subterrânea“ (PGBHVML, 2012). 

No entanto, importa referir que a massa de água subterrânea onde se insere o projeto, o maciço 

antigo indiferenciado da bacia do Vouga, não apresenta pressões difusas significativas, com origem 

na agricultura, de acordo com o constante no PGBHVML (2012). 

Ainda assim, os principais fatores que atualmente poderão colocar em risco a qualidade da água 

subterrânea na envolvente à área em estudo prendem-se essencialmente com a atividade 

agropecuária da região e, eventualmente, com efluentes domésticos, resultantes de fossas sépticas 

danificadas (de pequenos aglomerados).  

A atividade agropecuária pode potenciar a ocorrência de poluição difusa com compostos azotados, 

em especial nitratos, provenientes sobretudo de matérias fertilizantes (estrumes, chorumes, adubos 

industriais) distribuídas e incorporadas no solo, nomeadamente através da aplicação no solo do 

chorume proveniente das explorações pecuárias, como fertilizante orgânico. O conjunto de 

transformações a que os compostos azotados estão sujeitos num solo normal conduz à formação de 

nitratos, altamente solúveis e sem capacidade para serem retidos no complexo de adsorção do solo 

e, por isso, facilmente arrastados nas águas de percolação contribuindo, desta forma, para a 

contaminação das águas subterrâneas. 

 

6.1.3. SOLOS E USO DOS SOLOS  

Caracterização dos Solos 

De seguida procede-se à caracterização das unidades de solos existentes na envolvente próxima e 

na área de localização do projeto em estudo. Para a caracterização pedológica da área de estudo 

recorreu-se à consulta da Carta de Solos e Carta de Capacidade de Uso do Solo, do Atlas do 

Ambiente, à escala 1/1.000.000. 

A Carta de Solos trata-se de uma carta classificativa dos vários tipos de solos, que se baseia em 

critérios geológicos, litológicos, características físicas, químicas e biológicas de cada solo. É possível 

concluir que a maior parte dos solos desta região se formou a partir da alteração e desagregação dos 

materiais rochosos subjacentes (rochas consolidadas e semi-consolidadas), devido à constante ação 

dos vários agentes de meteorização. Assim, e dependendo da intensidade dos fenómenos de 

meteorização, das condições climáticas, do relevo e do tipo de vegetação, tem-se materiais mais ou 
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menos desagregados, com várias constituições químicas e orgânicas, de várias granulometrias e 

espessuras variadas (APA, 2011). 

 

Figura 6.1.3.1 - Tipo de solos existentes na área em estudo, adaptado da Carta de Solos e Carta de Capacidade de Uso do Solo, do 
Atlas do Ambiente. 

 

Como se pode ver na figura (e no Anexo Cartográfico - Peça Desenhada n.º 5), a área em estudo 

está inserida numa grande mancha de Cambissolos húmicos, fundamentalmente provenientes da 

alteração dos granitos alcalinos e xistos. Também se chamam litossolos húmicos. São solos pouco 

evoluídos, ocorrendo normalmente em zonas planas ou de declive moderado, húmidas e de altitude. 

Apresentam elevado conteúdo de carbono orgânico. Segundo o Atlas do Ambiente, o solo tem um 

valor de pH de 4,6 e 5,5. 

Os Cambissolos húmicos derivados de rochas eruptivas possuem elevada permeabilidade, sendo 

pobres em calcário e duma maneira geral em bases de troca. São deficientes em ácido fosfórico e 

por vezes também em potássio assimilável, não obstante o granito possuir minerais em cuja 

constituição entra o potássio, como sejam os feldspatos potássicos e as micas. Devido à sua textura 

ligeira estes solos são fáceis de trabalhar. 
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No quadro seguinte resume-se as características gerais deste tipo de solo, com base na 

Classificação de solos por Cardoso (1965). 

 

Quadro 6.1.3.1 – Características gerais dos Cambissolos. 

Ordem  Subordem Família 

Cambissolos húmicos    
(ou Litossolos) 

 de climas sub-húmidos e 
semi-áridos 

de granitos ou 
quartzodioritos 

 

Capacidade de Uso do Solo 

As classes de capacidade de uso do solo consideradas e as suas principais características 

apresentam-se no quadro seguinte. 

 

Quadro 6.1.3.2 – Classes de capacidade de uso do solo e principais características. 

 

 

As classes são agrupamentos de solos que apresentam o mesmo grau de limitações e/ou riscos de 

deterioração semelhantes. Diferenciam-se pelas limitações resultantes do solo e do clima em relação 

ao uso, exploração e produtividade do solo. As subclasses são grupos de solos da mesma classe 

que apresentam a mesma espécie de limitação dominante ou de riscos de deterioração. De A para E 

aumenta o número e/ou o grau de limitações de utilização e os riscos de deterioração do solo. 

 

Classes de 

Capacidade de Uso
Características principais

A
Solos com poucas ou nenhumas limitações, sem risco de erosão ou com riscos ligeiros. 

Susceptíveis de utlização agrícola intensiva.

B
Solos com limitações moderadas e riscos de erosão no máximo moderados. Susceptíveis 

de utlização agrícola moderadamente intensiva.

C
Solos com limitações acentuadas e riscos de erosão no máximo elevados. Susceptíveis 

de utilização agrícola pouco intensiva.

D

Solos com limitações severas e riscos de erosão elevados a muito elevados. Não 

susceptíveis de utilização agrícola, salvo em casos muito especiais. Poucas ou 

moderadas limitações para pastagens, exploração de matos ou exploração florestal.

E/F

Solos com limitações muito severas e riscos de erosão muito elevados. Não susceptíveis 

de utilização agrícola. Severas a muito severas limitações para pastagens, matos ou 

exploração florestal. Servindo apenas para vegetação natural, floresta de proteção ou de 

recuperação ou não susceptíveis de quaisquer utilizações.
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A área do PGBH do Vouga, Mondego e Lis caracteriza-se por ter maioritariamente uma classe de 

capacidade de uso baixa - Classe F, pelo que os solos apresentam boas características para a 

prática de atividades florestais e baixa qualidade agrológica. 

A área em estudo encontra-se numa mancha de solos com qualidades bastante modestas. Segundo 

a Carta da Capacidade de Uso do Solo do Atlas do Ambiente, a designação da capacidade de uso 

do solo corresponde à classe F, que significa nenhum uso agrícola. 

 

6.1.4. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  

Um território é suscetível de ser representado como um sistema dinâmico, com uma configuração 

específica constituída pelas diferentes ocupações e funções que nele se exercem, articulando-se de 

forma mais ou menos equilibrada. 

As diversas funções e atividades que se exercem no território têm exigências próprias de localização, 

funcionamento e desenvolvimento. Estas exigências traduzem-se em interações que se exercem 

umas vezes de forma articulada ou conjugada, outras vezes de forma contraditória, traduzindo-se em 

conflitos de usos do solo que culminam, frequentemente, na alteração/transformação desses usos. A 

configuração e as características das dinâmicas de transformação do território são, em grande parte, 

determinadas por estas interações. 

O principal objetivo do ordenamento do território é (re)estabelecer os equilíbrios necessários, de 

forma a assegurar que as dinâmicas territoriais se traduzam em processos de desenvolvimento, 

ambiental e socialmente sustentáveis. 

As dinâmicas de ordenamento do território concretizam-se através de instrumentos de planeamento 

e gestão que procuram regular as dinâmicas territoriais, quer através do estabelecimento de quadros 

estratégicos de ordenamento, quer definindo os regimes específicos de usos do solo e respetiva 

programação. 

No processo de ordenamento do território são também identificadas e definidas as condicionantes ao 

uso do solo, nomeadamente as servidões e restrições de utilidade pública como RAN, REN, domínio 

hídrico e Áreas Classificadas, e, ainda, as destinadas a assegurar a preservação de bens e 

funcionalidades de interesse público, tais como estradas, infraestruturas enterradas, infraestruturas 

de transporte de energia ou outras. 

INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL 

Os planos municipais de ordenamento do território são instrumentos de natureza regulamentar 

(aprovados pelos municípios) que estabelecem o regime de uso do solo, definindo modelos de 
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evolução previsível da ocupação humana e da organização de redes e sistemas urbanos, e, na 

escala adequada, parâmetros de aproveitamento do solo e de garantia da qualidade ambiental. 

Os instrumentos de gestão territorial têm enquadramento no Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de Maio, 

que desenvolve as bases da política pública de solos, de ordenamento do território e de urbanismo. 

As principais “fontes” que fundamentaram toda a informação “vertida” na caracterização ambiental, 

relativa a este fator ambiental foram: 

 1.ª Revisão do PDM publicada pelo Aviso n.º 17229/2012, publicado no DR n.º 250, II Série, 

em 27 de Dezembro de 2012; 

 Os estudos de diagnóstico no âmbito da revisão do PDM, para além de outra informação, 

considerada relevante, contida em fotografia aérea e trabalho no terreno. 

1.ª REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL (PDM)  

Em matéria de planeamento e ordenamento a área de intervenção do projeto localiza-se no território 

do concelho de Vouzela, que dispõe de PDM eficaz, através da sua 1.ª Revisão publicada pelo Aviso 

n.º 17229/2012, publicado no DR n.º 250, II Série, em 27 de Dezembro de 2012. 

De acordo com a estrutura definida na Planta de Ordenamento (Anexo Cartográfico – Extrato da 

Carta de Ordenamento) toda a propriedade e respetiva instalação inserem-se em solo rural, 

especificamente em Espaço Florestal de Produção. 

Relativamente às disposições regulamentares aplicáveis, o artigo 7.º da revisão do PDM de Vouzela 

estabelece que o solo rural é “aquele para o qual é reconhecida vocação para as atividades 

agrícolas, pecuárias, florestais ou minerais” (sublinhado nosso), pelo que a presente pretensão se 

enquadra perfeitamente nos usos preferenciais do solo rural. 

O artigo 16.º do regulamento define como “Áreas florestais de produção” as correspondentes a 

“zonas com aptidão florestal, ocupadas por povoamentos florestais, atualmente dominados por 

espécies de pinheiro bravo e eucalipto (…)”. No n.º 3 do artigo 17.º refere-se que “Sem prejuízo dos 

regimes jurídicos das servidões administrativas e restrições de utilidade pública e outras 

condicionantes previstas na lei e no presente regulamento, poderá ser viabilizado como uso 

compatível instalações pecuárias, equipamentos e infraestruturas públicas, edificações para 

habitação, atividades industriais ou armazenagem relacionadas com a transformação de produtos 

agrícolas, pecuários e florestais e unidades industriais e serviços não compatíveis com o espaço 

urbano, desde que assegurados os aspetos ambientais, a inserção paisagística, os acessos viários e 

a segurança contra incêndios”. 

Assim sendo, as intervenções permitidas para esta classe de espaço ficam condicionadas a: 

a) Assegurar os aspetos ambientais, inserção paisagística, os acessos viários e a segurança 
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contra incêndios. 

Conforme analisado noutros fatores ambientais do presente relatório, a ocupação atual salvaguarda 

um adequado enquadramento urbanístico, paisagístico e ambiental.   

Em relação aos acessos viários, estas disposições são asseguradas pelo operador em articulação 

com as infraestruturas disponíveis. 

Em matéria de segurança contra incêndios, o projeto deverá conformar-se com as disposições do 

PMDFCI de Vouzela, em matéria de ocupação, faixas de gestão de combustível e características 

construtivas dos edifícios com resistência ao fogo. 

Importa ainda referir que atualmente só o pavilhão 5 não apresenta qualquer licenciamento, 

enquanto os restantes possuem alvará de construção (Pavilhão 1 e 2) e de utilização (pavilhão 3 e 

4). O pavilhão 6 que se pretende ainda construir será licenciado conjuntamente com o pavilhão 5. 

Assim, importa salientar que o edificado existente está consolidado e é compatível com o uso 

florestal envolvente, sem prejuízo de salvaguardar a gestão de combustível nas faixas disponíveis 

até à estrema do terreno. 

No artigo 18.º do regulamento do PDM, é estabelecido o “Regime de edificabilidade” para esta classe 

de espaço, designadamente que:  

 “1 - A edificabilidade quando permitida, fica sujeita aos parâmetros constantes nos Anexos A e B”. 

Sobre este aspeto importa referir que o Regulamento admite instalações pecuárias em espaços 

florestais de produção, e com base no quadro regulamentar do Anexo A deve cumprir os parâmetros 

a aplicar a avicultura em regime intensivo definidos no Anexo B. 

Considerando as características da exploração em estudo, o Anexo B estabelece que: 

 

Quadro 6.1.4.1 – Parâmetros a aplicar no presente projeto (Avicultura – Regime intensivo). 

Área coberta 
Distância ao Espaço 

Urbano 
Classes Nota 

Índice máximo de 

construção 

> 5.000 200 Agrícola e Florestal (1) 0,20 

(1) – Desde que cumprindo os regimes da REN e RAN 

 

Em matéria de distância ao Espaço Urbano mais próximo verifica-se que o mesmo é de cerca de 

210m à estrema mais próxima da propriedade, pelo que é cumprida claramente. 

Como confirmaremos adiante, o projeto não interfere com áreas de REN e/ou RAN. 
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O presente projeto insere-se numa propriedade de 59.322,60 m2 e contempla no total a seguinte 

ocupação: 

 

Área de 

implantação 

(m2) 

Área bruta de 

construção 

(m2) 

Área útil 

produção 

(m2) 

Pé direito 

(m) 

Ciclos/

ano 

Capacidade 

Instalada (N.º 

Aves) 

Efetivo 

Total 6.916,00 7.879,40 6.784,60 --- 6 168.000 1.008.000 

 

Face ao exposto, verifica-se que o índice máximo de construção proposto é de 0,133, logo ainda 

muito longe do máximo estipulado em PDM que é de 0,20.  

“2 - As edificações permitidas ficam ainda condicionadas à seguinte regulamentação: 

a) O acesso viário, o abastecimento de água, a drenagem de efluentes e o abastecimento de energia 

elétrica caso não exista ligação às redes públicas, são asseguradas por sistema autónomo, cuja 

construção e manutenção ficam a cargo dos interessados, a menos que estes suportem o custo da 

extensão das redes públicas, se ela for autorizada;” 

A propriedade é servida por acessos viários externos através de caminhos florestais em terra batida, 

adequados às necessidades, com ligação à rede viária municipal. Possui já sistemas autónomos de 

abastecimento de água (captação subterrânea própria), saneamento e possui ainda ligação à rede 

elétrica pública para abastecimento de eletricidade. 

“b) É proibido o lançamento de efluentes diretamente em linhas de água, sem que seja previamente 

assegurado o seu tratamento e não é permitida a drenagem de quaisquer efluentes que contenham 

substâncias poluidoras diretamente na rede hidrográfica.” 

Conforme descrito, no ponto 5.5, a instalação possui uma rede própria de saneamento, para águas 

residuais domésticas, e rede de drenagem e retenção de efluentes pecuários líquidos (chorume), 

geridos no âmbito do PGEP. 

“3 - No caso de ampliações, quando possível, é permitido um acréscimo de 20 % da área de 

implantação.” 

Não aplicável. Os elementos edificados existentes não sofrerão ampliações, havendo lugar a 2 novos 

pavilhões (pavilhão 5 a legalizar e pavilhão 6 a construir) que integram o pólo avícola. 

“4 - Sem prejuízo de distâncias superiores fixadas em legislação específica, os afastamentos frontal, 

laterais e posterior das edificações aos respetivos limites da parcela são no mínimo 10 metros.” 

O presente projeto cumpre o afastamento mínimo em todas as estremas. 
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Face ao exposto, o presente projeto está em conformidade com as disposições cartográficas e 

regulamentares do PDM de Vouzela, atualmente em vigor. 

CONDICIONANTES AO USO DO SOLO 

Neste capítulo serão analisadas, as principais servidões e condicionantes ao uso do solo, que se 

encontram definidas para a área de estudo. 

Áreas protegidas, sítios classificados da Rede Natura 2000 

A área de estudo não se encontra abrangida por qualquer área protegida ou sítio da Lista Nacional 

de Sítios integradas na Rede Natura 2000, assim como não inclui, total ou parcialmente, qualquer 

ZPE, Área de Paisagem Protegida ou Parque Nacional ou Natural. 

Reserva Ecológica Nacional (REN) 

A Reserva Ecológica Nacional (REN) é uma estrutura biofísica que integra o conjunto das áreas que, 

pelo valor e sensibilidade ecológicos ou pela exposição e suscetibilidade perante riscos naturais, são 

objeto de proteção especial. O seu regime jurídico encontra-se estabelecido no Decreto-Lei n.º 

166/2008, de 22 de Agosto, na sua atual redação dada pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de 

novembro (RJREN). 

A área em estudo não está inserida em área classificada como REN (Anexo Cartográfico – Extrato 

da Carta de Recursos Ecológicos), pelo que não há interferência com o respetivo regime legal. 

Reserva Agrícola Nacional (RAN) 

O Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de Março, com a atual redação do Decreto-Lei n.º 199/2015, de 16 

de Setembro, aprova o Regime Jurídico da Reserva Agrícola Nacional, abreviadamente designada 

por RAN.  

Constata-se que a área em estudo não está inserida em RAN (Anexo Cartográfico – Extrato da Carta 

de Recursos Agrícolas e Florestais), pelo que não há interferência com o respetivo regime legal. 

Outras Condicionantes 

Relativamente à Carta de Condicionantes – Outras Condicionantes, verifica-se que na área de 

implantação do edifício dos pavilhões 1 e 2 do presente projeto está assinalada uma linha de água 

afeta ao Domínio Hídrico (Anexo Cartográfico – Extrato da Carta de Outras Condicionantes). No 

entanto, tal não é coerente com a carta militar onde a mesma não está assinalada e localmente não 

existem evidências da sua existência, designadamente através da presença de vegetação típica. 

Relativamente à área afeta à exploração avícola, conforme se pode verificar no Anexo Cartográfico – 

Peça Desenhada n.º 3, na área de intervenção do presente projeto não existe nenhuma linha de 

http://www.ccdr-lvt.pt/uploader/index.php?action=download&field=http://www.ccdr-lvt.pt/files/b1e9f614e457f33db7378c8edd5e7d89.pdf&fileDesc=DL_166_2008_REN
http://www.ccdr-lvt.pt/uploader/index.php?action=download&field=http://www.ccdr-lvt.pt/files/b1e9f614e457f33db7378c8edd5e7d89.pdf&fileDesc=DL_166_2008_REN
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água assinalada. Existe sim, na envolvente sul, atravessando área da propriedade, uma linha de 

água de primeira ordem, afluente da ribeira Ribama, assinalada na Carta Militar.  

PMDFCI de Vouzela 

No que diz respeito ao Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, o edificado existente 

não licenciado (Pavilhão 5) dá cumprimento ao estipulado no PMDFCI de Vouzela, salvaguardando 

os afastamentos exigidos no referido Plano, de 50 m à estrema da propriedade.  

REDE VIÁRIA E ACESSIBILIDADES 

No quadro de acessibilidades e tendo em consideração as dinâmicas registadas a nível regional, o 

concelho de Vouzela é servido por diversos eixos viários, que garantem as acessibilidades, quer a 

nível nacional quer a nível regional. 

O território concelhio é atravessado transversalmente pelo IP5/A25 (Aveiro - Vilar Formoso), que 

integra a Rede Nacional de Auto-estradas, sendo que este eixo viário, assegura as principais 

acessibilidades exteriores do concelho de Vouzela. Esta via serve a rede concelhia através de quatro 

nós de acesso (Revisão do PDM de Vouzela, 2011): 

- Nó de Cambarinho (EN 333-3/ ER 333-2), a poente, próximo de Campia e da respetiva Zona 

Industrial; 

- Nó de Vouzela (Confulcos), a poente/Sul da sede de concelho, com ligação à EN 333;  

- Nó de Sacorelhe (Ventosa);  

- Nó de Boa Aldeia, situado na proximidade imediata ao limite nascente/Sul do território (concelho de 

Viseu), com ligação à ER 228.  

Na região nascente, a ER 228 estabelece as principais ligações na direção Sul, constituindo, pela 

conexão ao IP3 junto a Tondela, uma alternativa eficaz nas ligações ao Litoral Centro e à Região de 

Lisboa e Vale do Tejo (via IP1/A1).  

No extremo Norte do território, o eixo formado pela EN 16 (São Pedro do Sul - Vouzela) e pela ER 16 

(Oliveira de Frades - Vouzela), assegura essencialmente acessibilidades externas de âmbito local, 

estabelecendo a ligação direta entre a sede de concelho, São Pedro do Sul e Oliveira de Frades.  

O eixo formado pela EN 333-3 (Oliveira de Frades – IP5/Nó de Cambarinho) e pela ER 333-2 (IP5/Nó 

de Cambarinho - Varzielas/ER230), articula-se com o IP5/A25 no Nó e Cambarinho, e proporciona 

ligações exteriores secundárias a Oliveira de Frades (a Norte), à Serra do Caramulo e a Tondela (a 

Sul, via ER 230) a partir da região poente do concelho.  
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Saliente-se ainda, a antiga EN 337 (via desclassificada ou a desclassificar no âmbito do PRN 2000) 

que, a partir da ER 228 e da freguesia de Queirã, assegura uma acessibilidade alternativa ao 

concelho de Viseu, estabelecendo ligação ao Nó de Figueiró, do IP5.  

A propriedade onde se situa o estabelecimento localiza-se na envolvente Sul do aglomerado de 

Caria. O acesso à propriedade é feito através da EN16 que tem ligação à ER1303 e a partir desta por 

caminho local (com piso em tout-venant e terra batida), numa extensão de cerca de 1,5km. 

. 

6.1.5. FATORES BIOLÓGICOS E ECOLÓGICOS 

A área correspondente ao projeto em estudo localiza-se na região Centro do país e insere-se numa 

zona muito alterada relativamente à vegetação bioclimática de ocorrência potencial, estando em 

grande parte substituída por ocupação florestal de produção, à base de eucalipto e pinheiro-bravo, 

atividade agrícola e produção animal e por povoamentos humanos de pequena dimensão e 

dispersos. 

O local de implantação do projeto em estudo não se integra em área sensível (de acordo com o 

conceito constante da alínea a) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de Outubro, na 

sua atual redação. 

ENQUADRAMENTO BIOGEOGRÁFICO 

A análise biogeográfica, realizada com base na Tipologia Biogeográfica de Portugal Continental 

(Costa et al. 1998), revela que a área sob influência de implantação do projeto se enquadra na 

seguinte tipologia biogeográfica: Região Eurosiberiana, Subregião Atlântica-Medioeuropeia, 

Superprovíncia Atlântica, Província Cantabro-Atlântica, Subprovíncia Galaico-Asturiana, Sector 

Galaico-Português, Superdistrito Miniense-Litoral, situando-se entre as serras da Arada e Caramulo 

correspondendo a um andar supratemperado híper-húmido. 

A vegetação climácica é constituída pelos carvalhais mesotemperados e termotemperados do Rusco 

aculeati-Quercetum roboris quercetosum suberis que sobrevivem em pequenas bolsas, hoje 

praticamente inexistente na área de estudo e envolvente próxima. 

METODOLOGIA 

A recolha de informação para a caracterização da área de estudo iniciou-se por reconhecimentos 

através de fotografia aérea (ortofotomapas) e o Googlearth, que permitiram identificar previamente as 

comunidades vegetais que ali ocorrem. Posteriormente, no terreno foram realizadas prospeções com 

metodologias distintas e dirigidas para cada um dos grupos taxonómicos em análise (avifauna, 

mamíferos, répteis, anfíbios, flora e habitats). 
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A propriedade com cerca de 5,8ha de área apresenta uma área restrita de cerca de 2,5ha onde se 

insere o núcleo construído correspondente à exploração pecuária, sendo a área remanescente 

ocupada por áreas de matos/incultos e de floresta de produção. 

