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6

IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES

6.1 METODOLOGIA

No presente capítulo apresenta-se a identificação, previsão e avaliação dos impactes ambientais
suscetíveis de virem a ser originados pela concretização do presente Projeto relativamente aos
seguintes descritores biofísicos, ambientais e socioeconómicos:



Clima e Alterações Climáticas;



Geologia, Geomorfologia e Sismicidade;



Solos e Ocupação do solo;



Recursos Hídricos;



Ecologia;



Qualidade da Água;



Qualidade do Ar;



Ambiente Sonoro;



Gestão de Resíduos;



Paisagem;



Património;



Ordenamento do Território;



Saúde Humana;



Socio-economia.

Como já referido, o Projeto do Parque Zoológico em análise está integrado num empreendimento,
designado por Africa Safari Park, o qual integra igualmente uma componente de alojamento,
designada Estabelecimento Hoteleiro. O projeto do Estabelecimento Hoteleiro, que inclui a zona da
Portaria, foi alvo de um processo de licenciamento autónomo e corresponde à designada Fase 1 do
empreendimento Africa Safari Park. A designada Fase 2 corresponde ao Projeto do Parque Zoológico
em análise. A Área Técnica (ETAR, ETA e respetivo reservatório de abastecimento de água, o
reservatório de incêndio e o reservatório de rega) é comum aos dois projetos, fazendo por isso parte
do Projeto do Parque Zoológico e, portanto do âmbito do presente EIA.
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Não obstante a separação dos projetos em duas Fases, a avaliação dos impactes foi efetuada tendo
em conta os impactes cumulativos dos dois projetos sempre que aplicável, designadamente no que
respeita aos descritores, Recursos Hídricos e Qualidade das águas, Qualidade do Ar, Ambiente Sonoro,
Clima e Alterações Climáticas, Paisagem e Ecologia. Alguns dos descritores como a Qualidade do Ar e
Ambiente Sonoro, cujos impactes na fase de exploração estão associados ao tráfego que será gerado
pelo empreendimento, não é possível analisar separadamente o Parque Zoológico do Estabelecimento
Hoteleiro, dado que o empreendimento funcionará como um todo.

Descriminaram-se os impactes suscetíveis de ocorrerem durante a Fase de Construção e durante a
Fase de Exploração, fases que apresentam características muito diferenciadas, na sua duração e na
tipologia de intervenções.

São tecidas considerações sobre os impactes associados a uma possível Fase de Desativação e
proposta de medidas de mitigação. Optou-se por tratar os impactes associados a uma potencial fase
de desativação do projeto num capítulo único.

A avaliação dos impactes incluiu a sua qualificação e, quando se revelou possível e relevante, a sua
quantificação, considerando a caracterização do estado atual do ambiente e as características
intrínsecas do Projeto e a fase em que se encontra. A classificação dos impactes realizou-se com base
num conjunto de critérios que se apresentam no quadro seguinte.
Quadro 6:1 – Critérios de classificação dos impactes
Critério

Sentido

Descrição
A ação provoca um efeito prejudicial (negativo) ou benéfico (positivo) sobre

Negativo (-)

o descritor, sendo os impactes positivos considerados ganhos para o

Natureza ou

Positivo (+)

ambiente. Podem também existir situações em que as ações não terão

Sentido

Neutro ou

repercussões benéficas ou nefastas (impacte neutro) ou em que não é

indeterminado (?)

possível determinar se as ações a desenvolver acarretam danos ou benefícios
(impactes indeterminados)
O impacte é considerado direto quando causado por aspetos ambientais

Efeito (relação com

Direto (D)

decorrentes de ações intrínsecas ao projeto e indireto quando causado por

o projeto)

ou Indireto (I)

aspetos extrínsecos ao projeto, sendo induzido sem que se verifique uma
relação causa/efeito da ação responsável pelo impacte
Este critério avalia o raio de influência do impacte. O impacte é considerado

Escala geográfica

Pontual (Po), Local (L)

pontual quando se trata de uma ocorrência isolada e local quando ocorre até

Regional (R) Nacional

um raio de 10km relativamente à área de projeto. Quando o impacte se

(N)

estende num raio superior a 10km é considerado impacte regional, sendo
nacional quando a sua importância é a nível do País.
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Critério

Sentido

Descrição

Certo (C)

O grau de probabilidade de ocorrência de impactes tem por base o

Probabilidade de

Provável (P)

conhecimento das características de cada uma das ações e de cada fator

ocorrência

Pouco provável Pp)
Improvável (Ip)

ambiental,

permitindo

prever

o

acontecimento

de

determinadas

consequências.
O critério “duração” reflete o intervalo de tempo em que se manifesta o
impacte, permitindo avaliar se os efeitos sobre o descritor estão limitados no

Duração

Temporário (T)

tempo ou se, pelo contrário, se farão sentir permanentemente sobre o

Permanente (P)

descritor. De uma forma geral os impactes temporários são inerentes à fase
de construção do projeto e os permanentes perduram para além do período
de vida útil deste.
A ocorrência no tempo determina-se tendo por base o período temporal

Ocorrência no
tempo

Imediato (Im) a médio

entre o momento em que decorre a ação e o surgimento do impacte

prazo (Mp) e a longo

decorrente desta. Considera-se o impacte como imediato se ocorrer logo

prazo (Lp)

após a ação e a médio e longo prazo se ocorrer um intervalo entre ambos,
nomeadamente até 5 anos ou de mais de 5 anos.
Diz respeito à possibilidade de reverter os efeitos produzidos pelo projeto,

Reversibilidade

Reversível (R)
Irreversível (Ir)

permanecendo ou anulando-se os efeitos quando cessar a respetiva causa.
Os impactes irreversíveis são os que não regressam às condições iniciais
após a conclusão do projeto, enquanto os reversíveis voltam ao seu estado
inicial.
Refere-se à possibilidade de reduzir os efeitos provocados pelas ações

Possibilidade de

Minimizável (M) Não

minimização

minimizável (Nm)

inerentes ao projeto. Ou seja, se é aplicável a execução de medidas
minimizadoras (impactes minimizáveis) ou se os seus efeitos se farão sentir
com a mesma intensidade independentemente de todas as precauções que
vierem a ser tomadas (impactes não minimizáveis).

Magnitude
(quantificação)

Elevada,
moderada/média ou
reduzida

Classifica os impactes quanto à sua intensidade, tendo em conta a
agressividade de cada uma das ações propostas e a sensibilidade dos
descritores ambientais. Os princípios a considerar para a classificação
deste parâmetro de avaliação variam consoante o descritor
Pretende-se identificar e transmitir o significado dos impactes determinados
pelo Projeto em cada um dos descritores analisados.

Significado ou

Pouco significativos,

A atribuição do significado dos impactes resultou da ponderação de todos

importância

Significativos ou Muito

estes critérios, resultando numa graduação em três níveis: muito significativo,

(qualificação)

significativos.

significativo e pouco significativo ou não significativo. Os princípios a
considerar para a classificação deste parâmetro de avaliação variam
consoante o descritor.

Como referido anteriormente, e acordo com a legislação em vigor, foram analisados os Impactes
Cumulativos do presente projeto do Parque Zoológico. De uma forma geral podem entender-se por
impactes cumulativos, “os impactes no ambiente que resultam do projeto em associação com outros
projetos, existentes ou previstos, bem como de projetos complementares ou subsidiários”. Os impactes
cumulativos são os impactes gerados ou induzidos pelo projeto em análise que se irão adicionar a
perturbações induzidas por projetos passados, presentes ou previstos num futuro razoável, bem como
pelos projetos complementares ou subsidiários, sobre qualquer uma das vertentes ambientais
consideradas.
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Estes impactes normalmente não correspondem unicamente a meras sobreposições ou adições de
efeitos, mas poderão originar efeitos sinergéticos resultantes da respetiva interação, os quais poderão
ter um caráter potenciador ou de anulação / minimização. Os impactes cumulativos podem, assim, ser
originados pela simultaneidade de novos projetos, mesmo que de diferente natureza, sobre uma
mesma área, podendo essa área ser localizada, restrita ao local onde os projetos se cruzam, ou, pelo
contrário, a interação entre os vários projetos estender-se a uma zona mais abrangente, fazendo sentir
os seus efeitos sobre uma área mais alargada. A este respeito deu-se especial relevância ao projeto do
Estabelecimento Hoteleiro pelo facto de os dois projetos se articularem e constituírem o AFRICA
SAFARI PARK. A análise dos impactes cumulativos foi realizada em cada um dos capítulos, sempre que
relevante.

O Projeto do Estabelecimento Hoteleiro, licenciado pela CM de Almodôvar desde 27 de Abril de 2020,
conforme ofício n.º 699 (37/2018), encontrando-se em fase de construção desde maio de 2020.

Por último, refere-se a análise dos Riscos associados ao Projeto, incluindo-se os riscos internos e os
riscos externos.

6.2 CLIMA

6.2.1

E

ALTERAÇÕES

CLIMÁTICAS

Enquadramento

A publicação do Decreto-Lei nº 152-B/2017, de 11 de dezembro, veio introduzir alterações no âmbito
e conteúdo dos Estudos de Impacte Ambiental, nomeadamente “consagra a necessidade de avaliar
outros fatores ambientais, de entre os quais se destacam (...) a avaliação do impacte do projeto sobre o
clima — ponderando, designadamente, a natureza e o volume das emissões de gases com efeito de
estufa, bem como a vulnerabilidade do próprio projeto às alterações climáticas”. Não estão, contudo,
ainda definidas nem consolidadas as metodologias de abordagem dos “novos descritores” referidos
neste diploma legal.
Para efeitos da análise dos impactes do Projeto no clima e alterações climáticas consideraram-se os
seguintes aspetos:
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 Efeitos do Projeto sobre o clima (do ponto de vista dos parâmetros climáticos normalmente
considerados na avaliação em EIAs);
 Efeitos do Projeto em termos de alterações climáticas (contribuição do Projeto para a emissão
de gases com efeito de estufa (GEE) e para o sequestro de carbono);
 Vulnerabilidade do Projeto relativamente às consequências das alterações climáticas.

6.2.2

Fase de construção

6.2.2.1 Clima

Durante a fase de construção, poderão ocorrer fenómenos microclimáticas muito localizados
associados à movimentação de terras por maquinaria pesada que incluem um potencial aumento
localizado da temperatura do ar e uma diminuição da humidade do solo, devido à remoção da
vegetação e movimentação de terras para a implantação dos edifícios de apoio ao Parque Zoológico
(Zona de Serviço), recuperação do monte para Centro Interpretativo, abertura de valas para
implantação das redes e escavações para construção da Charca e áreas técnicas (2 ETAR, 1 ETA, 3
Reservatórios de água e 2 Fossas sépticas). No global prevê-se a escavação de cerca de 9943.2 m3 de
terras.

A execução dos arranjos exteriores, no âmbito do projeto de Arquitetura Paisagista na área do Parque
Zoológico no decurso da fase de construção irá minimizar progressivamente os eventuais impactes
negativos.

Trata-se, contudo, de impactes incertos, indiretos, muito localizados, pouco prováveis,
temporários, imediatos, reversíveis, de magnitude muito reduzida e não significativos.

6.2.2.2 Alterações climáticas

Durante a fase de construção ocorrerá a emissão de GEE pelos veículos e maquinaria de apoio à obra.
Embora não seja possível quantificar estas emissões, já que se desconhece o tipo e quantidade de
veículos e maquinaria que estará presente em obra durante a fase de construção. A título de exemplo
refira-se que uma máquina de elevada potência, como uma escavadora giratória, pode consumir cerca
de 25-30 litros de gasóleo por hora, emitindo entre cerca de 66 kg CO2eq/h e 79 kg CO2eq/h.
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Será assim expectável um impacte negativo, indireto, regional, certo, temporário, imediato,
reversível, minimizável, de magnitude muito reduzida e não significativo.

6.2.3

Fase de exploração

6.2.3.1 Clima

Durante a fase de exploração é expectável a ocorrência de um aumento da evapotranspiração da
presença de um novo espelho de água (associados à barragem a construir) e das charcas. Este
fenómeno é suscetível de induzir um aumento da humidade do ar e poder-se-á traduzir, a nível local,
numa ligeira diminuição de temperatura, originando uma suavização do clima, particularmente
durante a época estival. Poder-se-ão, assim, criar condições que potenciam um ligeiro aumento do
conforto térmico na área em análise, o que representa um impacte positivo, indireto, local
permanente, a longo prazo, de muito reduzida magnitude e não significativo.

6.2.3.2 Alterações climáticas

De uma forma geral os efeitos do Projeto no que se refere às alterações climáticas incluem o seu
contributo em termos de emissões de GEE e o seu contributo para o sequestro de carbono.

6.2.3.2.1

Emissão de GEE:

É expectável que a fase de exploração do projeto implique a emissão de GEE a partir das seguintes
fontes:


Circulação de tráfego automóvel:


Tráfego que será atraído para o Parque Zoológico;


Tráfego interno: veículos do Parque que vão circular nos percursos no interior do
Parque Zoológico;



Presença dos animais do Parque Zoológico (fermentação entérica).



Consumo de energia eléctrica necessário para o funcionamento geral do Parque Zoológico.
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6.2.3.2.1.1

Emissões de GEE (CO2) provenientes do tráfego automóvel

Procedeu-se a uma estimativa das concentrações de CO2eq suscetível de ser emitido pelo tráfego
associado à fase de exploração do Parque Zoológico. Salienta-se que as estimativas de tráfego foram
calculadas para a generalidade do empreendimento, incluindo a Estabelecimento Hoteleiro e o Parque
Zoológico, pelo que a correspondente análise de impactes engloba os dois projetos e os respetivos
impactes cumulativos.

Tráfego que será atraído para o Parque Zoológico
Para a estimativa das emissões de GEE originadas pelo tráfego automóvel que acederá ao Parque
Zoológico utilizaram-se os fatores de emissão referenciados no Portuguese National Inventory Report APA, 2019, que se apresentam no quadro seguinte. Estes factores de emissão têm em conta as
características do parque automóvel nacional.

Quadro 6:2 – Fatores de emissão (g/km/veiculo)
Categoria
Veículo ligeiro de
passageiros gasolina
Veiculo ligeiro de
passageiros diesel

CO2

CH4

N2O

203,39

0,03388

0,00571

198,01

0,00158

0,00721

O projeto inclui as estimativas de tráfego suscetível de ser gerado pelo empreendimento, prevendo
valores de tráfego médio diário anual (TMDA) de 265 veículos por dia. Para efeitos da presente análise
assumiu-se que 50% desses veículos correspondem a veículos a gasolina e 50% a veículos a diesel.

Sendo as emissões de GEE referenciadas a distâncias percorridas pelos veículos considerou-se uma
gama de distâncias meramente indicativa. Assumiu-se que os visitantes se deslocarão, essencialmente,
a partir do Algarve (assumindo-se a capital de distrito Faro) e da zona de Lisboa. Assumiu-se, ainda,
que as deslocações a partir de Faro corresponderão a cerca de 75% e as deslocações a partir de Lisboa
a cerca de 25% do total das deslocações.

No quadro seguinte apresenta-se a estimativa das potenciais emissões anuais de CO2eq associadas ao
tráfego automóvel gerado pelo empreendimento. De acordo com os pressupostos atrás descritos
estima-se a emissão de cerca de 5.052 toneladas de CO2 por ano.
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Quadro 6:3 – Estimativa de emissões anuais de CO2 por distância percorrida pelo tráfego induzido pelo
empreendimento
Numero de veículos

Estimativa de
Distância percorrida (km)

(TMDA)

emissões de GEE –
CO2eq (ton)

265 veículos (50% gasolina e 50%

Lisboa/Parque Zoológico/Lisboa (460 km)

gasóleo)

Faro/Parque Zoológico/Faro (170km)

5052

Tráfego no interior do Parque Zoológico
Para estimar as emissões de GEE associadas ao tráfego que se prevê que venha a circular no interior
do Parque Zoológico (percursos de visitação) considerou-se uma estimativa de consumo diário de 60l
de gasóleo e um total de 360 dias (valor conservador) por ano com visitas, originando uma estimativa
de consumo de 18.000 litros de gasóleo por ano. Assumindo um fator de emissão de 2640 g CO2/litro
gasóleo), estima-se uma emissão de cerca de 47 toneladas de CO2eq por ano associadas aos
percursos internos no Parque Zoológico por ano.

6.2.3.2.1.2

Emissões de GEE (CH4) resultantes da fermentação entérica dos animais (herbívoros)

A presença de animais herbívoros no Parque Zoológico será responsável pela emissão de GEE,
essencialmente metano (CH4) associado à fermentação entérica.

As emissões de metano provenientes da fermentação entérica em animais resultam do gás que é
produzido como subproduto durante o processo digestivo de hidratos de carbono por
microrganismos existentes no sistema digestivo dos animais. Esse processo ocorre especialmente em
animais ruminantes, devido à atividade de microrganismos específicos no trato digestivo superior, e
em menor quantidade em animais monogástricos (p.e. equinos). De uma forma geral pode considerarse que os animais herbívoros não ruminantes e os animais carnívoros são uma fonte desprezável de
emissão de metano.

De acordo com o Inventário de GEE, APA 2017, em 2017 a emissão de metano em Portugal
representou cerca de 13% das emissões de GEE totais, correspondendo a um decréscimo de cerca de 3
pontos percentuais relativamente a 1990 (16%). De acordo com este inventário, em 2017 o gado foi
responsável por cerca de 82,4% das emissões totais de CH4 provenientes da fermentação entérica
(considerando uma contribuição do gado leiteiro de cerca de 21,4 a 27,1% e do gado não leiteiro de
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO PROJETO DO PARQUE ZOOLÓGICO AFRICA SAFARI PARK - ALMODÔVAR
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cerca de 42,7 a 61,0%). As estimativas constantes deste inventário incluem apenas emissões em
animais domésticos, sendo referido que as emissões de animais selvagens e de caça semidomesticada não são quantificadas.

Tendo em consideração que a concretização do projeto do Parque Zoológico implicará a presença de
animais selvagens, e o facto de a bibliografia disponível a nível nacional – Inventário de GEE – não
incluir fatores de emissão para animais selvagens, procurou-se obter informação bibliográfica que
permitisse estimar as emissões de CH4 pelos animais previstos para povoarem o Parque Zoológico.

Selecionou-se como fonte bibliográfica o artigo entitulado “Methane production by domestic animals,
wild ruminants, other herbivorous fauna, and humans. Paul J. Crutzen, Ingo Aselmann & Wolfgang
Seiler”, 1986. Neste artigo os autores apresentam fatores de emissão de metano para diferentes
animais selvagens.

