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1 Introdução
O presente documento corresponde ao Resumo Não Técnico - Volume 1/4 do Estudo de
Impacte Ambiental (EIA) do Projeto de Ampliação da Exploração Pecuária da
Suinijanardo - Produção, Exploração e Comercialização de Suínos, Lda., localizada em
Vale Sobreiras/Janardo, União das freguesias de Marrazes e Barrosa, concelho de Leiria.
O projeto em avaliação encontra-se sujeito a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental
(AIA), nos termos da alínea c) - explorações suinícolas com mais de 3000 porcos de produção
(+ 30kg), do n.º 23 do Anexo I 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, pelo Decreto-Lei
179/2015, de 27 de agosto, pelo Decreto-Lei n.º 37/2018, de 2 de junho e pelo Decreto-Lei n.º
152-B/2017, de 11 de dezembro, que estabelece o Regime Jurídico de Avaliação de Impacte
Ambiental (RJAIA).
O projeto em avaliação encontra-se em fase de Projeto de Execução.

Pretende o proponente licenciar a ampliação da exploração, em regime intensivo, destinada à
produção de suínos, aumentando a produção para 1300 porcas reprodutoras, 5 varrascos,
parte destinados à recria/produção de leitões (2680) e parte destinada a acabamento (3737),
tendo por finalidade o abate. Globalmente, o presente projeto pretende aumentar a capacidade
produtiva de 734,6 CN para 1151 CN.

Para além de prever a ampliação das edificações e infraestruturas de apoio à exploração, o
projeto em estudo tem também como objetivo, proceder à regularização de algumas das
edificações existentes.
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2 Identificação do Proponente
O proponente deste projeto é a empresa Suinijanardo – Produção, Exploração e
Comercialização de Suínos, Lda., que tem como atividade a produção de suínos para abate,
com o NIF 502 304 065 e sede no Largo Nossa Senhora da Graça, n.º 82, Janardo, 2415-366
Leiria.
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3 Localização
O projeto insere-se numa propriedade com uma área total de 4,92 ha, localizada em Vale das
Sobreiras, União das freguesias de Marrazes e Barosa, concelho de Leiria.

Fonte: Elaboração própria.

- Área do projeto
Figura 1 – Enquadramento nacional, regional e local do Projeto
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4 Objetivos, justificação e antecedentes do projeto
O objetivo do presente projeto é o licenciamento do projeto de ampliação da exploração
suinícola, em regime intensivo, destinada à produção de suínos, pertencente à Suinijanardo,
Lda.

Pretende o proponente aumentar a produção para 1300 porcas reprodutoras, 5 varrascos, com
um núcleo de recria de 2680 lugares de recria e um núcleo de crescimento de 3737 lugares,
em produção intensiva, acréscimo que permitirá responder às exigências do mercado. No
global o aumento proposto pretende passar de 734,6 CN (Cabeças Normais) para 1151 CN.
Para tal será necessário proceder à construção de novos edifícios e à ampliação de algumas
infraestruturas complementares, o que contribuirá para a melhoria dos atuais processos
produtivos. O projeto em si, servirá ainda para a regularização do licenciamento de algumas
edificações existentes.
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5 Descrição do Projeto
A exploração da Suinijanardo Lda., encontra-se em pleno funcionamento, sendo que o projeto
agora em avaliação contempla a construção de um novo pavilhão (representado pelo nº4, na
Planta de Implantação em anexo), destinado à gestação, desmame e maternidade, e a
ampliação do edifício reservado a escritórios, vestiários, arrumos e compartimento para
varrascos (nº 1 na Planta de Implantação).

O projeto insere-se numa propriedade com 4,92 hectares, apresentando uma área total de
construção existente de 11 470,05 m2, dos quais, de acordo com o projeto de arquitetura,
4351,25 m2 dispõem de licença de utilização, encontrando-se 6667,35 m2 de construção
existente por licenciar e propondo-se, agora, um acréscimo de 2429,80 m2. No total a
exploração passará a contar com um total de implantações de 13 448,4 m2, considerando, para
além dos edifícios, as lagoas de tratamento de efluentes (3), já existentes.

As fotografias apresentadas seguidamente, mostram o enquadramento da exploração
existente.

Vista para os pavilhões principais
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Vista para os pavilhões principais

Vista para as lagoas de tratamento

Vista para áreas sociais

Figura 2 – Vista geral da exploração
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No quadro seguinte apresentam-se as áreas da exploração, identificando os edifícios e
infraestruturas existentes e as áreas de ampliação propostas.