Para a caracterização da flora e vegetação/habitats realizaram-se visitas ao local, complementadas 

por pesquisa bibliográfica, visando: 

 Identificar e caracterizar (composição, diversidade, distribuição e estatuto de proteção) as 

comunidades vegetais e/ou espécies vegetais com valor ecológico ou importantes para a 

fauna local enquanto habitat de abrigo, reprodução ou alimentação; 

 Identificar os biótopos presentes na área em estudo e o grau de fragmentação dos habitats que 

integram; 

 Identificar a influência da ocupação e intervenção no estado de conservação das áreas de estudo. 

Para avaliação do valor botânico das espécies e habitats presentes, considerou-se o Decreto-Lei n.º 

140/99, de 24 de Abril (transpõe para o direito nacional a Diretiva Comunitária n.º 92/43/CEE - 

Diretiva Habitats) alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro. 

O trabalho de campo conducente à caracterização da flora, vegetação e habitats foi realizado nos 

meses de Fevereiro a Julho, através de 3 visitas pontuais. 

A metodologia implementada para caracterização da fauna da área de estudo consistiu na consulta 

bibliográfica e informação disponível relativa a áreas com proximidade à área de estudo, 

complementada com prospeções de campo dirigidas aos principais grupos, e levantamentos periciais 

utilizando prospeção seletiva para deteção de espécimes ou vestígios. 

O trabalho de campo foi realizado entre Fevereiro a Julho, através de 3 visitas pontuais, durante os 

quais se atendeu a características como o comportamento das espécies, períodos de maior 

atividade, preferência de habitats e se utilizaram os métodos de observação e de prospeção indireta 

mais adequados a cada grupo de fauna terrestre: 

 Anfíbios: caracterização feita com recurso a prospeção visual semi-intensiva; 

 Répteis: caracterização feita com recurso a prospeção visual semi-intensiva; 

 Aves: realização de transeptos onde se efetuou a deteção visual e pontos de escuta para deteção 

auditiva; 

 Mamíferos: devido aos seus hábitos pouco conspícuos, a identificação e o levantamento serão 

efetuados com base em vestígios de presença (pegadas, dejetos e rastos). 
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Para avaliação do valor e importância da comunidade de vertebrados terrestres foram considerados 

aspetos da ecologia das espécies, como a fenologia, e os estatutos nacionais e internacionais de 

proteção aplicável. 

Com o objetivo de detetar e identificar a possível presença de espécies de elevado interesse para a 

conservação da natureza, e porque estas se encontram fortemente dependentes do habitat natural e 

da vegetação que o compõe, fez-se coincidir as zonas de estudo para a fauna com as zonas de 

estudo para a flora e habitats, que representam o biótopo florestal de produção e de matos/incultos. 

 

 

 

FLORA E HABITATS 

Com base na análise preliminar da fotografia aérea, utilizando o Googlearth, e depois confirmado no 

terreno, foi possível definir 2 biótopos diferenciados dentro da área de estudo, correspondentes ao 

coberto vegetal dominante: biótopo florestal com pinhal de produção; e biótopo de matos/incultos.  

Na área de estudo não foram identificadas espécies florísticas inscritas nos Anexos B-II e B-IV do 

Decreto-Lei n.º 140/99, na sua atual redação, ou na Lista de Espécies Botânicas a Proteger em 

Portugal (SNPRCN 1990).  

Também não foram identificados habitats classificados, considerados importantes e relevantes para 

a conservação da natureza e da biodiversidade, que figurem no Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 140/99, 

de 24 de Abril, com a nova redação que lhe é dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro. 

FAUNA 

A área de estudo encontra-se fortemente descaracterizada relativamente à vegetação climácica e 

dominada pela ocupação humana predominantemente de floresta de produção, pelo que apresenta 

baixa aptidão e condições de suporte ecológico à fauna pelo que não é expectável a existência de 

diversidade relevante nem a ocorrência de espécies com estatuto importante, que normalmente 

também apresentam exigências específicas em termos de habitats e ausência de intervenção 

humana. 

Para a caracterização da fauna foram prospetadas 2 pontos coincidentes com os da flora, sem 

prejuízo de se terem identificado quaisquer outros espécimes encontrados na restante área, 

permitindo assim caracterizar a componente faunística da área de estudo. 

Dos anfíbios não foram feitas observações, apenas espécies mais tolerantes e menos dependentes 

da presença permanente de água podem ter algum potencial de ocorrência o que neste caso se 

restringe praticamente ao Sapo-comum (Bufo bufo). Embora potencialmente sejam espécies bem 
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adaptadas ao clima da área de estudo, o Tritão-de-ventre-laranja (Triturus boscai); o Tritão-

marmorado (Triturus marmoratus) e a Rã-ibérica (Rana iberica) dificilmente poderão ocorrer na área 

do projeto face à inexistência de água superficial em permanência que possa servir de suporte 

àquelas espécies. 

 

Quadro 6.1.5.1 – Lista de espécies de anfíbios presentes ou de ocorrência potencial na área de estudo. 

Espécie Nome vulgar 

Estatuto 
internacional 

Estatuto 
nacional  

Conv. 
Berna 

Directiva 
Habitats 

Livro 
Vermelho 

Prospecções 
de campo 

Triturus boscai tritão-de-ventre-laranja III 
 

LC 
 Triturus marmoratus tritão-verde III DH-IV LC 
 Bufo bufo sapo-comum III 

 
LC 

 Rana iberica rã-iberica III DH-IV LC 
 

 

Ao nível dos répteis também são expectáveis poucas espécies e ocorrências na área, fruto da baixa 

aptidão ecológica do pinhal, não tendo sido confirmadas ocorrências durante as prospeções. 

 

Quadro 6.1.5.2 – Lista de espécies de répteis presentes ou de ocorrência potencial na área de estudo. 

Espécie Nome vulgar 

Estatuto Internacional 
Estatuto 
nacional  

Conv. 
Bona 

Conv. 
Berna 

Directiva 
Habitats 

Livro 
Vermelho 

Prospecções 
de campo 

Podarcis bocagei lagartixa-dos-muros 
 

III 
 

LC 
 Psammodromus algirus lagartixa-do-mato 

 
III 

 
LC 

 Coronella austriaca cobra-lisa 
 

II DH-IV VU 
 Elaphe scalaris cobra-de-escada 

 
III 

 
LC 

 Malpolon monspessulanus cobra-rateira 
 

III 
 

LC 
 

 

As aves constituem a comunidade de vertebrados mais abundante e diversa na área do projeto em 

estudo e na sua envolvente, no entanto, o coberto vegetal é de baixo valor ecológico para suporte de 

áreas de nidificação e alimentação das espécies de aves pelo que a composição específica que 

apresenta assume apenas um interesse relativo e de carácter local no domínio da conservação da 

natureza. 

As espécies referenciadas para este local são relativamente comuns e abundantes em território 

nacional e não apresentam estatutos elevados de proteção, sendo a comunidade dominada por 

passeriformes florestais. 
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Quadro 6.1.5.3 – Lista de espécies de aves presentes ou de ocorrência potencial na área de estudo. 

 

 
Estatuto Internacional 

  

 

Espécie 

Nome vulgar 
C 

Bona 
C 

Berna 
Directiva 

Aves 
CITES 

Livro 
Vermelho 

Fenologia / 
Abundância 

Pros. 
campo 

Buteo buteo águia-de-asa-redonda II II 
 

II LC R2I3MP3 P 

Falco tinunculus peneireiro-comum II II 
 

II LC R2MP4 
 

Columba palumbus 
palumbus pombo-torcaz 

    
LC R3I1 

 
Streptopelia decaocto rôla-comum 

 
III 

  
LC R3I1 

 
Streptopelia turtur rôla-turca 

 
III 

  
LC E3MP3 P 

Otus scops mocho-de-orelhas 
 

II 
 

II DD E3MP4 
 

Athene noctua mocho-galego 
 

II 
 

II LC R2 
 

Strix aluco coruja-do-mato 
 

II 
 

II LC R2 
 

Apus apus andorinhão-preto 
 

III 
  

LC E1MP1 P 

Upupa epops poupa 
 

II 
  

LC R2MP2 
 

Picus viridis picapau-verde 
 

II 
  

LC R3 P 

Dendrocopos major 
picapau-malhado-
grande 

 
II 

  
LC R3 

 
Certhia brachydactyla trepadeira 

 
II 

  
LC R2 

 
Galerida theklae cotovia-escura 

 
II DA-I 

 
LC R2 

 

Hirundo rustica 
andorinha-das-
chaminés 

 
II 

  
LC E1I5MP1 

 
Delichon urbica andorinha-dos-beirais 

 
II 

  
LC E1MP1 

 
Anthus campestris petinha-dos-campos 

 
II DA-I 

 
LC E3I5MP3 

 
Motacilla cinerea alvéola-amarela 

 
II 

  
LC R2I2 

 
Motacilla alba alvéola-baranca 

 
II 

  
LC R2I1 P 

Troglodytes 
troglodytes carriça 

 
II 

  
LC R2 P 

Erithacus rubecula pisco-de-peito-ruivo II II 
  

LC R2I1MP2 P 

Luscinia 
megarhynchos rouxinol II II 

  
LC E2MP2 

 
Phoenicurus ochrurus rabirruivo-preto II II 

  
LC R3I2MP3 P 

Saxicola torquata cartaxo II II 
  

LC R1 P 

Turdus merula melro II III 
  

LC R1 P 

Sylvia melanocephala 
toutinegra-de-cabeça-
preta II II 

  
LC R1 

 
Sylvia atricapilla toutinegra-de-barrete II II 

  
LC R2I1 P 

Phylloscopus collybita felosinha II II 
  

LC E3MP3 
 

Aegithalos caudatus chapim-rabilongo 
 

II 
  

LC R3 
 

Parus cristatus chapim-de-poupa 
 

II 
  

LC R3 
 

Parus ater chapim-preto 
 

II 
  

LC R3 P 

Parus caeruleus chapim-azul 
 

II 
  

LC R1 
 

Parus major chapim-real 
 

II 
  

LC R1 P 

Garrulus glandarius gaio 
    

LC R2 P 

Corvus corone gralha--preta 
    

LC R2 P 

Passer domesticus pardal 
    

LC R1 P 

Passer montanus pardal-montês 
 

III 
  

LC R2MP4 
 Fringilla coelebs 

coelebs tentilhão 
 

III 
  

LC R1I1 P 

Serinus serinus chamariz 
 

II 
  

LC R1 P 

Carduelis chloris verdilhão 
 

II 
  

LC R1 
 

Carduelis carduelis pintassilgo 
 

II 
  

LC R1I1 
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Estatuto Internacional 

  

 

Espécie 

Nome vulgar 
C 

Bona 
C 

Berna 
Directiva 

Aves 
CITES 

Livro 
Vermelho 

Fenologia / 
Abundância 

Pros. 
campo 

Estatuto SPEA: Fenologia (R: residente; E: estival; I: invernante; MP: migrador de passagem; Int: introduzido) 

 
Abundância (1: muito abundante; 2: abundante; 3: Comum; 4: pouco comum; 5: raro) 

 

 

A área em estudo apresenta condições ecológicas que suportam uma mamofauna pouco 

diversificada, atendendo à baixa diversidade de biótopos e à pouca aptidão destes para uso 

frequente pelas espécies referenciadas, tendo apenas confirmado a presença de coelho-bravo 

(Oryctolagus cuniculus). De entre os mamíferos com presença confirmada, apenas o Coelho-bravo 

apresenta estatuto de quase ameaçado identificado no Livro Vermelho de Vertebrados, facto 

atribuído ao recente declínio verificado para a espécie em Portugal. 

Assim, ao nível dos mamíferos presentes na área do projeto e envolvente destaca-se apenas a 

presença de espécies cinegéticas (anexo D do Decreto-Lei. n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro) como a 

Raposa (Vulpes vulpes), e de Coelho-bravo (Oryctolagus cuniculus).  

 

Quadro 6.1.5.4 – Lista de espécies de mamíferos presentes ou de ocorrência potencial na área de estudo. 

Espécie Nome vulgar 

Estatuto Internacional 
Estatuto 
nacional  

Conv. 
Bona 

Conv. 
Berna 

Directiva 
Habitats 

Livro 
Vermelho 

Prosp. 
campo 

Erinaceus 
europaeus ouriço-cacheiro 

 
III 

 
LC 

 

Sorex granarius 
musaranho-de-dentes-
vermelhos 

 
III 

 
DD 

 

Crocidura russula  musaranho-de-dentes-brancos 
 

III 
 

LC 
 

Talpa occidentalis toupeira-comum 
   

LC 
 Oryctolagus 

cuniculus coelho-bravo 
   

NT P 

Apodemus 
sylvaticus rato-do-campo 

   
LC 

 
Rattus rattus rato-preto 

   
LC 

 
Rattus norvegicus ratazana 

   
NA 

 
Vulpes vulpes raposa 

   
LC 

 
Mustela nivalis doninha 

 
III 

 
LC 

 
Martes foina fuinha 

 
III 

 
LC 

 
Meles meles texugo 

 
III 

 
LC 

 
Genetta genetta geneta  

 
III DH-V LC 

 
Sus scrofa javali 

   
LC 
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Nos vários quadros apresentam-se os inventários da fauna da área de estudo, nas quais se 

encontram registadas as espécies cuja presença foi confirmada pelos trabalhos de prospeção de 

campo, e outras de distribuição provável na área de estudo. É feita correspondência à fenologia das 

espécies, ao seu grau de ameaça e ao estatuto de proteção conferido por instrumentos legais e por 

convenções internacionais das quais Portugal é signatário.  

Verifica-se que a maioria das espécies de vertebrados com ocorrência confirmada para o local, 

apresentam estatuto de espécies não ameaçadas (LC). 

Ao nível da fauna a área de estudo apresenta muito baixa diversidade e presença de espécies, o que 

resulta da pouca aptidão desta área para suportar as necessidades de abrigo, alimentação ou 

reprodução das espécies referenciadas. Com efeito, na área de projeto é possível observar 

essencialmente aves passeriformes, mais tolerantes e que visitam a zona como área de passagem. 

Este facto também demonstra que a exploração pecuária em análise, porque se encontra 

consolidada já criou habituação e tolerância pelas espécies mais cosmopolitas, pelo que não existem 

alterações relevantes pela sua existência local. 

 

6.1.6. PAISAGEM  

METODOLOGIA 

A paisagem é constituída por um conjunto de elementos, dos quais fazem parte os processos 

naturais e a utilização que deles faz o Homem, que determinam a sua organização e estrutura 

espacial. A interligação destas diversas componentes físicas e humanas e a sua materialização 

reveste de sentido aquilo que se denomina paisagem e que constitui, no fundo, o território. A 

paisagem constitui uma entidade viva e dinâmica, aglutinadora de diversos elementos do meio 

natural e que está sujeita a um processo de evolução constante.  

A presente caracterização faz uma descrição e análise da paisagem onde o projeto se insere com 

vista a determinar a evolução dessa paisagem na sua presença. A avaliação de impactes produzidos 

no ambiente visual local pela Exploração Avícola considerará, quer a fase de construção, quer a fase 

de exploração com a totalidade das instalações, procurando minimizar as perturbações paisagísticas 

que daí poderão resultar. 

As características da paisagem são definidas através da identificação, descrição e estudo das 

unidades paisagisticamente homogéneas (UHP) abrangidas pelo projeto e a caracterização das suas 

componentes visuais e estruturantes mais relevantes. Foram igualmente elaboradas análises 

parcelares de natureza fisiográfica e de ocupação atual do solo, recorrendo à cartografia e à 

fotografia aérea atualizada complementada com um reconhecimento e levantamento no local.  
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Tendo em conta a caracterização efetuada das UHP foi analisada a sua qualidade e absorção visual 

de forma a determinar a sensibilidade da paisagem a potenciais alterações que, conjuntamente com 

as características visuais, permitirão avaliar os principais impactes paisagísticos e propor as 

adequadas medidas de minimização no âmbito do descritor da Paisagem. 

SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

No concelho de Vouzela, diferenciam-se três grandes áreas que, devido a condições distintas, 

promovem uma diferente ocupação do solo. Assim, podem definir-se as seguintes unidades de 

paisagem (“Análise e Diagnóstico – Volume I” – 1.º de Revisão do PDM de Vouzela, 2011): 

“1. Serra do Caramulo – na zona central/Sul do concelho, apresenta cotas superiores a 600 metros, 

possuindo as encostas muito declivosas, na sua maioria, com cobertura herbácea arbustiva;  

2. Floresta – áreas ocupadas, essencialmente por povoamentos puros de pinheiro-bravo ou 

associados a outras espécies. Estas áreas encontram-se quase sempre a altitudes superiores a 400 

metros e/ou em zonas de declives acentuados;  

3. Campos agrícolas – localizam-se onde os declives são mais suaves e nas margens das linhas de 

água, e apresentam-se em parcelas de culturas permanentes, como a vinha, o olival e pomares, de 

culturas anuais de dimensões familiares, ou em consociações de culturas permanentes e anuais”.  

 

Figura 6.1.6.1. – Unidades de paisagem presentes no concelho de Vouzela (Adaptado de “Análise e Diagnóstico – Volume I” – 1.º de 

Revisão do PDM de Vouzela, 2011). 

 

De acordo com a figura anterior constata-se que a área em estudo insere-se na Unidade de 

Paisagem “Floresta”. De facto, na zona junto do projeto observa-se floresta de produção podendo 

assim considerar-se que estamos perante uma única unidade de paisagem.  
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Figura 6.1.6.2. – Inserção paisagística do projeto na mancha florestal envolvente. 

 

Devido às caracteristicas morfológicas, as estradas e os caminhos são muitas vezes sinuosos, dando 

a sensação, para quem as percorre, de uma paisagem um pouco fechada, pelo relevo e pela 

vegetação. 

Com um desenvolvimento económico diminuto e uma baixa densidade populacional, em 

consequência da desertificação humana, constata-se um incremento da área florestal com uma 

paisagem homogénea, pouco diversificada, levantando problemas de sustentabilidade e de 

estabilidade. 

A Unidade Homogénea de Paisagem é resultado da avaliação da Qualidade Visual e da Capacidade 

de Absorção. 

A Qualidade Visual da Paisagem resulta da manifestação cénica do território e é determinada pela 

presença dos diversos elementos estruturantes da paisagem e pela dinâmica que esse elementos 

interrelacionados proporcionam. É uma característica subjectiva, dado depender da sensibilidade e 

do interesse do observador. 

A Absorção Visual da Paisagem é a capacidade que esta apresenta para integrar, absorver ou 

disfarçar determinado impacte visual. Está dependente essencialmente da geomorfologia do território 

e da ocupação do solo, pela influência que exercem ao observador. Face à reduzida diversidade 
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vegetal existente, de baixo valor paisagístico e a muito baixa exposição ao observador considera-se 

que a zona florestal, UHP onde se localiza a Exploração Avícola, apresenta uma capacidade de 

absorção visual média a elevada. 

 

6.1.7. QUALIDADE DO AR 

A caracterização da qualidade do ar é desenvolvida tendo em consideração o enquadramento 

regional e local da zona onde se desenvolve o projeto em estudo.  

A caracterização do ambiente, em termos da qualidade do ar, encontra-se orientada para a definição 

de um diagnóstico da qualidade do ar na área de implantação do projeto em causa, tendo como 

principais vetores a caracterização da qualidade do ar da área de estudo através da análise de 

parâmetros indicadores (Partículas em Suspensão, Dióxido de Azoto, Dióxido de Enxofre e Ozono), a 

identificação das fontes poluentes determinantes para a área de estudo e a identificação dos 

recetores sensíveis em termos de qualidade do ar. 

A análise das condições predominantes locais baseia-se na avaliação das informações quantitativas 

existentes e no levantamento possível das potenciais fontes poluidoras que poderão contribuir de 

algum modo para a degradação qualitativa do ar. 

A caracterização da qualidade do ar à escala regional, será efetuada tendo por base a avaliação das 

emissões atmosféricas com origem nas zonas envolventes da área em estudo, recorrendo-se para 

tal aos inventários de emissões de fontes poluidoras atmosféricas realizadas no âmbito do Inventário 

Nacional de Emissões e Remoções de Poluentes Atmosféricos (INERPA), para o ano de 2009, 

realizado pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), nos termos do “Relatório sobre emissões de 

poluentes atmosféricos por concelho no ano 2009 relativo a gases acidificantes e eutrofizantes, 

precursores de ozono, partículas, metais pesados e gases com efeito de estufa” (Versão de 

Novembro de 2011). 

Com o intuito de melhor caracterizar a região em estudo, no que se refere à qualidade do ar, 

recorreu-se ao Inventário de Emissões Gasosas na Região Centro em 2015 (CCDR Centro, 2016), 

elaborado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR Centro), 

ao abrigo das disposições legais constantes no artigo 8.º, do Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de Abril, 

que estipula a obrigação de cada Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional realizar, 

para cada ano civil, um inventário regional de emissões de poluentes atmosféricos na área territorial 

da respetiva jurisdição. 

A caracterização efetuada à escala local teve como base os valores registados nas estações de 

monitorização da qualidade do ar da Rede da Qualidade do Ar da Região Centro, para o Dióxido de 

Enxofre, Óxidos de Azoto, Partículas Totais em Suspensão (PM10) e Ozono, para o ano de 2015. A 
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estação de Fornelo do Monte, mais próxima do local do projeto, pertence à Zona Centro Interior e 

está referenciada como uma estação de fundo. Os valores monitorizados na estação referida serão, 

posteriormente, comparados com valores legislados para os poluentes, designadamente com os 

valores constantes no Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de Setembro (Diretiva 2008/50/C E). 

Por fim, foram avaliadas as condições de dispersão na atmosfera, com base nos parâmetros 

meteorológicos determinantes, nos fenómenos de transporte e de dispersão e nas características 

morfológicas locais.  

O presente projeto situa-se na Região Centro (NUTII), Viseu Dão Lafões (NUTIII), no lugar de Picoto, 

freguesia de Queirã, concelho da Vouzela e distrito de Viseu. 

Inventário Nacional de Emissões e Remoções de Poluentes Atmosféricos 

O estabelecimento, no ano de 2005, do Sistema Nacional para o Inventário de Emissões e 

Remoções de Poluentes Atmosféricos (SNIERPA), e a sua adoção formal e legal pela Resolução de 

Conselho de Ministros n.º 68/2005 de 17 de Março, criou a estrutura legal, institucional e processual 

que assegura a obtenção de estimativas precisas, assim como o cumprimento das exigências de 

arquivo e documentação. A importância dos resultados nacionais do Inventário, expresso na sua 

utilização para verificação do cumprimento das obrigações em termos da Diretiva 2001/81/CE 

relativa aos Tetos de Emissão Nacionais e Protocolo de Quioto, bem como as regras determinadas a 

nível dos órgãos das Convenções, obrigaram a que o inventário se tornasse uma peça estruturada, 

transparente, consistente, completa e precisa. 

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) é a entidade responsável pela realização anual dos 

inventários nacionais de emissões de poluentes atmosféricos. 

No relatório “Emissões de Poluentes Atmosféricos por Concelho no ano 2009: Gases Acidificantes, 

Eutrofizantes e Precursores de Ozono, Partículas, Metais Pesados e Gases com Efeito de Estufa” 

(APA, 2011), os valores do Inventário Nacional de Emissões e Remoções de Poluentes Atmosféricos 

referem-se às emissões de poluentes a nível nacional, sendo os resultados apresentados em 

unidades de massa por área (t/km2). O Quadro 6.1.7.1. descrimina as emissões totais estimadas ao 

nível de Portugal.  

 

Quadro 6.1.7.1 - Emissões totais de poluentes com inclusão e exclusão das fontes naturais para Portugal, no ano de 2009 

(APA, 2011). 