Para efeitos do presente EIA comparou-se a listagem dos animais previstos para o Parque Zoológico
com os animais referenciados neste artigo para os quais foram calculados fatores de emissão e
assumiram-se esses mesmos fatores (Quadro 6.4). Para sete espécies de antílopes previstos para o
Parque Zoológico (palanca, onyx, kudo, waterbuck, sprinbok, nyala e blesbok) não existem referências a
fatores de emissão. Para estes animais assumiram-se os fatores de emissão calculados para outros
antílopes, tendo-se baseado essa correspondência no peso médio de cada espécie (estas situações
encontram-se assinaladas a cinzento no quadro abaixo).

Quadro 6:4 – Estimativa de emissões anuais de metano (CH4) por espécie de animais que estarão presentes
no Parque Zoológico
Nome científico

Produção de metano
(CH4) por individuo
(kg/ano)

Número de
animais

Produção estimada
de metano (CH4)
kg/ano

Eland

Taurotragus oryx

27

2

54

Palanca

Hippotragus niger

15

4

60

Nome
comum

Oryx

Oryx gazella

5

4

20

Kudo

Tragelaphus strepsiceros

15

4

60

Gnu Blue

Connochaetes taurinus

13

3

39

Zebra

Equus quagga burchellii

5

7

35

Girafa

Giraffa camelopardalis

50

3

150

Waterbuck

Kobus ellipsiprymnus

15

4

60

Impala

Aepyceros melampus

5

10

50

Springbok

Antidorcas marsupialis

5

11

55

Nyala

Tragelaphus angasii

11

3

33
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Nome
comum

Nome científico

Produção de metano
(CH4) por individuo
(kg/ano)

Número de
animais

Produção estimada
de metano (CH4)
kg/ano

Hartebeest

Alcelaphus buselaphus

13

4

52

Blesbok

Damaliscus pygargus phillipsi

5

3

15

Tsessebe

Damaliscus Lunatus

11

3

33

65*

716

Total
* Equivalente a 40 Cabeças Normais (CN)

De acordo com os valores apresentados no quadro anterior, será expectável que a presença dos 65
herbívoros previstos para o Parque Zoológico venha a ser responsável por uma emissão de CH4 da
ordem dos 0,72 ton/ano equivalente a 18 ton CO2eq/ano.

A este respeito desenvolveu-se um exercício complementar, meramente indicativo, em termos de
estimativa de emissões de metano, considerando uma situação hipotética em que se estivesse em
presença de um efetivo populacional similar, mas correspondente a vacas ou cavalos. Para tal,
assumiram-se os fatores de conversão em cabeça normal - CN1 publicados pela Direção Regional de
Agricultura e Pescas – DRAP, e disponibilizados no endereço eletrónico desta entidade,
(http://www.drapn.min-agricultura.pt/drapn/ela/elapg_tabconvCN.html#) e os fatores de emissão de
metano por fermentação entérica constantes do Inventário Nacional de Reporte de GEE, 1990-2018,
APA, para vacas não leiteiras e equídeos.

Quadro 6:5 – Estimativa de emissões de metano (CH4) por uma população equivalente de vacas e equídeos
Produção de metano (CH4)

Número de animais

Produção estimada de

(conversão em CN)

metano (CH4) kg/ano

64,6

40

2584

Vacas não leiteiras

87,84

40

3513,6

Equídeos3

18

40

828

Animal

por individuo
(kg/ano)

Novilhas (abate ou
reprodutoras)2

Fonte: Fatores de emissão de metano por fermentação entérica constantes do Portuguese National Inventory report on
Greenhouses, 1990-2018, APA.

Assim, ter-se-iam emissões de metano inferiores a 4 tonelada/ano para um equivalente populacional
de vacas e inferior a 1 toneladas/ano para um equivalente populacional de equídeos. Ou seja, para
1

CN - unidade de equivalência usada para comparar animais de diferentes espécies ou categorias, em função das suas necessidades alimentares e

dos níveis de excreção de azoto
2

Para touros, vacas e outros bovinos com mais de 2 anos a relaçao CN é de 1,000

3

Para equideos com mais de 6 meses a relaçao CN é de 1,000
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uma população hipotética de equídeos os valores estimados de emissão de metano seriam similares
aos dos animais selvagens previstos para o Parque Zoológico, enquanto se estivéssemos em presença
de uma população equivalente de vacas, as emissões de metano seriam cerca de 4 a 5 vezes
superiores.

6.2.3.2.1.3

Consumo de energia

A emissão de GEE associada ao consumo de energia para o funcionamento geral do Parque depende
do mix energético em causa na produção energética num determinado momento.

De acordo com o “Roteiro Nacional de Baixo Carbono (RNBC2050) Opções de Transição para uma
Economia de Competitiva em 2050 (APA, 2012)” no período posterior a 2020, a electricidade renovável
aumenta o seu peso na geração total atingindo em 2050 os 85|60% nas trajetórias sem restrição de
emissões e os 83|88% (CB60|CA60) e 89|88% (CB70|CA70) nas trajetórias com restrições de emissões.
Este aumento significativo de electricidade renovável é visível na Figura seguinte, que apresenta a
evolução do fator de emissão do kWh, o qual passa dos 0,61 kg CO2eq/kwh em 1990 para 0,28 kg
CO2eq/kwh em 2010 (ano húmido) e posteriormente para 0,27/0,26 kg CO2eq/kwh em 2020. Em 2050
estes valores sofrem um decréscimo muito relevante atingindo gamas entre os 0,08 e os 0,15 kg
CO2eq/kwh nas trajetórias sem restrição de emissões e entre os 0,05 e os 0,08 kg CO2eq/kwh nas
trajetórias de baixo carbono
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Fonte: APA, 2012 (RNBC2050)

Figura 6:1 – Evolução do fator de emissão do kWh

A estimativa de consumo anual de energia elétrica no Parque Zoológico é de 210.240 kWh.

Considerando cumulativamente o Estabelecimento Hoteleiro, o empreendimento “Africa Safari Park”
no global consumirá anualmente cerca de 1.378.240 kWh.

O projeto prevê a instalação de painéis fotovoltaicos nas coberturas da área do estacionamento
principal, junto à Portaria, com uma potência total de 55 kW prevendo a produção anual de cerca de
140.525 kWh de energia elétrica.

No quadro seguinte apresenta-se a estimativa das emissões de CO2eq/ano associadas ao consumo
energético.

Quadro 6:6 – Estimativa de emissões de CO2eq associadas ao consumo de electricidade
Emissões de CO2eq
Ano

Fator de emissão
kg CO2eq/kwh

Emissões de CO2eq

(ton/ano)

Emissões evitadas de

(ton/ano)

Todo o

CO2eq (ton/ano)

empreendimento

Painéis Fotovoltaicos

Parque Zoológico

“Africa Safari Park”
2020

0,26

54,7

358,3

36,5

2050

0,1

10,5 – 31,5

68,9 206,7

7,0 – 21,1

No Global o Parque Zoológico será responsável pela emissão de 5135 ton CO2eq/ano (2020).
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Considerando a totalidade do empreendimento “Africa Safari Park” (impactes cumulativos) prevê-se a
emissão de 5439 ton CO2eq/ano (2020). Considerando o mesmo valor do tráfego e a redução das
emissões associada aos painéis fotovoltaicos.

Verifica-se que é o transporte dos visitantes de/para o Parque Zoológico, o principal responsável pela
emissão de GEE.

Contudo a tendência será o sector dos transportes aumentar a incorporação de renováveis. De acordo
com o RNC2015 (Resolução do Conselho de Ministros n.º 107/2019 - Aprovação do Roteiro para a
Neutralidade Carbónica 2050) no transporte ligeiro de passageiros o gasóleo deixa de ser custo-eficaz
até 2030 e a gasolina até 2040, sendo em ambos os casos substituídos por veículos elétricos. A
eletricidade assegurará mais de 30% da satisfação da procura de mobilidade em 2030, com um
potencial de atingir 100% em 2050.

6.2.3.2.2

Sequestro de Carbono

Estimou-se a capacidade de sequestro de carbono existente na propriedade onde será instalado o
Parque Zoológico com base no número de azinheiras existentes (que corresponde à principal
ocupação florestal) e que foram contabilizadas como 3283 exemplares: 3177 azinheiras na área de
implantação do Projeto do Parque Zoológico e 106 azinheiras na área de implantação do
Estabelecimento Hoteleiro e Portaria.

No âmbito do Projeto do Parque Zoológico está previsto o abate de 10 azinheiras e no âmbito do
Projeto do Estabelecimento Hoteleiro o abate de 7 exemplares de azinheira. O procedimento para a
obtenção da autorização do abate das 7 azinheiras já teve lugar tendo o abate sido autorizado pelo
Instituto de Conservação da Natureza e Florestas. No âmbito da compensação pelo abate das
azinheiras está prevista a plantação de 114 novos exemplares na área do Parque Zoológico e 15 na
área do Estabelecimento Hoteleiro. Daqui resultam 3281 azinheira na área do Parque Zoológico e 114
azinheiras no Estabelecimento Hoteleiro.

Estima-se, assim, que o Projeto do Parque Zoológico tenha uma capacidade de sequestro de
carbono de 188,3 toneladas de CO2 por ano. Cumulativamente com o Estabelecimento Hoteleiro o
sequestro anual será de 195 toneladas de CO2.
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Quadro 6:7 – Capacidade de sequestro de carbono de áreas com árvores
Exemplares

Fator de sequestro de

de

carbono

Azinheira

(kgCO2/árvore/ano)*

3281

57,4

188,3

3395

57,4

194,9

Parque Zoológico
Parque Zoológico +
Estabelecimento Hoteleiro

Capacidade de sequestro de carbono
(ton CO2/ano)

* Fonte: Gratani, Loretta & Varone, Laura & Ricotta, Carlo & Catoni, Rosangela. (2013). Mediterranean shrublands carbon
sequestration: Environmental and economic benefits. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change. 18.
10.1007/s11027-012-9415-1

6.2.3.2.3

Balanço das emissões de GEE e sequestro de carbono

Quando contabilizado o balanço das emissões de GEE com o sequestro de carbono, e tendo em
consideração os pressupostos assumidos e acima descritos, chega-se a valores líquidos de emissão de
GEE da ordem das 4947 toneladas de CO2/ano.

Apresenta-se seguidamente o balanço líquido estimado para o Projeto do Parque Zoológico.

Quadro 6:8 – Balanço líquido de emissões de GEE (emissões de GEE e sequestro de carbono)
EMISSÕES (ton CO2/ano)
VL e BUS
Parque Zoológico
Parque Zoológico +
Estabelecimento Hoteleiro

Safaris no
Parque

Herbívoros

Consumo de
Eletricidade

SEQUESTRO

BALANÇO

(ton CO2/ano)

(ton CO2/ano)

5052

47

18

18

- 188

+ 4947

5052

47

18

322

-195

+5244

Como se pode verificar, as emissões de GEE proveniente do tráfego automóvel que irá aceder ao
Parque Zoológico constituem o principal contributo na estimativa das emissões de GEE do Projeto. Tal
como referido anteriormente, as emissões associadas às deslocações dos visitantes estão dependentes
da origem/destino das viagens, ou seja, das distâncias percorridas, e variam linearmente com o
aumento das mesmas.

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO PROJETO DO PARQUE ZOOLÓGICO AFRICA SAFARI PARK - ALMODÔVAR

14

BIODESIGN|2018-010| RELATÓRIO SÍNTESE

Se nos pressupostos assumidos de origem dos visitantes considerarmos uma maior percentagem de
viagens de Faro para o Parque Zoológico, em detrimento das viagens de Lisboa, as emissões de GEE
registam uma diminuição e o balanço final será mais favorável. Se acontecer o contrário as emissões
aumentam e o balanço final será menos favorável (ver quadro abaixo).

Quadro 6:9 – Balanço líquido de emissões de GEE (emissões de GEE e sequestro de carbono). Situação
exemplificativa da influência da distância percorrida pelos veículos que acedem ao Parque
EMISSÕES (ton CO2/ano)
Safaris no

SEQUESTRO

BALANÇO

(ton CO2/ano)

(ton CO2/ano)

Lisboa

Faro

VL e BUS

50 %

50%

6471

47

18

322

-195

+6663

25%

75%

5052

47

18

322

-195

+5244

10%

90%

4200

47

18

322

-195

+4392

Parque

Herbívoros

Consumo de
Eletricidade

Tendo em consideração a análise efetuada, com base nos pressupostos assumidos, pode-se concluir
que a exploração do Parque Zoológico será responsável pela emissão de GEE que serão, apenas
parcialmente, compensados pela capacidade de sequestro de carbono das zonas com vegetação. O
balanço líquido das emissões de GEE associadas ao Projeto situa-se na ordem das 4950 toneladas de
CO2 por ano.

A tipologia destas emissões impossibilita a sua comparação com as emissões de GEE do concelho de
Almodôvar, já que a maior fatia das mesmas (emissões de GEE associadas às viagens feitas a partir de
Lisboa e de Faro) ocorrerá maioritariamente fora dos limites do concelho de Almodôvar.

As emissões de GEE geradas localmente pelo Projeto correspondem às emissões associadas aos
percursos de visitação dentro do Parque Zoológico e às emissões de CH4 pela fermentação entérica
dos animais do Parque, cujo valor combinado é de cerca de 65 toneladas de CO2eq por ano. Neste
caso está-se perante valores de emissão de GEE que representam uma reduzida percentagem (cerca
de 0,1%) das emissões de GEE do concelho de Almodôvar em 2017 (que foram de 62410 toneladas de
CO2eq).

O contributo do empreendimento para a emissão de GEE a nível do concelho de Almodôvar será
negligenciável e sem relevância face aos valores (também pouco relevantes a uma escala regional) das
emissões concelhias.
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À escala global, o Projeto do Parque Zoológico, terá igualmente um contributo diminuto, no quadro
das alterações climáticas, representando apenas 0.008% das emissões de GEE a nível nacional.
Em síntese o Projeto terá um impacte negativo, indireto, certo, permanente, imediato,
minimizável a longo prazo com a implementação dos compromissos a nível nacional no que respeita
às alterações climáticas, de magnitude muito reduzida e não significativo.

6.2.3.2.4

Vulnerabilidade do Projeto às consequências das alterações climáticas

Tecem-se

seguidamente

algumas

considerações

sobre a

vulnerabilidade

do

Projeto

às

consequências das alterações climáticas, entendida como a vulnerabilidade da área onde se
implanta o Projeto:


As expectáveis alterações climáticas para a zona sul do País, nomeadamente em termos de
aumento de temperatura e diminuição da precipitação, são passíveis de influenciar, de forma
direta, o Projeto no que se refere, essencialmente, ao aumento das necessidades de consumo
de água para abeberamento dos animais. Por outro lado, é também expectável que as
disponibilidades hídricas da região possam ver-se diminuídas como consequência das
alterações climáticas, levando a uma maior concorrência entre os vários usos da água, com
primazia para o consumo humano.



O Projeto não se localiza em áreas de risco de erosão costeira nem em áreas passíveis de
serem atingidas pela subida no nível médio das águas do mar, não apresentando, assim,
vulnerabilidade a este nível.



Relativamente a fenómenos extremos não foram identificadas áreas com risco significativo de
inundação nas imediações.

Considera-se, assim, que o Projeto se encontra exposto, de forma direta e indireta, às consequências
das alterações climáticas no que respeita ao consumo de água, já que os recursos hídricos são um
setor muito vulnerável. Este é um aspeto que pode afetar toda a população da zona Sul do país, não
sendo um risco específico do Projeto. A necessidade de minimizar os consumos através de um uso
mais eficiente da água e apostar na reutilização de águas residuais tratadas afigura-se relevante como
estratégia a curto/médio prazo. A este respeito é de salientar que o Projeto do Parque zoológico prevê
a reutilização das águas residuais tratadas na ETAR bipartida (cerca de 25 m3/dia). A vegetação
escolhida para os espaços verdes de enquadramento paisagístico recaiu sobre espécies
edafoclimaticamente bem adaptadas com necessidades de rega pouco significativas.
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Neste contexto, o Projeto procurou minimizar a sua vulnerabilidade no que respeita às necessidades
de água, situação particularmente importante no quadro das alterações climáticas.

6.3 GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA
6.3.1

E

SISMICIDADE

Fase de construção

Os impactes ao nível da geologia e geomorfologia serão induzidos predominantemente na fase de
construção, aquando da realização das escavações e aterros para a construção dos edifícios,
infraestruturas técnicas, redes e a charca de abeberamento.

A destruição do coberto vegetal e a remoção das terras de cobertura (de reduzida espessura) durante
a fase de construção põem a descoberto as formações geológicas aflorantes, facilitando os processos
erosivos. Os trabalhos de escavação implicarão a destruição das formações nas profundidades
correspondentes de escavação. As formações aflorantes na área da propriedade são xistos e
grauvaques pertencentes à Formação de Mértola. A ocorrência de grauvaques compactos e duros
poderá obrigar à utilização de martelos hidráulicos para a abertura de fundações.

As zonas associadas ao Parque Zoológico onde se verificarão movimentações de terras e a modelação
do terreno estão afetas à área da Quarentena, Zona de Serviços, onde se localizam os edifícios de
manutenção, armazém alimentar, clínica veterinária, alojamentos de funcionários, a Área Técnica (ETA
+ reservatório de água, ETAR, reservatório de Incêndio e reservatório de rega) e o Centro
Interpretativo. Para todas estas áreas o Projeto preconiza a modelação de terreno mínima
indispensável à proposta de implantação da Arquitetura e Infraestruturas. As alterações da morfologia
do terreno serão mínimas e harmonizadas com a orografia envolvente e hidrografia.

O Projeto do parque Zoológico prevê ainda a construção de uma pequena Charca/Lago que
complementará as duas charcas existentes na propriedade.

A Charca a construir, com uma área de 280,6 m2, terá um aterro de perfil homogéneo construído em
terra com materiais provenientes das manchas de empréstimo localizadas na zona a ser inundada. O
volume de escavação será da ordem dos 263 m3 e o volume do aterro da ordem de 30 m3. A área a ser
inundada será impermeabilizada com tela de polietileno de 2 mm de espessura. A figura seguinte
mostra um perfil da Charca. No aterro está prevista a instalação de um descarregador de superfície.
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Figura 6:2 – Planta e Perfil da Charca a construir

No global a concretização do Projeto do Parque Zoológico implicará um volume de escavação de
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9943 m3 de terras (fundações dos edifícios, instalação das redes de água, saneamento, eléctrica,
instalação das ETAR e fossas enterradas e reservatórios de água semienterrados) e o aterro de 8226
m3, essencialmente para a reposição da terra escavada para a instalação das redes. No global haverá
um excedente de 1717 m3 de terras.