Quadro 1– Quadro de áreas do projeto

Situação

Área de Implantação do
Edificado (m2)

Designação

01 – Escritório/Vestuário/Arrumos/Varrascos
02 – Varrascos
03 – Quarentena
07 – Pavilhão 3 – Engorda
09 – Pavilhão 1 – Maternidade/Gestação
Maternidades/Gestação/Desmame
Exploração
10
– Três Lagoas
Existente (Licença
11 - Separadora
de Utilização n.º
12 – Silos
270/97)
13 – Necrotério
14 – Rodilúvio
15 – Cais amovível
16 – Depósito de água
17 - Furo
18 - Armazém de Medicamentos
Total Implantação licenciada
05 – Pavilhão 5 – Desmame/Engorda
06 – Pavilhão 4 – Engorda
Construções
07 – Pavilhão 3 – Engorda
existentes a
08 – Pavilhão 2 – Maternidade/Gestação
Licenciar
09 – Pavilhão 1 – Maternidade/Gestação
Total Implantação a licenciar
01 – Escritório/Vestuário/Arrumos/Varrascos
Ampliação
Proposta
04 – Pavilhão 6 – Gestação/Desmame/Maternidades
Total Implantação Proposta
TOTAL (Edificações Existentes e Propostas)

142,10
58,60
58,25
985,30
1.019,50
2.021,00
66,50
4.351,25
1.769,60
1.767,00
664,70
1.814,00
652,05
6.667,35
306,40
2.123,40
2.429,80
13.448,40

Não existindo condições técnico / económicas de ligação à rede pública de abastecimento de
água e esgotos, por não existir rede pública no local, o abastecimento de água à exploração é
garantido através de um furo existente na propriedade, conforme localização da figura
seguinte. A água captada é direcionada para um depósito de água com a capacidade de 30 m3,
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junto à enfermaria, que assegura o abeberamento dos animais, lavagem das instalações e
abastecimento das áreas sociais.

Figura 3 – Localização do furo que abastece a exploração

Os esgotos produzidos são de dois tipos: os de origem doméstica e os resultantes da atividade
pecuária. No que respeita ao efluente pecuário, o sistema implantado é constituído por um
tanque de receção, um separador de sólido/líquido, e três lagoas de retenção.

De acordo com o Plano de Gestão de Efluentes Pecuários (PGEP), proceder-se-á ao
espalhamento de parte do efluente (4 021,5 m3) produzido anualmente, aplicando-o em
propriedades agrícolas, como fertilizante orgânico. O resto do efluente (17 837 m3) e a
totalidade do tamisado (1595 t/ano) será armazenado nas lagoas e nitreira existente para esse
efeito e/ou encaminhado para Unidade de Compostagem (Dilumex).
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Em termos de acessibilidades, a via mais utilizada para acesso à exploração, tem ligação à
EN1, junto à localidade de Boa Vista, seguindo-se pela rua da Boavista, que faz a ligação a
Outeiro das Barrocas e Janardo.

Figura 4 – Vista geral dos acessos à exploração a partir da EN1

A área proposta para ampliação da exploração corresponde a terreno contíguo à exploração
existente, sem qualquer ocupação. Este terreno encontra-se totalmente desmatado. Na figura
seguinte ilustram-se as áreas propostas para construção do novo pavilhão e para a ampliação
do edifício administrativo.
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Vista para o edifício 1 – Área onde ocorrerá a ampliação

Vista para o Pavilhão 5 – Área onde ocorrerá a construção do Pavilhão 6

Figura 5 – Vista geral das áreas a ocupar pelas edificações propostas
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6 Caracterização do Ambiente Afetado pelo Projeto
Relativamente ao Clima, a região onde se insere o projeto apresenta um clima temperado com
verão seco e suave. Atendendo à importância do tema, foram analisados os cenários
estudados relativamente às alterações climáticas esperadas, que apontam para um aumento
da temperatura média, sendo previsível um aumento das temperaturas máximas no verão e da
intensidade das ondas de calor. Por outro lado, embora menos acentuada, identifica-se uma
tendência para a redução dos valores da chuva, sendo esperado um clima mais seco no futuro,
embora se preveja também o aumento de cheias e inundações, dada a maior intensidade da
chuva em períodos curtos.

Quanto à Geologia, geomorfologia e sismicidade, a área em estudo situa-se na faixa litoral
da grande unidade geológica do Território Continental Português designada “Bacia MesoCenozóica Ocidental”, na Bacia Lusitânica. É um domínio com grande espessura de
sedimentos, de geomorfologia relativamente suave, vales amplos e pouco profundos. Não se
reconhecem falhas importantes na zona de intervenção (sinclinal de Pousos), mas atendendo à
análise das ações sísmicas, a exploração Suinijanardo localiza-se na zona B, que corresponde
a um risco sísmico elevado.