Poluentes SOx NOx NH3 COVNM CO PM10 Pb Cd Hg CH4 CO2 N2O 

Emissões com 

fontes naturais 

(t/km
2
) 

81,51 259,32 51,99 616,82 549,39 109,01 172,16 3,42 2,47 469,71 56054 17,03 

Emissões sem 81,51 254,50 51,99 185,49 482,83 109,01 172,16 3,42 2,47 469,71 56054 17,03 
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Poluentes SOx NOx NH3 COVNM CO PM10 Pb Cd Hg CH4 CO2 N2O 

fontes naturais 

(t/km
2
) 

 

Ao nível das emissões de SOx constata-se que os sectores “Produção de Energia” e “Combustão na 

Indústria” são os principais geradores deste poluente em 2009, contribuindo respetivamente com 

29,7% e 47,8% do total de emissões nacionais. Os sectores “Emissões Fugitivas” e “Processos 

Industriais” são os sectores que se seguem em termos de percentagem de contribuição para as 

emissões de SOx, com uma contribuição de 6,5% e 6,3% de emissões de SOx, em 2009. As 

emissões de SOx estão maioritariamente (74,0%) associadas às fontes pontuais individualizadas. 

Em Portugal as emissões de NOx, sem incluir emissões provenientes de fontes naturais, provêm 

principalmente do sector dos “Transportes Rodo/Ferroviários” (40,0%), da “Produção de Energia” 

(15,0%) e da “Combustão Industrial” (24,0%). 

Para efeito da estimativa das emissões naturais de COVNM o inventário considerou as emissões 

provenientes do coberto vegetal e de fogos florestais. Estas fontes de emissão designam-se de 

fontes biogénicas. O coberto vegetal, sendo uma fonte de emissões biogénicas muito significativa 

contribui, juntamente com os fogos florestais, para cerca de 70,0% do total de emissões de COVNM 

em 2009. Considerando apenas as emissões de COVNM de origem antropogénica verifica-se que 

são os sectores “Uso de Solventes”, “Transportes Rodo/Ferroviários” e “Processos Industriais” os 

que mais contribuíram para as emissões totais destes poluentes (66,0% das emissões 

antropogénicas). As emissões de COVNM de origem antropogénica resultaram, na sua maioria, das 

fontes em área. 

As emissões de PM10 por fontes pontuais individualizadas representavam 36,0% do total de 

emissões deste poluente em 2009. A “Indústria” é o sector que mais contribui para as emissões de 

PM10 em Portugal. A presença de uma elevada densidade populacional em alguns concelhos 

explicam os valores elevados de emissão verificados, sendo os “Transportes Rodo/Ferroviários”, 

“Uso de Solventes” e “Pequenas Fontes de Combustão” os sectores que mais contribuíram para as 

emissões de PM10.  

Por sua vez, as emissões de NH3 resultaram em grande parte da produção animal (47,6%) e da 

agricultura (37,2%). Contudo, existem focos de emissão de NH3 associados à atividade industrial 

(6,2%). Acresce que existem concelhos onde a atividade agrícola ou industrial não é expressiva mas 

que, no entanto, apresentaram valores elevados de emissão de NH3. Estes concelhos têm em 

comum uma elevada densidade populacional o que resulta em emissões elevadas de NH3 

associadas à gestão de resíduos e de águas residuais. 
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As emissões de Metais Pesados (MP) estão diretamente relacionadas com o tipo de combustível 

utilizado e com os teores de metais pesados presentes nos mesmos. Os metais pesados 

considerados no inventário são de submissão obrigatória no âmbito da CLRTAP. Assim, as emissões 

de Chumbo provêm essencialmente do sector “Incineração de Resíduos” (82,8%), da “Combustão 

Industrial” (9,7%) e do sector dos “Transportes Rodo/Ferroviários” (4,2%), enquanto as emissões de 

Cádmio provém na sua grande maioria de fontes pontuais (80,0%). Relativamente ao Mercúrio, 

62,0% das emissões ocorrem em fontes pontuais associadas a atividades industriais. 

As emissões de CO2 em Portugal resultaram, na sua maioria, dos sectores de atividade “Produção 

de Energia” (30,8%), “Transportes Rodo/Ferroviários” (32,2%) e “Combustão Industrial” (24,4%). Em 

conjunto, estes sectores contribuíram com cerca de 87,0% do total de emissões de CO2 em 2009. 

Destacam-se ainda o sector “Pequenas Fontes de Combustão” (6,9%), onde se incluem as 

atividades residenciais, comércio e serviços. 

Os restantes gases com efeito de estufa, nomeadamente CH4 e N2O são provenientes, no caso do 

CH4, dos sectores “Deposição de Resíduos no Solo” (53,7%), “Águas Residuais” (22,8%), “Pecuária” 

(12,8%) e, no caso das emissões de N2O, dos sectores “Agricultura” (54,1%), “Pecuária” (21,5%), 

“Águas Residuais” (9,9%), “Transportes Rodo/Ferroviários” (3,6%) e “Processos Industriais” (2,4%).  

O quadro seguinte apresenta os resultados, obtidos no inventário de 2009, das emissões de gases 

com efeito de estufa, atendendo à inclusão e exclusão das fontes de emissão naturais para o 

concelho de Vouzela. 

 

Quadro 6.1.7.2 – Emissões totais de poluentes com inclusão e exclusão das fontes naturais para o concelho de Vouzela, no 

ano de 2009 (APA, 2011). 

Poluentes SOx NOx NH3 COVNM PM10 Pb Cd Hg CH4 CO2 N2O 

Emissões com fontes 

naturais (t/km
2
) 

0,386 1,529 0,949 7,415 0,480 0,001 0,000 0,000 2,927 278 0,133 

Emissões sem fontes 

naturais (t/km
2
) 

0,386 1,519 0,949 0,789 0,480 0,001 0,000 0,000 2,927 278 0,133 

 

Atendendo às emissões totais inventariadas no concelho constata-se que as emissões 

predominantes referem-se aos poluentes CO2, CH4, COVNM e NOx, quer na estimativa de emissões 

com ou sem inclusão de fontes naturais.  

O Inventário Nacional de Emissões e Remoções de Poluentes Atmosféricos (Versão de 2011) 

permite efetuar a alocação das emissões dos poluentes ao nível dos concelhos, assim como permite 

aferir a tipologia de fontes de emissão (sector) associadas aos poluentes gerados nesses mesmos 
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concelhos. O Quadro 6.1.7.3 permite evidenciar os resultados obtidos no inventário de 2009, das 

fontes de emissões, segundo o sector, para o concelho de Vouzela (t/km2). 

 

Quadro 6.1.7.3 – Emissões totais de poluentes (t/km2) segundo o sector para o concelho de Vouzela (ano 2009). 

Sector/Poluentes (t/km
2
) SOx NOx NH3 COVNM PM10 Pb Cd Hg CH4 CO2 N2O 

Produção de Energia  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Combustão Industrial 0,360 0,324 0,000 0,082 0,111 0,000 0,000 0,000 0,011 109,686 0,004 

Pequenas Fontes de 

Combustão 
0,019 0,063 0,000 0,116 0,117 0,000 0,000 0,000 0,085 18,300 0,001 

Processos Industriais 0,000 0,000 0,000 0,097 0,146 0,000 0,000 0,000 0,000 0,108 0,000 

Emissões Fugitivas 0,000 0,000 0,000 0,014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,046 0,170 0,000 

Usos de Solventes 0,000 0,000 0,000 0,283 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,881 0,000 

Transportes 

Rodo/Ferroviários 
0,005 0,929 0,012 0,084 0,044 0,000 0,000 0,000 0,008 139,005 0,004 

Transporte marítimo 

nacional 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Fontes móveis fora da 

estrada 
0,000 0,183 0,000 0,027 0,019 0,000 0,000 0,000 0,001 9,681 0,004 

Aviação civil 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Deposição de resíduos no 

solo 
0,000 0,000 0,013 0,027 0,000 0,000 0,000 0,000 1,442 0,000 0,000 

Águas Residuais 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,613 0,000 0,010 

Incineração de Resíduos 0,001 0,005 0,000 0,027 0,014 0,001 0,000 0,000 0,000 0,005 0,000 

Pecuária 0,000 0,000 0,837 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,645 0,000 0,078 

Agricultura 0,000 0,000 0,067 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,067 0,000 0,031 

Resíduos agrícolas 0,002 0,015 0,019 0,030 0,029 0,000 0,000 0,000 0,007 0,000 0,000 

Fontes naturais 0,000 0,010 0,000 6,626 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

Perante a quantificação das emissões por sector, no concelho de Vouzela, constata-se que as 

emissões de SOx derivam predominantemente das instalações industriais de combustão, com 93%. 

Ao nível das emissões de NOx e CO2 constata-se que estas derivam maioritariamente do tráfego 

rodoviário/ferroviário, com 60% e 50%, respetivamente. As emissões de NH3 e N2O encontram-se 

associadas ao sector de atividade da pecuária, com 88% e 59%. As emissões de partículas 

encontram-se associadas aos processos industriais, com 30%. 

Por sua vez, estima-se que as emissões de Metano (CH4) resultam principalmente da 

eliminação/deposição de resíduos no solo, com 47% das emissões. Os Compostos Orgânicos 

Voláteis Não Metânicos resultam essencialmente das fontes naturais (89%). 
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Inventário de Emissões Gasosas na Região Centro  

O Inventário de Emissões Gasosas na Região Centro em 2015 (CCDR Centro, 2016) contempla a 

estimativa das emissões gasosas geradas pelas indústrias, bem como de outras unidades 

suscetíveis de gerarem emissões, face à distribuição da emissão dos poluentes geograficamente 

(Distrito, Concelho e Freguesia) e por atividade económica, para o ano de referência de 2015.  

De acordo com o Inventário de Emissões Gasosas na Região Centro em 2015 verifica-se que 

Coimbra, Leiria e Aveiro são os distritos que mais contribuem para a poluição atmosférica da região, 

em todos os poluentes, facto associado ao número, atividade e dimensão dos estabelecimentos 

existentes nesses distritos. 

No distrito de Viseu, verifica-se que a maioria das emissões de poluentes é relativa a emissões de 

Partículas (13%), de Metais Pesados (9%), CO (8%) e NOx (6%).  

De acordo com o Inventário supra referido, em termos de NUT III, o concelho da Vouzela pertence à 

sub-região Dão-Lafões (designação atualmente alterada para NUT III – Viseu Dão-Lafões).  

De acordo com os dados constantes no Inventário de Emissões Gasosas na Região Centro em 2015 

(CCDR Centro, 2016) apenas se torna possível alocar as emissões de poluentes por freguesia de 

concelho. O Quadro 6.1.7.4 permite caracterizar a distribuição espacial das emissões de poluentes 

na Região Centro ao nível das freguesias do concelho de Vouzela. 

 

Quadro 6.1.7.4 - Emissões de poluentes no concelho de Vouzela por freguesia (CCDR Centro, 2016). 

Freguesias de Vouzela CO2 PTS CO NOx SO2 H2S 

Alcofra 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

Campia 0,0 0,1 0,1 0,01 0,00 0,00 

Fornelo do Monte 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

Queirã 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

S. Miguel do Mato 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

Ventosa 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

União das Freguesias de Cambra e 

Carvalhal de Vermilhas 
0,0 0,4 0,1 0,0 0,00 0,00 

União das Freguesias de Fataunços e 

Figueiredo das Donas 
0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

União das Freguesias de Vouzela e 

Paços de Vilharigues 
0,1 0,0 0,8 0,08 0,01 0,00 

Total (t/ano) 0,1 0,5 1 0,09 0,01 0 

 

Freguesias de Vouzela ClCl
-
 CIF

-
 MP I MP II MP III 

Alcofra 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 

Campia 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 
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Freguesias de Vouzela ClCl
-
 CIF

-
 MP I MP II MP III 

Fornelo do Monte 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 

Queirã 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 

S. Miguel do Mato 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 

Ventosa 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 

União das Freguesias de Cambra e Carvalhal de 

Vermilhas 
0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 

União das Freguesias de Fataunços e Figueiredo das 

Donas 
0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 

União das Freguesias de Vouzela e Paços de 

Vilharigues 
0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 

Total (t/ano) 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 

 

No que concerne ao concelho de Vouzela, constata-se que as emissões referem-se aos poluentes 

CO, Partículas, CO2, NOx, e SO2, e CIF-, contudo, face à realidade do distrito, estas não apresentam 

significado.  

De referir que, de acordo com os resultados apresentados neste Inventário, o concelho de Vouzela 

não se apresenta como relevante nas emissões de poluentes para a atmosfera, face a outros 

concelhos do distrito de Viseu, dada a fraca industrialização do concelho. 

Avaliação da Qualidade do Ar - Tubos de difusão 

O diagnóstico efetuado estendeu-se também à análise dos elementos disponibilizados pelo programa 

de Avaliação da Qualidade do Ar em Portugal (DGA/FCT-UNL, 2001), resultantes de duas 

campanhas nacionais de amostragem para o Dióxido de Azoto, Dióxido de Enxofre e Ozono 

(realizadas em Julho de 2000 e Maio de 2001).  

As medições foram efetuadas recorrendo ao uso de equipamento de amostragem por difusão 

passiva, tendo sido utilizados tubos de difusão sujeitos a um período de 7 dias de exposição por 

campanha. A amostragem, definida a nível nacional, foi estabelecida a partir de uma malha dividida 

em quadrículas de 20 por 20 km. A cada quadrícula encontra-se associado um ponto escolhido para 

a amostragem. 

De acordo com a informação gráfica disponibilizada no estudo “Avaliação da Qualidade do Ar em 

Portugal - NO2 e SO2 - Tubos de Difusão; O3 - Tubos de Difusão” (DGA/FCT-UNL, 2001), constata-se 

que o ponto 63 e 71 utilizado para as campanhas de avaliação preliminar abrange grande parte do 

concelho de Vouzela. Contudo, optou-se por considerar outros pontos de amostragem, 

designadamente o ponto 70 (a Sudoeste), e o 62 (a Noroeste), por forma a abranger toda a zona de 

inserção do concelho onde se insere o projeto, o que permitirá evidenciar uma melhor caracterização 

da área em estudo. 
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Considerando a representação esquemática da malha estatística (quadrícula e centroídes) adotada 

para Portugal Continental, apresentam-se no Quadro 6.1.7.5 os pontos considerados representativos 

das condições aproximadas de qualidade do ar envolvente ao concelho de Vouzela e, 

consequentemente, dos níveis de poluição de fundo.  

 

Quadro 6.1.7.5 - Resultados obtidos nas campanhas de amostragem para o Dióxido de Azoto, Dióxido de Enxofre e Ozono, na 

envolvente do concelho de Vouzela (DGA/FCT-UNL, 2001). 

Ponto de 

amostragem 

NO2 (g/m
3
) SO2 (g/m

3
) O3 (g/m

3
) 

1ª Camp. 2ª Camp. 1ª Camp. 2ª Camp. 1ª Camp. 2ª Camp. 3ª Camp. 

62 0,8 1,7 <1,3 <1,3 61,3 34,6 --- 

63 5,4 2,3 <1,3 <1,3 63,3 71,7 --- 

71 2,6 4,0 <1,3 <1,3 48,2 72,8 --- 

72 2,8 5,2 1,9 <1,3 60,7 77,0 --- 

 

Embora os resultados obtidos não possam ser diretamente comparados com os valores legislados 

(por serem referentes a uma média de 7 dias), constituem uma indicação aproximada da situação na 

zona em estudo, que permite aferir que os níveis de concentrações locais se situaram abaixo dos 

valores-limite legislados. Será ainda de salientar que os resultados obtidos se referem a valores 

indicativos, na medida em que se inserem num quadro preliminar de avaliação da qualidade do ar a 

nível nacional. 

A Figura 6.1.7.1 permite a observância da concentração máxima estimada por interpolação, 

atendendo às classes estabelecidas em termos de concentração máxima, decorrentes das duas 

campanhas realizadas. 
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Valores máximos de NO2 Valores máximos de SO2 Valores máximos de O3 

 
 

 

Figura 6.1.7.1 - Concentrações máximas de Dióxido de Enxofre, Dióxido de Azoto e Ozono (MAOT-DGA/FCT-UNL-DCE, 2001). 

 

Da observância das representações gráficas pode-se aferir que, no local em estudo, as 

concentrações de Dióxido de Azoto estão compreendidas entre 4 e 8 ug/m3, as concentrações de 

Dióxido de Enxofre, entre 0,7 e 1 ug/m3 e as de Ozono, entre 70 e 80 ug/m3. 

Caracterização local da qualidade do ar 

A Rede da Qualidade do Ar da Região Centro, conforme Figura 6.1.7.2, é composta por nove 

estações de monitorização da qualidade do ar, distribuídas por três Zonas (Zona Centro Interior, 

Zona Centro Litoral e Zona de Influência de Estarreja) e duas Aglomerações (Aglomeração de 

Coimbra e Aglomeração de Aveiro/Ílhavo). 
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Figura 6.1.7.2 - Localização das estações pertencentes à Rede da Qualidade do Ar da Região Centro e respetivas delimitações das 

zonas de monitorização (CCDR Centro, 2016). 

 

Inserida na Rede da Qualidade do Ar da Região Centro, a estação de medição da qualidade do ar de 

Fornelo do Monte, no concelho de Vouzela é referente a uma tipologia de estação regional de fundo, 

e reflete as condições de fundo da qualidade do ar da Zona Centro Litoral, pelo que se considera que 

a mesma, dada a sua localização, traduz as condições específicas da área em estudo, refletindo o 

ambiente atmosférico de características suburbanas e rurais.  

A Figura 6.1.7.3 permite identificar geograficamente a estação da qualidade do ar em análise l face à 

localização do projeto. 



RELATÓRIO FINAL DO EIA DA “GRANJA AVÍCOLA MATIAS & VALE” 

QUEROVENTO – Serviços em Ambiente, Lda.      Dezembro de 2017 (Rev. Setembro de 2018) 

93 

 

Figura 6.1.7.3 - Localização da estação em estudo e da área do projeto (Adaptado de www.qualar.org (2017)). 

 

Assim sendo, a caracterização da qualidade do ar no local em estudo teve por base a recolha e 

análise da informação estatística constante na estação de Fornelo do Monte, pertencente à Rede da 

Qualidade do Ar da Região Centro. As características da Estação da Qualidade do Ar encontram-se 

descritas no Quadro 6.1.7.6. 

 

Quadro 6.1.7.6 - Caracterização da Estação da Qualidade do Ar de Fornelo do Monte (www.qualar.org (2017)). 

Código: 2021 

Data de início: 2005-09-23 

Tipo de Ambiente: Rural Regional 

Tipo de Influência: Fundo 

Zona: Centro Interior 

Freguesia: Fornelo do Monte 

Concelho: Vouzela 

Coordenadas Gauss  

Militar (m)   

Latitude: 408232 

Longitude: 202530 

Altitude (m): 741 
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Rede: Rede de Qualidade do Ar do Centro 

Instituição: Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro 

 

A Estação da Qualidade do Ar de Fornelo do Monte atualmente monitoriza os poluentes Monóxido de 

Azoto, Dióxido de Azoto, Óxidos de Azoto, Ozono, Dióxido de Enxofre (até 2014-03-19) e Partículas 

<10 µm. 

A caracterização efetuada à escala local teve como base os valores registados na estação de 

monitorização da qualidade do ar da Rede da Qualidade do Ar da Região Centro, para os poluentes 

supra referidos. No quadro seguinte apresentam-se os dados mais recentes da qualidade do ar, 

validados pela APA, obtidos na estação em análise, para o ano de 2015, de acordo com os dados 

constantes no sítio da Internet “www.qualar.org” da Agência Portuguesa do Ambiente. 

 

Quadro 6.1.7.7 – Dados da monitorização da Qualidade do Ar em 2015 na Estação de Fornelo do Monte (www.qualar.org (2017)). 

Poluente Tipologia 
Concentração 

média (µg/m
3
) 

Concentração 

máxima (µg/m
3
) 

Partículas 

(PM10) 

Valor anual de base horária 12,7 162 

Valor anual de base diária 12,6 75,0 

NO2 

Valor anual de base horária 1,3 18 

Valor anual de base diária 1,3 5,3 

O3 

Valor anual de base horária 72,8 158 

Valor anual de base octo-horária 72,8 143,3 

SO2 

Valor anual de base horária 2,7 57 

Valor anual de base diária 2,7 16,5 

 

Os dados apresentados não incluem as listagens dos valores horários e diários durante o ano, 

correspondendo apenas a valores estatísticos anuais de base diária ou horária/octo-horária. Os 

dados estatísticos da estação permitem uma comparação com a legislação atualmente em vigor, 

designadamente o Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de Setembro (Diretiva 2008/50/CE), de forma a 

identificar eventuais situações de incumprimento, no que concerne à proteção para a saúde humana. 

Da análise dos valores obtidos e da sua comparação com os valores legislados para os poluentes, 

PM10, NOx, O3 e SO2 constata-se o seguinte: 
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 Partículas PM10 

A estação, para este poluente, apresenta no ano 2015, uma eficiência de base horária e base diária 

de 99% e 98,1%, respetivamente. Os valores-limite estabelecidos das Partículas (PM10) estão 

associados à média aritmética, de base horária e base diária. O valor limite de base diária para a 

proteção da saúde humana estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de Setembro, é 50 

μg/m3, pelo que se constata a existência de 2 excedências ao valor limite, perante as excedências 

permitidas por ano (35 dias). O valor limite de base anual para a proteção da saúde humana foi de 

12,6 μg/m3, não havendo ultrapassagem ao valor limite estabelecido (40 μg/m3). De acordo com os 

dados disponíveis sobre os níveis deste poluente verifica-se a inexistência de episódios relevantes 

à proteção da saúde humana dado não haver ultrapassagens ao respetivo valor legal na estação. 

 Dióxido de Azoto  

A eficiência medida para o valor deste poluente no ano 2015, na estação de Fornelo do Monte, para 

a base horária e base diária, foi de 99,1% e 98,6%, respetivamente. Os valores anuais máximos 

obtidos de base horária e base diária foram de 18 μg/m3 e 5,3 μg/m3, respetivamente. Perante os 

valores obtidos verifica-se a inexistência de excedências ao valor limite de 400 μg/m3 relativo ao 

Limiar de Alerta (medido em três horas consecutivas). Quanto ao valor limite de base horária para a 

proteção da saúde humana estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de Setembro, de 200 

μg/m3, constata-se igualmente a não ocorrência de qualquer excedência ao valor limite, perante as 

excedências permitidas por ano (18 dias). Relativamente ao valor limite de base anual (40 μg/m3), 

estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de Setembro, constata-se que o valor máximo 

obtido é de 1,3 μg/m3. 

 Ozono 

A eficiência medida para o valor deste poluente no ano 2015 para a base horária e base octo-

horária foi de 90,5% e 90,4%, respetivamente. Os valores anuais máximos obtidos de base horária 

e base octo-horária foram de 158 μg/m3 e 143,3 μg/m3, respetivamente. No que se refere a este 

parâmetro, na estação considerada, verificou-se a inexistência da ultrapassagem ao valor máximo 

de base horária do Limiar de Alerta à população (240 μg/m3), assim como ao valor máximo de base 

horária do Limiar de informação à população de 180 μg/m3, definido nos termos do Decreto-Lei n.º 

102/2010, de 23 de Setembro (Diretiva 2008/50/CE). No que respeita à proteção da saúde humana 

de base octo-horária do dia (valor alvo de 120 μg/m3) verificou-se um total de 20 ultrapassagens ao 

valor, face às excedências permitidas (25 dias).  