Os valores envolvidos de movimentação de terras são de reduzida expressão, verificando-se um
relativo equilíbrio entre escavações e aterros. Algumas das terras poderão ser reutilizadas na
propriedade, mas no global deverão ser reutilizadas noutros locais nos termos do artigo 6.º do
Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março.

O projeto da Charca permite garantir a sua segurança. O dimensionamento da charca e um dos órgãos
de segurança, dos quais se destaca o descarregador de superfície que foi dimensionado para uma
cheia com um período de retorno de 1000 anos e verificado para a cheia milenária permite assegurar
um risco reduzido de rutura.

O projeto da Charca terá de ser submetido à APA/ARH Alentejo para obtenção da necessária
Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Implantação de Infraestrutura Hidráulica.

A reduzida dimensão da Charca e a reduzida profundidade da albufeira (1 metro considerando o NPA
- Nível de Pleno Armazenamento) permite garantir a não verificação de quaisquer impactes ao nível da
geologia.

A concretização do Projeto não vai assim implicar alterações importantes ao nível da morfologia do
terreno nem criar situações de instabilidade de taludes.

Considera-se que o potencial impacte ao nível da geomorfologia decorrente do projeto será
negativo, de muito reduzida magnitude, direto, local, certo, permanente, potencialmente
reversível, uma vez que poderá ser reposta a topografia atualmente existente, e não significativo.
Não se considerou necessária a adoção de medidas de minimização destacando-se a necessidade de
licenciamento da Charca por parte da APA/ARH Alentejo.

A destruição das formações geológicas (xistos e grauvaques pertencentes à Formação de Mértola)
como resultado das escavações a executar, constitui um impacte negativo, direto, local, certo,
permanente, irreversível, a longo prazo, não minimizável, de magnitude muito reduzida e não
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significativo, uma vez que as formações geológicas presentes não constituem valores geológicos a
preservar nem formações raras.
O Projeto do Parque Zoológico localiza-se na área definida no âmbito do contrato concedido à
SOMINCOR para atribuição de direitos de prospeção e pesquisa de depósitos minerais metálicos de
cobre, zinco, chumbo, estanho, prata, ouro e outros metais associados publicado no Contrato (extrato)
n.º 666/2018 de 13 de setembro.

Considera-se que a concretização/funcionamento do Parque Zoológico não afeta a potencial
disponibilidade do recurso mineiro, nem as eventuais acções que venham a ser desenvolvidas neste
âmbito. Considera-se, ainda, que o Projeto do Parque Zoológico não interfere com quaisquer estudos
e trabalhos de prospeção que a SOMINCOR entenda realizar ao abrigo do referido contrato nos
terrenos do Parque, que terão sempre que ser articulados com o proprietário dos terrenos.

Sobre os recursos geológicos os impactes do Projeto serão nulos pois o Projeto não irá afetar
quaisquer recursos geológicos nem afetar os direitos de prospeção e pesquisa de depósitos minerais
metálicos atribuídos à SOMINCOR.

Sendo o Projeto excedentário no que respeita à movimentação de terras, não haverá necessidade de
recorrer empréstimo de terras nem a ocorrência dos potenciais impactes associados.

Relativamente a fenómenos de sismicidade, dada a tipologia do Projeto e as atividades construtivas
que se perspetivam, não se considera que a construção do Projeto possa ter quaisquer efeitos sobre a
sismicidade da zona e/ou sobre o risco sísmico existente. Considera-se assim que o impacte a este
nível pode ser considerado como nulo.

6.3.2

Fase de exploração

De uma forma geral na fase de exploração não será de esperar a ocorrência de impactes negativos na
geologia, já que não são expectáveis quaisquer atividades que possam interferir, adicionalmente, com
as formações geológicas em presença.

O projeto de integração paisagística desenvolvido no âmbito do Projeto do Parque Zoológico prevê a
implantação de espaços verdes que permitirão minimizar a ocorrência de fenómenos erosivos. Neste
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âmbito considera-se que o projeto terá um impacte positivo, direto, local, certo, permanente, a
longo prazo, de magnitude moderada e pouco significativo.
Não será expectável que a concretização do Projeto, que corresponde à presença física do
empreendimento na área de implantação considerada, seja responsável por quaisquer efeitos
negativos sobre a sismicidade da zona e/ou sobre o risco sísmico existente. Com efeito, considera-se
que os impactes do empreendimento sobre a sismicidade serão nulos, já que não é previsível que as
alterações superficiais do meio geológico originadas pela concretização e presença física do Projeto,
possam ser indutoras de qualquer aumento do risco sísmico, no que respeita à criação de condições
para geração de fenómenos de microssismicidade, que permanecerão idênticas.

6.4 SOLOS
6.4.1

E

CAPACIDADE

DO

USO

Fase de Construção

O tipo de solo dominante na área de intervenção pertence à classe de capacidade de uso “Ee”, com
uma representatividade em 93,4% da área de estudo. Os solos desta classe apresentam limitações
muito severas, riscos de erosão muito elevados, não suscetível de utilização agrícola, severas a muito
severas limitações para pastagens, matos e exploração florestal. De acordo com o Regime Jurídico da
Reserva Agrícola Nacional (RAN), somente uma pequena área de solos com classe de “A+Bs” (~4%),
isto é, com elevada aptidão agrícola, integra este regime.

A construção do Parque Zoológico trará uma implicação ao nível da perda de solos mínima, face à
área de construção efetiva em relação à área total do empreendimento. Contudo, na fase de
construção existirão operações de mobilização de solos que irão além da área de implantação das
construções a desenvolver, promovendo com isso um impacte negativo, direto, local, certo,
permanente, imediato, irreversível (apenas na área de implantação do edificado), não mitigável
de magnitude moderada e pouco significativo.

Será durante esta fase que se verificarão os impactes mais significativos sobre os solos, uma vez que
no decorrer das ações relacionadas com a movimentação de terras, operações de aterro e escavação e
remoção da vegetação, que resultam na perturbação e destruição dos solos na área de implantação
do Projeto. Desta forma, estes solos poderão tornar-se mais vulneráveis a processos de erosão (hídrica
e eólica) o que se traduzirá num impacte negativo e direto em termos de perda de solo e também,
indiretamente, de afetação do meio hídrico e da qualidade do ar.
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Contudo, o potencial agrológico dos solos não está comprometido, uma vez que a diminuta área de
solos associados a maiores capacidades produtivas, não irá sofrer qualquer intervenção ao nível da
mobilização do solo ou da alteração ao seu uso atual.

Adicionalmente, terão lugar nesta fase atividades envolvendo a armazenagem e o manuseamento de
substâncias perigosas (combustíveis, óleos lubrificantes, tintas, solventes, etc.) e outras relacionadas
com os estaleiros e a realização das obras que são suscetíveis de originar situações de contaminação
dos solos, potencialmente agravadas em situações de derrames acidentais.

Estes tipos de impactes são considerados negativos, diretos, locais, prováveis, temporários,
imediatos, reversíveis, de magnitude previsivelmente reduzida mas potencialmente significativos,
apenas parcialmente minimizáveis (são passíveis de prevenção no quadro de uma adequada gestão
ambiental das obras).

TIPOS DE SOLO
Ex - Litossolos dos Climas de Regime
Xérico, de xistos ou grauvaques

ÁREA AFETADA

% relativamente

(m2)

à área total

58,8

1302,2

0,3%

501 642

35,4

3696,0

0,4%

52 449

3,7

58,2

0,1%

29 914

2,1

0,0

0%

1 419 051

100

5056,4

0,36%

ÁREA (m2)

%

835 046

(Ex+) Px – Solos Argiluviados pouco
insaturados – solos mediterrâneos.
Pardos, de materiais não calcários,
normais, de xistos ou grauvaques
A – Aluviossolos modernos não
calcários, de textura mediana
Al – Aluviossolos modernos não
calcários de textura ligeira
Total

CLASSES DE
CAPACIDADE DE USO

% relativamente à

ÁREA(m2)

%

ÁREA AFETADA (m2)

A + Bs

52 551

3,7

58,2

0,1%

Cs

29 885

2,1

0,0

0%

Ee + Es

10 424

0,7

0,0

0%

1 326 191

93,5

4998,2

0,4%

1 419 051

100

5056,4

0,36%

DO SOLO

Ee
Total

área total
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6.4.1

Fase de Exploração

Com a conclusão das obras e entrada em exploração do Parque Zoológico, as alterações iniciadas na
fase de construção tornar-se-ão definitivas.

Nesta fase de exploração e após o restabelecimento do coberto vegetal prevê-se que ocorra uma
redução na erosão do solo, em especial nas áreas onde estão previstas intervenções paisagísticas de
contenção de terreno, suavização de taludes e revestimento herbáceo e arbustivo, promovendo-se
uma maior proteção dos solos aos agentes erosivos, constituindo um impacte positivo, direto, local,
provável, a longo/médio prazo, permanente, de magnitude moderada e muito significativo.

O impacte do projeto ao nível dos solos na fase de exploração, somente para as zonas edificadas de
apoio ao Parque Zoológico e as infraestruturas que lhes estão associadas, manter-se-á negativo, mas
de magnitude reduzida e pouco significativo.

Relativamente à normal atividade do Parque, a existência de felinos e herbívoros poderá provocar
impactes ao nível dos solos, quer pelos dejetos que produzem, em especial no caso dos felinos, quer
pelo pisoteio nas áreas destinadas dentro do Parque Zoológico. Em todo o caso, estão previstas
medidas minimizadoras destes impactes, como sejam a recolha apropriada dos dejetos dos felinos ou
a deslocalização periódica dos bebedouros e comedouros dos animais, sempre afastado da ribeira e
do limite da Rede Natura 2000, para evitar a permanência e concentração dos animais no mesmo local
durante longos períodos.

Desta forma, estes impactes poderão ser considerados como negativos, diretos, locais, certos,
temporários, imediatos, reversíveis, minimizáveis, de magnitude reduzida e pouco significativos.

6.5 OCUPAÇÃO
6.5.1

DO

SOLO

Fase de Construção

A implantação do Parque Zoológico trará uma alteração de pouca significância relativamente à
ocupação do solo, permanecendo em grande medida uma ocupação eminentemente agroflorestal.
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Nas áreas de implantação dos edifícios de apoio ao Parque Zoológico e áreas técnicas será removida a
vegetação que não seja compatível com a implantação destas construções, produzindo desta forma,
um impacte negativo. As árvores existentes a abater são azinheiras, que constituem o revestimento
dominante na área de intervenção, e localizam-se sobretudo ao longo das vedações/percursos a
implantar. Os impactes causados são assim classificados como negativos, diretos, locais, prováveis,
permanentes, imediatos, irreversíveis, minimizáveis,

de

magnitude

reduzida

e

pouco

significativos.

Contudo é de destacar a plantação de espécies arbóreas que está prevista, especialmente de
azinheiras, e cuja concretização permitirá compensar em grande medida os impactes negativos
associados ao abate e remoção da vegetação mencionada. Desta forma, será produzido um impacte
positivo, direto, local, cuja magnitude e significado são consideráveis dada a dimensão
quantitativa destas intervenções.
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Figura 6:3 – Árvores a abater

Nas áreas efetivamente ocupadas pelos animais selvagens e que constituem o Parque Zoológico em si,
a atual ocupação do solo coexistirá com a presença dos mesmos.

Está prevista a implantação de uma charca para abeberamento de animais com uma área de
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aproximadamente 280,6 m2, a par de duas barragens existentes na propriedade e que irão ocupar uma
área aproximadamente de 13.608 m2 no total de área inundada. Abrangendo somente cerca de 0,98%
da área de estudo, a impermeabilização do solo para a implantação da charca e recuperação das
barragens existentes constitui um impacte negativo a este nível.

Em resumo pode-se considerar que os impactes do Projeto no uso dos solos durante a fase de
construção serão, neutro, direto, local, certo, permanente, reversível, imediato, minimizável, de
magnitude reduzida e pouco significativo.

CLASSE DE
OCUPAÇÃO DO

DESCRIÇÃO

ÁREA (m2)

%

SOLO
Áreas artificializadas
(Aa)

Matos (Ma)

Nesta

classe

incluem-se

ÁREA

%

AFETADA

relativamente

(m2)

à área total

as

construções abandonadas, poços e

8 026

0,6

1684,0

21,0%

27 114

1,9

36,8

0,1%

276 362

19,5

1656,0

0,6%

32 791

2,3

24,3

0,1%

999 686

70,4

1631,4

0,2%

68 839

4,9

23,9

0,03%

6 233

0,4

0,0

0%

1 419 051

100%

5056,4

0,36%

barragens, caminhos de terra batida
Áreas

ocupadas

com

espécies

herbáceas e arbustivas espontâneas
Ocupação de herbáceas rasteiras,

Prados (Pr)

em regime de pastagem ou pousio;
são áreas de regime de sequeiro

Pomares (Po)
Povoamentos
dispersos de
Azinheiras (Az)

Áreas ocupadas com pomares e
olivais
Áreas

ocupadas

por

Vegetação ripícola

Formações

(Vr)

margens de linhas de água
Charcos

Planos de água (Pa)

Quercus

rotundifolia
arbóreo-arbustivas

e

represas

de

para

abeberamento de gado e retenção
para eventual rega

TOTAL

6.5.2 Fase de Exploração

Com a conclusão das obras e entrada em exploração do Parque Zoológico, as alterações no uso do
solo iniciadas na fase de construção tornar-se-ão definitivas.

Assim, pode dizer-se que o impacte do projeto ao nível da ocupação do solo na fase de exploração,
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para as zonas dos edifícios de apoio ao Parque, áreas técnicas e infraestruturas associadas, será pouco
significativo, mantendo a classificação que foi dada na fase de construção.

Durante a fase de exploração, a presença das barragens existentes, bem como da charca permitiram
uma maior retenção de água que será essencialmente utilizada em ambos os casos para o
abeberamento dos animais do parque.

Relativamente à escolha de plantas autóctones para o enquadramento paisagístico dos Edifícios de
apoio ao Parque e do Centro Interpretativo, permitirá uma otimização da manutenção (menores
necessidades hídricas) e terá reflexos positivos nos solos.

Desta forma serão expectáveis impactes positivos, diretos, locais, prováveis, temporários, a médio
prazo, reversíveis com significado e magnitude média/moderada.

6.6 RECURSOS HÍDRICOS

Neste capítulo é efetuada a avaliação dos impactes do Projeto ao nível dos recursos hídricos
superficiais e subterrâneos do ponto de vista quantitativo, designadamente as interferências ao nível
do escoamento, superficial e subterrâneo e a afetação da disponibilidade dos recursos hídricos.

6.6.1

Breve enquadramento legal

A Lei da Água (LA - Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro) transpôs para a ordem jurídica nacional a
Diretiva Quadro da Água (DQA - Diretiva n.º 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de
23 de outubro), alterada e republicada pelo Decreto-Lei n.º 130/2012, de 22 de junho, estabelecendo
as bases e o quadro institucional para a gestão sustentável das águas. A Lei da Água tem por objetivo
proteger as massas de água superficiais interiores, as massas de água costeiras, as massas de água de
transição e as massas de água subterrâneas e promover uma utilização sustentável da água, baseada
numa proteção a longo prazo dos recursos hídricos disponíveis.

O planeamento das águas visa fundamentar e orientar a proteção e a gestão das águas e a
compatibilização das suas utilizações com as suas disponibilidades de forma a:
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Garantir a sua utilização sustentável, assegurando a satisfação das necessidades das gerações
atuais sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras satisfazerem as suas próprias
necessidades;



Proporcionar critérios de afetação aos vários tipos de usos pretendidos, tendo em conta o
valor económico de cada um deles, bem como assegurar a harmonização da gestão das águas
com o desenvolvimento regional e as políticas setoriais, os direitos individuais e os interesses
locais;



Fixar as normas de qualidade ambiental e os critérios relativos ao estado das águas.

O Plano Nacional da Água (PNA) - aprovado pelo Decreto-Lei n.º 76/2016 de 9 de novembro define a
estratégia nacional para a gestão integrada da água. Estabelece as grandes opções da política nacional
da água e os princípios e as regras de orientação dessa política, a aplicar pelos planos de gestão de
regiões hidrográficas e por outros instrumentos de planeamento das águas.

O PENSAAR 2020 – aprova, através do Despacho n.º 4385/2015 de 30-04-2015 do Gabinete do
Secretário de Estado do Ambiente, a estratégia para o abastecimento de água e saneamento de águas
residuais para Portugal continental no período 2014 -2020.

O PNUEA - Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água - Instrumento de política ambiental
nacional que tem como principal objetivo a promoção do Uso Eficiente da Água em Portugal,
especialmente nos setores urbano, agrícola e industrial, contribuindo para minimizar os riscos de
escassez hídrica e para melhorar as condições ambientais nos meios hídricos, sem pôr em causa as
necessidades vitais e a qualidade de vida das populações, bem como o desenvolvimento
socioeconómico do país.

O Plano de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH) da RH7 caracteriza os recursos hídricos da região
hidrográfica do Guadiana – e define objetivos e medidas a implementar relativos à quantidade e
qualidade da água e gestão de riscos.

6.6.2

Impactes na rede de drenagem natural

6.6.2.1 Fase de Construção
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Tal como referido anteriormente, a área de intervenção correspondente ao Parque Zoológico localizase numa propriedade que confina a oeste com a ribeira de Oeiras sendo atravessada por pequenas
linhas de água afluentes da ribeira de Oeiras, e pelas linhas de cabeceira do Barranco do Monte Novo,
afluente da ribeira de Oeiras que se desenvolve para nordeste.

As linhas de água localizadas na área do Projeto em análise apresentam um regime torrencial, com
caudais apenas quando ocorre precipitação que permita gerar escoamento.

A única interferência direta do Projeto do Parque Zoológico com a rede de drenagem natural está
associada com a construção de uma Charca/Lago para abeberamento dos herbívoros, localizada
próximo da cabeceira de uma pequena linha de água onde já se localiza atualmente uma pequena
barragem de terra. A Charca a construir tem uma área de 280,6 m2, envolvendo a movimentação de
263 m3 de solo e a criação de um aterro ao nível da linha de água para represamento da água com um
descarregador de superfície. O volume de armazenamento é de 214 m3. A altura da coluna da água
considerando o NPA é de 1 metro (ver Figura 6:2 no ponto 6.3 Geologia, geomorfologia e
Sismicidade).

A barragem será construída a montante de uma barragem existente numa bacia hidrográfica com uma
área total de cerca de 18 ha. A área da bacia a montante da Charca a construir é de cerca de 2,7 ha.
(ver Erro! A origem da referência não foi encontrada.).
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Figura 6:4 – Implantação da charca a construir e respetiva bacia hidrográfica

A construção da Charca irá provocar um aumento do grau de artificialização da linha de água onde
esta se implanta, embora de reduzida magnitude, e alterar o seu regime de escoamento, retendo os
caudais afluentes sempre que se verificar a ocorrência de precipitação que produza escoamento, só
efetuando a descarga quando o nível de água na albufeira atinja o descarregador de cheia
reconduzindo os caudais afluentes à linha de água a jusante.