Em termos de Recursos Hídricos, a exploração pecuária da Suinijanardo Lda. localiza-se na
bacia hidrográfica da ribeira de Agudim (ribeira dos Milagres), que passa a cerca de 930 m da
exploração e que integra a Região Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis (RH4A). A área da
Exploração Pecuária em estudo drena para pequenos afluentes da ribeira da Charneca,
afluente da margem esquerda da ribeira de Agudim.

A vulnerabilidade à poluição das águas superficiais na bacia do Agudim que integra a área da
exploração pecuária em estudo é moderada. Também no que se refere às águas subterrâneas,
se constata que a área de intervenção do projeto, se integra numa área que está classificada
com vulnerabilidade moderada.

Relativamente à componente Solos, predominam os podzóis, cambissolos, luvissolos e
aluviossolos. No que se refere à sua capacidade de uso, predominam os solos das classes E
(possuem uma capacidade de uso muito baixa, com muitas limitações e não adaptados a uso
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agrícola), apesar de, na região em estudo, existirem também solos de classe B (agrícola, com
limitações moderadas). Na área de intervenção e envolvente imediata do projeto, predominam
as áreas sociais (exploração pecuária), áreas de eucaliptal, de pinheiro bravo e algumas áreas
sem uso/incultos.

Para caracterização da Qualidade do Ar recorreu-se às estações de Ervedeira e Montemor-oVelho, constatando-se que os valores obtidos para os principais poluentes atmosféricos
medidos são relativamente reduzidos, evidenciando uma boa qualidade do ar na região em
estudo.

Quanto ao Ruído, a envolvente do projeto enquadra-se numa zona rural, pouco perturbada.
Identificam-se algumas pequenas localidades, como Outeiro das Barrocas e algumas
habitações ao longo da Rua do Serro, que se encontram a cerca de 500 e 400 m,
respetivamente, da área do projeto em estudo. Assim, conclui-se existirem poucos recetores
considerados sensíveis ao ruído produzido na exploração e relativamente distantes.

Em termos de Ecologia, não se identificam áreas consideradas sensíveis na área de
intervenção do projeto. A envolvente da área em estudo apresenta uma ocupação florestal de
carácter misto, com presença predominante de pinheiro bravo e eucalipto.

A Paisagem da área de intervenção insere-se na unidade de paisagem Soure. De acordo com
a caracterização efetuada no processo de revisão do PDM de Leiria, a exploração integra um
território onde se destacam grandes manchas de pinhal e eucaliptal. A sua riqueza biológica
será média a baixa, como referido anteriormente e a paisagem rural é variada, com graves
problemas relacionados com a degradação e poluição de leitos e margens de linhas de água,
pelo que se pode dizer que a paisagem não apresenta uma identidade muito forte.

No domínio da Socioeconomia a área de estudo é, maioritariamente, rural, com povoamento
disperso, principalmente ao longo das principais estradas e, embora o concelho de Leiria venha
registando uma perda de população, de acordo com os últimos recenseamentos, na freguesia
de Marrazes, este decréscimo de população tem vindo a diminuir ao longo dos anos.
Relativamente ao índice de envelhecimento, a união de freguesias de Marrazes e Barosa
apresenta um valor inferior ao do concelho, da região e do país.
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Em termos económicos, verifica-se que o setor primário (agricultura e pecuária), apresenta
pouco peso na população ativa da freguesia, sendo inferior ao verificado a nível do concelho,
da região e do país. Na atividade pecuária suinícola, o número de animais por exploração
apresenta um elevado peso no concelho de Leiria, comparativamente aos restantes concelhos
da Região de Leiria.

No que se refere ao Ordenamento do Território a exploração insere-se, de acordo com o
definido no Plano Diretor Municipal de Leiria, em “Espaços Florestais de Produção”,
verificando-se, ainda, que a área de uma das lagoas de tratamento e parte de outra, se insere
em espaços condicionados ao abrigo da Reserva Ecológica Nacional (REN), e que, no que se
refere a servidões de utilidade pública, a propriedade em que se desenvolve o projeto, é
atravessada por Linhas Elétricas de Média e Muito Alta Tensão, a oeste.

A partir da análise da informação obtida sobre o Património, através da pesquisa bibliográfica
realizada e de trabalhos de campo, não se identificou a presença de elementos arqueológicos,
ou arquitetónicos classificados, na área de intervenção, em particular nas áreas que serão
afetadas pelas infraestruturas projetadas.

Por último, a análise conjunta de fatores anteriormente referidos, como o estado do ambiente e
as condições sociais e económicas, associada à caracterização do acesso a equipamentos e
serviços básicos de saúde e da exposição a riscos da população potencialmente afetada pelo
projeto, permitiram caracterizar as condições relativas à Saúde Humana.