 Dióxido de Enxofre  

No que se refere à eficiência medida para o valor deste poluente, no ano 2015, verifica-se que, para 

a base horária e base diária, o valor foi de 97,5%. Mais se verifica a inexistência de excedências ao 
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valor limite de 500 μg/m3 relativo ao Limiar de Alerta (medido em três horas consecutivas). De igual 

modo, não se verificam excedências, no que se refere ao valor limite de proteção da saúde humana 

de base horária (350 μg/m3), associado ao número de excedências permitidas (24 horas) e ao valor 

limite de proteção da saúde humana de base diária (125 μg/m3), associado ao número de 

excedências permitidas (3 dias) estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de Setembro. Ao 

nível do referencial de proteção dos ecossistemas (20 μg/m3), o valor anual foi de 2,7 μg/m3.  

FONTES POLUIDORAS DA QUALIDADE DO AR 

A área em análise, no que se refere à sua envolvente, enquadra-se numa região com pouca 

expressividade de intervenção humana, com uma densidade populacional pouco relevante, marcada 

por uma ocupação concentrada em determinadas zonas mais afastadas. 

À semelhança da sede do concelho, também a freguesia onde se encontra implantado o projeto é 

caracterizada por ter uma ocupação de solos onde predomina a ocupação florestal. No que diz 

respeito à ocupação humana, predominam os pequenos aglomerados urbanos de carácter rural, 

normalmente marginados por ocupação agrícola de subsistência e floresta de produção. A ocupação 

industrial, próxima da zona de implantação do projeto, apresenta-se como irrelevante.  

O concelho de Vouzela é servido por 2 eixos rodoviários da Rede Fundamental através da A24 

(antigo IP3) que permitem ligações facilitadas no eixo Norte-Sul (Vila Real – Viseu) e da A25 no eixo 

Este-Oeste, complementada pela rede regional e concelhia. A poluição do tipo linear, deriva assim 

das vias rodoviárias e das ligações à A24 (antigo IP3) que liga à A25 em Viseu e fronteira com 

Espanha, através da A4 em Vila Real e outras vias circundantes (EN16), constituindo a principal 

origem de Monóxido de Carbono, Óxidos de Azoto, Hidrocarbonetos, Dióxidos de Enxofre e 

Partículas Totais em Suspensão, dada a presença de fontes móveis (veículos motorizados).  

As atividades industriais, consoante a tipologia do processo de fabrico e combustíveis consumidos, 

poderão originar a existência de Monóxido de Carbono, Óxidos de Azoto, Dióxidos de Enxofre e 

Partículas Totais em Suspensão.  

Na caracterização da qualidade do ar local poderá aferir-se que as principais fontes locais de 

emissão de poluentes atmosféricos poluentes estão associadas a pequenas indústrias, à circulação 

do tráfego automóvel, nas vias municipais que constituem a área em estudo, e às práticas 

agrícolas/florestais.  

As práticas agrícolas/florestais, designadamente a movimentação de solos resultantes do lavradio de 

terras, proporcionam a existência de Partículas Totais em Suspensão na envolvente. 

RECETORES SENSÍVEIS LOCAIS  

Os recetores de poluição atmosférica foram identificados com base na sensibilidade e potencial 

afetação em termos de qualidade do ar a que estão sujeitos, após exposição ao projeto em estudo. 
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Os recetores sensíveis variam em função da distância que os separa do projeto, dos ventos 

dominantes e da existência de barreiras naturais ou artificiais que dificultem a dispersão de 

poluentes. 

A propriedade onde se situa a exploração confronta com outras propriedades de uso florestal.  

Na área de estudo, os recetores sensíveis são fundamentalmente as povoações ou aglomerados 

populacionais existentes, nomeadamente o aglomerado de Caria, localizado a Norte, cuja habitação 

mais próxima se localiza a cerca de 300 metros a Nordeste da área da exploração. 

Todos os outros aglomerados encontram-se relativamente distantes da área de implantação do 

projeto. Assim, dado que o projeto se desenvolve numa área isolada, os meios recetores mais 

sensíveis correspondem apenas à população local e vegetação envolvente.  

 

6.1.8. AMBIENTE SONORO 

Metodologia 

A metodologia adotada para a caracterização da situação de referência, no que concerne ao estudo 

do Ambiente Sonoro, consistiu em: 

 Enquadramento legal; 

 Identificação das principais fontes de ruído e avaliação qualitativa; 

 Análise dos diferentes elementos de projeto, (memórias descritivas, peças desenhadas), 

Plano Diretor Municipal, Carta Militar. 

No que concerne ao enquadramento legal, foi considerado a Diretiva n.º 2002/49/CE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 25 de Junho, consubstanciada na sua transposição para a legislação 

nacional através do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro que altera e republica o Decreto-lei n.º 

292/2000, de 14 de Novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de Agosto, referente ao 

Regime Legal sobre Poluição Sonora e que aprova o Regulamento Geral do Ruído (RGR). 

Considerou-se importante destacar, para efeitos deste estudo, as seguintes definições e requisitos 

legais: 

Atividade ruidosa temporária a atividade que, não constituindo um ato isolado, tenha carácter não 

permanente e que produza ruído nocivo ou incomodativo para quem habite ou permaneça em locais 

onde se fazem sentir os efeitos dessa fonte de ruído tais como obras de construção civil, 

competições desportivas, espetáculos, festas ou outros divertimentos, feiras e mercados; 
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Fonte de ruído a ação atividade permanente ou temporária, equipamento ou infraestrutura que 

produza ruído nocivo ou incomodativo para quem habite ou permaneça em locais onde e faça sentir 

o seu efeito; 

Indicador de ruído diurno-entardecer-noturno (Lden), como indicador de ruído, expresso em dB(A), 

associado ao incómodo global, dado pela expressão: 
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Período de referência o intervalo de tempo a que se refere um indicador de ruído, de modo a 

abranger as atividades humanas típicas, delimitado nos seguintes termos: 

 Período diurno - das 7 às 20 horas (a que corresponde o indicador de ruído diurno Ld); 

 Período do entardecer – das 20 às 23 horas (a que corresponde o indicador de ruído de fim 

de tarde Le); 

 Período noturno – das 23 às 7 horas (a que corresponde o indicador de ruído noturno Ln); 

Recetor sensível o edifício habitacional, escolar, hospitalar ou similar, ou espaço de lazer, com 

utilização humana; 

Ruído ambiente o ruído global observado numa dada circunstância num determinado instante, 

devido ao conjunto das fontes sonoras que fazem parte da vizinhança próxima ou longínqua do local 

considerado; 

Zona sensível a área definida em plano municipal de ordenamento do território como vocacionada 

para uso habitacional, ou para escolas, hospitais ou similares, ou espaços de lazer, existentes ou 

previstos, podendo conter pequenas unidades de comércio e de serviços destinadas a servir a 

população local, tais como cafés e outros estabelecimentos de restauração, papelarias e outros 

estabelecimentos de comércio tradicional, sem funcionamento no período noturno. 

No contexto deste descritor e deste projeto concreto, considera-se importante destacar ainda: 

Artigo 6.º - Planeamento municipal 

Número 2 - Compete aos municípios estabelecer nos planos municipais de ordenamento do território 

a classificação, a delimitação e a disciplina das zonas sensíveis e das zonas mistas; 

Artigo 11.º - Valores limite de exposição 

Número 1, alínea b) - As zonas sensíveis não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior 

superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador Lden e, superior a 45 dB(A), no período noturno, 

expresso pelo indicador Ln. 
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A visita teve como finalidade aferir sobre a necessidade da realização de medições acústicas, para 

efeitos de caracterização do local onde serão construídos os elementos de projeto. Procurou ainda 

identificar-se fontes de ruído, bem como recetores suscetíveis de sofrer incómodo com eventuais 

fontes de ruído, decorrentes das fases de construção e de exploração. 

Para facilitar a compreensão do leitor em matéria de impactes ambientais decorrentes de emissões 

de ruído, importa perceber que o som se transmite através de ondas sonoras e estas, por sua vez, 

no meio acústico, que no caso em apreço é o ar, ou seja, pela vibração das partículas (do meio 

acústico) em torno da sua posição de equilíbrio. A propagação das ondas sonoras pode ser 

influenciada por fatores tais como frequência do som, temperatura ambiente, humidade relativa, 

pressão ambiente. 

Torna-se ainda necessário perceber o tipo de onda sonora e a sua intensidade ao longo da distância 

percorrida. Assim, a intensidade sonora das ondas esféricas, diminui para cerca de um quarto, 

como o aumento da distância para o dobro. A intensidade das ondas cilíndricas diminui de forma 

linear, isto é, diminui para metade, sempre que se percorre o dobro da distância. 

As ondas planas são menos comuns e a sua intensidade sonora não é influenciada pela distância 

percorrida. 

Caracterização da situação atual 

Como se pode verificar pela Figura 6.1.8.1, a zona onde se insere o presente projeto consiste em 

zona florestal, sem habitações ou elementos suscetíveis de sofrer ou causar incómodo em 

consequência de emissões de ruído.  

 

Figura 6.1.8.1 – Planta de localização dos pavilhões avícolas, com as distâncias aos eventuais recetores sensíveis (Fonte: Google 

Earth). Nota: As distâncias são determinadas em linha reta, considerando a propagação das ondas em espaço livre. 
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Pode verificar-se que não existe qualquer recetor suscetível de sofrer incómodo com as emissões de 

ruído, decorrentes das atividades da fase construção e exploração, num raio inferior a 300 m, com 

origem no local onde se inserem os pavilhões.  

As populações mais próximas são constituídas pelos aglomerados populacionais de Caria, localizada 

a Norte da área de estudo, cuja habitação mais próxima dista cerca de 300 m, a Nordeste, e pela 

população de Quintela, a Sudoeste, cuja habitação mais próxima do empreendimento dista cerca de 

1.016 m.  

A revisão do PDM de Vouzela dispõe, na Planta de Ordenamento – Zonamento Acústico, da 

identificação de Zonas Mistas.  

 

Figura 6.1.8.2 – Zonas Mistas na envolvente a área em estudo (Adaptado da Planta de Ordenamento - Zonamento Acústico, 2011). 

 

Conforme se pode constatar, a área em estudo não se encontra abrangida por nenhuma Zona Mista 

identificada no Zonamento Acústico do concelho de Vouzela.  

De acordo com o artigo 11.º do regulamento do PDM de Vouzela, “as zonas mistas correspondem às 

áreas definidas no Plano que na generalidade apresentam usos diversos e não exclusivamente 

habitacionais”. Os aglomerados urbanos referentes a Caria e Quintela, estão abrangidos por esta 

tipologia.  

As vias de comunicação rodoviárias são na sua maioria estradas secundárias, de acesso às 

populações locais, com circulação de veículos reduzida. 

A via rodoviária mais próxima com maior tráfego é a EN16 (que dista a cerca de 4 km a Norte da 

exploração), que tem ligação à ER1303 (que dista a cerca de 560 m da exploração) e a EN 337, 

localizada a cerca de 1,6 Km a sul da exploração. 
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Para além das habitações existentes nas localidades próximas do local de projeto, não existem 

outros recetores considerados sensíveis (do ponto de vista legal), como hospitais, escolas, lares ou 

outros. 

Além das vias de comunicação rodoviárias, não se identificam outras fontes de ruido como tráfego 

ferroviário, aéreo ou indústria. 

Para complemento da caracterização atual, é importante mencionar que, durante o decorrer da visita, 

foram percorridos diversos locais, afetos aos diversos elementos de projeto e não foram identificadas 

fontes de ruído significativas em nenhum deles. 

Com efeito, não foram efetuadas medições acústicas, uma vez que estas não acrescentavam 

qualquer mais-valia, para efeitos de caracterização do ambiente atual.  

 

6.1.9. POPULAÇÃO E SOCIOECONOMIA 

Conforme referido anteriormente, a exploração avícola situa-se na freguesia de Queirã, concelho de 

Vouzela. Os efeitos socioeconómicos resultantes da implantação deste projeto far-se-ão sentir em 

todo o concelho. Pelo exposto, nesta análise ressalva-se a importância da evolução temporal de 

alguns dos principais indicadores sociais e económicos, bem como das suas disparidades territoriais, 

enquanto indicativos do dinamismo e atratividade do território, pelo que, sempre que possível, esta 

análise será desenvolvida não só para a freguesia afeta ao projeto, como para todo o concelho e três 

unidades territoriais de referência, designadamente, Viseu Dão-Lafões, Região Centro e Portugal. 

As principais fontes de informação que fundamentaram a caracterização do ambiente atual, relativa a 

este fator ambiental foram: 

 Anuário Estatístico da Região Centro (2015) 

 Dados estatísticos do INE (Censos 2001 e Censos 2011) 

 Informação da revisão do PDM (2011) 

Foram ainda considerados, para além de outra informação relevante contida em fotografia aérea e 

em instrumentos de planeamento e gestão do território, dados estatísticos e trabalho no terreno. 

A abordagem centra-se, em termos da definição da situação de referência, na caracterização do 

espaço local onde se insere a exploração e na sua integração no concelho e na freguesia de 

Queirã. 

Recorreu-se a uma análise centrada em torno das estruturas sociais e económicas: a 

demografia/ estruturas populacionais, o emprego e a economia/sistemas de produção. 

O CONCELHO - Localização Geográfica e Administrativa 
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A exploração avícola localiza-se na NUT II – Região Centro e NUT III – Viseu Dão-Lafões, na 

freguesia de Queirã, concelho de Vouzela, distrito de Viseu. 

A sede de concelho dista 31 km de Viseu, 107 km de Coimbra, 101 km do Porto e 303 km de Lisboa. 

A figura seguinte apresenta a localização do concelho de Vouzela na NUT II e na NUT III. 

 

Figura 6.1.9.1 – Localização do concelho na região Centro e na Sub-Região Viseu Dão-Lafões. 

 

O concelho de Vouzela ocupa uma posição relativamente central no distrito, estabelecendo fronteira 

com os concelhos de São Pedro do Sul, de Tondela, de Viseu e de Oliveira de Frades. 

O concelho de Vouzela ocupa uma área de 193,7 km2, o que equivale a cerca de 5,5% da área total 

da sub-região de Dão-Lafões e 0,7% da Região Centro, sendo constituído por 9 freguesias: Alcofra, 

Campia, Fornelo do Monte, Queirã, São Miguel do Mato, Ventosa, União de Freguesias de Cambra e 

Carvalhal de Vermilhas, União de Freguesias de Fataunços e Figueiredo das Donas e União de 

Freguesias de Vouzela e Paços de Vilharigues. 

A figura seguinte apresenta a localização das diferentes freguesias que constituem o concelho de 

Vouzela. 



RELATÓRIO FINAL DO EIA DA “GRANJA AVÍCOLA MATIAS & VALE” 

QUEROVENTO – Serviços em Ambiente, Lda.      Dezembro de 2017 (Rev. Setembro de 2018) 

103 

 

Figura 6.1.9.2 – Freguesias do concelho de Vouzela. (https://pt.wikipedia.org/wiki/Vouzela#/media/File:Vouzela_freguesias_2013.svg) 

 

Atualmente, a sub-região Viseu Dão-Lafões integra também os concelhos de Aguiar da Beira, 

Carregal do Sal, Castro Daire, Mangualde, Nelas, Oliveira de Frades, Penalva do Castelo, Santa 

Comba Dão, São Pedro do Sul, Sátão, Tondela, Vila Nova de Paiva e Viseu. 

O presente projeto localiza-se na freguesia de Queirã, no concelho de Vouzela. 

Estrutura Social 

O concelho de Vouzela possui algumas características próprias que merecem ser ponderadas, 

mesmo que estas não prefigurem diferenciações vincadas face ao carácter periférico do espaço em 

que se integra. 

O concelho registava em 2011, e de acordo com os dados constantes no INE (Censos 2011), um 

total de 10.564 habitantes. A densidade populacional registada no concelho de Vouzela em 2011 foi 

de 61,52 hab./km2, valor que se situa abaixo do registado na Região Centro (83,27 hab./km2) e do 

valor apresentado para a Sub-Região Dão Lafões (82,07 hab./km2) (Quadro 6.1.9.1.). 

 

Quadro 6.1.9.1. – Densidade populacional e população residente (Fonte: INE, Censos 2001 e Censos 2011). 

Unidade 

geográfica 

2001 2011 
Variação da 

população (%) 

2001-2011 

Densidade 

Populacional 

(hab./km2) 

População 

residente 

(n.º hab.) 

Densidade 

Populacional 

(hab./km2) 

População 

residente 

(n.º hab.) 

Portugal 113,38 10.356.117 114,5 10.562.178 1,99 
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Unidade 

geográfica 

2001 2011 
Variação da 

população (%) 

2001-2011 

Densidade 

Populacional 

(hab./km2) 

População 

residente 

(n.º hab.) 

Densidade 

Populacional 

(hab./km2) 

População 

residente 

(n.º hab.) 

Centro 83,27 2.348.397 82,6 2.327.755 -0,88 

Dão Lafões 82,07 286.313 79,5 277.240 -3,17 

Vouzela 

(Concelho) 
61,52 11.916 54,5 10.564 -11,35 

Queirã 

(Freguesia) 
71,40 1.702 60,1 1.432 -15,86 

 

Uma análise comparativa dos dados permite constatar que, no concelho de Vouzela, registou-se uma 

ligeira diminuição da população residente de 1.352 habitantes entre 2001 e 2011, o que corresponde 

a uma taxa de crescimento negativa, em 2011, de -11,35 %, registando-se igualmente uma taxa de 

crescimento negativa de -0,88% para a Região Centro. Assim, o concelho mantém a tendência de 

diminuição no número de indivíduos que compõem a população residente, verificando-se ainda uma 

taxa de crescimento migratório negativo de -0,46%, em 2011. 

Importa referir que também na freguesia de Queirã ocorreu, no período intercensitário 2001-2011, 

uma diminuição da população residente (de cerca de 16%), sendo que esta segue a mesma 

tendência de diminuição da população residente registada para o concelho de Vouzela, para a sub-

região Dão Lafões e para a região Centro. 

Nas últimas décadas tem-se assistido, não só em Portugal mas na generalidade dos países 

europeus, a um conjunto de alterações na composição etária da população. O processo de 

esvaziamento demográfico que se tem feito sentir ao longo das últimas décadas, tem consequências 

ao nível económico, social, investimento público e privado, etc. 

Quanto à evolução da distribuição da população por grupos etários, é de salientar o facto do 

concelho de Vouzela apresentar uma percentagem de idosos (população com mais de 65 anos) 

superior à percentagem de jovens (população com menos de 14 anos). Assiste-se, assim, a um 

duplo envelhecimento da população que associa a perda de importância dos estratos da população 

jovem, ao crescimento da população idosa. 
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Figura 6.1.9.3. – Evolução da estrutura etária da população residente no concelho de Vouzela entre 2001-2011 (Fonte: INE, Censos 

2001 e 2011). 

 

A tendência atual no concelho de Vouzela é para a diminuição da taxa de natalidade (de 9,1‰ em 

2001 para 5,9‰) e também diminuição da taxa de mortalidade (de 12,3‰ para 11,4 ‰, entre 2001 e 

2011). 

Um dos aspetos mais evidentes da evolução demográfica de Vouzela, e que vai ao encontro do 

panorama nacional, é o progressivo envelhecimento da população. Através da análise da Figura 

6.1.9.3. verifica-se que o peso da população com menos de 24 anos tem vindo a diminuir e, 

complementarmente, regista-se o envelhecimento demográfico da população com mais de 65 anos.  

No que diz respeito ao índice de dependência, este permite determinar a proporção da população 

que se encontra potencialmente dependente da população ativa. Verifica-se na figura seguinte que 

este índice registou um aumento pouco significativo, entre 2001 e 2011. 
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Figura 6.1.9.4. – Variação dos índices de envelhecimento e dependência para o concelho de Vouzela, entre 2001 e 2011 (Fonte: INE, 

Censos 2001 e 2011). 

 

Relativamente ao índice de envelhecimento, este registou um aumento, no concelho de Vouzela, 

entre 2001 e 2011. Em consequência do envelhecimento da população, o índice de dependência de 

idosos aumentou cerca de 9,1%. Por seu turno, a descida da taxa de natalidade, associada à saída 

de população do concelho é um dos fatores que reflete diretamente no decréscimo do índice de 

dependência de jovens, que, em igual período intercensitário, diminuiu cerca de 3,3% (Figura 

6.1.9.5.). 

 

Figura 6.1.9.5. – Variação do índice de dependência de jovens e idosos para o concelho de Vouzela entre 2001 e 2011 (Fonte: INE, 

Censos 2011). 
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De facto, as estruturas demográficas revelam que o concelho se encontra num processo de 

envelhecimento demográfico, traduzido no decréscimo do peso dos jovens e no crescimento do peso 

dos idosos, no conjunto da população residente.  

Estrutura Económica 

Na distribuição dos ativos (no concelho de Vouzela), constata-se uma afetação maioritária ao sector 

terciário (53%), face aos sectores secundário (39%) e primário (8%), distribuição que se assemelha 

ao que ocorre na sub-região de Dão-Lafões, sendo igualmente o sector terciário o que possui maior 

peso na atividade da população (66%). As atividades primárias são assim as que ocupam menor 

percentagem dos ativos, tendo deixado de ser o principal sector empregador do concelho de 

Vouzela. A freguesia de Queirã apresenta um claro predomínio das atividades terciárias, seguidas 

das atividades secundárias. 

 

Quadro 6.1.9.2 – Evolução da população ativa por setores de atividade, entre 2001 e 2011 (Fonte: INE, Censos 2001 e 2011). 

Unidades 
geográficas 

População ativa no sector 
primário 

População ativa no sector 
secundário 

População ativa no sector 
terciário 

2001 2011 2001 2011 2001 2011 

Dão Lafões 12.545 5.050 39.102 30.482 60.489 69.223 

Vouzela (concelho) 757 323 2.007 1.553 1.936 2.082 

Queirã 107 51 241 136 284 301 

 

A taxa de atividade concelhia diminuiu de forma muito pouco significativa, de 41,7% para 41,58% no 

período intercensitário 2001-2011.  

Em termos nacionais tem-se assistido ao longo dos últimos anos a um incremento da taxa de 

desemprego, com valores notavelmente elevados. A evolução da taxa de desemprego (Figura 

6.1.9.5.) registou, na última década, um aumento acentuado em todos os níveis territoriais em 

análise, cenário que não assinalou nenhuma melhoria desde 2001. No ano de 2011, o concelho de 

Vouzela apresentou uma taxa de desemprego de 9,88% (tendo aumentado cerca de 4,5 pontos 

percentuais), sendo que a freguesia de Queirã apresentou uma taxa de desemprego de 10,29%, em 

2011, mais 3,19 pontos percentuais, relativamente à anunciada em 2001 (de 7,1%). 

 

 



RELATÓRIO FINAL DO EIA DA “GRANJA AVÍCOLA MATIAS & VALE” 

QUEROVENTO – Serviços em Ambiente, Lda.      Dezembro de 2017 (Rev. Setembro de 2018) 

108 

 

Figura 6.1.9.6 – Taxa de desemprego (%) entre 2001 e 2011 (Fonte: INE, Censos 2001 e 2011). 

 

No que diz respeito às empresas e sociedades com sede no concelho de Vouzela, de acordo com o 

anuário estatístico da região Centro (2015), em 2014 existiam 1.058 empresas e 249 sociedades 

com sede no concelho.  

Ao nível das empresas, constata-se uma concentração as atividades económicas na “Agricultura, 

Produção Animal, Caça, Floresta e Pesca” (com 30%), seguido das atividades de “Comércio por 

grosso e a retalho, Reparação de veículos automóveis e motociclos”, com 14,74% e a “Construção”, 

com 14,46%. 

Relativamente às sociedades, verifica-se no concelho uma concentração das atividades económicas 

em dois sectores: o sector mais relevante é o das atividades de “Comércio por grosso e a retalho, 

Reparação de veículos automóveis e motociclos” (com 23,29%), ocupando o setor da “Agricultura, 

Produção Animal, Caça, Floresta e Pesca” o segundo lugar (com 16,06%). Seguem-se os setores 

das “Indústrias Transformadoras” e da “Construção”, ambas as atividades com 14,86% (Quadro 

6.1.9.3).  