Dada a reduzida dimensão da Charca, a retenção de água não terá qualquer impacte relevante no
regime de escoamento ao nível da linha de água a jusante.
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Atendendo à reduzida dimensão da Charca, e da bacia hidrográfica onde esta se localiza, não é
expectável qualquer alteração percetível no regime de escoamento natural ao nível da massa de água
Ribeira de Oeiras mesmo atendendo ao impacte cumulativo considerando as 30 pequenas barragens
existentes nesta massa de água.

O projeto da Charca terá de ser submetido à APA/ARH Alentejo para obtenção da necessária
Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Implantação de Infraestrutura Hidráulica.

A análise efetuada permite concluir que a construção da Charca terá um impacte negativo direto,
localizado, certo e permanente na rede de drenagem natural, aumentando o seu grau de
artificialização e alterando, ainda que muito ligeiramente, o regime de escoamento natural local. Por
outro lado, a construção da Charca, não se traduzirá em qualquer alteração sensível na capacidade de
escoamento dos caudais afluentes ou no regime de escoamento da ribeira de Oeiras. O impacte
negativo, associado à construção da Charca, na drenagem natural será assim de muito reduzida
magnitude e não significativo.

O Projeto do Parque Zoológico determinará a impermeabilização de 5056,4 m2 de solos
correspondente essencialmente à implantação dos edifícios da Quarentena, Centro Interpretativo,
Clínica Veterinária, Armazém Alimentar, Manutenção/Apoio, Alojamento de Funcionários e Alojamento
de Funcionários/Voluntários, a área da charca, que será impermeabilizada, e abrigos dos animais. Esta
área de impermeabilização corresponde a um índice de impermeabilização do solo de 0,36%.

O Projeto do Parque Zoológico propõe a recolha das águas pluviais das coberturas dos edifícios e o
seu encaminhamento, através de tubos de queda, para caixas de infiltração no solo.
Na perspetiva dos impactes cumulativos, verifica-se que a soma da impermeabilização do solo
associada ao Projeto do Parque Zoológico (5.056,4 m2) com a impermeabilização do solo associada ao
Empreendimento Hoteleiro (13.357,2 m2) resulta numa área total impermeabilizada de 18.413,6 m2
correspondendo a um índice de impermeabilização do solo, considerando a área total da propriedade,
de 1,2% (ver figura seguinte).
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Figura 6:5 – Áreas previstas serem impermeabilizadas no âmbito do Projeto do Parque Zoológico em
análise e do Estabelecimento Hoteleiro e Portaria

Ao nível das sub-bacias hidrográficas da ribeira de Oeiras abrangidas pela área de implantação do
Parque Zoológico, verifica-se que é a sub-bacia onde se localiza a Charca a construir no âmbito do
projeto que terá, cumulativamente, a maior área impermeabilizada. Considerando apenas as áreas a
impermeabilizar associadas ao Projeto do Parque Zoológico verifica-se que é na bacia do Barranco do
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Monte Novo (bacia de maiores dimensões localizada a nordeste) que se localiza a maior área a
impermeabilizar correspondente aos edificios de apoio e área técnica.

Relativamente à sub-bacia hidrográfica onde se verifica uma maior área impermeabilizada (assinalada
com sombreado na Erro! A origem da referência não foi encontrada.) calculou-se o caudal de ponta de
cheia, comparando a situação atual com a situação com Projeto considerado a impermeabilização
cumulativa com o Estabelecimento Hoteleiro.

Os pressupostos e os cálculos efetuados foram os seguintes:


Área da sub-bacia hidrográfica (a sombreado na Figura) (A): 18,01 ha



Área de impermeabilização associada ao Projeto do Parque Zoológico na sub-bacia: 958 m2



Área de impermeabilização associada ao Estabelecimento Hoteleiro na sub-bacia: 8052 m2



Coeficiente de escoamento sem projeto (C) (razão entre o valor do escoamento e a
precipitação que lhe deu origem – dados do PGRH-RH7): 0,3



Coeficiente de escoamento com a impermeabilização prevista (C): 0,34



Comprimento da linha de água: 860 metros



Declive médio: (251,8-203,4)/860 = 0.056



Tempo de concentração (fórmula de Temez): 25,9 minutos



Tempo de concentração (fórmula de Ven Te Chow): 26,7 minutos



Intensidade média da precipitação (i) (curvas IDF deduzidas por Brandão et al., 2001. Estação
25j/02 – Beja - período de retorno-100 anos): 72,65 mm/h



Caudal de ponta de cheia fórmula racional (Q = C i A) actual: 1.09 m3/s



Caudal de ponta de cheia fórmula racional (Q = C i A) (Parque Zoológico +
Estabelecimento Hoteleiro): 1.22 m3/s

Cumulativamente, a área total que se prevê ser impermeabilizada nesta sub-bacia é de 9065 m2,
representando cerca de 5,0% da área total da sub-bacia hidrográfica (18,03 ha).

Considerando um coeficiente de escoamento superficial da ordem de 0,3 (razão entre o valor do
escoamento e a precipitação que lhe deu origem – dados do PGRH-RH7) na situação atual e
considerando cumulativamente as áreas a impermeabilizar pelo Projeto do Parque Zoológico e pelo
Projeto do Estabelecimento Hoteleiro, a impermeabilização prevista traduz-se num acréscimo do
caudal de ponta de cheia em cerca de 12 %. O acréscimo é de reduzida magnitude não se
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perspetivando assim impactes negativos significativos ao nível do escoamento da linha de água
devido à impermeabilização do solo.

Esta impermeabilização irá traduzir-se, por outro lado, no enchimento da Charca e Albufeira a jusante
mais rápida, com vantagens para o enchimento da charca projetada e da albufeira existente mais a
jusante que proporcionarão o encaixe dos caudais afluentes.

Em relação às restantes sub-bacias na área do Projeto, a percentagem de impermeabilização
(considerando cumulativamente o Projeto do Parque Zoológico e o Estabelecimento Hoteleiro) será
inferior a 1,5%.

A impermeabilização do solo representa um impacte negativo na drenagem superficial. A diminuição
da infiltração no solo, aumenta consequentemente os volumes de escoamento superficial para
determinada chuvada. Contudo os valores de impermeabilização previstos, tendo em conta a análise
efetuada, não implicarão acréscimos de caudal para além da capacidade de escoamento das linhas de
água ao aumento do escoamento superficial.

O impacte cumulativo (Parque Zoológico e Estabelecimento Hoteleiro) na drenagem natural devido
à impermeabilização do solo será negativo, direto, local, certo, permanente e imediato, sendo, no
entanto, de reduzida magnitude não sendo por isso considerado significativo.

Os trabalhos de movimentação de terras e circulação de veículos pesados irão expor os solos à erosão
hídrica, podendo, em situações de ocorrência de precipitação, originar o arraste de solos e o
consequente incremento do caudal sólido, que poderá, se não forem adotadas medidas preventivas
(ver Capítulo 7), provocar o assoreamento das linhas de água com consequências ao nível da sua
capacidade de escoamento.

Este potencial impacte ao nível do escoamento foi classificado como negativo, direto, local, pouco
provável, temporário, imediato, reversível, minimizável, de magnitude reduzida, e pouco
significativo.

No Capitulo 7 são recomendadas um conjunto de medidas de minimização/prevenção dos impactes
negativos na drenagem natural identificados.
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6.6.2.2 Fase de Exploração

Regra geral os impactes de um projeto na rede de drenagem natural durante a fase de exploração
prendem-se com a concretização das interferências com linhas de água e impermeabilização do solo,
que pode determinar um acréscimo do escoamento superficial e o consequente aumento dos caudais
nas linhas de água a jusante. Estes impactes têm lugar durante a fase de construção e, por serem
permanentes, mantêm-se durante a fase de exploração, tendo a análise sido efetuada anteriormente
no âmbito da avaliação dos impactes na drenagem natural durante a fase de construção.

A análise efetuada permitiu concluir que a impermeabilização do solo associada ao Projeto do Parque
Zoológico e cumulativamente com o previsto Empreendimento Hoteleiro não se traduzirá em
impactes negativos significativos ao nível do escoamento natural.

A análise efetuada relativamente aos impactes na drenagem natural permitiu concluir que o projeto
terá um impacte negativo, direto, local, certo, permanente e imediato na drenagem natural,
alterando o regime de escoamento natural devido à construção de uma Charca e devido à
impermeabilização do solo, sendo, no entanto, de reduzida magnitude e considerado não
significativo.

6.6.3

Impactes sobre a hidrogeologia/recursos hídricos subterrâneos

6.6.3.1 Fase de Construção

Na fase de construção do empreendimento, os impactes sobre a hidrogeologia/recursos hídricos
subterrâneos estarão relacionados com:


com a eventual interferência direta com formações aquíferas em resultado das escavações
necessárias para a construção dos edifícios e das infraestruturas da área técnica enterradas
como as ETAR e Fossas séticas, ou semienterradas como os reservatórios de água de
abastecimento, de incendio e rega e a construção da charca e;



com a impermeabilização do solo, já descrita atrás, e que poderá conduzir a uma diminuição
da recarga do aquífero subjacente.
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Por outro lado, o Projeto do Parque Zoológico, conjuntamente com o Estabelecimento Hoteleiro,
prevê que o abastecimento de água para consumo humano seja efetuado a partir de três furos de
captação a executar na propriedade, com profundidade estimada na ordem dos 130 m e com
rendimentos que andarão na ordem dos 10000m3 de água por ano. Os impactes associados aos furos
de captação, que se prendem essencialmente com a sua posterior utilização e os impactes associados
à impermeabilização do solo, serão abordados na fase de exploração.

Não existe informação acerca da profundidade dos níveis freáticos ocorrentes na área da propriedade
onde se insere o Projeto. No entanto, durante as visitas de campo efetuadas foi possível observar a
profundidade dos níveis de água nos 3 poços existentes (ver Capítulo 5.). Os poços localizam-se na
proximidade da ribeira de Oeiras onde previsivelmente o nível freático se situa a menores
profundidades. As profundidades do nível de água nos poços existentes variavam entre cerca de 3 a 4
metros. Os três poços encontram-se abandonados não tendo qualquer uso atualmente.

Para a construção dos edifícios da Clinica Veterinária (Z.02), Armazém Alimentar (Z.03),
Manutenção/Apoio (Z.04), Alojamento de Funcionários e Voluntários (Z.05) Alojamento de
Funcionários (Z.10) as fundações, de acordo com os desenhos de projeto de arquitetura, terão
profundidades inferiores a 2 metros. No caso dos reservatórios de Incêndio/Rega (Z.08.2),
abastecimento de água (Z.08.3) e Rega (Z.08.4) a profundidade das escavações não ultrapassam os 3
metros.

Quanto às Fossas séticas, a profundidade da escavação não deverá ultrapassa 1,5-2 metros. A ETAR
bipartida (Z.08.1) e a ETAR compacta (Z.08.6) necessitam de uma maior profundidade de escavação
que não deverá, no entanto, ultrapassar os 2,5 metros de escavação.

Quanto à charca a profundidade de escavação não deverá ultrapassar grandemente 1 metro de
profundidade.

Tendo em conta a profundidade da escavação prevista e a prevista profundidade do nível freático,
acima dos 3 metros, não se prevê a interceção do nível freático com a construção dos edifícios e
restantes infraestruturas.
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Tendo em conta a análise efetuada não se perspectiva a ocorrência de impactes negativos ao nível
da hidrogeologia e recursos subterrâneos durante a fase de construção decorrentes dos trabalhos
de escavação previstos.

Os impactes associados à impermeabilização do solo e execução dos furos de captação, embora
tenham início durante a fase de construção, por serem permanentes far-se-ão sentir sobretudo
durante a fase de exploração sendo analisados seguidamente.

6.6.3.2 Fase de Exploração

Os potenciais impactes sobre os recursos hídricos subterrâneos durante a fase de exploração do
Parque Zoológico e, cumulativamente, do empreendimento “Africa Safari Park” no global, estarão
relacionados, por um lado com a impermeabilização dos solos e por outro lado com a extração de
água nos 3 furos de captação previstos para abastecimento de água, uma vez que não está disponível
a rede pública de abastecimento de água no local.

A impermeabilização do solo constitui-se como um impacte negativo, já que determina a ausência de
infiltração imediata no terreno de uma parte da precipitação e, consequentemente, a diminuição das
taxas de infiltração e consequente recarga da massa de água subterrânea subjacente.

A importância deste impacte depende da dimensão das áreas a impermeabilizar e das características
das formações onde as componentes do Projeto se irão implantar, no que se refere à produtividade
dos aquíferos e às condições de permeabilidade do meio.

Tal como referido na Caracterização do Ambiente Afetado a área de intervenção localiza-se na massa
de água subterrânea Zona Sul Portuguesa da Bacia do Guadiana onde as litologias dominantes são os
xistos e grauvaques com escassa aptidão hidrogeológica e pobres em recursos hídricos subterrâneos.
A circulação é condicionada pela camada de alteração e pela rede de fraturas. Apesar da escassez de
recursos hídricos subterrâneos verifica-se a existência de poços e furos geralmente utilizados para a
agricultura bem como furos de captação para abastecimento público, designadamente em Semblana.

A recarga dos aquíferos dá-se essencialmente por infiltração direta das águas pluviais. A massa de
água subterrânea Zona Sul Portuguesa da Bacia do Guadiana não se encontra classificada como massa
de água subterrânea para consumo humano.
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Como referido anteriormente os elementos do Projeto que determinarão a impermeabilização do solo
são (ver Erro! A origem da referência não foi encontrada.) os edifícios da Quarentena, Centro
Interpretativo,

Clínica

Veterinária,

Armazém

Alimentar,

Manutenção/Apoio,

Alojamento

de

Funcionários e Alojamento de Funcionários/Voluntários, a área da charca, que será impermeabilizada,
abrigos dos animais (5056,4 m2)

Cumulativamente com os edifícios e acessos do Estabelecimento Hoteleiro e Portaria que não são
objeto do presente EIA, a área total que se prevê ser impermeabilizada é de 18.413,6 m2
correspondendo a um índice de impermeabilização do solo, considerando a área total da propriedade,
de 1,2%.

No global as áreas a impermeabilizar constituirão uma pequena parcela da área total do Projeto e a
proporção entre a área a impermeabilizar e a área correspondente à massa de água subterrânea será
muito reduzida, pelo que não afetará a continuidade da recarga do aquífero.

Neste contexto considera-se que o impacte sobre os recursos hídricos subterrâneos associado à
impermeabilização do solo será negativo, direto, local, certo, permanente, de longo prazo,
reversível, de magnitude reduzida e não significativo (a concretização do projeto não afetará a
recarga do aquífero).

Dado que atualmente não está disponível rede pública de abastecimento de água na proximidade da
área de implantação do Projeto, está prevista a execução de 3 furos de captação no sentido de
assegurar o abastecimento de água para consumo humano no conjunto do Parque Zoológico e
Empreendimento Hoteleiro. Tal como referido anteriormente, os três furos de captação a executar na
área da propriedade terão uma profundidade estimada na ordem dos 130 m, e volume máximo anual
de captação de 10.000m3.

Nos termos do artigo 16º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007 de 31 de maio foi efetuada pela APA/ARH
Alentejo a comunicação prévia de utilização dos recursos hídricos de início de utilização, tendo em
conta que está previsto que as captações tenham potência igual ou inferior a 5cv. Após a comunicação
prévia é necessário aguardar a resposta da entidade licenciadora a informar a eventual existência de
impactes significativos nos recursos hídricos.
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A captação de água subterrânea nos furos previstos irá provocar localmente o rebaixamento do nível
freático.

O funcionamento das captações em condições estacionárias de bombagem impõe um regime de fluxo
radial no aquífero e o estabelecimento de uma curva de rebaixamento associada à bombagem – curva
característica do furo – que relaciona rebaixamentos com distâncias ao furo.

O raio de influência da captação, representa a distância a partir da qual o rebaixamento produzido
pela bombagem é zero. O raio de influência depende de determinados parâmetros hidrogeológicos
associados às características do aquífero, como, por exemplo, a transmissividade, porosidade,
gradiente hidráulico, condutividade hidráulica, espessura saturada do aquífero e das características da
captação, designadamente o caudal extraído.

Na área de estudo o meio aquífero apresenta um comportamento de aquífero livre de dupla
porosidade, ou seja, poroso nas zonas mais superficiais, onde as formações se encontram mais
alteradas e essencialmente fissurado no domínio mais profundo, com valores de permeabilidade
muito baixos. As fraturas comportam-se como vias privilegiadas de percolação aquífera. A
complexidade destes sistemas hidrogeológicos, torna difícil prever o seu comportamento.

A produtividade dos furos de captação depende grandemente da interceção de faturas que sejam
produtivas.

As captações particulares, localizadas a distância mais próxima e atualmente com uso, de acordo com
a informação fornecida pela APA/ARH Alentejo, informação do SNIRH e a pesquisa efetuada,
localizam-se no Monte Dona Maria (> 1500 m) e no Monte Horta da Reveza (~ 1900 m). As captações
para abastecimento público mais próximas localizam-se em Semblana a mais de 2 km.

Tendo em conta a distância a que se encontram as captações, a reduzida transmissividade dos xistos e
grauvaques do Grupo do Flysch (mediana de 2,7 m2/dia – Almeida, et al., 2000) e os caudais de
extração previstos (cerca de 833 m3 no mês de maior consumo) não é expectável que as captações
previstas no âmbito do Projeto possam afetar outras captações.

Neste sentido não será expectável que as captações previstas no âmbito do Projeto venham a
comprometer a produtividade das captações existentes nas imediações. O impacte sobre os
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recursos hídricos subterrâneos associado à captação de água prevista será negativo, direto, local,
certo, permanente, de longo prazo, reversível, no entanto de reduzida magnitude e não
significativo.
6.6.4

Impactes na disponibilidade de recursos

A água de abastecimento ao empreendimento será proveniente dos três furos de captação a construir
na propriedade como referido anteriormente.

Tal como referido na descrição do projeto (Capítulo 4) foi estimado um consumo de água para
consumo humano e consumo dos animais de cerca de 32 m3/dia considerando cumulativamente o
Parque Zoológico e o Estabelecimento Hoteleiro.

Para a rega de espaços verdes estima-se um consumo máximo de 64 m3/dia nos períodos mais secos
do ano. Salienta-se que apenas uma pequena parte do consumo de água para rega provirá dos furos
de captação, já que está prevista a reutilização das águas residuais tratadas na ETAR bipartida.