No que se refere aos indicadores de saúde, a taxa de natalidade no concelho de Leiria, em
2016, situava-se em cerca de 8‰, e a taxa bruta de mortalidade apresentava a taxa mais baixa
(2,3‰), no conjunto de concelhos do Pinhal Litoral (Leiria, Batalha, Marinha Grande, Pombal e
Porto de Mós).

Quanto à mortalidade proporcional por grandes grupos de causas de morte, para todas as
idades e ambos os sexos, destacam-se, pelo seu maior peso relativo, as doenças do aparelho
circulatório, seguidas dos tumores malignos.

Globalmente, nos Cuidados de Saúde Primários, destacam-se os níveis de colesterol e a
hipertensão como os problemas de saúde mais relevantes.
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No que se refere especificamente a equipamentos de saúde, de acordo com dados do INE
(2016), a cidade de Leiria possui 3 hospitais (1 público e 2 privados), dos 57 em funcionamento
na Zona Centro do País.

De referir, ainda, que dos 85 Centros de Saúde da Região Centro, 6 encontram-se na Região
de Leiria, sendo que 1 deles se situa na união de freguesias de Marrazes e Barosa, onde se
localiza o projeto. O concelho de Leiria possui também 32 farmácias e 1 posto farmacêutico
móvel.

Pág. │15│
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA AMPLIAÇÃO DA EXPLORAÇÃO
SUINIJANARDO - PRODUÇÃO, EXPLORAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE SUÍNOS, LDA

VOLUME 1/4 – RESUMO NÃO TÉCNICO

7 Identificação e Avaliação dos Potenciais Impactes
Para a identificação e avaliação dos impactes ambientais causados pelo projeto em estudo, a
metodologia utilizada baseou-se no carácter espacial, na variabilidade de fatores ambientais
associados ao meio e a todo o projeto, incluindo a sua envolvente, com o objetivo de interpretar
e visualizar as principais ocorrências impactantes previstas e resultantes da implantação da
exploração.

Apresenta-se, seguidamente, uma síntese das intervenções previstas para a fase de
construção e de funcionamento do projeto, as quais se consideram indutoras dos principais
impactes no meio ambiente em que o projeto se insere e sobre as quais incidiram a análise e
avaliação de impactes.

Fase de Construção
Estão previstas as seguintes intervenções:
•

•

Implantação de um novo pavilhão destinado a gestação / desmame / maternidade
i.

Escavação e movimentação de terras;

ii.

implementação das fundações onde assentam as estruturas;

iii.

impermeabilização da referida área;

iv.

construção das edificações;

v.

ligação às redes existentes (em particular, águas e esgotos).

Ampliação

do

edifício

de

escritórios/vestiários/arrumos/compartimento

de

varrascos
i.

implementação das fundações onde assentaram as estruturas;

ii.

construção das edificações;

iii.

ligação às redes existentes (em particular, águas e esgotos).

Fase de Exploração
Nesta fase prevêem-se as seguintes ações:
•

Aumento do efetivo animal.

Atendendo ao aumento do efetivo animal, prevê-se o aumento dos consumos de água e de
rações, assim como da produção de efluentes e de resíduos. Parte dos efluentes produzidos
terão como destino a valorização agrícola, por cedência a terceiros, sendo o restante
encaminhado para Unidade de Compostagem (Dilumex). Estima-se que a circulação de
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veículos não registe aumentos (dada indicação, por parte do proponente, do mesmo número de
veículos para a situação futura, sendo estes apenas de maior dimensão e capacidade).

Fase de Desativação
Tanto quanto é possível prever a esta distância temporal, caso o presente projeto venha a ser
desativado, pressupõem-se duas opções:
•

total desmantelamento das instalações e infraestruturas - em que ocorrerão demolições
das edificações e infraestruturas existentes, esperando-se efeitos nos vários
descritores ambientais, à semelhança do que se prevê para a fase de construção, com
movimentações de veículos, máquinas e pessoas, produção de resíduos de obra,
reposição da situação inicial;

•

manutenção das infraestruturas e desativação das funções - situação mais simples
pela desativação de funções, não prevendo a sua demolição. Neste caso poderão as
edificações e infraestruturas ser readaptadas à mesma, ou a outra utilização.

Seguidamente, apresenta-se uma síntese dos impactes identificados:

IMPACTES NA FASE DE CONSTRUÇÃO

Ao nível do Clima e Alterações Climáticas, não é esperada a ocorrência de impactes
significativos nesta fase.

Os previsíveis impactes sobre os aspetos Geológicos, Geomorfológico e Sísmicos prendemse, fundamentalmente, com a alteração do relevo local e implantação dos edifícios e
infraestruturas. Considera-se este impacte negativo, de influência local, direto, de magnitude
baixa, de baixa significância, temporário e reversível.