 

Quadro 6.1.9.3. – Empresas e Sociedades no concelho de Vouzela em 2014 (Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Centro, 2016). 

Classificação segundo a CAE – REV 3 
Empresas Sociedades 

N.º % N.º % 

A Agricultura, Produção Animal, Caça, Floresta e Pesca 321 30,34 40 16,06 

B Indústrias Extrativas 0 0 0 0 

6,7 
5,7 

7 

5,4 

7,1 

13,18 

10,98 11,42 

9,88 10,29 

Portugal Centro Dão-Lafões Vouzela  Queirã 

2001 2011 
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Classificação segundo a CAE – REV 3 
Empresas Sociedades 

N.º % N.º % 

C Indústrias Transformadoras 66 6,24 37 14,86 

D Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio 2 0,19 2 0,80 

E 
Captação, tratamento e distribuição de água: 

saneamento, gestão de resíduos e despoluição 
2 0,19 0 0 

F Construção 153 14,46 37 14,86 

G 
Comércio por grosso e a retalho; Reparação de veículos 

automóveis e motociclos 
156 14,74 58 23,29 

H Transporte e Armazenagem  20 1,89 10 4,02 

I Alojamento, restauração e similares 74 6,99 26 10,44 

J Atividades de informação e de comunicação  8 0,76 6 2,41 

K Atividades financeiras e de seguros  - - - - 

L Atividades Imobiliárias 10 0,95 8 3,21 

M Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares 45 4,25 10 4,02 

N Atividades administrativas e dos serviços de apoio 86 8,13 1 0,40 

O 
Administração Pública e Defesa; Segurança Social 

Obrigatória 

- - - - 

P Educação 48 4,54 2 0,80 

Q Atividades de saúde humana e apoio social 34 3,21 5 2,01 

R 
Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e 

recreativas 

8 0,76 2 0,80 

S Outras atividades de serviços 25 2,36 5 2,01 

T 

Atividades das famílias empregadoras de pessoal 

doméstico e atividades de produção das famílias para uso 

próprio 

- - - - 

U 
Atividades dos organismos internacionais e outras 

instituições extraterritoriais 
- - - - 

Total 1058 100 249 102490 
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6.1.10. PATRIMÓNIO CULTURAL E ARQUEOLOGIA 

O presente projeto consiste numa instalação já existente sita numa propriedade com uma área total 

de 5,93226 ha, e que apresenta uma ocupação consolidada durante as últimas 1,5 décadas e que no 

âmbito do projeto apenas se propõe uma nova construção que implica novas escavações ou aterros, 

pelo que não se perspetivam impactes sobre este fator ambiental. 

Com efeito, a existência histórica de revolução dos solos para produção florestal e a ausência de 

elementos patrimoniais reconhecidos à superfície do solo na área da instalação, permite prever 

desde logo pela inexistência de impactes sobre esta componente. 

Não obstante, no Anexo Documental (Anexo 6) apresenta-se o pedido de autorização de trabalhos 

arqueológicos, submetido à Direção-Geral do Património Cultural, para a arqueóloga responsável 

efetuar a prospeção da área do projeto e apresentar o respeito relatório, pelo que oportunamente 

será apresentado em aditamento ao EIA. 

 



RELATÓRIO FINAL DO EIA DA “GRANJA AVÍCOLA MATIAS & VALE” 

QUEROVENTO – Serviços em Ambiente, Lda.      Dezembro de 2017 (Rev. Setembro de 2018) 

111 

6.2. 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, o presente estudo conforme já foi amplamente sublinhado anteriormente incide sobre um 

projeto que está implantado e em exploração. 

Por este facto, não é possível perspetivar esta área sem este estabelecimento o qual está hoje 

completamente integrado no espaço territorial e social. Também do ponto de vista ambiental e do 

ordenamento do território, não resulta qualquer mais-valia de tal análise, encontrando-se a área 

conforme o exposto no PDM de Vouzela. 

Face ao exposto, a avaliação que se seguirá pretende traduzir efetivas mais-valias que resultarão de 

imediato da possibilidade técnico-administrativa de regularização do estabelecimento, mas também 

da correção e melhoria geral das condições de funcionamento, tendo em conta a atual dimensão do 

estabelecimento. 

Tal melhoria será reflexo continuado do presente EIA mas também dos procedimentos subsequentes 

de Avaliação de Impacte Ambiental e de Licença Ambiental.  



RELATÓRIO FINAL DO EIA DA “GRANJA AVÍCOLA MATIAS & VALE” 

QUEROVENTO – Serviços em Ambiente, Lda.      Dezembro de 2017 (Rev. Setembro de 2018) 

112 

7. ANÁLISE DE IMPACTES E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO 

Tendo por base a descrição do projeto, a sua implantação e também a caracterização da situação 

atual, efetua-se neste capítulo a identificação e avaliação dos principais impactes ambientais 

resultantes das atividades inerentes ao projeto. 

Os impactes ambientais definem-se como o conjunto das alterações favoráveis e desfavoráveis 

produzidas em parâmetros ambientais e sociais, num determinado período de tempo e numa 

determinada área (situação de referência), resultantes da realização de um projeto, comparadas com 

a situação que ocorreria, nesse período de tempo e nessa área, se esse projeto não viesse a ter 

lugar. Quanto à sua origem estes podem ser classificados como diretos, indiretos, cumulativos ou 

residuais. 

No presente caso, a fase de construção será relativa, apenas, à construção do pavilhão 6 e à 

relocalização do armazém de biomassa (com demolição do armazém atual e construção do novo). 

Neste contexto, a presente avaliação incidiu, essencialmente, sobre a fase de exploração 

considerando que:  

 Se trata de um projeto de execução, pelo que não se consideram alternativas de localização; 

 O projeto está construído e em exploração com recurso às melhores tecnologias disponíveis 

para a tipologia de atividade; 

 O espectro desta atividade é de longa duração, não se perspetivando a desativação do 

estabelecimento ou o eventual uso alternativo do território. 

Assim, esta avaliação teve por base três etapas específicas: 

1. Diagnóstico da situação atual – identificação de situações gravosas para o ambiente e 

passíveis de correção; 

2. Lista das ações suscetíveis de produzir alterações no ambiente e respetivos impactes; 

3. Avaliação dos impactes da fase de construção e exploração e proposta de medidas de 

minimização. 

Para esta avaliação, foram utilizados vários parâmetros de classificação dos impactes: 

Origem – consequência direta, indireta, cumulativa ou residual da alteração ambiental 

Sinal – qualidade negativa ou positiva do impacte 

Duração ou Persistência – determinação do tempo durante o qual se faz sentir a alteração 

ambiental produzida e as suas consequências 
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Magnitude - grau de alteração de determinado elemento ambiental, relativamente à situação de 

referência 

Significância / Importância – importância da alteração produzida face à qualidade do elemento 

ambiental considerado 

Reversibilidade – dependendo da duração do impacte e da capacidade de resposta do ambiente às 

alterações introduzidas. 

Relativamente às medidas de minimização estas podem ser de três tipos: 

Medidas de prevenção - Destinam-se a evitar e prevenir alterações ou impactes ou situações 

acidentais (especialmente vocacionadas para a fase de construção) 

Medidas de minimização ou correção - Destinam-se a reduzir, corrigir ou anular a 

magnitude/significado de um impacte significativo a muito significativo 

Medidas de compensação e monitorização - Destinam-se a compensar e monitorizar os impactes 

irreversíveis e não minimizáveis (têm um carácter excecional e regra geral são aplicáveis a grandes 

projetos de infraestruturas) 

Neste caso específico, procurou-se propor medidas de minimização ou corretivas, que 

simultaneamente devem ser simples e de fácil concretização, eficazes, economicamente viáveis e 

ambientalmente inócuas. 

Estas medidas incidiram sobre a fase de exploração e são identificadas e realçadas ao longo da 

avaliação de impactes. 

Em síntese foi elaborada uma matriz de resumo das ações e respetivos impactes e das respetivas 

medidas de minimização propostas. 

No final procurou-se identificar os impactes residuais da atividade, ou seja, os impactes não 

minimizáveis ou que mesmo após medidas de minimização resultarão e constituem, em jeito de 

balanço, o custo ambiental do projeto. 
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7.1. AVALIAÇÃO ESPECÍFICA POR FATOR AMBIENTAL 

7.1.1. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

Metodologia 

A avaliação de impactes geológicos e geomorfológicos causados pela implantação do projeto é feita 

tendo em consideração as características do projeto e do local de implantação previsto, e o 

reconhecimento geológico de superfície realizado. Nesse âmbito procura-se analisar a magnitude 

das alterações na topografia local e o seu reflexo na drenagem natural e estrutura fisiográfica do 

terreno. 

Fase de construção 

O presente projeto implica a ampliação da referida exploração com a construção de um novo 

pavilhão de produção avícola (pavilhão 6), composto por um piso e a relocalização do armazém de 

biomassa.  

Considera-se que os grandes impactes ambientais da fase de construção já ocorreram no passado e 

não foram diagnosticadas situações de passivo ambiental que necessitem de correção. Durante esta 

intervenção foram realizados os principais movimentos de terras, que produziram uma ligeira 

alteração da morfologia, tendo tido um impacte negativo, permanente, direto e localizado, pouco 

significativo. 

Na construção do novo pavilhão e na relocalização do armazém da biomassa, as mobilizações de 

terras serão de pequena dimensão. Serão construídas as fundações e impermeabilizada a 

plataforma de implantação, bem como a regularização de taludes, não se prevendo assim alterações 

relevantes na topografia do terreno. 

Quanto aos recursos minerais presentes na área em estudo, não foram identificados pela DGEG 

explorações de recursos minerais com interesse conservacionista. 

Quanto à Tectónica e Sismicidade, não se espera que existam alterações. Não existem evidências 

diretas de falhas na área de estudo. 

Assim não se preveem novos impactes na geologia e geomorfologia local, na fase de construção, 

desde que implementadas algumas medidas de minimização de caráter preventivo. 

Fase de exploração 

Durante a fase de exploração manter-se-ão as alterações ocorridas na fase de construção, não 

sendo expectável qualquer outra alteração. Deverá apenas haver manutenção das condições de 

drenagem e verificação da estabilização de taludes, para evitar fenómenos erosivos ou degradação 

da estabilidade da construção. 
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Assim, não se preveem impactes negativos sobre a geologia e a geomorfologia na fase de 

exploração do projeto. 

Medidas de minimização 

Na fase de construção deverão ser observadas as seguintes medidas: 

MM1-GG - Durante as obras de alteração da estrutura na área em estudo, procurar minimizar 

eventuais perdas de inertes residuais (resultantes de escavações, modelação); 

MM2-GG - Os taludes finais dos socalcos devem ser estabilizados de modo adequado às condições 

existentes no local; 

MM3-GG - Os estaleiros devem localizar-se no interior da área de intervenção, para evitar ou 

minimizar a ocupação de áreas exteriores; 

MM4-GG - Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder aos locais da obra. Caso seja 

necessário, proceder ao melhoramento dos acessos existentes; 

MM5-GG - Proceder à desativação da área afeta aos trabalhos para a execução da obra, e sua 

limpeza, com a remoção de todos os equipamentos, maquinaria de apoio e depósitos de materiais. 

 

7.1.2. RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEOS  

Metodologia 

A avaliação de impactes ambientais e das respetivas medidas de minimização é desenvolvida tendo 

em consideração o enquadramento e as características da exploração avícola, atendendo ao local 

onde a mesma se desenvolve. A avaliação destes impactes será efetuada com base numa descrição 

dos seus efeitos e numa caracterização e classificação das alterações favoráveis e desfavoráveis 

produzidas no ambiente, num determinado período de tempo e área. 

Neste contexto pretende-se identificar, caracterizar e avaliar os impactes nos recursos hídricos 

superficiais e subterrâneos, que se preveem que venham a ser gerados na fase de construção e na 

fase de exploração do projeto. Posteriormente, serão apresentadas as medidas de minimização que 

deverão ser tidas em consideração, de forma a mitigar os impactes ambientais considerados. 

FASE DE CONSTRUÇÃO 

Recursos Hídricos Superficiais 

As principais ações geradoras de impactes negativos nos recursos hídricos superficiais, na fase de 

construção, estão relacionadas com a construção de um pavilhão e com a relocalização de um 

armazém. 



RELATÓRIO FINAL DO EIA DA “GRANJA AVÍCOLA MATIAS & VALE” 

QUEROVENTO – Serviços em Ambiente, Lda.      Dezembro de 2017 (Rev. Setembro de 2018) 

116 

Apesar da intervenção referida ser de reduzida dimensão, e da movimentação de terras ser mínima, 

será necessário nesta fase construir as fundações e impermeabilizar a plataforma de implantação. 

Nesta fase irá ainda ocorrer uma compactação dos solos resultante da circulação de veículos afetos 

à obra.  

Assim sendo, da circulação de maquinaria e veículos pesados de transporte de material, que 

permitirá servir de apoio aos trabalhos a realizar durante a construção do edificado, constata-se que 

poderão ocorrer alterações nos processos hidrológicos, em especial naqueles que se relacionam 

com o binómio infiltração/escoamento, uma vez que esta operação pode causar uma diminuição no 

processo de infiltração, provocando acréscimos nos escoamentos superficiais e diminuição da 

recarga dos aquíferos. Tal situação é provocada pela compactação dos solos devido à circulação de 

veículos e maquinaria afeta à obra, podendo ocorrer perturbações ao nível do escoamento.  

Por outro lado, a possibilidade de ocorrência de derrames acidentais de combustíveis e óleos 

também poderão originar impactes negativos. Neste sentido um aspeto a ter em consideração 

relaciona-se com a época de realização dos trabalhos de construção, a ser concretizada 

preferencialmente em período seco, dado que, caso se verifiquem derrames durante o período 

chuvoso, as águas da chuva poderão promover o arrastamento dos poluentes para os recursos 

hídricos superficiais ou, por outro lado, os poluentes poderão infiltrar-se no solo e promover a 

contaminação das águas subterrâneas. 

Pelo referido anteriormente, considera-se que os impactes ao nível dos recursos hídricos superficiais, 

decorrentes das ações inerentes à fase de construção poderão constituir um impacte negativo, 

direto, certo e temporário, no entanto, pouco significativo e de reduzida magnitude ao nível da 

drenagem da área em estudo. Atendendo a que são impactes limitados à área em estudo, quer em 

termos de período de ocorrência (durante a fase de construção), quer em termos espaciais, uma vez 

que afetarão principalmente as áreas circundantes à obra, considera-se que serão de duração 

temporária. 

Recursos Hídricos Subterrâneos 

Conforme referido anteriormente, o atual projeto contempla a construção de um pavilhão, pelo que, 

apesar da área já se encontrar atualmente desmatada e a movimentação e terras já ter ocorrido, será 

ainda necessário promover a impermeabilização da plataforma da implantação.  

No que respeita aos recursos hídricos subterrâneos, os impactes expectáveis decorrem igualmente 

da compactação dos solos provocada pela circulação de veículos e maquinaria afeta à obra. O 

aumento da área impermeabilizada, com a ausência de coberto vegetal (que anteriormente facilitava 

a retenção superficial), promovem um acréscimo nos escoamentos superficiais e, 

consequentemente, a diminuição da recarga dos aquíferos, verificando-se, neste contexto, alterações 

nos processos hidrológicos, principalmente nos que se relacionam com o binómio 
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infiltração/escoamento. No entanto, pelo facto da propriedade estar inserida numa vasta área 

geologicamente semelhante e com igual potencial de infiltração, não se prevê uma afetação real das 

disponibilidades hídricas locais e ou regionais. 

Considera-se, assim, que o impacte provocado pelas ações referidas anteriormente, na fase de 

construção, se traduz num impacte negativo, pouco significativo, de reduzida magnitude, direto, certo 

e de carácter temporário, no entanto, minimizável, desde que sejam tidas em consideração as 

medidas de minimização preconizadas no presente EIA. 

FASE DE EXPLORAÇÃO 

Recursos Hídricos Superficiais 

Os aspetos mais importantes a analisar nesta fase, na exploração avícola, estão relacionados com a 

produção de águas residuais domésticas e efluentes pecuários (chorume e estrume) e ainda com a 

circulação de veículos afetos à atividade. 

Na área de implantação do projeto existe uma rede interna separativa de recolha e drenagem de 

efluentes domésticos e efluentes pecuários.  

Relativamente aos efluentes pecuários (estrume e chorume) provenientes dos pavilhões de 

produção, o estrume tem como destino final uma unidade técnica de gestão de efluentes pecuários 

externa enquanto que o chorume utilizado tem como destino final a valorização agrícola por terceiros. 

O quadro seguinte apresenta a produção prevista de chorume e estrume, na exploração avícola. 

 

Quadro 7.1.2.1 – Produção anual prevista de efluentes pecuários. 

Produção prevista Estrume (ton) Chorume (m
3
) - águas de lavagem 

Anual 751,17 81,42 

Bando 125,19 13,57 

 

Relativamente à remoção do estrume, prevê-se que seja retirado apenas no final de cada ciclo 

produtivo (bando) um valor aproximado a 125 toneladas, através de carga diretamente para os 

veículos de transporte e estes para o exterior da propriedade (não se verifica armazenamento dentro 

da instalação). 

Relativamente ao chorume (águas de lavagem dos pavilhões) este é encaminhado para uma fossa 

sética estanque (com capacidade para 42m3), onde é sujeito a retenção por um período mínimo de 

60 dias, período após o qual é utilizado em fertirrigação, ou seja, em valorização agrícola por 

terceiros. 
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Importa ainda referir que a produção de águas de lavagem será esporádica, ocorrendo apenas 6 

vezes por ano, coincidindo com a saída dos bandos, sendo que a fossa encontra-se devidamente 

dimensionada para a adequada retenção das mesmas. 

Relativamente ao efluente doméstico, as águas residuais domésticas produzidas na casa de apoio 

são encaminhadas para uma fossa sética com poço absorvente, e as das instalações sanitárias e 

filtro sanitário são conduzidas, respetivamente, para 2 fossas sépticas estanques e serão esvaziadas 

periodicamente e encaminhadas para ETAR municipal. A descarga das águas residuais tratadas 

deverá obedecer aos requisitos de qualidade definidos por lei, em cumprimento dos valores limites 

de emissão. 

O quadro seguinte apresenta a estimativa das águas residuais domésticas que se prevê serem 

produzidas na instalação. 

 

Quadro 7.1.2.2 – Estimativa da quantidade de águas residuais produzidas. 

Águas Residuais (m
3
) Ano Mês Dia 

Domésticas  17,68 1,47 0,05 

 

Pelo exposto anteriormente, uma vez que os efluentes pecuários e as águas residuais domésticas 

produzidas na exploração são devidamente encaminhadas para tratamento adequado, e pelo facto 

de não existir qualquer descarga em linhas de água, considera-se que não é expectável a ocorrência 

de impactes ao nível da qualidade das águas superficiais, classificando-se o impacte decorrente da 

produção de águas residuais e efluentes pecuários como negativo, permanente, direto, certo, no 

entanto de reduzida magnitude e pouco significativo, desde que tidas em consideração as medidas 

de minimização preconizadas mais adiante neste EIA. 

Relativamente à circulação de veículos, de uma forma geral, a exploração avícola gera a circulação 

rodoviária de veículos pesados. Durante a fase de exploração, face às normais atividades de 

funcionamento associadas a este tipo de projeto, designadamente transporte de animais, matérias-

primas, resíduos, expedição de produtos, entre outros, a fase de expedição do produto final será 

efetuada com recurso a transporte, podendo originar acréscimos de poluentes nas plataformas de 

circulação (estradas e acessos), geradas pelo aumento de veículos que poderão afluir ao local do 

presente projeto.  

Perante este enquadramento os quantitativos dos poluentes emitidos durante a fase de exploração 

serão variáveis, dependendo de inúmeros fatores, como sejam, o tipo e composição do combustível 

utilizado (gasolina ou gasóleo), o tipo de veículos (pesados e ligeiros), a sua idade e estado de 
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conservação, a velocidade de circulação, o avanço tecnológico automóvel, o estado de conservação 

do pavimento e, ainda, a periodicidade/frequência das deslocações.  

Ao nível da qualidade da água, poderão ocorrer impactes decorrentes da circulação rodoviária 

prevista, com o consequente desgaste de pneus e do pavimento, com o desprendimento de 

partículas dos travões, com as emissões do tubo de escape e fuga de óleos e de combustíveis dos 

veículos e com a deterioração do piso, que poderão originar contaminação das águas superficiais e 

subterrâneas. Os principais poluentes associados ao tráfego rodoviário, responsáveis por eventuais 

alterações ao nível da qualidade da água, são os hidrocarbonetos e alguns metais pesados, 

nomeadamente o cádmio, o cobre e o zinco. 

No entanto, sendo a circulação de veículos ligeiros e pesados condicionada estritamente às ações 

inerentes ao bom funcionamento da unidade, 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 ser negativo, permanente, 

direto e certo, é pouco significativo e de reduzida magnitude, desde que sejam tidas em 

consideração as medidas de minimização preconizadas no presente EIA. 

No entanto, face à área de impermeabilização existente, considera-se que os impactes sobre a rede 

de drenagem natural, designadamente sobre a linha de água com origem na propriedade e que 

recebe os caudais pluviais da propriedade, serão muito reduzidos e comportáveis, não se prevendo 

quaisquer fenómenos erosivos ou de dificuldade de escoamento. 

Importa ainda referir que a instalação não faz nem pretende fazer qualquer uso das águas 

superficiais existentes na área da propriedade. 

Recursos Hídricos Subterrâneos  

Na fase de exploração, vai ocorrer impermeabilização da plataforma do novo pavilhão e do novo 

armazém de biomassa. Efetivamente esta área impermeabilizada pode representar um impacte 

negativo quando ocorrem períodos de elevada precipitação, após um período seco, uma vez que o 

efeito de retenção de água pelo solo, na área anteriormente protegida por coberto vegetal (e não 

impermeabilizada), deixa de se fazer sentir, originando consequências ao nível da alteração no 

binómio infiltração/escoamento, do qual podem resultar acréscimos no escoamento superficial. 

Assim, e de uma forma geral, a presença dos pavilhões poderá promover o escoamento superficial 

devido à compactação e impermeabilização do solo, originando um impacte negativo e direto, em 

termos de recarga dos aquíferos, no entanto, minimizável, considerando que a drenagem 

superficial não foi regularizada, promovendo preferencialmente a infiltração no solo, pelo que não se 

alteram de forma relevante as normais condições de escoamento.  
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Por outro lado, outros impactes que podem ocorrer, ao nível dos recursos hídricos subterrâneos, 

estão relacionados essencialmente com os efluentes pecuários produzidos, assim como com a 

captação de água subterrânea. 

Conforme referido anteriormente, as águas de lavagem provenientes dos pavilhões serão 

encaminhadas para uma fossa sética estanque, evitando-se desta forma a infiltração no solo e 

consequente contaminação das águas subterrâneas. 

Relativamente ao estrume, prevê-se que seja retirado apenas no fim de cada bando diretamente 

para os veículos de transporte e estes para o exterior da propriedade (não se verifica 

armazenamento dentro da instalação). 

Pelo referido anteriormente, não haverá infiltração de águas residuais no solo logo não são 

expectáveis impactes negativos na qualidade dos recursos hídricos subterrâneos, decorrentes da 

produção de efluentes pecuários, pelo que se classifica o impacte como nulo. 

A valorização por terceiros do chorume, após retenção em fossa sética estanque, é um destino 

adequado e pode considerar-se um impacte positivo indireto e pouco significativo. 

Importa ainda salientar o impacte nos recursos hídricos subterrâneos decorrente do abastecimento 

de água à instalação face às necessidades de abeberamento dos animais, das ações de limpeza 

dos pavilhões, do consumo humano, entre outras de menor significado.  