As charcas (2 barragens existente e uma charca/lago a construir) serão utilizadas pelos herbívoros para
abeberamento.

O valor máximo de captação previsto no projeto e estabelecido na Comunicação Prévia de Início de
Utilização dos Recursos Hídricos emitida pela APA/ARH Alentejo é de 27 m3/dia.

De acordo com o PGRH da RH7 2º ciclo a disponibilidade hídrica subterrânea anual da massa de água
Zona Sul Portuguesa da Bacia do Guadiana é de 124,3 hm3/ano, correspondendo a uma
disponibilidade hídrica subterrânea por unidade de área de 30.000 m3/km2 ano (300 m3/ha ano).

De acordo com estas estimativas o consumo de água previsto é relativamente reduzido no contexto
das disponibilidades hídricas. O impacte da exploração do Projeto sobre as disponibilidades hídricas
é assim considerado negativo, direto, de escala local, certo, permanente, de longo prazo,
reversível, minimizável, de magnitude reduzida e não significativo.

No Capítulo 7 apresentam-se as medidas de minimização consideradas relevantes para a minimização
dos impactes associados ao consumo de água.
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6.7 SISTEMAS ECOLÓGICOS

Como é referido na Introdução (Capítulo 1), embora o empreendimento AFRICA SAFARI PARK –
ALMODÔVAR, a desenvolver na Herdade da Camacha, contemple três zonas distintas (Portaria,
Estabelecimento Hoteleiro e Parque Zoológico), o presente estudo incide apenas sobre o projeto do
Parque Zoológico. Assim, e apesar de ter sido alvo de caracterização a totalidade da propriedade, a
avaliação de impactes sobre os Sistemas Ecológicos incidirá apenas sobe as ações geradas pela
implementação e exploração do Parque Zoológico. As outras componentes, que integram o
Estabelecimento Hoteleiro do Empreendimento, serão, contudo, consideradas ao nível dos impactes
cumulativos.

6.7.1

Fase de construção

6.7.1.1 Flora e Vegetação

Durante a fase de construção, os impactes ambientais sobre os valores botânicos (flora, vegetação e
habitats), resultam fundamentalmente da instalação de infraestruturas previstas no Parque Zoológico,
tais como: acessos internos, áreas de estacionamento, charca de abeberamento, edifícios, abrigos,
vedações, entre outros. Neste contexto os principais impactes são os seguintes:



Destruição direta do coberto vegetal na área de implantação das infraestruturas

Este impacte implica a remoção da vegetação e perda de habitats presentes no local de implantação
das infraestruturas e a sua degradação na área envolvente. A área de estudo apresenta valores
ecológicos relevantes, tendo sido possível confirmar a presença de três habitats naturais (Anexo I-B do
Decreto-Lei nº 49/2005) e três espécies de flora RELAPE. No Quadro 6:10 apresenta-se a área de
afetação de cada Classe de vegetação e habitats, pela instalação das diferentes infraestruturas
previstas.

Da análise deste quadro verifica-se que a área de habitats naturais afetada totaliza cerca de 1,4
hectares (habitats confirmados: 0,2 ha, habitats potenciais: 1,2 ha). A remoção do coberto vegetal irá
afetar cerca de 2,8 hectares num total de 147,7 hectares, que constituem a propriedade da Camacha,
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o que representa uma afetação em cerca de 1,9 % da propriedade. A grande maioria das intervenções,
apesar de afetar a vegetação, não irá implicar a impermeabilização dos solos. Ocorrendo
impermeabilização em apenas 0,51 hectares dos quais 0,16 ha estão ocupados por habitats naturais.
As áreas de impermeabilização correspondem às áreas associadas a edifícios novos a construir, aos
abrigos dos animais e à charca de abeberamento (Quadro 6:10). Considera-se assim que a afetação
da vegetação é muito pouco expressiva.

No que diz respeito à afetação de flora RELAPE, na área do Parque Zoológico está previsto o abate de
10 quercíneas (maioritariamente azinheiras, eventualmente também sobreiros4), das 3286 identificadas
na propriedade (3177 na área da Fase 2), o que representa uma afetação de 0,3 % das quercíneas em
presença. As áreas ocupadas por povoamentos de quercíneas (Montado + azinhal) totalizam 83,97
hectares da propriedade, sendo a densidade média de 39 árvores/hectare. Assim, estima-se a afetação
de uma área de povoamento equivalente a 0,26 hectares.

Tal como referido anteriormente, o abate de sobreiros e azinheiras em povoamentos, carece de
autorização do Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas e implica a
compensação através da beneficiação de áreas preexistentes, a efetuar-se em prédios rústicos
pertencentes à entidade proponente, com condições edafoclimáticas adequadas à espécie e abranger
uma área nunca inferior à afetada pelo corte ou arranque multiplicada de um fator de 1,25 (DecretoLei n.º 169/2001, de 25 de maio). O mesmo diploma estabelece ainda, no artigo 2º, que não são
permitidas conversões em povoamento de sobreiro e azinheira, exceto se as “conversões que visem a
realização de:
a) Empreendimentos de imprescindível utilidade pública;
b) Empreendimentos agrícolas com relevante e sustentável interesse para a economia local, com as
condicionantes constantes no n.º 6 do artigo 3.º e no artigo 6.º;
c) Alteração do regime referido no artigo 10.º do presente diploma.”

Considera-se ainda assim, que o abate de azinheiras é pouco expressivo, tendo em consideração a
dimensão da propriedade, disponibilidade de árvores e a abundância de áreas com azinheiras em
regeneração, mas que deverá ainda assim ser compensado, de acordo com o previsto no diploma
acima referido. Importa referir que o Projeto de de Arquitetura Paisagista no âmbito do projeto do
Africa Safari Park - Parque Zoológico e Estabelecimento Hoteleiro, prevê a plantação de 114 novos

4

O levantamento topográfico apenas identifica a presença de azinheiras, contudo nos levantamentos de ecologia também se verificou a presença

pontual de sobreiros.
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exemplares de azinheiras. Esta ação, não só cobre largamente o valor de compensação legalmente
exigido, como aumenta a densidade do povoamento.

O tamujo, encontra-se associado às áreas de ocorrência do habitat 92D0. A maior parte da área
ocupada por este habitat, fica salvaguardada pela vedação de proteção à ribeira de Oeiras. Prevê-se,
ainda assim uma potencial afetação de 0,03 ha deste habitat. Esta afetação está sobretudo relacionada
com a rede de caminhos, correspondendo estes a caminhos existentes, cuja intervenção prevista no
presente projeto, inclui apenas a sua regularização, não havendo lugar a alargamento ou
impermeabilização do terreno, podendo o seu traçado, se necessário, ser ajustado para evitar esta
afetação, pelo que a afetação do habitat nestas áreas deverá ser nula ou marginal.

Face ao exposto este impacte caracteriza-se com sendo negativo, direto, local, certo, permanente,
imediato, reversível, não minimizável, de magnitude reduzida e pouco significativo.
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Quadro 6:10 – Afetação das classes de Vegetação e Habitats presentes na Herdade da Camacha, pelas diferentes infraestruturas previstas e respetiva
representatividade

AREA DE
ESTUDO

ÁREAS DE AFETAÇÃO (HECTARES)

(HECTARES)
CLASSE DE

SUB-CLASSE

VEGETAÇÃO

COM IMPERMEABILIZAÇÃO
HERDADE
EDIFÍCIOS

Montado (6310)
Montado

Azinhal

Vegetação Ripícola

Montado misto (6310 potencial)

8.34

CHARCA DE

ABRIGOS

ABEBERAMENTO ANIMAIS

0.017

0.008

1

SEM
IMPERMEABILIZAÇÃO

CAMINHOS

0.11

VEDAÇÕES
FELINOS
0.01

0.053

AFETAÇÃO TOTAL

ÁREA

%

0.145

1.74%

0.053

5.30%

Montado + Matos (6310 potencial)

49.7

0.044

0.056

0.434

0.06

0.594

1.20%

Montado sem subcoberto (6310 potencial)

13.1

0.018

0.012

0.361

0.11

0.501

3.82%

Azinhal com regeneração (9340 potencial)

11.83

0.003

0.013

0.01

0.026

0.22%

Freixial + Tamujal (92D0)

0.13

0

0.00%

Freixial + Tamujal + Loendral (92D0)

0.53

0

0.00%

Freixial + Tamujal + Loendral + Juncal (92D0)

0.58

0

0.00%

Loendral + Silvado (92D0)

0.25

0.002

0.80%

Silvado + Loendral (92D0)

0.64

0.022

3.44%

Silvado + Loendral + Juncal (92D0)

0.26

0

0.00%

Tamujal + Juncal + Comunidades higrófilas

3.3

0.009

0.27%

0

0.00%

0.002
0.02

0.009

0.002

(92D0)
Tamujal + Loendral (92D0)

0.34
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Tamujal + Loendral + Silvado (92D0)

0.84

0

0.00%

Matos

0.56

0

0.00%

Matos + Juncal

0.16

0

0.00%

Matos + Prados

1.99

0.004

0.20%

Matos com azinheiras dispersas

20.16

0.002

Prados

26.66

0.12

Prados + Matos

2.24

Arrelvados vivazes

Arrelvados vivazes

Plano de água
Horta

Matos

Prados

0.003

0.38

0.015

0.4

1.98%

0.007

0.53

0.03

0.717

2.69%

0.01

0.04

0.01

0.06

2.68%

0.35

0

0.00%

Plano de água

0.62

0

0.00%

Horta

3.28

0.082

2.50%

0.164

20.50%

2.78

1.88%

Áreas artificializadas Áreas artificializadas
TOTAL

0.004

0.03

0.002

0.8

0.14

147.67

0.34

0.08

0.024
0.03

0.13

2.03

0.25
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Perturbação decorrente da circulação de pessoas, máquinas e veículos

Este impacte resulta do aumento de situações de pisoteio, colheita de exemplares e risco de incêndio,
associados ao aumento de circulação de pessoas, máquinas e viaturas associadas à fase de construção.
Este impacte caracteriza-se com como negativo, direto, local, provável, temporário, imediato,
reversível, minimizável, de magnitude reduzida, e pouco significativo.

Na perspetiva dos impactes cumulativos, ou seja, tendo em consideração a afetação sobre a
vegetação também resultante da instalação da fase 1 (Estabelecimento Hoteleiro), verifica-se um
acréscimo na remoção do coberto vegetal de 2,10 hectares, destes 1,41 serão impermeabilizados. Ao
nível dos habitats naturais prevê-se a afetação de 0,46 hectares, dos quais 0,1 confirmados e os
restantes 0,36 potenciais. Assim, do ponto de vista cumulativo, verifica-se uma afetação total 4,9
hectares, o que corresponde a 3,3 % da área da propriedade. Os impactes cumulativos consideram-se
negativos, mas ainda assim pouco significativos.

6.7.1.2 Fauna e Biótopos

Os principais impactes sobre a fauna durante a fase de construção decorrem de atividades que
provocam perturbação, afugentamento, mortalidade e perda e fragmentação de biótopos.



Perda de biótopos na área de implantação das infraestruturas

Este impacte implica a remoção da vegetação e consequente perda de biótopos disponíveis. As áreas
afetadas por este impacte são relativamente reduzidas face à dimensão da propriedade, pelo que este
impacte se caracteriza como sendo negativo, direto, local, certo, permanente, imediato, reversível,
não minimizável, de magnitude reduzida, e pouco significativo.



Perturbação e mortalidade decorrente da circulação de pessoas, máquinas e veículos

O aumento de circulação de pessoas, máquinas e viaturas associadas à fase de construção poderá
provocar a perturbação e afugentamento das comunidades faunísticas em presença. Para as
espécies/indivíduos com reduzida mobilidade (herpetofauna, pequenos mamíferos, ou crias nos
ninhos) poderão ainda verificar-se situações de mortalidade por atropelamento ou esmagamento.
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Tendo em consideração a diversidade e valor ecológico das comunidades faunísticas elencadas,
considera-se que este impacte será negativo, direto, local, certo, temporário, imediato, reversível
(para as situações de perturbação) ou irreversível (para as situações de mortalidade), minimizável, de
magnitude reduzida e pouco significativo a significativo (caso afete indivíduos de espécies
ameaçadas ou protegidas).

Perturbação e mortalidade decorrente da instalação de infraestruturas

A requalificação de edifícios em ruínas para a instalação de infraestruturas associadas ao Parque
Zoológico, poderá resultar na perturbação, ou mesmo mortalidade de alguns animais. Estas ruínas são
habitualmente ocupadas por diversas espécies faunísticas como locais de refúgio. O Projeto prevê a
requalificação de alguns dos edifícios que se encontram em ruínas para a instalação do Centro
Interpretativo ou de abrigos para animais. No caso do Centro Interpretativo, este será instalado no
edifício principal da herdade (monte da Camacha). Este, como referido encontra em ruínas, contudo,
verificou-se a ocupação na chaminé deste edifício de coruja-das-torres (Tyto alba). A realização de
intervenções neste edifício, nomeadamente de restauro da chaminé, poderá implicar a perturbação
destes animais, ou mesmo a sua morte, caso não sejam tomadas medidas para prevenir esta afetação.

Este impacte será negativo, direto, local, certo, temporário, imediato, reversível (para as situações
de perturbação) ou irreversível (para as situações de mortalidade), minimizável, de magnitude
reduzida e pouco significativo.



Fragmentação de biótopos

A instalação de vedações no limite de toda a propriedade, algumas destas eletrificadas, limita o acesso
de alguns grupos/espécies faunísticas ao seu interior, provocando uma fragmentação dos biótopos
disponíveis. Por outro lado, no interior da propriedade, a instalação de acessos, vedações e outras
infraestruturas, irão criar uma compartimentação do espaço que resultará num aumento da
fragmentação de biótopos. Entre as espécies que poderão ser mais afetadas por este impacte
salientam-se os mamíferos de médio e grande porte, como o lince-ibérico, o veado, ou o javali. Tendo
em consideração que este efeito se prolonga para a fase de exploração este impacte caracteriza-se
como sendo negativo, direto, local, certo, permanente, imediato, reversível, não minimizável, de
magnitude moderada e significativo.
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No que diz respeito aos impactes cumulativos, prevê-se que com a instalação da fase 1 também
sejam desenvolvidas atividades que provoquem perturbação, afugentamento, mortalidade e perda e
fragmentação de biótopos. Contudo, em termos de faseamento esta decorrerá num período diferente
da instalação da fase 2. Até porque, como foi referido na descrição de projeto, a unidade hoteleira,
encontra-se já em fase de construção. Assim, prevê-se que haja lugar a dois períodos de perturbação,
que podem ser, contínuos, ou espaçados no tempo, dependendo do momento em que seja dado
início à instalação da fase 2. Neste contexto, prevê-se um ligeiro agravamento dos impactes acima
descritos, mas pouco significativo.

6.7.2

Fase de Exploração

6.7.2.1 Flora e Vegetação



Pressão sobre o coberto vegetal

Tendo em consideração que na área do projeto foram identificados habitats naturais (Anexo I-B do
Decreto-Lei nº 49/2005), nomeadamente o 6310 - Montados de Quercus spp. de folha perene, o 9340
- Florestas de Quercus ilex e Quercus rotundifólia e o 92D0 - Galerias e matos ribeirinhos meridionais
(Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae), prevê-se que o pastoreio nas parcelas onde estes
habitats estão presentes podem conduzir à degradação do seu estado de conservação.

O Projeto prevê a instalação de uma vedação, a cerca de 20 metros de distância da ribeira de Oeiras,
que permitirá a salvaguarda da maioria das áreas de habitat 92D0 identificadas na área de estudo. O
encabeçamento de animais previsto para a área de herbívoros é de 0,37 CN/Ha, este valor enquadrase abaixo do máximo estabelecido pela Portaria 338-A/2016 para “beneficiários do apoio «Manutenção
de rotação de sequeiro cereal -pousio» no «AZ5 Outras Áreas Estepárias»” da Rede natura 2000, que fixa
esse valor em 0,6 CN/ha, e encontra-se também abaixo do máximo estabelecido pelo ICNF (04 CN/ha),
no seu parecer ao presente projeto (Ofício n.º 33772/2018/DCNF-ALT/DAAF, de 15/06/2018).

Neste contexto, e para as áreas de montado a pressão exercida pelo pastoreio, não deverá pôr em
risco a manutenção deste tipo de exploração agro-silvo-pastoril, pois por um lado enquadra-se num
pastoreio de tipo extensivo, e por outro porque a alimentação dos herbívoros será maioritariamente

5

AZ – apoios zonais
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fornecida pela exploração, prevendo-se uma pressão baixa sobre o pasto.

Assim, o habitat que poderá ser mais afetado é o Azinhal (9340), prevendo-se, no entanto, o
estabelecimento de áreas cercadas nas zonas de regeneração de quercíneas, aspeto que poderá
minimizar esta afetação. Face ao exposto este impacte caracteriza-se como sendo negativo, direto,
local, certo, permanente, de médio prazo, reversível, minimizável, de moderada magnitude e
pouco significativos.

No que diz respeito aos impactes cumulativos uma vez que a área associada à unidade hoteleira
estará totalmente vedada, e que o acesso ao Parque Zoológico só será feito no âmbito da exploração
deste, considera-se pouco provável um aumento de pressão sobre a vegetação resultante da
exploração da referida unidade. Pelo que não se prevê impactes cumulativos expressivos.

6.7.2.2 Fauna e Biótopos



Fragmentação de biótopos

Como foi referido na fase de construção, a presença de vedações a limitar a totalidade da propriedade,
irá provocar a redução do acesso de alguns grupos faunísticos ao seu interior, provocando uma
fragmentação dos biótopos disponíveis. Em contrapartida, estas vedações irão também impedir a fuga
dos animais do parque zoológico para o exterior, aspeto que se considera positivo, nesta fase, ainda
que nenhuma das espécies prevista para o parque, tenha carácter invasor.

No que diz respeito aos felinos (para além das questões de segurança pública, que não são alvo deste
descritor, mas que são seguramente importantes), as vedações - com 3 metros de altura - em pescoço
de cavalo de ambos os lados e eletrificadas do lado interior, garantem a redução do risco de fuga a
um nível aceitável. Este aspeto considera-se importante para que não seja posta em risco a população
de lince-ibérico estabelecida na envolvente.

Assim, ainda que o impacte resultante da fragmentação seja considerado negativo, este é atenuado,
pela importância de salvaguardar as populações de lince-ibérico, bem como das suas presas, ou de
outras espécies que pudessem ser prejudicadas pela fuga de animais do parque zoológico. Assim, este
impacte caracteriza-se com negativo, direto, local, certo, permanente, imediato, reversível, não
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minimizável, de magnitude moderada e pouco significativo.