Relativamente às Águas Superficiais e Subterrâneas, durante a fase de construção, é
esperado um aumento das áreas impermeáveis, como consequência da construção das futuras
edificações e infraestruturas. Contudo, face à área total da exploração, não se considera esta
alteração significativa.

As redes de abastecimento de água e de esgotos que irão servir a área proposta, pela sua
proximidade, encontram-se já construídas, prevendo-se a ligação às novas áreas.
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Quanto aos Solos e Usos do Solo, onde se prevê a implantação dos novos edifícios e
infraestruturas, não existirá necessidade de desmatação, mas sim de terraplenagens
(essencialmente escavação do terreno) no local do pavilhão 6, (ver Planta de Implantação em
anexo). Para a área de ampliação do edifício 1 não serão necessárias intervenções ao nível de
solos, pois este já se encontra preparado e terraplanado. Considera-se existir, embora
reduzida, a probabilidade de ocorrência de derrames acidentais de várias substâncias como
sejam combustíveis, lubrificantes e outros hidrocarbonetos, que poderão gerar impactes
negativos associados à eventual contaminação do solo, de magnitude e significância variáveis
dependendo da extensão do acidente em causa, de carácter temporário e reversível.

Os impactes na Qualidade do Ar, na fase de construção, associam-se às ações de
movimentação, deposição e transporte de terras mas, também, à utilização de equipamento e
maquinaria acionados por motores de combustão, à circulação dos veículos pesados de
transporte de materiais e equipamentos necessários à obra, ou a outras infraestruturas
adicionais (além dos associados à atividade normal da exploração pecuária, que continuará a
decorrer no ritmo atual, durante esta fase), que levarão à emissão de partículas.

O mesmos se aplica aos impactes sobe o Ambiente Sonoro (Ruído), sendo previsível que se
verifique um aumento temporário nos níveis sonoros nas imediações das áreas de intervenção
(estaleiros e frentes de obra, onde se desenvolvem as atividades construtivas) e nos percursos
de circulação utilizados para o transporte de materiais e equipamentos entre estes locais. Os
impactes previsíveis das atividades serão negativos, diretos, locais, certos, temporários,
imediatos, reversíveis, minimizáveis, de magnitude reduzida e pouco significativos.

Ao nível da Ecologia, prevê-se que o aumento da perturbação direta pela movimentação de
veículos e maquinaria da obra. Estima-se o afastamento temporário de eventuais espécies de
animais durante o período de obra, decorrente das movimentações e ruído, no entanto serão
impactes reduzidos, pois não se identificaram espécies sensíveis ou ameaçadas.

Em relação à Paisagem, os impactes esperados para esta fase serão decorrentes de algumas
ações de projeto específicas associadas à construção dos novos edifícios e ampliação de
existentes, típicas de uma fase de construção, que originam, essencialmente, alguma
“desorganização” visual do local envolvente à obra. Tendo em consideração que se trata da
ampliação de instalações existentes e construção de 1 novo pavilhão, junto a outros já
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existentes também, considera-se que os impactes previstos apesar de serem negativos,
permanentes, irreversíveis, apresentam uma magnitude local e serão pouco significativos.

Ao nível Socioeconómico, a construção das infraestruturas de apoio à exploração implicará a
criação de alguns postos de trabalho, embora em número muito reduzido e de curta duração.
Esta situação constituirá um impacte positivo reversível, de baixa magnitude e significância
atendendo ao seu caráter temporário e à reduzida dimensão das obras a efetuar e,
consequentemente, dos postos de trabalho criados. Será ainda expectável a perturbação na
envolvente pela circulação de veículos e maquinaria afeta à obra, aumento de ruído e de
partículas em suspensão, mas tratar-se-ão de impactes negativos e pouco significativos

Relativamente ao Ordenamento do Território ocorrerão apenas impactes pela mudança de
uso no solo a afetar às novas edificações e infraestruturas, bem como pelo aumento de área
impermeabilizada. A exploração é detentora de certidão de relevante interesse municipal, pelo
que dispõe de condições de regularização dos edifícios que não dispõem de licença.

Ao nível do Património, não se perspectiva a ocorrência de quaisquer impactes nesta fase,
uma vez que não foram identificados quaisquer elementos arqueológicos, ou arquitetónicos
com valor patrimonial.

Quanto à Saúde Humana, estima-se o agravamento das condições associadas aos fatores
ambientais ruído e qualidade do ar, dado o aumento dos níveis de ruído provocado pela obra e
o levantamento de poeiras e emissão de outros poluentes atmosféricos resultantes da
circulação de máquinas e veículos na propriedade e nas vias envolventes.

Relativamente a zonas sensíveis, verifica-se que as localidades mais próximas (Figueiras,
Barrocas e Mata), se localizam a uma distância superior a 500 m da exploração, pelo que os
efeitos referidos serão pouco sentidos, e não foram identificados recetores sensíveis (escolas e
unidades de saúde), na proximidade da exploração.