O abastecimento de água à exploração avícola faz-se por meio de captação num furo existente na 

instalação. A água é encaminhada através de tubagem em PVC para 1 reservatório. Deste a água é 

encaminhada por meio de tubagem PVC para os pavilhões onde é fornecida aos sistemas de 

abeberamento de cada pavilhão.  

Estima-se um consumo anual na ordem dos 9.154,35 m3 por ano, sendo que 98% do consumo 

corresponde ao abeberamento das aves. Em termos de tratamento da água será objeto de 

desinfeção por hipoclorito. 

O quadro seguinte evidencia o consumo de água previsto em função das várias atividades existentes 

na exploração avícola. 

 

Quadro 7.1.2.3 – Estimativa da quantidade de água consumida (prevista). 

Consumo de água (m
3
) Ano Mês Dia 

Abeberamento 9.024,62 752,05 24,72 

Consumo humano 15,08 1,26 0,05 

Águas de lavagem 81,42 6,78 0,22 

Outros (nebulização pórtico e friopan) 33,23 2,77 0,09 

Total 9.154,35 762,87 25,09 
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Sobre esta matéria importa referir que, de acordo com a informação disponível no PGBHVML (2012), 

a massa de águas subterrâneas do Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Vouga não se encontra 

classificada como em risco de incumprimento dos objetivos ambientais, isto é, o sistema aquífero em 

apreço, no qual é efetuado a captação de água para o estabelecimento, não evidencia risco.  

Acresce ainda referir que não será expectável a ocorrência de situações críticas ao nível do 

abastecimento, na medida em que, conforme referido anteriormente, esta massa de águas 

subterrâneas, apresenta um “Bom” estado quantitativo, assim como um “Bom” estado químico.  

Pelo exposto, pode considerar-se que as ações decorrentes da fase de exploração, de um modo 

geral, não contribuem para uma degradação da qualidade da água, sendo que os impactes na 

captação de água, na zona do projeto, aceitáveis para uma exploração desta tipologia. 

Considera-se, assim, que o impacte provocado pela captação e exploração do furo, associado ao 

consumo de água, na fase de exploração, se traduz num impacte negativo, no entanto, pouco 

significativo, de reduzida magnitude, direto, certo e de carácter permanente. 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

Em função da dimensão e importância dos impactes avaliados, torna-se necessário proceder à 

implementação de medidas que visem reduzir ou compensar os efeitos negativos do projeto, ou por 

outro lado, que visem potenciar os efeitos positivos que o projeto apresenta. Os impactes na 

qualidade dos recursos hídricos referidos anteriormente poderão ser minimizados, se forem adotadas 

as medidas preconizadas. 

FASE DE CONSTRUÇÃO 

Por forma a minimizar eventuais impactes negativos nos recursos hídricos e na qualidade das águas, 

durante a fase de construção, deverá ser tida em consideração a seguinte medida de minimização: 

MM1-RH - A área de circulação de veículos e maquinaria pesada deverá ser limitada exclusivamente 

à rede de acessos que está atualmente projetada. 

FASE DE EXPLORAÇÃO 

Por forma a minimizar eventuais impactes negativos nos recursos hídricos e na qualidade das águas, 

durante a fase de exploração, deverão ser tidas em consideração algumas medidas de minimização 

que poderão contribuir para a minimização dos impactes: 

MM1-RH - Deverá ser verificada regularmente a estanquicidade de todas as fossas sépticas 

garantindo-se que em circunstância alguma as águas residuais são derramadas ou infiltradas no 

solo; 
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MM2-RH - Deverá proceder-se à instalação de contadores de água de forma a controlar eficazmente 

os consumos de água na instalação; 

MM3-RH - Deverão ser efetuadas operações periódicas de manutenção do sistema de fornecimento 

de água de forma a detetar possíveis fugas, procedendo de imediato ao seu arranjo; 

MM4-RH - Deverá ser efetuada a limpeza e manutenção do sistema de abeberamento de modo a 

evitar desperdício de água e minimizar o consumo da mesma; 

MM5-RH - O tráfego automóvel, dentro das instalações, deverá ser condicionado única e 

exclusivamente às viaturas afetas às atividades inerentes ao normal funcionamento da exploração. 

 

7.1.3. SOLOS E USO DOS SOLOS  

Metodologia 

A avaliação de impactes é efetuada tendo em consideração as características/ações do projeto, o 

local de implantação previsto e o reconhecimento pedológico realizado.  

O solo, sendo um componente fundamental dos ecossistemas e dos ciclos naturais, pode 

proporcionar armazenamento de água, ser o suporte essencial do sistema agrícola e constituir 

espaço para as atividades industriais e para os seus resíduos. 

Fase de construção 

O solo da área em estudo pertence à classe F de capacidade de uso do solo, que corresponde a um 

solo relativamente pobre em elementos nutritivos, com baixa capacidade de campo, permeabilidade 

reduzida e sem interesse agrícola. Qualifica-se o impacte sobre os solos locais, negativo, localizado, 

direto, irreversível, mas pouco significativo. 

Os impactes sobre os solos da área envolvente a esta intervenção a considerar, são: 

- a compactação dos solos devido à instalação de estaleiros e de zonas de apoio à obra, de carácter 

temporário;  

- a circulação de maquinaria pesada provocando a compactação dos solos na envolvente da zona da 

obra; 

- a produção de resíduos e subprodutos. 

Apesar de negativos, estes impactes consideram-se pouco significativos, de carácter temporário e 

reversível, dada a reduzida área de intervenção. 

Fase de exploração 
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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. Não são previstos impactes com 

afetação direta de solos e capacidade de uso do solo. Deste modo, na fase de exploração, não são 

esperados impactes ao nível dos solos. 

Medidas de minimização 

Tendo por base a avaliação anterior, propõem-se algumas medidas de minimização que têm como 

principal objetivo reduzir o aparecimento de eventuais impactes negativos: 

MM1-US - Assegurar o correto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de acordo com 

a sua tipologia e em conformidade com a legislação em vigor; 

MM2-US - Limitar ao mínimo a área necessária à movimentação e acesso de maquinaria, de forma a 

reduzir a área de solos exposta aos processos erosivos; 

MM3-US - Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder aos locais da área a 

intervencionar; 

MM4-US - Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à 

obra, de forma a manter as normais condições de funcionamento; 

MM5-US - Proceder à manutenção das áreas intervencionadas, nomeadamente taludes, para 

garantir a sua estabilização e revegetação; 

MM6-US - Proceder à desativação da área afeta aos trabalhos para a execução da obra, com a 

remoção de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, depósitos de materiais, entre outros. 

Proceder à limpeza destes locais. 

 

7.1.4. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

METODOLOGIA 

Na análise dos impactes no uso atual do solo consideraram-se as alterações de uso ao nível do solo 

e as suas consequências. No ordenamento do território, essa avaliação tem como objetivo avaliar a 

compatibilização ou não das alterações induzidas pelo projeto na estrutura de ordenamento e 

zonamento identificados no regulamento do Plano Diretor Municipal de Vouzela, único instrumento 

municipal de planeamento do território, em vigor na área de implantação da exploração avícola. 

Os impactes serão avaliados para as diferentes fases de desenvolvimento do projeto. A fase de 

construção e a fase de exploração.  
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Ao nível do uso atual do solo, apenas se projeta uma nova ocupação com um novo pavilhão e a 

relocalização do armazém da biomassa, sendo que a instalação atual se apresenta consolidada e 

estabilizada e que as ocupações existentes se mantêm sem alteração, pelo que não são previsíveis 

novos impactes, para além dos já produzidos com as áreas atualmente edificadas e/ou 

impermeabilizadas. 

Para a identificação dos impactes associados à exploração do projeto, foi necessário enquadrar o 

empreendimento em estudo no contexto dos instrumentos de gestão territorial, em vigor para o local, 

onde se destaca o Plano Diretor Municipal (PDM). Foram também aferidas as condicionantes, 

sujeitas a servidões legais. 

Face ao exposto no Capítulo 6.1.4. importa relembrar que não existe desconformidade com o IGT, 

uma vez que o presente projeto é compatível com as disposições cartográficas e regulamentares do 

PDM de Vouzela, atualmente em vigor, sendo a legalização das construções passíveis de 

viabilização, desde que do presente procedimento de AIA venha a resultar uma decisão favorável ou 

favorável condicionada. 

Assim, relativamente às disposições de zonamento e regulamentares do PDM de Vouzela, 

considerando as características técnicas do projeto este gera um impacte positivo, pelo facto de ser 

compatível com as mesmas, de média significância e magnitude, certo e permanente. Acresce ainda 

que não interfere com áreas de REN, RAN ou outras restrições ou servidões. 

No que diz respeito ao PMDFCI de Vouzela, a localização do pavilhão 6 dá cumprimento ao 

estipulado no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI), salvaguardando os 

afastamentos exigidos no referido Plano, de 50 m à estrema da propriedade.  

Segundo o n.º 3, do Artigo 16.º, do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua atual redação, 

“A construção de novos edifícios ou a ampliação de edifícios existentes apenas são permitidas fora 

das áreas edificadas consolidadas, nas áreas classificadas na cartografia de perigosidade de 

incêndio rural definida em PMDFCI como de média, baixa e muito baixa perigosidade, desde que 

cumpram, cumulativamente, os seguintes condicionalismos: 

a) Garantir, na sua implantação no terreno, a distância à estrema da propriedade, numa faixa 

de proteção nunca inferior a 50m, quando confinantes com terrenos ocupados por floresta, 

matos, ou pastagens naturais, ou a dimensão definida no PMDFCI respetivo, quando 

inseridas, ou confinantes com outras ocupações; 

b) Adotar medidas relativas à contenção de possíveis fontes de ignição de incêndios no 

edifício e respetivos acessos; 

c) Existência de parecer vinculativo do ICNF, solicitado pela câmara municipal”. 
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É ainda importante referir o n.º 4 do mesmo artigo: “Para efeitos do disposto no número anterior, 

quando a faixa de proteção integre rede secundária ou primária estabelecida, infraestruturas viárias 

ou planos de água, a área destas pode ser contabilizada na distância mínima exigida para aquela 

faixa de proteção”. 

Face à implantação proposta, para os novos elementos a construir (e licenciar) definiu-se uma faixa 

de proteção mínima de 50,00 m a partir do perímetro exterior das paredes, podendo verificar-se que 

todas as distâncias à extremidade do limite da propriedade são superiores ao exigido. 

Por outro lado, o prédio onde se pretende efetuar a edificação, situa-se em solo rural, 

especificamente em Espaço Florestal de Produção, definida na carta de perigosidade de incêndios 

florestais do PMDFCI, com perigosidade Média e Alta. No entanto, os pavilhões 5 e 6 e o Armazém 

de Biomassa (ainda sem licenciamento nos termos do RJUE) situam-se em zona de perigosidade 

Média e que apenas os pavilhões já licenciados se situam em zona de perigosidade Alta, o que 

constituirá um erro de classificação já que os mesmos estão construídos e licenciados há mais de 10 

anos. 

O quadro seguinte apresenta a classe de perigosidade onde se insere a operação urbanística, assim 

como as distâncias às extremas da propriedade referente à faixa de proteção medida a partir da 

alvenaria exterior da edificação. 

 

Quadro 7.1.4.1 – Classe de perigosidade e distâncias à estrema da propriedade. 

Classe de perigosidade: Média 

Distâncias a extrema da propriedade - Pavilhão 5, Pavilhão 6 e Armazém da Biomassa 

Norte – 51,72 m *** Nascente – 60,64 m*** Sul – 54.27 m *** Poente – 88.00 m *** 

***Nota – As distâncias indicadas, são as situações mais desfavoráveis. 

 

Relativamente às medidas a adotar relativas à contenção de possíveis fontes de ignição por parte do 

requerente, importa referir o seguinte: 

- Será criada uma faixa pavimentada com o mínimo de 1m de largura, circundando todo o edifício. 

- Serão criados pontos de água circundantes a todo o edifício. 

- Os materiais a usar na construção do edifício serão betão armado nas fundações, pilares e asnas 

em estrutura metálica, e revestimentos de fachada e cobertura com painel sandwich. 

- Deverão ainda ser previstas as limpezas previstas no Anexo do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de 

junho, na sua atual redação. 
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Em conclusão, o presente projeto dá cumprimento às disposições regulamentares do PMDFCI de 

Vouzela, garantindo assim os afastamentos mínimos de defesa contra incêndios e salvaguardando a 

viabilidade legal da implantação final. 

 

FASE DE CONSTRUÇÃO 

Os principais impactes resultam da ocupação irreversível dos solos e modificação dos usos atuais, 

para além dos impactes negativos associados à:  

 Instalação e atividade do estaleiro ou áreas de apoio, necessário à obra (a localizar na área 

de intervenção e ocupação do projeto). 

 Presença e movimentação de maquinaria, nomeadamente de máquinas e veículos pesados 

necessários ao transporte de materiais.  

 Desmatação e limpeza superficial dos terrenos. 

Ao nível da rede viária considera-se que o acréscimo de veículos será pouco relevante e é 

comportável pela rede viária existente, sendo o seu impacte negativo, temporário, direto, de 

magnitude e importância baixa. 

Contudo, em termos globais e de uma forma geral, 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. 

 

FASE DE EXPLORAÇÃO 

Na fase de exploração mantêm-se os impactes identificados na construção, pela ocupação 

permanente da área do projeto, não estando previstos novos impactes ao nível do ordenamento do 

território e do uso do solo. 

Na rede viária ocorrerá um acréscimo de cerca de 8,5 veículos pesados por semana, com especial 

importância nos percursos locais, o que induzirá um impacte negativo, direto, permanente, de 

magnitude baixa e localmente significativo. O resto do percurso é feito em caminho de serventia 

(acesso florestal sem utilização frequente) ou em Estrada Nacional (devidamente adequada em perfil 

e segurança), resultando impactes negativos muito pouco significativos. 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

De forma a reduzir os impactes negativos, neste fator ambiental, e potenciar os impactes positivos, 

recomenda-se as seguintes medidas de minimização, durante as fases de construção e exploração 
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Fase de Construção 

MM1-OT - Deve restringir-se a intervenção à área de implantação proposta. 

Fase de Exploração 

MM1-OT - Promover a manutenção do coberto vegetal da área remanescente da propriedade, 

salvaguardando os requisitos da faixa de gestão de combustível. 

 

7.1.5. FATORES BIOLÓGICOS E ECOLÓGICOS  

METODOLOGIA 

Considerando as características biofísicas e ecológicas do local, os elementos naturais presentes, e 

tendo presente a natureza do empreendimento, o conjunto de infraestruturas a construir e a posterior 

exploração, é efetuada a análise dos potenciais impactes de acordo com as ações previstas para a 

fase de construção e para a fase de exploração. 

A avaliação de impactes é realizada de acordo com os critérios indicados na metodologia, e baseada 

no grau de afetação da fauna e flora locais, considerando o valor que representam para a 

conservação da natureza, estudado no capítulo da caracterização da situação de referência. 

FASE DE CONSTRUÇÃO 

A caracterização da área efetuada para a situação de referência permitiu reconhecer que a área de 

estudo se encontra bastante alterada relativamente ao potencial natural descrito para a zona 

geográfica em questão. A ocupação humana histórica com práticas florestais, agrícolas e silvo 

pastoris alteraram profundamente toda a área fazendo evoluir a ocupação de vegetação para 

monocultura de produção e presença pontual de elementos autóctones residuais e de baixo valor 

ecológico. 

De acordo com o estudo efetuado, a área em estudo não apresenta valores naturais com particular 

interesse conservacionista que possam vir a ser comprometidos com o presente projeto, uma vez 

que a área envolvente vem sendo ciclicamente intervencionada em termos de gestão florestal de 

âmbito produtivo, determinando um muito baixo potencial ecológico para suporte de espécies 

florísticas e faunísticas. Reitera-se que na área de estudo não foram identificados habitats e/ou 

espécies florísticas com estatuto de proteção. 

Assim, a zona ocupada apresenta-se estabilizada e bem integrada com as manchas de vegetação da 

envolvente, pelo que em termos faunísticos é possível observar espécies cosmopolitas e de fácil 

adaptação à presença humana. 
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Considerando os aspetos construtivos, salienta-se que o pavilhão de produção e o armazém a 

implantar apresentam uma estrutura com elementos pré-fabricados. O espaço previsto para a 

implantação e com ocupação permanente implica uma pequena mobilização de terras para as 

fundações, a qual não apresenta coberto vegetal e/ou espécies florísticas de relevância. Reitera-se 

que na área de estudo não foram identificados habitats e/ou espécies florísticas com estatuto de 

proteção. 

De entre os vertebrados o grupo das aves é o que apresenta uma distribuição mais representativa 

nesta área. A área ocupada não apresenta especial aptidão para suportar áreas de alimentação e 

reprodução, o que associado à não ocorrência de valores naturais de interesse para a conservação 

da natureza nessa área, permite concluir que as espécies presentes estão familiarizadas com a 

presença e atividade humana e avícola, não se perspetivando qualquer alteração. 

Os impactes principais da construção são a destruição e ocupação do solo e coberto vegetal, que 

dada a sua baixa aptidão agrícola e natural, se consideram negativos, de baixa magnitude e pouco 

significativos.  

Ainda assim, preconiza-se o aproveitamento dos solos de cobertura para posterior utilização na 

cobertura de taludes ou zonas contíguas, como arranjo paisagístico da área envolvente. 

De entre os vertebrados o grupo das aves é o que apresenta uma distribuição mais representativa 

nesta área. A área a ocupar não apresenta especial aptidão para suportar áreas de alimentação e 

reprodução, o que associado à não ocorrência de valores naturais de interesse para a conservação 

da natureza nessa área, permite inferir que as ações previstas (relacionadas com a desmatação e 

decapagem e fundações), constituem impactes negativos pouco significativos. 

Após finalizar a plataforma de implantação e por se tratar de edificações feitas essencialmente com 

elementos pré-fabricados e em plataformas já estabilizadas, não se preveem impactes negativos 

diretos.  

Os impactes negativos que se preveem associados à circulação de viaturas para transporte de 

materiais de construção e de resíduos, correspondem aos efeitos da dispersão de partículas 

(poeiras) sobre a capacidade de realização de fotossíntese e de respiração da flora existente nas 

imediações, induzindo um impacte negativo, temporário e reversível. 

Ao nível da fauna poderá ocorrer alguma perturbação, com carácter temporário, que poderá 

promover o afastamento de aves e mamíferos, mas que será um impacte temporário e pouco 

significativo. 

A circulação de viaturas poderá, ainda, constituir uma situação de risco, apesar de esporádica, para 

o grupo da herpetofauna pelo eventual atropelamento de répteis ou de anfíbios, não sendo 

expectável a ocorrência destas situações de forma frequente. Considerando o baixo número de 
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espécies potencialmente ocorrentes e não tendo sido identificadas espécies com elevado valor para 

a conservação da natureza, a sua ocorrência é pouco provável pelo que se considera que é um 

eventual impacte negativo, pouco provável e pouco significativo. 

FASE DE EXPLORAÇÃO 

Durante a exploração, não são previsíveis novos impactes sobre a flora e a fauna. 

Nesta fase, é expectável alguma perturbação provocada pela presença de pessoas e circulação 

momentânea de veículos, decorrentes do normal funcionamento da exploração avícola, no entanto, a 

boa capacidade de adaptação das espécies de fauna potencialmente presentes e a sua mobilidade, 

não são previsíveis impactes negativos e é expectável uma boa adaptação das mesmas às novas 

condições do local mantendo estas a frequência do local e envolvente próxima, como já ocorre 

atualmente. 

Ao nível da flora, não existem impactes decorrentes da fase de exploração. 

 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

Fase de construção 

MM1-FBE - A área estaleiro de obra deverá situar-se na plataforma de implantação do pavilhão e 

dentro da exploração e restringir os acessos ao estritamente necessário e projetado; 

MM2-FBE - Aproveitar os solos de cobertura, da decapagem, para posterior utilização no arranjo 

paisagístico da envolvente; 

MM3-FBE - Promover a aspersão dos caminhos usados para circulação de máquinas e veículos. 

Fase de exploração 

MM1-FBE - O caminho deverá ser mantido em bom estado de conservação e com um pavimento 

semipermeável e compactado que evite a dispersão de poeiras em quantidade significativa. 

 

7.1.6. PAISAGEM 

A implantação de um projeto provoca inevitavelmente alterações na paisagem provocadas pela 

destruição do coberto vegetal e pela desorganização do espaço com a introdução de diversos 

elementos estranhos à paisagem. 

Deve assim proceder-se à identificação e avaliação de todas as ações passíveis de gerarem 

impactes na paisagem, permitindo analisar as perturbações visuais sentidas pelos potenciais 
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observadores localizados nas zonas envolventes, quer na fase de construção, quer na fase de 

exploração, e propor as respetivas medidas de minimização. 

FASE DE CONSTRUÇÃO 

Conforme referido anteriormente, a fase de construção diz respeito apenas à construção do pavilhão 

de produção n.º 6 e à relocalização do armazém de biomassa. Inicialmente prevê-se para a área de 

implantação do novo pavilhão e do armazém uma intervenção ligeira de desmatação, decapagem e 

fundações sem grandes mobilizações de terras.  

No cômputo geral, constata-se que o principal impacte negativo, ao nível da paisagem na fase de 

construção, relaciona-se com a implantação do próprio pavilhão (montagem e edificação) e com a 

relocalização do armazém de biomassa, o que origina introdução de dois novos elementos estranhos 

à paisagem, consubstanciando-se num impacte negativo, permanente, direto e localizado, embora 

pouco significativo.  

FASE DE EXPLORAÇÃO 

Nesta fase considera-se que se está perante uma situação de introdução de novos elementos 

construídos na paisagem que só por si apresenta sempre um impacte visual na paisagem. 

As diversas estruturas existentes na exploração com uma configuração alongada mas pouco alta, 

criam uma intrusão visual, mas que já existe hoje e desde há 1,5 décadas com o início da 

exploração. No entanto, devido à elevada a média capacidade de absorção visual da Unidade de 

Paisagem onde se encontram inseridos, estes impactes apresentam uma magnitude reduzida, são 

diretos, certos, permanentes mas poucos significativos, sendo apenas sentidos de forma muito 

pontual nas imediações da área de implementação pelo que se considera que se mantém a 

qualidade visual da área em estudo. 

Por outro lado são ainda passíveis de ser minimizados através da implementação de algumas 

medidas de minimização nomeadamente a plantação de uma cortina arbórea em torno das 

instalações, pelo que a paisagem será valorizada quer em termos visuais quer em termos ecológicos. 

Dada a deficiente qualidade das áreas florestais existentes na envolvente, seria essencial 

acrescentar um adequado ordenamento e uma equilibrada gestão florestal, de modo a aumentar a 

biodiversidade e reduzir o risco de incêndio, o que pode ser feito na área remanescente da 

exploração. 

Neste contexto, considera-se que os impactes identificados são pouco significativos, de baixa 

magnitude embora permanentes. 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO  
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As medidas de minimização visam uma melhor integração da exploração em análise na paisagem de 

modo a diminuir eventuais impactes negativos e otimizar potenciais impactes positivos. 

FASE DE CONSTRUÇÃO 

MM1-P - Toda a vegetação arbustiva e arbórea existente nas áreas não atingidas pela intervenção 

deve ser convenientemente protegida, de modo a não ser afetada com o movimento de máquinas e 

viaturas; 

MM2-P - No final da obra proceder ao restabelecimento e recuperação paisagística da área 

envolvente degradada – através da reflorestação com espécies autóctones. 