Risco de introdução de parasitas e outros agentes patogénicos exóticos

Com exceção do lince-ibérico, espécie cuja ocorrência também está prevista no Parque Zoológico
(para albergar animais que não possam ser libertados no âmbito do programa de reintrodução desta
espécie, caso o ICNF assim entenda), todas as espécies previstas serão exóticas (ou seja, não nativas do
território de Portugal Continental).

Assim, existe o risco de os animais que sejam incluídos na coleção do parque apresentarem doenças
ou serem vetores de organismos patogénicos exóticos. Nessa situação existe ainda o risco de
disseminação de parasitas e agentes patogénicos exóticos. Este risco poderá, no entanto, ser
controlado, caso haja um bom conhecimento da proveniência dos animais, bem como da sua história
clínica, e sejam tomadas medidas de salvaguarda deste risco. Tais como a sujeição de todos os animais
a um exame clínico completo, com recolha de amostras para despiste de parasitas e infeções, e a
aplicação de um regime de quarentena, previamente à libertação dos animais nos cercados respetivos.

Assim, este impacte caracteriza-se como sendo negativo, indireto, regional, improvável,
permanente, de médio prazo, reversível, minimizável, de magnitude moderada, e pouco
significativo.

Relativamente aos impactes cumulativos associados à presença e funcionamento do estabelecimento
hoteleiro, tendo em consideração que este se encontra integralmente envolvido pelo Parque
Zoológico, considera-se pouco provável que a sua exploração gere impactes significativos sobre a
fauna e biótopos, tanto mais que a área associada a este estabelecimento encontra-se totalmente
vedada. O Parque Zoológico, funcionará assim como uma área tampão entre o estabelecimento
hoteleiro e as áreas naturais envolventes à propriedade. Pelo que não se consideram prováveis
impactes cumulativos negativos expressivos.

6.8 QUALIDADE

DA

ÁGUA
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6.8.1

Fase de construção

De uma forma geral os principais impactes na qualidade das águas durante a fase de construção do
Projeto poderão resultar, essencialmente, das seguintes atividades:


Operação do estaleiro;



Desmatação e movimentação de terras associada à construção da Charca, construção dos
edifícios, implantação das ETAR e fossas sépticas compactas, reservatórios, instalação de redes e
execução de acessos;



Construção dos edifícios, reservatórios e acessos (operações de construção envolvendo a
utilização de betão pronto, execução e aplicação de argamassas, manuseamento e aplicação de
tintas, resinas, mastiques);



Operação da maquinaria em geral para a execução da obra envolvendo o manuseamento de
combustíveis e eventualmente massas e óleos lubrificantes.

As atividades de estaleiro, envolvendo designadamente a armazenagem e o manuseamento de
substâncias perigosas (combustíveis, óleos lubrificantes, solventes, etc.), a produção e manuseamento
de resíduos, a lavagem de viaturas, eventuais operações de manutenção de máquinas, apresentam
potencial para a contaminação das águas superficiais e subterrâneas com hidrocarbonetos, metais
pesados e sólidos em suspensão se não forem implementadas medidas de minimização/gestão
adequadas (ver Capítulo 7). Ainda ao nível dos estaleiros serão geradas águas residuais domésticas
produzidas em instalações sanitárias temporárias que deverão ser devidamente geridas (ver Capítulo
7) para não originarem impactes negativos na qualidade das águas.

Durante a fase de construção, as eventuais situações de emergência ambiental, associadas ao derrame
acidental de substâncias perigosas para o solo (gasóleo, gasolina, óleo hidráulico, óleos lubrificantes)
podem ser originadas acidentalmente, sem envolver erro humano, como por exemplo a rutura de um
tubo hidráulico de uma máquina escavadora, ou envolvendo erros/negligência humana, como por
exemplo o deficiente manuseamento de substâncias perigosas.

Um derrame de substâncias perigosas que se infiltre no solo e seja suscetível de contaminar o aquífero
poderá constituir um impacte negativo significativo se não for devidamente controlado, com uma
escala temporal que não se cinge apenas à duração da obra mas poderá permanecer após a sua
conclusão. A importância e extensão do potencial impacte depende em grande medida da magnitude
do potencial derrame.
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A implementação de um Plano de Emergência Ambiental em fase de obra é assim de grande
importância no sentido de assegurar por um lado o cumprimento de medidas preventivas da
ocorrência de derrames e por outro lado assegurar o correto controle d e um eventual derrame e a
gestão dos resíduos gerados pela remoção dos solos que eventualmente tenham sido contaminados.

A construção dos edifícios irá utilizar quantidades importantes de betão pronto e argamassas de
cimento, bem como tintas, mástiques, colas, etc.. As operações de betonagem, a preparação de
argamassas e a sua aplicação e a aplicação de tintas constituem operações suscetíveis de provocar
impactes na qualidade das águas de drenagem superficial e águas subterrâneas se não forem tidos os
cuidados necessário, designadamente a recolha dos resíduos produzidos e os cuidados necessários na
manipulação dos materiais (betão, argamassas preparadas no local, cimento, tinta) de modo a evitar o
seu derrame ou proceder à sua recolha no caso de se verificar a ocorrência de derrames que possam
ser arrastados pelas águas pluviais e/ou contaminar as águas subterrâneas (ver Capítulo 7).

A vulnerabilidade /permeabilidade das formações geológicas é um fator que determina a maior ou
menor sensibilidade dos aquíferos à contaminação. A informação disponível (e apresentada no
Capitulo 5) diz respeito à carta da Vulnerabilidade da Região Hidrográfica do Guadiana, classificada de
acordo com os índices EPNA e DRASTIC, verificando-se que a área de implantação do Projeto
apresenta vulnerabilidade à poluição baixa.

Os potenciais impactes sobre a qualidade da água associados ao derrame acidental ou negligente de
substâncias perigosas foram classificados como negativos, diretos, locais, pouco prováveis,
temporários, com potenciais efeitos de longo prazo, reversíveis no curto prazo e minimizáveis, de
magnitude variável e pouco significativos se adotadas medidas de minimização e preventivas
adequadas.

Considera-se que a seleção adequada do local de estaleiro e a adoção de um conjunto de medidas de
minimização de caráter preventivo (relacionadas com a armazenagem e manuseamento de
substâncias perigosas, operações de manutenção de máquinas que não possam deixar de ser
efetuadas no estaleiro e manuseamento e armazenagem de resíduos) permitirá, em grande medida,
prevenir a ocorrência de impactes negativos significativos. Como referido, no Capítulo 7 propõe-se a
implementação de um Plano de Emergência Ambiental, no âmbito do Acompanhamento Ambiental da
obra, que permitirá, em grande medida, prevenir a ocorrência de impactes negativos significativos.
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Considera-se que este conjunto de medidas será relevante para minimizar os impactes atrás
identificados.

Os trabalhos de desmatação e movimentação de terras terão como consequência a exposição dos
solos aos fatores erosivos, resultando num aumento potencial do caudal sólido transportado pelas
águas pluviais e no consequente acréscimo da concentração de sólidos em suspensão nas águas de
drenagem superficial, sobretudo em condições de elevada precipitação.

O eventual aumento da concentração de sólidos em suspensão nas águas superficiais constitui um
potencial impacte negativo na qualidade das águas, direto, local, provável, temporário, imediato,
reversível, e parcialmente minimizável, de magnitude reduzida, e pouco significativo se adotadas
as medidas de minimização recomendadas.

A ribeira de Oeiras constitui uma zona protegida (classificada como águas piscícolas e SIC do
Guadiana) com sensibilidade elevada pelo que os potenciais impactes identificados, associados à
potencial degradação da sua qualidade, poderão assumir importância elevada se não for assegurado
o cumprimento estrito das medidas de minimização e de gestão ambiental recomendadas.

No Capítulo 7 são recomendadas medidas de minimização de impactes na qualidade da água durante
a fase de construção que, sendo implementadas permitirão considerar que não se verificarão impactes
negativos significativos.

6.8.2

Fase de exploração

Na fase de exploração do Parque Zoológico as atividades que apresentam potencial para
contaminação das águas superficiais e subterrâneas prendem-se, essencialmente, com:


Os dejetos dos animais (herbívoros e carnívoros) nas áreas que lhes estão destinadas



A produção de águas residuais domésticas tratadas em duas ETAR compactas (ETAR bipartida
e ETAR do Centro Interpretativo) e correspondente descarga no solo e reutilização para rega.



A produção de águas residuais domésticas que serão armazenadas na fossa sética estanque
da Portaria, que serão recolhidas e enviadas para tratamento em ETAR da Águas Públicas do
Alentejo
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A produção de águas residuais de origem animal que serão armazenadas em duas fossa
séticas estanques, uma na Quarentena e outra na Clinica Veterinária.

6.8.2.1 Avaliação de Impactes associados aos dejetos dos animais

A presença dos animais no Parque Zoológico será responsável pela produção de dejetos e a sua
acumulação no solo.

Em relação aos Herbívoros, e tendo em conta as espécies previstas e suas características, o Projeto
prevê a produção de cerca 52 kg de dejetos por dia.

Na área envolvente das 2 albufeiras/charcas existentes e da charca prevista, que serão utilizadas pelos
animais para abeberamento, o Projeto prevê a recolha dos dejetos no sentido de minimizar a afetação
da qualidade das suas águas. Para tal está previsto que apenas esteja disponível para abeberamento
uma única charca de cada vez, ficando as restantes duas charcas vedadas ao acesso dos animais, para
possibilitar os trabalhos de recolha dos dejetos e a regeneração de vegetação eventualmente afetada
pelo pisoteio. Estes dejetos dos herbívoros recolhidos junto das charcas serão colocados numa área
específica para a produção de composto.

Em relação aos Carnívoros, está prevista a recolha periódica de todos os dejetos produzidos,
juntamente com os ossos sobrantes da alimentação dos animais, os quais serão devidamente
ensacados e tratados como resíduo para posterior envio a empresa de gestão de resíduos
devidamente licenciada.

Excluindo a área envolvente das charcas, em que se procederá à recolha dos dejetos, na restante área
do Parque os dejetos dos herbívoros permanecerão no solo, podendo constituir uma potencial fonte
de contaminação das águas superficiais e ou subterrâneas com compostos azotados e fosfatados
(poluição difusa).

O principal problema associado com os compostos fosfatados (compostos de fósforo) prende-se com
o potencial para a criação de condições de eutrofização nas águas superficiais, potenciadas pelo
enriquecimento das águas em fósforo. A eutrofização das águas é definida como o crescimento
acelerado de algas, cianobactérias e formas superiores de plantas aquáticas como resultado do
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enriquecimento do meio aquático com nutrientes, sobretudo compostos de azoto e/ou fósforo,
perturbando o equilíbrio biológico e a qualidade das águas em causa.

O fósforo total (P_total) constitui um dos principais nutrientes responsáveis pela eutrofização de
massas de água sendo inclusivamente um dos parâmetros de qualidade da água frequentemente
utilizados para a classificação do estado trófico de massas de água. Em 2002 o INAG definiu um
critério de avaliação do estado trófico de massas de água, baseado em três parâmetros: Fósforo total
(P), percentagem de saturação em Oxigénio Dissolvido (OD)) e clorofila a (Cla).

Parâmetros

Oligotrófico Mesotrófico Eutrófico

Fósforo total (g P/l)

< 10,0

10,0 – 35,0

> 35,0

Clorofila a (g/m3)

< 2,5

2,5 – 10,0

> 10,0

Oxigénio Dissolvido (% saturação)

-

-

< 40,0

Comportamento do Fósforo no solo

O fósforo total no solo pode encontrar-se na forma inorgânica e na forma orgânica e encontrar-se na
forma particulada ou dissolvida:


O fósforo na forma dissolvida encontra-se geralmente em pequenas quantidades no solo
encontrando-se a maior parte do fósforo retido na fase sólida do solo (adsorvido e/ou
precipitado em formas minerais).



O fósforo, na sua forma orgânica presente nos dejetos dos animais sofre um processo de
mineralização de que depende da tempreratura, e humidade do solo. O processo de
mineralização levado a cabo pelos microrganismos heterotróficos presentes no solo degrada
as formas de fósforo orgânico em formas inorgânicas solúveis, como os ortofosfatos. a forma
de fósforo absorvida pelas plantas, preferencialmente o ortofosfato primário - H2PO4-.

Após a mineralização do fósforo orgânico, contribuem para as perdas do fósforo na solução do solo (i)
a sua utilização pelas plantas e microrganismos do solo, (ii) a sua conversão em formas menos solúveis
da fase sólida do solo e (iii) o seu arrastamento, nas partículas do solo, através das águas de
escoamento superficial em solos sujeitos a erosão hídrica.
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A reposição destas perdas na solução do solo pode ocorrer através da meteorização de minerais do
solo, da mineralização de compostos orgânicos de fósforo (dejetos dos animais e de origem vegetal),
da transferência de fósforo retido na fase sólida do solo (adsorvido e/ou precipitado em formas
minerais) e eventualmente da incorporação de fertilizantes fosfatados.

O fósforo, nomeadamente nas formas mais solúveis, pode ser facilmente retido na fase sólida do solo.
Este fenómeno, designado de retenção ou “fixação”, tanto ocorre em solos ácidos como em solos
alcalinos, pelo que se considera que o fósforo é pouco móvel no solo. Os solos que apresentam
capacidade mais elevada de retenção das formas mais solúveis do fósforo são os que contêm maiores
teores de argila, teores elevados de carbonatos de cálcio (solos alcalinos) e em que a composição da
fração argila inclui minerais como a caulinite (solos ácidos) e óxidos hidratados de alumínio e de ferro,
cristalinos ou amorfos.

Dada a reduzida mobilidade do fósforo ao longo do perfil do solo, a ocorrência de fenómenos de
erosão hídrica, envolvendo o destacamento e o transporte de partículas de solo pelas águas de
escoamento superficial, constitui a principal movimentação do fósforo para as águas superficiais,
podendo ficar retido nos sedimentos ou dissolvido na água. A perda de solo provocada pelo vento
origina, também, o arrastamento de partículas de solo contendo fósforo.

Apesar de ter importância secundária, em relação ao arrastamento por escoamento superficial, a
lixiviação do fósforo nas águas de percolação pode ocorrer em solos de textura grosseira, quando
existem níveis elevados do nutriente no solo, em períodos de elevada pluviosidade o que não é a
situação presentemente em análise.

Comportamento do Azoto no solo

O azoto no solo ocorre nas formas orgânica e inorgânica. As formas inorgânicas incluem o azoto
amoniacal (NH4+), o nitrito (NO2-) e o nitrato (NO3-):


O azoto orgânico, uma vez presente no solo (exemplo dejetos animais) fica sujeito a um
conjunto

de

sucessivas

transformações

(aminização,

amonificação,

nitrificação

e/ou

imobilização) realizadas por diversos microrganismos. As três primeiras transformações, que
globalmente se designam por mineralização do azoto, têm como resultado final a conversão
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do azoto orgânico em azoto amoniacal que é depois convertido em nitrato ou assimilado
pelos microrganismos do solo (imobilização).


O azoto orgânico no solo não está imediatamente disponível para as plantas que só podem
absorve-lo depois de mineralizado. Antes disso é fortemente retido no solo e não se perde
por lixiviação. Todavia, pode perder -se por erosão hídrica do solo, por arrastamento das
partículas de limo ou argila a que se encontra associado.

Através de vários mecanismos, em especial por desnitrificação, podem verificar-se perdas de azoto na
forma de óxidos de azoto ou azoto molecular e por volatilização, sob a forma de amoníaco.

Os nitratos são sais extremamente solúveis em água e o ião nitrato, que os constitui, não é suscetível
de ser retido, na maioria dos solos, em consequência do seu fraco poder de adsorção (retenção) no
complexo coloidal do solo (argila e húmus sobretudo) e por não formar compostos insolúveis. Daí a
grande mobilidade de que é dotado e, por isso, as grandes perdas a que está sujeito, sendo facilmente
arrastado para as camadas mais profundas do solo pelas águas de escoamento superficial e pelas
águas de percolação.

Os nitratos poderão ser, assim, perdidos para as águas superficiais e subterrâneas, originando
progressivamente a sua poluição (por concentração excessiva do ião). Quando os níveis de nitratos
são superiores a 50 mg NO3-/L, a água torna -se imprópria para o consumo humano. É de referir,
ainda, que níveis elevados de nitratos nas águas subterrâneas podem, também, potenciar a emissão de
gases (óxidos de azoto) poluentes para a atmosfera.

Contrariamente ao que acontece com o azoto nítrico, o azoto amoniacal, sob a forma de ião amónio, é
facilmente retido no complexo de adsorção do solo e, por isso, não fica tão sujeito às perdas por
lixiviação através das águas de percolação. No entanto, em solos de textura ligeira, pode ser perdido
por lixiviação embora a uma velocidade e em quantidades muito inferiores às dos nitratos. O ião
amónio pode também ser absorvido diretamente pelas plantas, pelo que raramente se acumula nos
solos.

Avaliação de Impactes

A composição dos dejetos animais (fezes e urinas) é bastante variável dependendo, entre outros
fatores, da espécie, da alimentação e da idade dos animais.
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Sitters et al, 2017 apresenta valores médios do teor de fósforo e azoto em fezes de diversos animais
da savana Africana. No quadro seguinte apresentam-se valores para alguns dos animais referidos em
Sitters et al, 2017. No quadro apresenta-se, ainda, a título de exemplo um valor do teor de azoto e
fósforo em fezes de bovinos.

Quadro 6:11 – Teores de azoto e fósforo nas fezes de herbívoros da savana Africana (percentagem do peso
seco)
Espécie

Azoto total

Animal

(%)

Elande

Carbono total (%)

Fósforo total (%)

C:N

C:P

N:P

2,08

42,27

0,50

20,28

84,29

4,16

Elande

1,81

41,81

0,39

23,14

106,85

4,62

Elande

1,99

37,94

0,44

19,02

85,90

4,52

Girafa

2,94

46,61

0,55

15,88

84,16

5,30

Girafa

2,93

45,93

0,42

15,68

109,42

6,98

Girafa

2,38

43,91

0,39

18,43

111,48

6,05

Girafa

2,07

36,45

0,48

17,63

75,61

4,29

Girafa

2,31

44,27

0,39

19,19

112,84

5,88

Zebra

1,63

30,22

0,35

18,56

85,93

4,63

Zebra

1,47

28,41

0,41

19,27

68,90

3,58

Zebra

0,72

35,85

0,32

50,02

112,73

2,25

Zebra

1,04

33,81

0,28

32,40

119,40

3,68

Zebra

0,86

36,36

0,34

42,09

107,15

2,55

Zebra

1,03

36,45

0,28

35,41

131,82

3,72

Kudu

2,14

39,58

0,57

18,46

68,85

3,73

Kudu

2,59

44,73

0,51

17,30

86,97

5,03

Kudu

2,68

45,87

0,53

17,15

85,99

5,02

Bovinos

2,33

-

0,83

-

-

-

Os dados apresentados mostram a variabilidade dos valores em diferentes amostragens para a mesma
espécie evidenciando a diferença existente entre ruminantes e equinos (Zebra).