IMPACTES NA FASE DE EXPLORAÇÃO

Em relação ao Clima e Alterações Climáticas, não se espera que o funcionamento da
exploração, mesmo ampliada, provoque alterações relevantes nas condições climáticas atuais
e previstas. Destaca-se, nesta fase, a emissão de gás metano (CH 4), de Óxido Nitroso
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(N2O) e de dióxido de carbono (CO 2), devida à presença dos animais, à gestão dos
efluentes e à circulação de veículos e máquinas na exploração. Considera-se que, dada a
dimensão do projeto, embora os impactes esperados sejam negativos, os mesmos serão
sentidos só local e periodicamente, sendo, como tal, considerados pouco significativos.

Para a Geologia, Geomorfologia e Sismicidade não se perspectiva a ocorrência de
quaisquer impactes nesta fase.

Ao nível das Águas Superficiais e Subterrâneas, os principais impactes identificados
prendem-se com a potencial afetação da qualidade da água, decorrente, essencialmente, da
produção e do armazenamento de estrume, e com o consumo acrescido de água. Atendendo a
que as águas superficiais e subterrâneas na área de estudo são pouco vulneráveis à poluição
e, por outro lado, atendendo a que a exploração possui uma captação própria, para a qual não
foram, até à data, identificados quaisquer problemas, considera-se que os impactes previstos
nas águas superficiais e subterrâneas, serão, globalmente, negativos, mas de baixa magnitude
e significado, de duração periódica e reversíveis.

Para os impactes nos Solos e Uso do Solo, consideram-se como potenciais impactes
eventuais derrames de substâncias, ou materiais, nos locais de armazenamento e descarga de
efluentes, agravados caso exista arrastamento pelas águas da chuva. Também o deficiente
espalhamento dos efluentes, para fertilização dos solos agrícolas, caso não sejam adotadas as
boas práticas nesta matéria, poderão resultar em impactes negativos e significativos sobre os
solos.

Em relação à Qualidade do Ar, o projeto em avaliação será responsável pela emissão de
poluentes para a atmosfera, em resultado quer da presença e metabolismo dos animais, quer
das operações relacionadas com a gestão dos resíduos agropecuários e movimentação de
matérias-primas, animais e subprodutos, utilizando para tal o transporte rodoviário.

Ao nível do Ambiente Sonoro (Ruído), o projeto prevê a manutenção do número estimado de
veículos em circulação, de e para a exploração, pelo que se considera que os níveis de ruído
serão semelhantes aos atuais, sendo os impactes esperados classificados como negativos,
diretos, mas de baixa magnitude e muito pouco significativos.
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Para a Ecologia, a fase de funcionamento não trará alterações relevantes, face à situação
existente, uma vez que os níveis de perturbação resultarão da intensificação da produção e de
pessoal adstrito à exploração, particularmente nas áreas limítrofes da propriedade. Assim, face
à situação atual, trata-se de um aumento de perturbação pouco relevante que, associado ao
reduzido valor ecológico da área de estudo, determinará impactes pouco significativos.

Em relação à Paisagem, os impactes esperados nesta fase, serão nulos.

Ao nível da Socioeconomia, estima-se a ocorrência de impactes maioritariamente positivos
pela geração de emprego, o que se traduz num impacte positivo e direto, contudo pouco
significativo, dada a dimensão da exploração no contexto global; este impacte considera-se
permanente, embora reversível.

Considera-se que a exploração suinícola contribuirá também positivamente para a economia e
desenvolvimento local, nomeadamente, como referido, através da criação de emprego e
reforço da atividade pecuária, o que se considera um impacte, positivo e direto, embora pouco
significativo.

Ao nível do Ordenamento do Território, não são esperados impactes significativos nesta fase.

Ao nível do Património, não se perspectiva a ocorrência de quaisquer impactes nesta fase.

Quanto à Saúde Humana, os trabalhadores da exploração e a população na proximidade
poderão ser afetados pelo aumento da capacidade de produção da exploração, embora se
distingam níveis diferentes na intensidade dos efeitos sentidos na qualidade do ar e ruído:
•

efeitos significativos, nos edifícios da exploração e na sua envolvente próxima;

•

efeitos pouco significativos nos edifícios mais afastados da exploração, mas nos quais
se considera, em situações de ausência de ventos, que é possível sentir os odores
gerados na exploração;

•

efeitos nulos e improváveis, nas habitações muito afastadas da exploração, e nos quais
se considera que os odores só serão sentidos em situações de funcionamento anormal
da instalação, ou de condições desfavoráveis à dispersão de poluentes.