FASE DE EXPLORAÇÃO 

MM1-P - Reflorestação dos espaços exteriores com espécies características da região 

proporcionando a valorização da paisagem em termos visuais e ecológicos. Dado que estas espécies 

são as locais e estão, por isso, bem adaptadas ao clima e tipo de solos, a sua manutenção não exige 

cuidados especiais, passando estes principalmente pela preservação do espaço onde foram 

plantadas e pelo controle do seu crescimento; 

MM2-P - Realização dos trabalhos de limpeza, conservação e diversificação da área reflorestada de 

acordo com as normas do regime florestal em vigor de modo a aumentar a biodiversidade e 

reduzindo os riscos de incêndio; 

MM3-P - Deve ser evitado o depósito, mesmo que temporário, de resíduos, nomeadamente restos de 

embalagens e outros desperdícios produzidos assegurando a sua recolha e o seu destino final 

adequado. 

 

7.1.7. QUALIDADE DO AR 

Metodologia 

A avaliação de impactes ambientais e das respetivas medidas de minimização é desenvolvida tendo 

em consideração o enquadramento e as características do projeto, atendendo ao local onde o 

mesmo se desenvolve. A avaliação destes impactes será efetuada com base numa descrição dos 

seus efeitos e numa caracterização e classificação das alterações favoráveis/desfavoráveis 

produzidas no ambiente, num determinado período de tempo e área. 

Neste contexto pretende-se identificar, caracterizar e avaliar os impactes, que se preveem que 

venham a ser gerados pela exploração avícola. 
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Consequentemente serão evidenciadas um conjunto de medidas de minimização face aos impactes 

ambientais considerados, sendo que a identificação e avaliação de previsíveis impactes na qualidade 

do ar será analisada apenas para a fase de exploração/atividade do projeto.  

FASE DE CONSTRUÇÃO 

Conforme referido, a fase de construção diz respeito apenas à construção de um novo pavilhão de 

produção avícola (pavilhão 6) e à relocalização do armazém de biomassa, não estando previstas 

outras alterações ou ampliações. 

Neste contexto, uma vez que estas áreas já foram objeto de movimentação de terras, considera-se 

que o impacte ao nível da qualidade do ar, na fase de construção, relaciona-se apenas com as 

ações de demolição (desmontagem do atual armazém) e de edificação (montagem e 

implantação do edificado) e ainda circulação de veículos ligeiros e pesados afetos à obra, 

resultando desta forma a emissão de poeiras para a atmosfera, com consequente aumento das 

concentrações de material particulado no ar, consubstanciando-se assim, num impacte negativo, 

permanente, direto e localizado, embora muito pouco significativo face à dimensão da intervenção.  

O quadro seguinte resume os principais potenciais poluentes emitidos durante a fase de construção 

e para cada ação do projeto, pela sua importância em termos de impacte potencial na qualidade do 

ar. 

Quadro 7.1.7.1 - Principais poluentes emitidos por ações do projeto na fase de construção. 

Ações do Projeto Principais Poluentes 

Demolição do armazém, construção e implantação do pavilhão e do armazém Partículas em suspensão 

Circulação de veículos e máquinas 
Partículas em suspensão  

NOx, HC, SO2 e COV’s 

 

Constata-se, face ao conjunto de intervenções, que as emissões de poluentes mais significativas 

referem-se às partículas em suspensão. A matéria particulada quando suspensa no ar fica suscetível 

de ser transportada por fenómenos atmosféricos, depositando-se no solo por queda gravítica ou por 

lavagem da atmosfera pela precipitação.  

As emissões de elevadas quantidades de material particulado poderão verificar-se com maior 

intensidade nos períodos mais secos do ano, quer devido à normal intensificação dos trabalhos, quer 

pela facilidade de suspensão das poeiras em épocas menos húmidas. Assim, os meses de Junho, 

Julho, Agosto e Setembro deverão ser encarados como os mais propícios em termos de emissão de 

partículas e poeiras, devido à pouca precipitação. Dado que os restantes meses são mais chuvosos, 

os impactes decorrentes da desmatação do coberto vegetal e da construção/montagem dos 

pavilhões serão assim minimizados, em termos da existência de poeiras em suspensão.  
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Estes impactes serão mais significativos na qualidade do ar nas zonas próximas da construção, 

contudo se os trabalhos forem desenvolvidos durante a época mais seca, podem ser minimizados 

através da aspersão com água, nos locais de passagem de veículos e máquinas e nos processos de 

movimentação de terras. 

Outro aspeto relevante na alteração da qualidade do ar local é a emissão de gases poluentes, típicos 

do tráfego rodoviário, gerados pelos veículos pesados de transporte de material e, ainda, pelo 

funcionamento de equipamentos com motores de combustão interna, nomeadamente maquinaria e 

outros veículos afetos à obra, na fase de construção. 

A circulação de maquinaria e veículos afetos à obra originará emissões temporárias de poluentes 

atmosféricos resultantes da queima de combustíveis tais como: o Monóxido de Carbono, resultante 

de reações e combustão incompletas; os Óxidos de Azoto, em particular o Dióxido de Azoto, 

originado em reações de combustão a elevadas temperaturas e os Óxidos de Enxofre, com especial 

incidência para o Dióxido de Enxofre, presente na composição do combustível e libertado após a sua 

combustão e, também, compostos orgânicos voláteis (COV: Aldeídos, Hidrocarbonetos, Cetonas, 

etc.), partículas e fumos negros. 

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). De salientar que os recetores sensíveis, (aglomerados 

populacionais) mais próximos do local em apreço referem-se à povoação de Caria (a norte da 

exploração avícola). O aumento esperado da concentração de material particulado e de gases 

poluentes no ar, embora tenha um efeito perturbador, não assume características de risco para a 

saúde da população circundante.  

Neste contexto, considera-se que os impactes na qualidade do ar, decorrentes das atividades 

inerentes à fase de construção, serão negativos, muito pouco significativos, diretos, certos e com 

magnitude reduzida. Atendendo a que são impactes limitados à área em estudo, quer em termos de 

período de ocorrência (durante a fase de construção), quer em termos espaciais, uma vez que 

afetarão principalmente as áreas circundantes à obra, considera-se que serão de duração 

temporária. 

A significância e magnitude destes impactes poderá ser minimizada, caso sejam implementadas as 

medidas de mitigação específicas para esta fase de execução do projeto, contempladas neste EIA. 

FASE DE EXPLORAÇÃO  

Os pavilhões destinados à criação intensiva de frangos de carne dispõe de equipamentos 

automáticos para as linhas de abeberamento e de comedouros, sistemas de 
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aquecimento/arrefecimento, nebulização, sistemas de ventilação lateral combinado com janelas, que 

serão geridos por autómatos. 

O sistema de aquecimento dos pavilhões é constituído por 1caldeira de biomassa, por pavilhão 

(serrim e estilha) com potência inferior a 100kW térmicos. Os queimadores apresentam 

funcionamento automático, mediante a existência de um termóstato de temperatura.  

O sistema de controlo das condições ambientais, para além do sistema de aquecimento, através da 

gestão dos sistemas de aquecimento do ar, engloba também a regulação da temperatura e 

humidade do ar, através da gestão dos sistemas de arrefecimento do ar e ventilação. 

Neste intuito, existem nas paredes laterais janelas de tela de lona verticais, cuja abertura é regulada 

em função das necessidades de ventilação no interior dos pavilhões e são auxiliadas por ventiladores 

axiais de parede para ventilação forçada. Estas são protegidas por redes de malha de modo a 

impedir o acesso de outras aves e/ou animais. 

Por sua vez, exteriormente, existirão 8 silos de ração para abastecimento das respetivas áreas 

produtivas. Nos pavilhões 1 a 4, junto a cada pavilhão existe 1 silo de 12 ton de ração para 

abastecimento das respetivas áreas produtivas. Nos pavilhões 5 e 6 (previsto) existirão 2 silos de 12 

ton e 15 ton respetivamente. O fornecimento de ração a cada área produtiva faz-se a partir dos silos 

por meio de tubagem dedicada aos sistemas de alimentação no interior de cada pavilhão. 

Neste contexto, os impactes na qualidade do ar, nesta fase, resultam essencialmente das emissões 

de poluentes atmosféricos gerados por fontes pontuais, associadas às chaminés de evacuação de 

gases dos geradores de ar quente para aquecimento, e fontes difusas associadas ao sistema 

combinado de ventilação/arrefecimento, pelas ações conducentes à trasfega e enchimento dos silos 

de armazenagem da ração e à circulação de veículos. 

As emissões resultantes do sistema de aquecimento (caldeiras a bimossa) incidem nos gases de 

combustão, designadamente no Monóxido de Carbono, Dióxido de Carbono, Compostos Orgânicos 

Voláteis e Não Voláteis, Óxidos de Azoto e nas Partículas. De salientar que de acordo com a alínea 

a), do n.º 2, do artigo 3º, do Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de Abril, se excluem do seu âmbito de 

aplicação, as instalações de combustão com uma potência térmica nominal igual ou inferior a 100 

kWth, exceto no que respeita ao artigo 7.º, pelo que dadas as características técnicas das caldeiras, 

as mesmas não estão abrangidas. 

Considerando a baixa potência das caldeiras e o tipo de combustível, considera-se que o impacte 

desta ação será negativo, direto, certo e permanente, no entanto, pouco significativo e de reduzida 

magnitude. 

De salientar ainda que, ao longo do ciclo de exploração, ocorre a produção de subprodutos, (ex.: 

camas das aves com dejetos), o que poderá gerar a libertação de gases resultantes da degradação 
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biológica dos dejetos das aves, designadamente gases de metano, amoníaco e gás sulfídrico. 

Contudo, no momento de entrada em funcionamento do sistema de ventilação de ar forçado, com 

funcionamento automático, promove-se a dispersão rápida de todos os gases provenientes do 

interior dos pavilhões pelo que, dado o seu carácter difuso e residual, estas emissões não constituem 

um impacte significativo na degradação da qualidade do ar. Face ao tipo de funcionamento da 

produção, “por ciclo de produção”, tendo uma data prevista para a entrega das aves, a empresa 

responsável pela recolha do estrume é contactada para que no dia seguinte à saída do bando sejam 

recolhidos os dejetos, não havendo armazenamento local deste tipo de subproduto.  

Neste sentido a dispersão de gases e compostos orgânicos voláteis emanados pelos pavilhões é 

efetuada de uma forma célere, não provocando alterações significativas na qualidade do ar 

envolvente, pelo que se pode considerar o impacte negativo, temporário, pouco significativo, direto e 

certo. 

O abastecimento de ração para alimentação das aves da unidade avícola é assegurado por 

abastecimento externo, sendo que as operações de trasfega de matérias-primas dos camiões para 

os silos efetuam-se por bombagem em vácuo, em circuito fechado, pelo que a ocorrência de 

emissões difusas encontra-se reduzida ao máximo. Contudo, durante a operação de enchimento dos 

silos de matéria-prima poderá verificar-se a emissão esporádica de matéria particulada, pelo que o 

impacte desta ação será igualmente negativo, direto, certo, temporário, no entanto, pouco 

significativo e de reduzida magnitude. 

Com a implantação da unidade avícola, na fase de exploração, acrescem ainda as emissões de 

poluentes atmosféricos, decorrentes do aumento de veículos pesados de transporte de animais, 

matérias-primas, resíduos, entre outros. 

O tráfego de veículos gerado pelo estabelecimento irá incidir essencialmente na circulação rodoviária 

de veículos ligeiros e pesados de mercadorias. O Quadro 7.1.7.2 apresenta a estimativa do tráfego 

gerado para provimento das necessidades gerais da exploração. 

 

Quadro 7.1.7.2 – Resumo do tráfego de veículos pesados gerados pelo Projeto. 

Atividades N.º veículos pesados/semana 

Saídas de animais 2,48 

Entradas de matérias-primas e subsidiárias 5,13 

Diversos (manutenção, resíduos, águas residuais, outros) 0,90 

Total +/- 8,51 

 

Embora não seja expectável um aumento significativo do número de veículos pesados para fins 

logísticos da instalação, globalmente, o projeto avícola irá gerar um ligeiro acréscimo na circulação 
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rodoviária de veículos pesados, com interferência em especial na rede viária local e regional. De 

acordo com os dados calculados a circulação média de veículos pesados com destino à exploração é 

de 8,5 veículos por semana. 

Perante este enquadramento os quantitativos dos poluentes emitidos durante a fase de exploração 

serão variáveis, dependendo de inúmeros fatores, como sejam, o tipo e composição do combustível 

utilizado (gasolina ou gasóleo), o tipo de veículos (pesados e ligeiros), a sua idade e estado de 

conservação, a velocidade de circulação, o avanço tecnológico automóvel, o estado de conservação 

do pavimento e, ainda, a periodicidade/frequência das deslocações. 

Não obstante este facto, embora de baixa magnitude, haverá sempre emissões de poluentes 

inerentes à circulação de veículos, sendo os principais poluentes atmosféricos emitidos: o Monóxido 

de Carbono, os Óxidos de Azoto, o Dióxido de Enxofre, os Compostos Orgânicos Voláteis, de entre 

os quais se destaca o Benzeno e as Partículas Totais em Suspensão. 

Neste sentido, os impactes resultantes da concentração destes poluentes atmosféricos provenientes 

da movimentação de viaturas de transporte na exploração avícola, apresentam-se como pouco 

significativos para a qualidade do ar, tendo em conta o reduzido acréscimo de veículos pesados 

associados e a frequência com que as viaturas se deslocam à unidade avícola, pelo que constituem 

um impacte negativo, direto, incerto e permanente, no entanto, pouco significativo e de reduzida 

magnitude. 

Do exposto anteriormente e considerando o isolamento da exploração por área florestal e, ainda, a 

orografia natural do terreno permite concluir que nomeadamente 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, aceitáveis para uma exploração avícola desta tipologia, não sendo expectável a ocorrência 

de situações críticas de poluição atmosférica que possam afetar as zonas habitacionais e de 

sensibilidade ecológica (vegetação).  

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO  

Em função da dimensão e importância dos impactes avaliados, torna-se necessário proceder à 

implementação de medidas que visem reduzir ou compensar os efeitos negativos do projeto, ou por 

outro lado, que visem potenciar os efeitos positivos que o projeto apresenta. 

Os impactes na qualidade do ar referidos anteriormente poderão ser minimizados, se forem adotadas 

as medidas recomendadas para a fase de exploração. 

FASE DE CONSTRUÇÃO 

Durante a fase de construção deverá ser considerada a seguinte medida de forma a contribuir para a 

minimização dos impactes ambientais. 
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MM1-QA - proceder ao humedecimento periódico, através de aspersão controlada de água, dos 

locais onde poderão ocorrer maiores emissões de poeira (caminhos não asfaltados, zonas de 

trabalho, etc.) durante a realização dos trabalhos, em especial, durante o período seco do ano, em 

que as emissões de poeiras são mais significativas (Maio a Setembro). 

FASE DE EXPLORAÇÃO 

Os impactes previsíveis durante a fase de exploração decorrem essencialmente de fontes de 

emissão pontuais. A implementação de medidas que conduzam à minimização de impactes 

apresenta-se, na fase de exploração, de limitada aplicabilidade, no entanto consideram-se algumas 

medidas que poderão contribuir para a minimização dos impactes. 

MM1-QA - deverão ser efetuadas ações de limpeza frequentes no exterior, nas zonas adjacentes ao 

sistema de ventilação (ventiladores), para remoção de plumas, de modo a evitar o seu arrastamento 

por ação do vento;  

MM2-QA - o tráfego automóvel dentro das instalações deverá ser condicionado única e 

exclusivamente às viaturas afetas às atividades inerentes ao normal funcionamento da unidade 

avícola; 

MM3-QA - deverá efetuar-se a manutenção periódica dos geradores de aquecimento e do gerador 

de emergência de modo a que estes funcionem corretamente, otimizando os consumos de 

combustível, minimizando as emissões atmosféricas. 

 

7.1.8. AMBIENTE SONORO  

Metodologia 

Para efeitos da metodologia adotada para a análise de impactes, teve-se em consideração o facto de 

se tratar de uma instalação já existente e em exploração, pelo que serão analisados os impactes 

decorrentes da situação descrita na caracterização da situação de referência. 

A este facto acresce apenas a fase de construção, que será analisada na área da propriedade onde 

se prevê a instalação do pavilhão n.º 6 e a relocalização do armazém de biomassa. 

No contexto da análise de impactes deste descritor importa considerar que, para além do 

enquadramento legal, a maior parte das definições de ruído têm conotação negativa e podem 

considerar-se como som indesejado, por causa do seu efeito no homem, ou devido ao seu efeito na 

fadiga ou mau funcionamento de equipamentos, ou devido à interferência na deteção de outros sons. 
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“Som indesejado” implica um julgamento humano do valor do som, julgamento que depende do tipo 

de som e das capacidades recetivas do ouvido humano e, como tal, associado a uma certa 

subjetividade. 

Impactes do ruído na saúde humana podem ser desde a deterioração da audição, interferência com 

a conversação, perturbação do sono, problemas cardiovasculares e fisiológicos, efeitos adversos na 

saúde mental (irritabilidade e stress), efeitos negativos no desempenho (aprendizagem trabalho) ou 

desconforto acústico. 

FASE DE CONSTRUÇÃO 

Conforme referido, a fase de construção diz respeito apenas à construção de um novo pavilhão de 

produção avícola (pavilhão 6) e à relocalização do armazém de biomassa (com demolição do atual 

armazém e construção do novo), não estando previstas outras alterações ou ampliações. 

A área da propriedade onde está prevista a implantação do edificado encontra-se atualmente sem 

qualquer tipo de vegetação, sendo mínimas as operações de desmatação, decapagem e 

movimentação de terras para fundações, atividades estas expectáveis de se constituírem como 

fontes de ruído.  

Relativamente às operações de demolição do atual armazém de biomassa e construção do pavilhão 

6 e do novo armazém, estas consistem na desmontagem do armazém atual e na montagem de 

elementos pré-fabricados, cujo processo recorre sobretudo a equipamentos de elevação como gruas 

telescópicas multi-funções e/ou plataformas telescópicas, pelo que as emissões de ruído têm origem 

no funcionamento dos motores dos veículos, que podem considerar-se residuais e sem impactes que 

mereçam análise detalhada. 

Pode ainda considerar-se a circulação de veículos para transporte de materiais, bens e pessoas 

afetas à obra. Em consequência poderão ocorrer impactes junto das populações contíguas às vias 

rodoviárias de acesso ao local, designadamente, a população de Caria. 

Numa perspetiva global, considera-se que o impacte ambiental decorrente das emissões de ruído é 

direto, negativo, pouco significativo, de magnitude reduzida, temporário e reversível. 

FASE DE EXPLORAÇÃO 

As únicas atividades suscetíveis de causar impactes ambientais, na fase de exploração, estão 

relacionadas com a circulação de veículos pesados, para fornecimento de matérias-primas, 

expedição de produto final, bem como de outros, para fins logísticos. 

A principal matéria-prima a transportar para a instalação é a ração para alimentação dos animais. 

Também a chegada e expedição de animais implica a circulação de veículos. Os percursos serão 

efetuados durante o período diurno, atravessando o aglomerado populacional de Caria, não sendo 
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expectável um aumento significativo do nível de ruído, que possa causar incómodo sobre a 

população e/ou habitações contíguas aos percursos percorridos por estes veículos. Com efeito, 

considera-se o impacte nas populações, decorrente da circulação de veículos pesados, como 

negativo, mas pouco significativo, temporário e de magnitude reduzida. 

As fontes de ruído na instalação serão praticamente impercetíveis, nas imediações da propriedade. 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

Apresenta-se em seguida um conjunto de medidas de prevenção e de minimização, para a fase de 

construção e de exploração. 

FASE DE CONSTRUÇÃO  

MM1-AS - Privilegiar a circulação de veículos nas vias de acesso ao local de obra, durante o período 

diurno (7 às 20h); 

MM2-AS - Garantir a presença em obra, unicamente, de equipamentos que apresentem 

homologação acústica nos termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de 

conservação/manutenção; 

MM3-AS - Manter a velocidade reduzida de tráfego de veículos pesados nas zonas próximas aos 

recetores sensíveis. 

 

FASE DE EXPLORAÇÃO 

MM1-AS – Sempre que possível, a circulação de veículos de e para a instalação, deverá efetuar-se 

no período diurno. 

 

7.1.9. POPULAÇÃO E SOCIOECONOMIA  

METODOLOGIA 

Como resultado de um conjunto de ações de projeto da exploração avícola, verificam-se 

habitualmente um conjunto de alterações no ambiente social, que correspondem a processos 

potencialmente geradores de impactes. Neste contexto, proceder-se-á, neste capítulo, à avaliação 

dos principais impactes ambientais, decorrentes da fase de construção e exploração do projeto. No 

ponto referente às medidas de mitigação serão analisadas e recomendadas as medidas a adotar 

durante as fases de construção e exploração, com vista à minimização das perturbações ambientais 

causadas pela implantação do projeto. 
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Este projeto visa satisfazer a crescente procura do mercado pela carne de aves e o promotor do 

projeto enquanto produtor integrado pretende garantir uma produção, que satisfaça as necessidades 

de mercado do integrador. 

Com o incremento da produção avícola aumenta-se a oferta regional deste tipo de carne, com o 

consequente incremento da atividade económica no concelho.  

Os critérios que suportaram a classificação dos impactes neste fator ambiental foram:  

 Os impactes são considerados pouco significativos se o projeto não induzir alterações na 

forma e padrões de vida das populações afetadas, ou alterações na atividade 

socioeconómica e no emprego, ou não produzir alterações na qualidade de vida, do 

saneamento básico, entre outras; 

 Os impactes são considerados significativos se o projeto induzir alterações assinaláveis em 

um ou mais dos aspetos assinalados à escala local, regional e/ou nacional; 

 Os impactes são considerados muito significativos quando qualquer dos efeitos assinalados 

se verificar á escala nacional e/ou internacional. 

FASE DE CONSTRUÇÃO 

Conforme referido anteriormente, a fase de construção diz respeito apenas à construção de um novo 

pavilhão de produção avícola (pavilhão 6) e à relocalização do armazém de biomassa. 

Neste contexto, considerando a reduzida dimensão e o tipo de intervenção, é expectável um impacte 

residual a nulo na empregabilidade, de carácter temporário, podendo haver impactes positivos 

diretos, temporários e pouco significativos, a nível local, na área da restauração e comércio local. 

FASE DE EXPLORAÇÃO 

Na fase de exploração, os impactes relacionam-se com o tráfego de pesados gerado pela 

exploração, resultado do acréscimo de tráfego gerado, especialmente no atravessamento da ER 

1303, cifrando-se o acréscimo médio em 8,5 veículos pesados por semana. No entanto, o percurso a 

utilizar nessa estrada é muito curto, sendo o restante percurso feito na Estrada Nacional (EN16) e 

localmente em caminho florestal sem ocupação marginal e de uso pouco frequente. 

Assim, a circulação (correspondente a quase todo o tráfego pesado gerado) induzirá impactes 

negativos, temporários, localmente significativos mas de magnitude reduzida. 

Relativamente à fase de exploração, importa ainda referir que a exploração avícola tem como objeto 

a produção de carne de aves. Em seguida apresentam-se os dados de produção obtidos nos últimos 

2 anos e que serão majorados com o aumento da capacidade produtiva, decorrente da implantação 

de um novo pavilhão. 
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Quadro 7.1.9.1. – Produção em 2015 e 2016. 

Ano Frango enviado para abate Peso Frango abatido (kg) 

2015 710.380,0 1.187.455,0 

2016 681.790,0 1.114.895,0 

 

Neste contexto, com a exploração e a capacidade produtiva proposta, serão geradas mais-valias 

económicas e de emprego que contribuirão positivamente para o aumento da dinâmica empresarial 

da freguesia e do concelho, podendo considerar-se um impacte positivo e localmente significativo, 

sendo gerador de dinâmica empresarial num setor primário que está claramente em perda na 

freguesia e no concelho. 

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 proteção. 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE IMPACTES 

Tendo sido identificados e avaliados os impactes, associados à concretização do projeto, 

recomenda-se que sejam adotadas as medidas de minimização/potenciação propostas. 