O azoto é excretado tanto nas fezes como na urina dos animais enquanto o fósforo é excretado quase
exclusivamente nas fezes. O azoto presente na urina torna-se mais facilmente disponível
comparativamente com o azoto presente nas fezes e também se volatiliza mais rapidamente. A
quantidade de azoto excretada na urina para a mesma espécie varia fundamentalmente com a dieta.
Estudos efetuados envolvendo a determinação da quantidade de azoto excretado na urina por animais
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de várias espécies apontam para valores entre 21 e 264 g/dia por animal (média de 90 g/dia)
relativamente aos bovinos e entre 18 e 74 g/dia (média de 49 g/dia) relativamente aos equinos.

Para a avaliação dos potenciais impactes na qualidade da água associados aos dejetos dos animais
previstos para o Parque Zoológico foi estimada a quantidade de fósforo e de azoto gerados na área
do Parque e exportados para a ribeira de Oeiras, e estimada a concentração de fósforo e azoto na
ribeira de Oeiras, tendo-se considerado a seção da ribeira correspondente ao Pego do Linho junto à
propriedade do Parque Zoológico, considerado o local mais suscetível à verificação de fenómenos de
eutrofização. Na figura seguinte mostra-se a área da bacia hidrográfica da ribeira de Oeiras
considerando o Pego do Linho como a seção terminal, e a área do Parque Zoológico cujas águas
pluviais drenam para o referido Pego.

Para a estimativa da carga de N e de P afluente à ribeira de Oeiras com origem nos dejetos animais
após a sua deposição no solo considerou-se a seguinte abordagem metodológica:


Para a estimativa da carga de azoto considerou-se a média dos valores da percentagem de
azoto nas fezes dos animais ruminantes constantes no Quadro 6.8 (2,36%) e a estimativa da
quantidade de fezes produzidas diariamente de 52 kg. A quantidade considerada de azoto
excretado na urina pelos ruminantes foi de 90 g/dia e pelos equinos (Zebras) de 49 g/dia.



Para a estimativa da carga de fósforo considerou-se a média dos valores da percentagem de
fósforo nas fezes dos animais ruminantes constantes no Quadro 6.8 (0,47 %) e a estimativa da
quantidade de fezes produzidas diariamente de 52 kg.



Área da bacia hidrográfica a montante do Pego do Linho: 114,06 km2



Área do Parque Zoológico drenante para a bacia hidrográfica a montante do Pego do Linho:
0,74 km2



Valores de escoamento mensais gerados na bacia hidrográfica do Guadiana (mm)
apresentados no Capítulo 5 – Tomo 2.



A informação disponível relativamente a concentrações de fósforo total e azoto total num
ponto mais próximo do Pego do Linho correspondem às campanhas de monitorização
efetuadas pela SOMINCOR, designadamente no local “3 - Pte da Camacha” (ver Capítulo 5.).
No entanto apenas se dispõe de informação relativamente ao parâmetro azoto total (0,43
mg/l em 2017 e 2018) uma vez que em relação ao fósforo as concentrações se situam abaixo
do limite de deteção do método utilizado (0,05 mg/l).



Considerou-se conservativamente que todos os dejetos animais se localizam na área do
Parque Zoológico que drena para a bacia hidrográfica a montante do Pego do Linho.
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Foram consideradas as taxas de exportação utilizadas no PBRH-RH7 2º Ciclo: 17% para o N e
5% para o P (e.g. Johnes, 1996, Haygarth et al. 2003 e Agostinho e Fernando, 2005 in PGRHRH7, 2016.)
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Figura 6:6 – Área da bacia hidrográfica da ribeira de Oeiras a montante do Pego do Linho
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No quadro seguinte apresentam-se os resultados das estimativas efetuadas das cargas de fósforo e de
azoto afluentes à ribeira de Oeiras associadas aos dejetos animais e das concentrações de fósforo total
e azoto total, no Pego do Linho

Quadro 6:12 – Cargas de fósforo e de azoto afluentes à ribeira de Oeiras e estimativa da concentração de
fósforo total e de azoto total no Pego do Linho

Escoamento ano
médio (mm)
Escoamento ano seco
(mm)
Carga de P exportada
(kg)
Carga de N
exportada (kg)
Concentração P em
ano médio (g/l)
Concentração N em
ano médio (mg/l)
Concentração P em
ano seco (g/l)
Concentração N em
ano seco (mg/l)

OUT

NOV

DEZ

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

8.2

23.2

31.7

36.9

23.9

19.1

9

6.7

2.7

1.2

1.2

2

4.7

5.2

10.2

10.5

8.6

8.6

5.5

1.4

0.9

0.4

0

0.9

7.58

7.33

7.58

7.58

6.84

7.58

7.33

7.58

7.33

7.58

7.58

7.33

140.75 136.21 140.75 140.75 127.13 140.75 136.21 140.75 136.21 140.75 140.75 136.21

0.41

0.14

0.10

0.09

0.13

0.17

0.36

0.50

1.19

2.77

2.77

1.61

0.45

0.44

0.43

0.43

0.44

0.44

0.45

0.46

0.50

0.60

0.60

0.53

0.71

0.62

0.33

0.32

0.35

0.39

0.58

2.37

3.57

8.30

-

3.57

0.47

0.47

0.45

0.45

0.45

0.45

0.46

0.58

0.65

0.95

-

0.23

Os valores estimados de concentração de fósforo inferiores a 10 (g/l), mesmo considerando a
situação de ano seco, permitem perspetivar que não é expectável que os dejetos associados aos
animais do Parque Zoológico possam provocar a eutrofização do Pego do Linho. Os valores de
concentração de azoto estimados evidenciam um acréscimo relativamente aos valores monitorizados
de 0,43 mg/l mas o acréscimo é de reduzida magnitude, não sendo expectável que sejam
ultrapassados as normas de qualidade relativamente aos Nitratos (25 mg/l) ou o VMR estabelecido
para o azoto amoniacal para águas piscícolas (0,2 mg/l).

Não obstante, e tendo em conta que se tratam valores estimados que encerram naturalmente um erro
que é difícil de determinar, associado designadamente à estimativa da carga poluente que depende de
variáveis com uma margem de erro impossível de estimar como por exemplo a quantidade de dejetos
dos animais que serão produzidos, recomenda-se a implementação de um programa de
monitorização da qualidade das águas da ribeira de Oeiras. Pretende-se avaliar o impacte do Parque
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Zoológico na qualidade das águas da ribeira e, em particular, no Pego do Linho e, eventualmente,
implementar medidas de minimização.

Recomenda-se, ainda, um programa de monitorização da qualidade das águas subterrâneas utilizando
para o efeito os poços existentes na propriedade que se localizam na proximidade da ribeira de Oeiras.

No que respeita a medidas preventivas reiteram-se as medidas já previstas no Projeto de colocar
comedouros e bebedouros o mais afastados possível da ribeira e a remoção periódica de dejetos nas
zonas envolventes às charcas e a remoção periódica total de dejetos dos carnívoros. Recomenda-se,
ainda, que a área da prevista compostagem dos dejetos dos herbívoros recolhidos junto às charcas se
localize o mais afastada possível da ribeira, seja devidamente confinada e disponha de cobertura no
sentido de minimizar/evitar escorrências que pudessem contaminar as águas de escoamento
superficial e/ou as águas subterrâneas.

A produção e deposição no solo de dejetos pelos animais do Parque Zoológico constitui assim um
potencial impacte negativo na qualidade das águas, direto, local, provável, permanente,
reversível, e minimizável, sendo de magnitude reduzida, e não significativo devendo para o efeito
serem adotadas as medidas de minimização recomendadas bem como a implementação de um
programa de monitorização da qualidade da água. No Capitulo 7 enumeram-se as medidas de
minimização recomendadas.

6.8.2.2 Avaliação de Impactes associados à produção de águas residuais domésticas

O Projeto do Parque Zoológico prevê a produção de águas residuais domésticas associadas às
instalações sanitárias e cozinhas, presentes quer no Centro Interpretativo quer na área da Clinica
Veterinária, Armazém Alimentar, Edifício de Apoio/Manutenção e Alojamento de Funcionários e
Alojamento de Funcionários/Voluntários.

Tal como referido no Capítulo 4., não existem redes de saneamento na área de implantação do projeto
nem na zona envolvente. A rede disponível mais próxima localiza-se em Semblana. As águas residuais
produzidas serão, assim, encaminhadas para diferentes sistemas de tratamento a implantar junto das
áreas onde se prevê a sua produção.
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As águas residuais domésticas produzidas no Centro Interpretativo serão conduzidas a uma ETAR
compacta a instalar junto do Centro que irá tratar apena as águas residuais aqui produzidas. Nesta
ETAR serão tratados cerca de 660 litros/dia estando prevista a descarga das águas residuais tratadas
no solo através de uma vala de infiltração dimensionada para o efeito tendo em conta o coeficiente de
permeabilidade do solo, tendo sido calculada uma trincheira com 55 m de comprimento. A descrição
mais pormenorizada da ETAR encontra-se no Capítulo 4. do EIA e nas peças desenhadas do Anexo 1.
A montante da ETAR está prevista a instalação de um separador de gorduras, no sentido de assegurar
a remoção de gorduras do efluente com origem no bar do Centro Interpretativo.

Figura 6:7 – ETAR compacta do Centro Interpretativo (corte longitudinal)

O fornecedor da ETAR compacta (Ecodepur) garante que o efluente tratado cumpre com os objetivos
de qualidade estabelecidos no Decreto-Lei nº 236/98 de 1 de Agosto e no Decreto-Lei nº 152/97 de
19 de Junho, desde que assegurada a correta exploração da ETAR.

A rejeição de águas residuais no solo está sujeita ao pedido de utilização dos recursos hídricos nos
termos do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio (Licença de Utilização dos
Recursos Hídricos – Rejeição de Águas Residuais).

A ETAR deverá cumprir com os termos da licença que vier a ser emitida, designadamente no que diz
respeito às condições de descarga do efluente final e o autocontrolo.

Uma vez cumpridas as condições de descarga nos termos da legislação aplicável que vierem a ser
estabelecidas na licença e tendo em conta que a vulnerabilidade à poluição dos aquíferos na área de
estudo é baixa a muito baixa, não é expectável a ocorrência de impactes negativos significativos na
qualidade das águas subterrâneas associados à rejeição de efluentes no solo pela ETAR do centro
Interpretativo.
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Neste sentido conclui-se que a produção e rejeição das águas residuais tratadas na ETAR do Centro
Interpretativo constituirá um impacte negativo na qualidade das águas, direto, local, permanente,
reversível, de magnitude reduzida, e não significativo devendo para o efeito serem cumpridas as
condições da Licença de Utilização dos Recursos Hídricos a ser emitida.

As águas residuais domésticas que serão produzidas na Clinica Veterinária (Z.02), Armazém Alimentar
(Z.03), Manutenção/Apoio (Z.04), Alojamento de Funcionários e Voluntários (Z.05) Alojamento de
Funcionários (Z.10) serão conduzidas a uma outra ETAR compacta (bipartida) a localizar na Área
Técnica localizada a norte destes edifícios de apoio. Para esta ETAR serão também conduzidas as
águas residuais geradas no Estabelecimento Hoteleiro tratando no global cerca de 25 m3/dia de águas
residuais: cerca de 20m3/dia provenientes do Estabelecimento Hoteleiro e 5m3/dia dos referidos
edifícios de apoio do Parque Zoológico.

Tendo em conta que o tratamento das águas residuais é comum ao Parque Zoológico e ao
Estabelecimento Hoteleiro, a avaliação de impactes na qualidade das águas decorrentes da produção
de águas residuais é efetuada na perspectiva dos impactes cumulativos do Projeto do Parque
Zoológico com o Estabelecimento Hoteleiro, não obstante este não integrar o presente EIA.

A ETAR bipartida é composta por dois módulos de tratamento que funcionam em paralelo, tendo-se
optado por esta solução dada a variação da população equivalente entre as épocas baixa e alta. Na
época alta funcionam os dois módulos e na época baixa apenas um módulo. A descrição mais
pormenorizada da ETAR encontra-se no Capítulo 4. do EIA e nas peças desenhadas do Anexo 1.

No Estabelecimento Hoteleiro existirá um separador de gorduras para remoção das gorduras nas
águas residuais provenientes da área de confeção de refeições.

Figura 6:8 – ETAR bipartida (planta)
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Figura 6:9 – ETAR bipartida (corte longitudinal)

As características mínimas estabelecidas para o efluente tratado à saída da ETAR bipartida são as
seguintes, desde que assegurada a correta exploração da ETAR:


CBO5 25 mg/l O2 (70-90 % de remoção)



CQO 125 mg/l O2 (75 % de remoção)



SST 35 mg/l (90 % de remoção)

O projeto prevê a reutilização das águas residuais tratadas nesta ETAR bipartida para rega de espaços
do Parque Zoológico. Não será reutilizada água residual tratada para rega de espaços verdes nas áreas
de permanência de pessoas.

Neste sentido as águas residuais à saída do decantador secundário da ETAR serão submetidas a
tratamento terciário por ultravioletas. O tratamento por ultravioletas tem um efeito germicida,
inativando os microrganismos sem necessidade de adição de qualquer produto químico. A eficácia de
desinfeção deste método situa-se nos 99,9%, garantindo assim qualidade suficiente da água para a
rega no Parque Zoológico. Prevê-se assim, com este tratamento terciário, valores de coliformes fecais
inferiores a 100/100ml e valores de ovos de parasitas inferiores a 1N/l cumprindo assim as normas de
qualidade das águas destinadas à rega nos termos do Decreto-lei 236/98 de 1 de Agosto.

O recente Decreto-Lei n.º 119/2019 de 21 de agosto estabelece o regime jurídico de produção de
água para reutilização (ApR), obtida a partir do tratamento de águas residuais, bem como da sua
utilização, por forma a promover a sua correta utilização e evitar efeitos nocivos para a saúde e para o
ambiente.

Neste diploma são estabelecidas as normas de qualidade de água para reutilização para rega e para
usos urbanos. Em relação às normas de qualidade para rega são definidas classes de rega para
diferentes usos e nível de tratamento adequado em função das várias classes de qualidade da água.
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Tendo em conta que as águas para reutilização serão utilizadas para rega de espaços do Parque
Zoológico, designadamente áreas para pastagem dos animais, é previsível à partida que o projeto de
reutilização de águas residuais no Parque Zoológico se enquadre na classe B:


B - Rega com restrição de acesso (usos urbanos e agrícolas): rega de culturas consumidas em
cru, que crescem acima do solo, e em que a parte consumível não está em direto contacto
com a água; rega de culturas agrícolas destinadas a processamento e de culturas agrícolas não
destinadas ao consumo humano, incluindo culturas destinadas ao consumo animal (produção
de leite ou carne), exceto suínos; rega de jardins com restrição de acesso, incluindo áreas de
lazer e desportivas (e.g. campos de golfe) (tratamento mais avançado que secundário
(desinfeção)).

Nos termos do Decreto-Lei n.º 119/2019 de 21 as normas de qualidade estabelecidas para esta classe
de rega são:

Quadro 6:13 – Normas de qualidade de água para reutilização para rega
Classe de
qualidade

CBO5
(mg/L O2)

SST
(mg/L)

B

≤ 25

≤ 35

Turvação
E. coli
(NTU)
(ufc/100 mL)

≤ 35

Ovos de
parasitas
intestinais
(Nº/L) (1)

Azoto
amoniacal (2)
(mg NH4+/L)

Azoto total
(3)
(mg N/L)

Fósforo
total (3)
(mg P/L)

≤1

10

15

5

(1) Aplicável na rega de culturas agrícolas destinadas ao consumo animal
(2) Parâmetro facultativo. Poderá ser aplicável em alguns projetos de rega para minimização dos riscos de formação de biofilme
e obstrução dos sistemas de rega.

Quadro 6:14 – Normas de qualidade de água para reutilização para rega para proteção das culturas
agrícolas, florestais e solos
Parâmetro

Norma de Qualidade

Unidade

Alumínio

5,0

mg Al/L

Berílio

0,1

mg Be/L

Cobalto

0,05

mg Co/L

Fluoretos

2,0

mg F -/L

Ferro

2,0

mg Fe/L

Lítio

2,5

mg Li/L

Manganês

0,2

mg Mn/L

Molibdénio

0,01

mg Mo/L

Selénio

0,02

mg Se/
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Parâmetro

Norma de Qualidade

Unidade

Vanádio

0,1

mg V/L

SAR
Salinidade

Variável em função da sensibilidade das culturas

Boro

A produção de ApR está sujeita a uma prévia avaliação do risco nos termos do Decreto-Lei n.º
119/2019 de 21 de Agosto. A produção e a utilização de ApR está sujeita à obtenção prévia de licença,
nos termos do Decreto-Lei n.º 119/2019 de 21 de Agosto e do regime do LUA (Regime de
Licenciamento Único de Ambiente). A Agência Portuguesa do Ambiente, I. P. (APA, I. P.), é a entidade
competente para a emissão da licença.

A ETAR Bipartida Z08.1 disporá, ainda, de uma trincheira de infiltração, para eventuais casos de
manutenção/avaria da ETAR, ou nos casos em que não seja possível o seu encaminhamento para
depósito. Prevê-se que esta situação seja pouco recorrente e apenas por um período de tempo
reduzido. De acordo com o dimensionamento efetuado, função da permeabilidade do solo e do
caudal de águas residuais tratado, a trincheira terá um comprimento de 250 metros.

Uma vez cumpridas as condições da Licença de produção de ApR, ao abrigo do Decreto-Lei n.º
119/2019 de 21 de Agosto, não é expetável a ocorrência de impactes negativos significativos na
qualidade das águas subterrâneas e superficiais associadas à utilização de ApR para rega dos espaços
do Parque Zoológico.

Também não é expetável a ocorrência de impactes negativos significativos na qualidade das águas
subterrâneas associados à eventual rejeição de efluentes no solo pela ETAR bipartida tendo em conta
a vulnerabilidade à poluição baixa a muito baixa e a garantia de cumprimento das condições impostas
na Licença de produção de ApR e na Licença de Utilização dos Recursos Hídricos.