Considera-se, assim, dada a reduzida densidade populacional na envolvente da exploração,
que durante a fase de funcionamento, após ampliação e no que se refere aos efeitos negativos
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na qualidade de vida e condições de saúde da população, que os impactes esperados, embora
negativos, serão indiretos, locais e pouco significativos.

Por outro lado, atendendo aos cenários estabelecidos para as alterações climáticas, prevendose que os fenómenos climatológicos extremos serão cada vez mais frequentes, poderão
manifestar-se efeitos nefastos na saúde humana, os quais, embora não sejam diretamente
resultantes da concretização do projeto, poderão aumentar os riscos relacionados com a
atividade pecuária, como sejam a propagação de doenças e a produção de poluentes
atmosféricos.
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8 Impactes Cumulativos
Considera-se que, dada a proximidade a algumas explorações pecuárias na envolvente da que
foi objeto do presente EIA, poderão ocorrer impactes cumulativos, ou seja, impactes que se
tornam mais significativos, devido à presença de outros projetos idênticos e na proximidade,
existentes, ou previstos, como sejam os seguintes:
•

Em termos gerais, estima-se que se mantenha a circulação de veículos ligeiros e pesados
nas estradas da zona, relacionados com deslocações de funcionários e de fornecimento
de serviços necessários ao funcionamento da exploração, o qual acumulará com o tráfego
associado a outras explorações existentes na envolvente. Contudo, como existem poucos
recetores considerados sensíveis, na zona destas explorações, considera-se que este
será um impacte negativo, direto, permanente, mas pouco significativo;

•

No que se refere à qualidade do ar, poderão esperar-se impactes cumulativos pela
circulação em vias em terra batida, na proximidade da Suinijanardo, e que origina
levantamento de poeiras, com reflexos negativos na qualidade do ar. No entanto,
refere-se que, dadas as características rurais do local, assim como a quase
inexistência de habitações, para além das dependentes das explorações, se estima
que os impactes na qualidade do ar, embora

negativos, sejam reduzidos e pouco

significativos nesta componente. Há ainda a referir que é o esperado um aumento no
cheiro sentido, o qual, contudo, dado que a exploração em estudo já se encontra em
funcionamento, não se caracteriza como um impacte negativo significativo.
•

Os impactes cumulativos sobre as águas superficiais e subterrâneas fazem-se sentir ao
nível da quantidade, essencialmente sobre as águas subterrâneas e ao nível da qualidade,
tanto sobre as águas subterrâneas, como sobre as águas superficiais e decorrem
essencialmente do efeito cumulativo das várias explorações pecuárias existentes na área
de estudo e na região.
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9 Monitorização Ambiental
Dadas as características da área em que se desenvolve o projeto e dos impactes identificados
e avaliados, considerou-se adequado propor a realização de um programa de monitorização
para as águas subterrâneas, com os seguintes objetivos:
•

acompanhar a evolução das características das águas subterrâneas (quantidade e
qualidade);

•

entender as eventuais alterações que possam ocorrer com a implementação do projeto;

•

avaliar a eficácia das medidas de minimização propostas;

•

caso necessário, propor reajustamento às medidas de minimização apresentadas.
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10 Conclusões
A metodologia utilizada na elaboração do presente EIA permitiu identificar e avaliar os
impactes ambientais esperados na sequência da ampliação da exploração Suinijanardo, assim
como propor medidas de minimização dos referidos impactes, adequadas para as diferentes
fases do projeto (construção, funcionamento e eventual desativação).

A elaboração e estruturação do presente EIA tiveram em consideração, entre outros
documentos legais e técnicos, o estabelecido pela APA (Agência Portuguesa do Ambiente),
nomeadamente os critérios técnicos e de observância de conteúdo da respetiva conformidade
com a fase de Avaliação (www.apambiente.pt).

O Estudo de Impacte Ambiental teve por objetivo caracterizar e identificar os impactes
ambientais para os aspetos biofísicos e socioeconómicos da área em que se desenvolverá o
projeto em avaliação, associados às fases de construção e funcionamento, no âmbito do
processo de licenciamento ambiental.

De acordo com a avaliação realizada, foram identificados como principais impactes ambientais,
os seguintes:

FASE DE CONSTRUÇÃO
Na fase de construção, decorrentes das principais atividades características desta fase, como
sejam a movimentação de pessoas, veículos e maquinaria afeta à obra, a desmatação e o
movimento de terras, identificaram-se como impactes negativos, os seguintes:
•

Impactes no ruído e na qualidade do ar, devido à movimentação de maquinaria e
veículos afetos à obra; no entanto, estes impactes serão pouco significativos, dados os
poucos recetores sensíveis identificados na envolvente da exploração;

•

Impactes na morfologia do terreno, associados às movimentações de terra, em
particular às escavações realizar na área do Pavilhão 6 (não na ampliação da área de
escritórios), embora este impacte tenha sido considerado pouco significativo, uma vez
que o terreno se encontra já alterado;
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•

Compactação e impermeabilização do solo, pela instalação de novas edificações e
infraestruturas.