MM-SE1 - Preferencialmente deverá ser contratada mão-de-obra do concelho de Vouzela ou dos 

concelhos limítrofes, proporcionando emprego à população local (medida de potenciação de impacte 

positivo). 

MM-SE2 - Promover a qualificação de profissionais locais e a fixação local de eventuais 

colaboradores de origem externa. 

 

7.1.10. PATRIMÓNIO CULTURAL E ARQUEOLOGIA 

Como já se referiu, esta instalação já existe e apresenta uma ocupação consolidada durante a última 

1,5 décadas, não se prevendo a existência de impactes sobre esta componente, afigurando-se 

despicienda a proposta de medidas de minimização. 

Ainda assim, vão ser realizados trabalhos arqueológicos, pelo que será apresentado o respetivo 

relatório. 
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7.2. FASE DE DESATIVAÇÃO 

Face à dimensão da exploração e ao considerável investimento já efetuado em termos de edificado, 

considerando a sua inserção em ambiente rural e a existência de soluções adequadas para a gestão 

de efluentes e encaminhamento de resíduos e subprodutos, não se afigura como viável equacionar a 

sua desativação porquanto tal opção significaria objetivamente a liquidação da empresa, bem como 

da sua atividade económica e empregos suportados. 

Acresce que a mesma se insere num espaço rural com evidente propensão para a produção 

primária, não se vislumbrando quaisquer motivos de força maior para colocar a hipótese de 

desativação. 

Apesar de estar previsto no regime legal de AIA a avaliação da fase de desativação, a prática 

mostra-nos que esta avaliação deve ser ponderada caso a caso, em função do tipo de projeto, 

localização e horizonte de vida útil do mesmo. 

Com efeito, em projetos de longa duração, como é o caso, é discutível a utilidade de se tentar fazer 

uma previsão daquilo que ocorrerá passados muitos anos, previsivelmente décadas. 

Por outro lado, a evolução desta exploração vem apontando no sentido de um crescimento gradual e 

economicamente sustentado, assente numa contínua reformulação e ampliação da estrutura e do 

edificado. Também o tipo de atividade desenvolvida, por estar ligada à área alimentar, ou seja, um 

bem de primeira necessidade faz prever a sua perpetuação por tempo indeterminado. 

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 a avaliação ser ponderada 

caso a caso, em função do tipo de projeto, localização e horizonte de vida útil do mesmo, conforme 

nos diz a prática. 

Não obstante, apresenta-se em seguida um pequeno exercício sobre uma eventual desativação da 

presente exploração. 

Não sendo possível perspetivar outra solução, é considerado um cenário único correspondente ao 

desmantelamento de toda a instalação (demolição dos edifícios e de pavimentos, retirada de todos 

os materiais e modelação do terreno) e reposição das condições originais, na medida do possível. 

Ao nível da geologia e geomorfologia, são previsíveis impactes negativos relacionados com 

mobilizações de terras. A modelação final do terreno poderia considerar-se positiva, ao contribuir 

para a reorganização geral da área e preservação do substrato geológico original remanescente. 

Nos recursos hídricos, a demolição e remoção das infraestruturas da exploração serão 

responsáveis pelo aumento de sólidos em suspensão (inertes) nas águas de escorrência 

potenciando a obstrução das zonas naturais de drenagem. Este impacte negativo, a ocorrer, será 
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considerado pouco significativo, dado o carácter temporário da ação e o facto de a área de estudo 

não ser particularmente sensível. 

Para os solos, a poluição do solo poderá ocorrer devido à deposição de resíduos de construção, 

resultantes do desmonte de infraestruturas, e principalmente de eventuais derrames das máquinas 

afetas a tal desmonte. Deste modo, os impactes poderão ser considerados negativos, temporários e 

pouco significativos. Eventuais medidas de restituição e reposição da situação original assim como 

de descontaminação poderiam contribuir para alterações positivas decorrentes da preservação do 

substrato pedológico original remanescente. 

Em termos de ordenamento do território, a exploração insere-se num espaço rural com evidente 

propensão para a produção primária, não sendo possível prever impactes face à incerteza que 

constituiria a solução de reutilização daquele espaço. Adicionalmente, importa referir que estamos a 

falar de setor primário, onde de facto há produção sendo atualmente uma área produtiva que 

apresenta potenciais ganhos de exportação e promove a montante a agricultura, considerando as 

necessidades básicas da empresa, nomeadamente de cereais. 

Ao nível da ecologia, o desmantelamento das instalações originará a destruição da pouca vegetação 

existente na área de exploração do projeto, bem como perturbação e alguma mortalidade direta de 

fauna terrestre resultante das demolições e da circulação de veículos. Qualquer um dos impactes 

negativos referidos apresenta uma magnitude e significância reduzida a muito reduzida.  

A paisagem local será sempre modificada face ao desaparecimento dos elementos construídos, 

sendo os impactes incertos e em função da nova utilização que for dado ao espaço. 

A qualidade do ar e ambiente sonoro, apenas serão afetados temporariamente durante as 

operações de desmantelamento, não sendo no seu final previsível uma alteração importante da 

situação atual. 

Em termos socioeconómicos, face à dimensão da exploração e à sua inserção territorial, a 

desativação da unidade induzirá um impacte negativo com custos económicos e sociais graves a 

nível local, representando a perda de uma empresa, em termos de faturação, e dos respetivos postos 

de trabalho num território ainda ruralizado e onde a disponibilidade de trabalho é limitada.  

Na fase de desativação não estão previstos impactes ao nível do património. 

 

Neste projeto assinala-se um conjunto de impactes negativos, associados a esta fase: 

 Desmantelamento dos pavilhões e de outras unidades edificadas;  

 Remoção de equipamentos;  

 Circulação de veículos ligeiros e pesados; 
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 Produção e gestão de resíduos; 

 Dar destino adequado a equipamentos; 

 Reflorestação com vegetação autóctone e adaptada às condições edafo-climáticas da área. 

Considerando um cenário pessimista poderão apontar-se genericamente como eventuais fatores de 

desativação do projeto os seguintes: 

 Perda de viabilidade económica resultante da saturação deste tipo mercado; 

 Pandemia ou situações similares passíveis de pôr em causa a atividade pecuária, temporária 

ou permanentemente; 

 Aparecimento de novas tecnologias ou de condições muito diferentes de exploração, que 

envolvam alterações profundas em todo o sistema instalado. 

Qualquer um destes fatores poderá resultar numa situação de perda de viabilidade económica ou de 

falta de capacidade de investimento, que conduzirá ao desmantelamento de toda a instalação 

(demolição dos edifícios e de pavimentos, retirada de todos os materiais e modelação do terreno), 

com a reposição das condições originais, na medida do possível, como uma medida de minimização. 

Em conclusão, os impactes negativos serão temporários relacionados com as operações de 

demolição e desmantelamento de equipamentos e áreas construídas. O impacte negativo mais 

importante será sem dúvida ao nível social e económico, dado tratar-se de uma zona marcadamente 

rural com baixa oferta de emprego, e portanto pouco atrativa para a fixação de população. 

Pelas razões já referidas no início deste ponto, não se considera adequado a proposta de medidas 

de minimização, embora seja possível definir algumas diretrizes genéricas que já hoje têm aplicação, 

nomeadamente: 

 Proceder à triagem e separação dos resíduos, avaliar a possibilidade de valorização dos 

resíduos provenientes do desmantelamento/demolição das infraestruturas existentes e/ou 

efetuar o seu encaminhamento para operadores autorizados; 

 Proceder à limpeza e requalificação da área afetada, em termos de ocupação do solo; 

 Promover a reconversão da área ao uso original ou ponderar outras utilizações de acordo com 

o quadro legal que estiver em vigor. 

Em termos conclusivos refere-se que os impactes negativos seriam temporários relacionados com as 

operações de demolição e desmantelamento de equipamentos e áreas construídas. E que o impacte 

negativo mais importante seria sem dúvida ao nível social e económico, dado tratar-se de uma zona 

marcadamente rural com baixa oferta de emprego, e portanto pouco atrativa para a fixação de 

população. 
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7.3. PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO 

Tendo por base a avaliação produzida, não se considera necessário, para nenhum dos fatores 

ambientais avaliados, proceder à sua monitorização sistemática. 

 

7.4. ANÁLISE DE RISCO 

O presente capítulo pretende identificar os riscos ambientais resultantes do projeto, quer na fase de 

construção, quer na fase de exploração, incluindo os resultantes de acidentes com consequências 

para o ambiente e saúde humana, assim como a descrição das medidas previstas para a sua 

prevenção. 

7.4.1. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE RISCOS NA FASE DE CONSTRUÇÃO 

Durante a fase de construção, conforme já referido anteriormente, está previsto apenas a 

implantação de um novo pavilhão de produção avícola e a relocalização do armazém de biomassa, 

com a consequente circulação de veículos afetos à obra para edificação dos elementos a construir.  

Neste contexto é um facto que o acréscimo de circulação de veículos constitui uma ação 

perturbadora sobre a envolvente, promovendo uma degradação do piso e afetação da circulação 

com riscos consequentes de diminuição da segurança rodoviária, e ainda com possibilidade de 

eventuais ocorrências de derrames acidentais de combustíveis e óleos.  

No entanto estes riscos assumem uma importância muito pouco significativa, devido à abrangência 

diminuta da fase de construção. 

7.4.2. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE RISCOS NA FASE DE EXPLORAÇÃO 

A fase de exploração poderá estar associada com a probabilidade de ocorrência de alguns riscos 

específicos da instalação com eventuais danos sobre os valores ambientais. 

No que se refere aos subprodutos originados, verifica-se que são constituídos por resíduos 

orgânicos, possivelmente inflamáveis, suscetíveis de sofrerem reações que possam dar origem à 

formação de gases. No entanto a ventilação e controlo da temperatura interior dos pavilhões é feita 

automaticamente e é essencial para a atividade de produção da exploração, pelo que o risco de mau 

funcionamento e acumulação de gases é muito baixo, existindo um controlo rigoroso das condições 

de ventilação. Por outro lado, a probabilidade de ocorrência de incêndios nas instalações é muito 

reduzida devido às condições de funcionamento e ao tempo de permanência destes resíduos nas 

instalações.  
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Assim, os riscos de incêndios e explosões nesta exploração são os normalmente associados a 

edifícios (existência de circuitos elétricos e presença de materiais combustíveis), o armazenamento 

de combustíveis (neste caso de biomassa) e de rações e à existência de geradores para 

aquecimento dos pavilhões.  

O serrim, ou estilha, combustíveis a utilizar nesta instalação, apresentam elevado poder calorífico 

mas simultaneamente apresenta baixa inflamabilidade, pelo que o seu armazenamento não encerra 

especial risco desde que se encontre afastado de qualquer fonte de combustão. 

Nestas circunstâncias, considera-se que os fatores de risco de incêndio resultam de procedimentos 

inadequados dos utilizadores dos edifícios ou de mau funcionamento dos equipamentos – caldeiras, 

queimadores ou outros. Como tal, deverá ser dada adequada formação ao operador e efetuada uma 

manutenção adequada desses equipamentos de modo a minimizar esse risco.  

Os riscos específicos da instalação referem-se ainda a acidentes que possam conduzir à 

contaminação do ambiente e, neste caso particular, do meio hídrico. Os acidentes a que estão 

associados riscos de contaminação do ambiente são os seguintes:  

 Ruturas ou fugas no sistema de condução de águas residuais às fossas sépticas.  

A ocorrência de ruturas ou fugas no sistema de condução de águas residuais às fossas sépticas 

poderá conduzir à libertação das águas residuais para os solos e/ou águas superficiais, podendo vir 

a atingir os aquíferos no local. Uma vez em contacto com as águas subterrâneas e superficiais, os 

poluentes presentes nos lixiviados poderão ser transportados, para pontos mais ou menos distantes 

do local da instalação, contaminando linhas de água, furos ou poços de abastecimento e podendo 

colocar em causa a utilização do meio hídrico. Para fazer face à possibilidade de contaminação dos 

solos e águas subterrâneas por fugas ou ruturas no sistema de condução das águas residuais, 

prevê-se uma manutenção e vigilância da tubagem de condução.  

 Falhas no funcionamento das fossas  

O chorume (águas de lavagem dos pavilhões) é encaminhado para uma fossa sética estanque (com 

capacidade para 42m3), onde é sujeito a retenção por um período mínimo de 60 dias, período após o 

qual é utilizado em fertirrigação, ou seja, em valorização agrícola por terceiros. 

Relativamente ao efluente doméstico, as águas residuais domésticas produzidas na casa de apoio 

são encaminhadas para uma fossa sética com poço absorvente, e as das instalações sanitárias e 

filtro sanitário, são conduzidas respetivamente para 2 fossas sépticas estanques e serão esvaziadas 

periodicamente e encaminhadas para ETAR municipal.  

A ocorrência de falhas ou deficiências no funcionamento das fossas poderá conduzir à descarga de 

efluentes com qualidade inferior à exigida.   
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As características e quantidades das águas residuais produzidas na instalação são pouco 

contaminadas e equiparam-se a águas residuais domésticas, e o tratamento preconizado adapta-se 

bem ao tipo de efluente gerado, uma vez que este é unicamente composto por matéria orgânica e 

partículas. Deverá ser feita a manutenção periódica, prevenindo também qualquer tipo de anomalia 

ou mau funcionamento. Assim, não são expectáveis alterações ou desvios às características e 

volumes produzidos de águas residuais. 

Nestas condições, considera-se que o risco de mau funcionamento das fossas sépticas devido a 

alterações de qualidade ou de quantidade das águas residuais é reduzido.  

 Contaminação de aquíferos pelas águas residuais não tratadas em caso de ruturas ou 

fugas  

Ainda que na proximidade da zona em estudo não tenham sido identificados quaisquer furos ou 

poços, com exceção da captação da própria exploração, os poluentes infiltrados poderão ser 

transportados, através do sistema de aquíferos, para pontos mais ou menos distantes do local do 

aviário, contaminando furos ou poços de abastecimento. Não existe na área de implantação do 

projeto qualquer leito (natural ou artificial) definido de linhas de água. Desta forma, não se prevê a 

contaminação direta de recursos hídricos superficiais. No entanto, a construção com materiais 

adequados e em cumprimento do dimensionamento feito em projeto, e uma adequada manutenção 

de todo o sistema (recolha, condução e tratamento) garantirá que o risco de contaminação dos 

recursos hídricos subterrâneos é muito baixo e a contaminação será, caso suceda, muito reduzida 

dado tratar-se de produção esporádica e de fácil contenção em caso de anomalia. Assim sendo, é 

fundamental apostar na manutenção e vigilância de todo o sistema.  

7.4.3. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DE RISCOS 

Apresentam-se em seguida as medidas de prevenção e minimização dos riscos identificados, muitas 

das quais foram já contempladas no projeto.  

 Riscos associados ao transporte de subprodutos  

Os riscos associados ao transporte de subprodutos dizem respeito à possibilidade de contaminação 

do ambiente e de geração de situações de incomodidade das populações, por via da dispersão dos 

próprios subprodutos ou odores pelo vento. Este risco é facilmente eliminado, desde que se garanta 

que os resíduos são devidamente acondicionados durante todo o trajeto entre o aviário e os locais de 

deposição. O acondicionamento poderá ser obtido através da cobertura dos camiões utilizados no 

transporte ou do acondicionamento dos subprodutos em sacos. Importa ainda referir, que os veículos 

ou sistemas de transporte de subprodutos estão sujeitos a um licenciamento prévio, o qual 

salvaguarda as adequadas condições do meio de transporte utilizado. 
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 Riscos de incêndios e explosões  

O principal meio de prevenção de incêndios e explosões é o cumprimento de todas as normas de 

segurança aplicáveis à construção de edifícios e às instalações de armazenamento de material 

combustível, em particular, as normas referentes às instalações elétricas e à construção de 

instalações de armazenagem de cereais e de caldeiras. 

 Riscos específicos da instalação  

Para prevenir e minimizar os riscos específicos da instalação, de contaminação do ambiente, o 

projeto em análise incluiu um conjunto de infraestruturas de proteção ambiental destinadas a evitar a 

contaminação das águas subterrâneas, das águas superficiais e do solo e a degradação da 

qualidade do ar por libertação e propagação de partículas poluentes. Os principais sistemas de 

proteção incluem:  

 o sistema de drenagem de águas residuais que permite evacuá-las e encaminhá-las para o 

sistema de tratamento, com risco mínimo de ocorrência de libertação de águas não tratadas; 

 o sistema de tratamento de águas residuais e encaminhamento final - que permite assegurar 

que as águas residuais tratadas cumprem as normas vigentes. 
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8. LACUNAS TÉCNICAS OU DE CONHECIMENTO 

De forma geral considera-se que a falta de alguma informação de base, mais atualizada, não 

prejudicou ou condicionou o decurso dos trabalhos de elaboração deste EIA, considerando-se que foi 

possível reunir a informação necessária para avaliar os impactes decorrentes deste estabelecimento. 
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9. CONCLUSÕES  

O presente Estudo de Impacte Ambiental (EIA) incidiu sobre o Projeto de Execução da “Granja 

Avícola Matias & Vale”, para produção intensiva de frangos de carne sita no lugar de Picoto, 

freguesia de Queirã, concelho de Vouzela e distrito de Viseu. 

A avaliação de impactes produzida abrangeu a fase de construção e a fase de exploração, tendo em 

atenção a situação atual ou de referência, 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 efetuada. 

Este projeto insere-se num território marcadamente rural e com baixa dinâmica social e económica, 

representando, atualmente, uma unidade de referência local, apesar de ser uma empresa de 

pequena dimensão, com uma dimensão de exploração e um volume de negócios relevante que, após 

a ampliação assumirá um papel ainda mais importante. 

De acordo com a análise e interpretação das informações compiladas, bem como das observações e 

considerações efetuadas no decurso deste EIA, podem ser extraídas as conclusões que se 

assinalam: 

 Não foram identificados impactes negativos significativos ou muito significativos, em qualquer 

fator ambiental, passíveis de tornar inviável o projeto de ampliação; 

 Foram propostas um conjunto de medidas de minimização para melhorar o desempenho 

ambiental do projeto nas fases de construção e exploração; 

 Sendo uma instalação sujeita a Licença Ambiental, estão assegurados mecanismos de 

acompanhamento ambiental específicos (Relatório Ambiental Anual, MIRR e PRTR); 

 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 efluentes 

pecuários; 

  O encaminhamento dos resíduos e subprodutos produzidos na exploração para instalações 

de tratamento adequado permite uma diminuição dos impactes sobre o ambiente; 

 São expectáveis impactes positivos nomeadamente ao nível socioeconómico e territorial, 

contribuindo para a dinamização económica local e ocupação de um território em progressivo 

abandono. 
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Por último, refira-se a importância local deste estabelecimento e da sua adequação ambiental face 

aos normativos legais em vigor, com óbvias repercussões positivas quer no desenvolvimento 

económico e social da própria empresa, quer indiretamente no meio social e económico em que está 

inserida. 

 

 

Vouzela, Setembro de 2018 

 

O Responsável pelo EIA O Promotor 
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ANEXO CARTOGRÁFICO 

PEÇAS DESENHADAS 

Peça Desenhada n.º 1 – Planta de Enquadramento  

Peça Desenhada n.º 2 – Planta de Localização, à escala 1:25000  

Peça Desenhada n.º 3 – Planta de Localização, com buffer de 1000 m até 5 km, à escala 1:25000 

Peça Desenhada n.º 4 – Extrato da Carta Geológica de Portugal, à escala 1: 50.000  

Peça Desenhada n.º 5 – Unidades Podológicas (Atlas do Ambiente) 

 

DESENHOS 

Desenho n.º 1 – Levantamento Topográfico  

Desenho n.º 2 – Planta de Implantação  

 

EXTRATOS DO PDM 

Extrato n.º 1 - Extrato da Carta de Ordenamento 

Extrato n.º 2 - Extrato da Carta de Outras condicionantes 

Extrato n.º 3 - Extrato da Carta de Recursos Ecológicos  

Extrato n.º 4 - Extrato da Carta de Recursos Agrícolas e Florestais  

 

ANEXO DOCUMENTAL 
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Anexo 2 - Alvará de utilização n.º 101/2004 

Anexo 3 – Alvará de utilização n.º 13/2007 

Anexo 4 – Declaração EUROGUANO, Lda 

Anexo 5 – Declaração da SAVINOR – Sociedade Avícola do Norte, S.A. 

Anexo 6 - Autorização de trabalhos arqueológicos, pela Direção-Geral do Património Cultural 
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Peça Desenhada n.º 1 – Planta de Enquadramento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



#

ENQUADRAMENTO NACIONAL

#

Planta de Enquadramento1:500000

1:3000000

Peça Desenhada n.º

Proj.

Escala:

Verif.

Des.

RubricaData

Dezembro/2017

1

Concelhos da NUT III
(Viseu Dão Lafões)

Matias & Vale# Concelho de 
Vouzela
Limites de distrito

ENQUADRAMENTO REGIONAL:

NUTIII - Oeste
NUTIII - Médio Tejo
NUTIII - Região de Leiria
NUTIII - Beira Baixa
NUTIII - Beiras e Serra da Estrela
NUTIII - Região Viseu Dão Lafões
NUTIII - Região de Coimbra
NUTIII - Região de Aveiro

Limites de distrito

Concelho de Vouzela
# Matias & Vale

MATIAS & VALE, Lda.
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Peça Desenhada n.º 2 – Planta de Localização, à escala 1:25000  
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Matias & Vale
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#

MATIAS & VALE, Lda.
Dezembro/2017
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Peça Desenhada n.º 3 – Planta de Localização, com buffer de 1000 m até 5 km, à escala 1:25000 
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1:25000 Planta de localização
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MATIAS & VALE, Lda.
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Peça Desenhada n.º 4 – Extrato da Carta Geológica de Portugal, à escala 1: 50.000  
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Verif.
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4

Matias & Vale

Adaptado da carta geológica (PGBHVML, 2011)

Dezembro/2017

MATIAS & VALE, Lda.
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Peça Desenhada n.º 5 – Unidades Podológicas (Atlas do Ambiente) 
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Matias & Vale
Classes de capacidade de uso:

Classe A
Classe C

Classe F
Classes A+C

Unidades pedológicas 
(Atlas do Ambiente)1:50000

Peça Desenhada n.º

Proj.

Escala:

Verif.

Des.

RubricaData

5

Matias & Vale
Adaptado do Atlas do Ambiente

MATIAS & VALE, Lda.
Dezembro/2017

Cambissolos húmicos (rochas eruptivas) Cambissolos húmicos (xistos)
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Desenho n.º 1 – Levantamento Topográfico  
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Desenho n.º 2 – Planta de Implantação  
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EXTRATOS DO PDM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELATÓRIO FINAL DO EIA DA “GRANJA AVÍCOLA MATIAS & VALE” 

QUEROVENTO – Serviços em Ambiente, Lda.      Dezembro de 2017 (Rev. Setembro de 2018) 

171 

Extrato n.º 1 - Extrato da Carta de Ordenamento 
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Extrato n.º 2 - Extrato da Carta de Outras condicionantes 
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Extrato n.º 3 - Extrato da Carta de Recursos Ecológicos  
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Extrato n.º 4 - Extrato da Carta de Recursos Agrícolas e Florestais  
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ANEXO DOCUMENTAL 
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Anexo 1 – Alvará de construção n.º 265/2005 
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Anexo 2 - Alvará de utilização n.º 101/2004 
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Anexo 3 – Alvará de utilização n.º 13/2007 
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Anexo 4 – Declaração EUROGUANO, Lda 
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Anexo 5 – Declaração da SAVINOR – Sociedade Avícola do Norte, S.A. 
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Anexo 6 - Autorização de trabalhos arqueológicos, pela Direção-Geral do Património Cultural 

 

 

 