FASE DE EXPLORAÇÃO

Na fase de funcionamento consideram-se como principais impactes, resultantes do exercício
da atividade da exploração suinícola em estudo, considerando o aumento do número de
animais e a manutenção do volume de tráfego associado à circulação de veículos de e para a
exploração, os seguintes:
•

Impactes negativos ao nível do ruído e qualidade do ar, gerados pela circulação de
tráfego rodoviário de e para a exploração nas vias envolventes; estes impactes serão,
no entanto, pouco relevantes atendendo ao nível de tráfego rodoviário já verificado
atualmente;

•

Impactes negativos associados ao aumento de consumo de recursos, em particular de
água, com pressão adicional sobre a captação já existente;

•

Impactes negativos associados ao aumento da produção de efluentes pecuários e ao
consequente aumento de emissões para a atmosfera; estes impactes desde que
adotadas as boas práticas em vigor nesta matéria e as medidas agora propostas,
embora negativos, poderão ser de reduzida magnitude e significância, face à situação
de referência;

•

Impactes socioeconómicos positivos, decorrentes da possibilidade de criação de
emprego e contratação de mão-de-obra local.

Na sequência da identificação e avaliação de impactes, foram propostas as devidas
recomendações e medidas de minimização, com vista à redução dos efeitos negativos
identificados e/ou reforço dos efeitos positivos decorrentes da ampliação da exploração da
Suinijanardo

De entre essas medidas, destaca-se a proposta relativa à implementação de um Programa de
Monitorização dos Recursos Hídricos, em particular das águas subterrâneas, durante a fase de
funcionamento da exploração, com o objetivo de controlar e acompanhar a evolução dos
padrões qualitativos dessas águas, de modo a percecionar a eventual influência da exploração
suinícola nos referidos padrões de qualidade.
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ANEXO – PLANTA DE IMPLANTAÇÃO
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Linha de Água

legenda
1
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área total de implantação
área bruta de construção
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área total de implantação
área bruta de consrução
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área bruta de consrução
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área bruta de consrução
pavilhão 4 - engorda
área total de implantação
área bruta de consrução
pavilhão 3 - engorda
área total de implantação
área bruta de consrução
pavilhão 2 - maternidades/gestação
área total de implantação
área bruta de consrução
pavilhão 1 - maternidades/gestação
área total de implantação
área bruta de consrução
lagoa
separadora
silos
necrotério
rodilúvio
cais amovível
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-
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-
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-
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-
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-

linha de electricidade ( B.T.)

0

1
54.09

10.10

140.00

Cam
i
n
ho P
ub

8.02

8.26

8.01

5.26

8.19

10
3.68

lico

Intellicad licença n.º GMM2DBR5AAQQ1W0VN3SFYJNBW Autocad LT 2012 licença 357-12348781 Cype licença n.º 108 177 versão 2017.e zwcad professional 2015 licença 77502E40

448,50m²
491,15m²

23.03

13 13

10
acesso pedonal (pessoal)

14

15

12

12

5.00

15

12

15

12

15

12

15

18
12
15

avares
arquitectura e engenharia, lda.

-

-

linha de electricidade ( M.T.)

-

poste de telefone

-

Tlf.: 244 108 375 Tlm.: 966 525 149
site:www.qtavares.pt e-mail: geral@qtavares.pt

poste de electricidade ( M.T.)

Vedação Opaca

Nos termos do Dec. Lei 63/85 de 04 de Março, é totalmente proíbida qualquer reprodução em parte ou no seu todo das peças desenhadas que caracterizam este projeto, bem como a cópia por meios mecânicos ou quaisquer outros existentes das peças escritas anexas ao mesmo.

Av. 25 de Abril, lt 19, 1º Fracção M, Sala D
2400-265 Leiria

zona cimentada

LEGALIZAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE
EDIFÍCIO DESTINADO A EXPLORAÇÃO PECUÁRIA
REQUERENTE

SUINIJANARDO LDA
VALE DAS SOBREIRAS
MARRAZES E BAROSA - LEIRIA
ESPECIALIDADE

PROJECTO DE ARQUITECTURA

LICENCIAMENTO
PROPOSTA

DESIGNAÇÃO

PLANTA DE IMPLANTAÇÃO
ESCALA

1/500

AUTOR DO PROJETO:

COORDENADOR DO PROJETO:

Arq. Ana Ramos

Eng. António Tavares

FICHEIRO

DATA

projectos\cmleiria\suinijanardolda

fevereiro/2020

DESENHO

01