Neste sentido, conclui-se que a produção e utilização de ApR nos termos do Decreto-Lei n.º 119/2019
de 21 de Agosto e a produção e rejeição das águas residuais tratadas no solo constituirá um potencial
impacte negativo na qualidade das águas, direto, local, permanente, reversível, de magnitude
reduzida, e não significativo devendo para o efeito serem garantidas as condições das Licenças.
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Na Portaria, devido à distância deste edifício relativamente ao coletor de águas residuais, os efluentes
serão encaminhados para fossa séptica estanque a instalar junto do edifício, As águas residuais
acumuladas serão removidas periodicamente e encaminhadas para tratamento nas ETAR da Águas
Públicas do Alentejo não se prevendo, face às quantidades produzidas (~ uma pessoa), quaisquer
impactes negativos na qualidade das água superficiais ou subterrâneas.

6.8.2.3 Avaliação de Impactes associados à produção de águas residuais de origem animal

Os edifícios da Quarentena e da Clinica Veterinária disporão cada um de uma fossa sética estanque
para onde serão conduzidas as águas residuais produzidas pelos animais em quarentena ou enquanto
permaneçam na Clinica Veterinária.

As águas residuais/lamas acumuladas nas fossas séticas serão removidas periodicamente e
encaminhadas para tratamento por uma empresa gestora de resíduos devidamente licenciada ainda a
definir.

Desde qua assegurado o devido encaminhamento destas águas residuais/lamas para tratamento
por uma empresa gestora de resíduos devidamente licenciada para o efeito, os impactes da
produção de águas residuais de origem animal, sendo de sentido negativo, diretos,
permanentes, reversíveis e de magnitude reduzida, não se afiguram significativos.

6.8.2.4 Avaliação de Impactes associados ao edifício de Manutenção/Apoio e áreas de
estacionamento

O edifício de Manutenção/Apoio (Z.04) destina-se à realização das operações de manutenção e de
apoio ao Parque, designadamente de manutenção de veículos, e é composto por duas oficinas
comunicantes dispondo a oficina com maior área de um fosso de reparação de veículos. Adjacente ao
edifício, está prevista uma área exterior para lavagem de veículos.

O Projeto prevê a instalação de um separador de hidrocarbonetos para tratamento das águas
provenientes da oficina e da área de lavagem de veículos, não dispondo ainda dos detalhes do seu
dimensionamento e tipologia.
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O funcionamento dos separadores de hidrocarbonetos baseia-se na separação de matérias com
densidade diferente da água. As matérias mais pesadas (lamas, areias, etc,) sedimentam no
compartimento de decantação ficando ai retidas. Para a zona de flotação passam apenas a água e as
substancias mais leves do que a água, nomeadamente os hidrocarbonetos que se pretendem separar.
Para assegurar uma maior eficiência de separação, os separadores podem ser dotados de um filtro
coalescente, que retêm as partículas mais pequenas de óleo.

As águas residuais contendo hidrocarbonetos, se não forem devidamente tratadas, poderão dar
origem a impactes negativos significativos na qualidade das águas superficiais e subterrâneas. Neste
sentido, o separador de hidrocarbonetos a instalar deverá ser devidamente dimensionado, devendo
ser de classe 1 de acordo com a norma europeia EN 858-1: 2002 (Sistemas separadores de líquidos
pouco densos (e. g. óleo e gasolina) — Parte 1: Princípios de conceção e dimensionamento,
desempenho e ensaio, marcação e controlo da qualidade) permitindo assegurar o cumprimento do
Decreto-Lei n.º 236/98 de 1 de Agosto. Os óleos minerais provenientes da manutenção do separador
de hidrocarboneto, deverão ser encaminhados/recolhidos por um operador de gestão de resíduos
devidamente licenciado.

A prevista instalação de um separador de hidrocarbonetos, desde que devidamente
dimensionado para tratamento das águas residuais provenientes da área da oficina e da área de
lavagem de viaturas, permitirá assegurar que os impactes negativos na qualidade da água,
diretos, permanentes e reversíveis, não sejam considerados significativos. No Capítulo 7 são
indicadas as medidas de minimização.

Não se prevê a existência de áreas de dimensão relevante destinadas a estacionamento e circulação de
viaturas no interior do Parque Zoológico e no Estabelecimento Hoteleiro. De um modo geral, a queda
de precipitação sobre zonas de estacionamento e vias de circulação interna origina a produção de
águas de escorrência, às quais está, normalmente, associada a presença de poluentes. Tendo em
consideração os reduzidos valores de tráfego estimados, considera-se que o efeito do tráfego na
produção de escorrências contaminadas e poluição das águas será diminuto, podendo este
impacte ser considerado não significativo.
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6.9 QUALIDADE
6.9.1

DO

AR

Abordagem metodológica

A identificação e avaliação dos impactes do Projeto do Parque Zoológico na qualidade do ar teve em
consideração a distinção entre a fase de construção e a fase de exploração.

Durante a fase de construção, a degradação da qualidade do ar é, essencialmente, devida a emissões
de poeiras (partículas em suspensão), características de trabalhos onde estão envolvidas
movimentações de terras em particular em períodos secos do ano. A metodologia adotada consistiu
na identificação das principais atividades suscetíveis de originar emissões de poeiras, na estimativa de
emissões com base nos fatores de emissão USEPA AP-42 (Compilation of Air Pollutant Emission
Factors) e avaliação de impactes tendo em conta a distância relativamente a recetores sensíveis.

Na fase de exploração os potenciais impactes na qualidade do ar estão associados sobretudo ao
tráfego automóvel gerado pelo empreendimento (deslocações dos visitantes do Parque Zoológico). O
empreendimento Africa Safari Park é constituído pelo Parque Zoológico e pelo Estabelecimento
Hoteleiro que funcionarão como um todo. O tráfego gerado é assim indissociável de uma ou outras
componentes do empreendimento. Por este facto a análise efetuada corresponde aos impactes na
qualidade do ar cumulativos do Projeto do Parque Zoológico em análise com o Estabelecimento
Hoteleiro.

A avaliação dos impactes na qualidade do ar na fase de exploração baseou-se em modelação
matemática - modelo gaussiano CALINE-4 (Caltrans, 1989) - tendo-se estimado as concentrações dos
principais poluentes emitidos pelo tráfego automóvel gerado pelo Projeto - NO2 e PM10 – tendo por
base o estudo de tráfego.

6.9.2

Fase de construção

As principais atividades que ocorrerão na fase de construção suscetíveis de gerar impactes negativos
na qualidade do ar são as seguintes:


Instalação e operação do estaleiro, designadamente as descargas de materiais e o
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funcionamento e movimentação de veículos dentro do estaleiro e no acesso à obra;


Desmatação e movimentação de terras para construção da Barragem 3, edifícios e acesso;



Circulação de veículos em áreas não pavimentadas;



Transporte de materiais de/para a obra e de transporte dos resíduos de construção e
demolição do local da obra para destino final adequado, em veículos pesados através de
estradas locais de acesso à obra;

Estas atividades serão responsáveis, grosso modo, pela emissão de poluentes atmosféricos suscetíveis
de originarem degradações da qualidade do ar, nomeadamente no que se refere à emissão de poeiras
(partículas em suspensão) e à emissão de gases de combustão dos motores dos veículos a serem
utilizados na obra.

Emissão de partículas em suspensão (poeiras)

A circulação de veículos pesados em áreas não pavimentadas constitui uma das principais fontes de
emissão de poeiras em frentes de obra.

Tendo em conta a formulação proposta em “Compilation of Air Pollutant Emission Factors (AP-42) –
Unpaved Roads (USEPA, 1995), na sua revisão de 2006, para o cálculo das emissões de partículas
associadas à circulação em vias não pavimentadas, foram calculadas as emissões de partículas
resultantes da circulação de veículos pesados. Foi utilizada a seguinte expressão para a determinação
do fator de emissão (USEPA, 2006):

E  k  s 12

a  W

3   281 , 9
b

onde:
E: fator de emissão em g/km.veículo
s: teor de finos (fração silto-argilosa) na camada de solos superficial (%) (assumiu-se um valor de
10%)
W: peso médio dos veículos pesados (tons)
k, a e b são constantes, dependentes da dimensão específica das partículas:
k: 1,5 (para PM10); 0.15 (para PM2,5)
a: 0,9 (para PM10 e PM2,5)
b: 0,45 (para PM10 e PM2,5)
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Assumindo um peso médio por veículo entre 20 e 40 toneladas, obtêm-se os seguintes fatores de
emissão:


veículo de 20 toneladas:

843 g (PM10)/km.veículo; 84 g (PM2,5)/km.veículo



veículo de 30 toneladas: 1 011 g (PM10)/km.veículo; 101 g (PM2,5)/km.veículo



veículo de 40 toneladas: 1151 g (PM10)/km.veículo.; 115 g (PM2,5)/km.veículo

Estes valores dizem respeito à circulação de veículos em vias não pavimentadas com um reduzido teor
de humidade (em períodos de elevada pluviosidade, estes valores reduzem-se substancialmente,
tornando-se praticamente nulos). A aspersão dos caminhos de circulação com água, nos períodos
secos do ano, permite reduzir em mais de 50% as emissões de partículas, dependendo da quantidade
de água aplicada e da frequência com que é efetuada a aspersão.

A dispersão de partículas na atmosfera depende de processos de natureza essencialmente física como
a advecção e a difusão turbulenta. A deposição gravimétrica (função da dimensão das partículas) e a
deposição por via húmida são fatores limitantes da dispersão de partículas. O transporte de partículas
na atmosfera, função do seu diâmetro e da velocidade média do vento, varia do seguinte modo
(USEPA, 1995b):


Para uma velocidade média do vento típica de 16 km/h as partículas com diâmetros superiores
a 100 μm depositam-se a distâncias da ordem da dezena de metros do local de emissão;



Partículas com diâmetros entre 30 e 100 μm, dependendo da turbulência atmosférica,
depositam-se na primeira centena de metros da origem da sua emissão;



As partículas de dimensão reduzida, PM10 e PM2,5, com velocidades de deposição muito
menores (<0,3 cm/s para PM10 e <0,03 cm/s para PM2,5), são mais suscetíveis de serem
afetadas pela turbulência atmosférica, podendo ser transportadas até distâncias da ordem dos
quilómetros, dependendo essencialmente das condições de dispersão atmosféricas.

Vários estudos apontam para que a magnitude dos impactes na qualidade do ar associados à emissão
de poeiras na vizinhança de áreas de construção (envolvendo a movimentação de terras e a circulação
de viaturas) assuma maior importância até distâncias da ordem dos 100 m da fonte de emissão.
(IAQM, 2016, Holman et al., 2014).

As consequências ambientais da presença de partículas em suspensão dependem da sua dimensão. As
partículas com maior diâmetro causam inconvenientes, nomeadamente deposição na vegetação, em
culturas agrícolas, em construções e bens, ao passo que as partículas com menor diâmetro são mais
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perigosas em termos de saúde pública, já que permanecem nas vias respiratórias das pessoas e
animais, podendo penetrar e ficar retidas nos alvéolos pulmonares.

Considera-se que a granulometria da matéria particulada que vier a ser emitida nas atividades de
mobilização de terras e de construção será maioritariamente superior à fração considerada como
eventualmente inalável (diâmetro inferior a 10 μm). Será expectável que as partículas emitidas durante
a fase de construção apresentem, no geral, uma granulometria elevada, precipitando-se a curtas
distâncias, ficando circunscritas às áreas adjacentes aos locais onde são emitidas, e que não sejam
geralmente tóxicas para o Homem visto serem essencialmente constituídas por substâncias inertes.

De uma forma geral, e tendo em consideração as frações de partículas suscetíveis de virem a ser
emitidas pelas atividades de mobilização de terras e construção dos edifícios, considera-se que os
impactes associados à emissão de partículas far-se-ão sentir com maior ênfase na área de intervenção
propriamente dita, podendo, ainda, ocorrer nas zonas imediatamente envolventes à zona de
construção (até 100m) e junto às principais vias de acesso utilizadas por veículos pesados, sendo a
magnitude das emissões potencialmente mais elevada nos períodos mais secos do ano.

Os principais recetores sensíveis existentes nas imediações da área de intervenção são:


os trabalhadores da obra, que vão estar diariamente mais expostos a estes efeitos;



os residentes nas habitações mais próximas do Monte Horta da Reveza e Dona Maria
localizados a mais de 1 km das áreas de intervenção;



a vegetação existente na zona de intervenção;



os utentes da ER-267

Os ventos predominantes nesta zona sopram maioritariamente dos quadrantes noroeste (21,8%),
norte (18,9 %) e Oeste (17,8%) com velocidades reduzidas ao longo do ano sendo os ventos destes
quadrantes que atingem valores mais elevados (cerca de 14km/h). Previsivelmente, será a sul/sudeste
e a este da área de intervenção que haverá maior potencial para dispersão e deposição de partículas.

Dada a elevada distância a que se encontram as zonas habitacionais mais próximas relativamente ao
às áreas de intervenção, não é expectável a ocorrência de impactes negativos na qualidade do ar ou
quaisquer situações de incómodo durante a fase de construção, associados à emissão de partículas.

Considerou-se este impacte como negativo, direto, local, provável, temporário, imediato,
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reversível, minimizável, de magnitude reduzida e não significativo.

A deposição de partículas sobre a vegetação poderá afetar pontualmente a sua capacidade
fotossintética. No entanto não é expectável, face ao caráter temporário da fase de construção,
designadamente a duração da fase de movimentação de terras, e tendo em conta a adoção de
medidas de minimização, a verificação de impactes negativos significativos ao nível da vegetação,
designadamente ao nível do seu crescimento.

Considerou-se este impacte como negativo, direto, local, provável, temporário, imediato,
reversível, minimizável, de magnitude reduzida e pouco significativo.

Não obstante considera-se necessária a implementação de medidas de controlo da emissão de
poeiras, especialmente nas situações de movimentação de terras em períodos secos do ano (tal como
indicado no Capítulo 7 – Medidas de Minimização).

Emissão de poluentes atmosféricos provenientes dos motores de combustão

O funcionamento da maquinaria a utilizar para a realização dos trabalhos de movimentação de terras e
construção dos edifícios, originará a emissão de poluentes típicos associados aos motores de
combustão interna da diversa maquinaria, designadamente monóxido de carbono (CO), óxidos de
azoto (NOx), compostos orgânicos voláteis (COV) e partículas respiráveis (PM10). Tratar-se-ão,
contudo, de contributos muito reduzidos, face ao previsível reduzido número de fontes em presença,
pelo que o potencial impacte negativo assumirá magnitude muito reduzida e não será portanto
significativo.

O tráfego de veículos de transporte de materiais, equipamentos e trabalhadores, e resíduos de
construção e demolição, implicará, igualmente, a emissão de poluentes característicos de processos de
combustão. Desconhece-se nesta fase o número expectável de veículos de transporte de e para o
estaleiro, pelo que não é possível estimar as emissões de poluentes atmosféricos associados a esta
fase.

Tratar-se-ão, contudo, de poluentes emitidos em quantitativos previsivelmente reduzidos, tendo em
conta o previsivelmente reduzido volume de tráfego induzido pela obra, pelo que não é previsível a
verificação de alterações sensíveis na qualidade do ar nas imediações das rodovias por onde circulará
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este tráfego gerado pela fase de construção.

Em síntese, conclui-se que a fase de construção do empreendimento em análise é suscetível de induzir
um impacte negativo, direto, local, certo, temporário, imediato, reversível, minimizável, na
qualidade do ar, essencialmente devido à emissão de poeiras em quantitativos que poderão ser por
vezes elevados em períodos de ausência de pluviosidade, no entanto de não significativo dado que
os recetores sensíveis mais próximos se localizam a distâncias superiores a 1000 m das áreas de
intervenção.

6.9.3

Fase de exploração

Os potenciais impactes negativos na qualidade do ar durante a fase de exploração do Parque
Zoológico, de caráter permanente, prendem-se, essencialmente, com o expectável acréscimo das
emissões de poluentes atmosféricos associados ao tráfego automóvel gerado pelo Projeto que
circulará nas principais estradas de acesso, designadamente na ER 267.

Embora em quantitativos expetavelmente reduzidos, prevê-se ainda a emissão de poluentes
atmosféricos associada à circulação do veículo todo o terreno durante as visitas no Parque Zoológico.
Prevê-se no máximo 20 visitas por dia em circuito dentro do Parque para visualização dos animais.

Estas novas fontes de emissão de poluentes irão contribuir, cumulativamente com as fontes de
emissão existentes, designadamente o tráfego que atualmente circula na ER267, para a degradação da
qualidade do ar, importando assim avaliar a sua magnitude e a importância dos potenciais impactes
negativos na qualidade do ar.

A magnitude dos potenciais impactes associados ao tráfego gerado pelo empreendimento depende
do número de veículos, tipologia dos veículos, velocidade média de circulação, idade dos veículos,
combustível utilizado bem como da morfologia e meteorologia da região.

Os poluentes libertados pelos processos de combustão dos motores dos veículos são o monóxido de
carbono (CO), o dióxido de carbono (CO2), os óxidos de azoto (NOx), as partículas (PST), de que se
destaca a fração PM10 e PM2,5, os hidrocarbonetos (HC), e metais pesados. Também do desgaste dos
pneus e travões libertam-se partículas, ainda que em reduzidas quantidades, ficando na sua maioria
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depositadas no pavimento da via.

Os quantitativos emitidos dos vários poluentes são variáveis, dependentes de inúmeros fatores, como
o tipo e composição do combustível utilizado (gasolina, diesel, GPL), do tipo de veículos (potência), da
idade (tecnologia) e estado de conservação, da velocidade de circulação e do modo de utilização do
veículo.

As concentrações presentes na atmosfera dos vários poluentes dependem das quantidades emitidas.
Porém, sofrem também a influência de uma diversidade de fenómenos que ocorrem depois da sua
emissão para a atmosfera, concretamente mecanismos de dispersão (velocidade do vento,
turbulência), de deposição e lavagem dos poluentes bem como de degradação natural (degradação
química dos poluentes).

Para a avaliação dos potenciais impactes na qualidade do ar foi efetuada a previsão de concentrações
no ar ambiente dos poluentes NO2 e PM10 nas imediações da ER 267 resultantes das emissões geradas
pelo tráfego rodoviário (atual e previsto tendo em conta o empreendimento) simulando a sua
dispersão na atmosfera através de modelação matemática.

Em termos genéricos a metodologia adotada foi a seguinte:


1 – Determinação dos fatores de emissão dos poluentes NOx e PM10 utilizando o programa
COPERT versão 5.2.0, tendo por base a caracterização do parque automóvel em circulação
(tipo de veículo, combustível, cilindrada e norma de emissão de poluentes (pré-Euro, Euro 1 a
6) em função da idade dos veículos);



3 – Previsão das concentrações de poluentes atmosféricos a varias distancias da ER 267
utilizando o modelo gaussiano CALINE-4 (Caltrans, 1989) de dispersão de poluentes
atmosféricos a partir de fontes em linha com base no estudo de tráfego e em contagens de
tráfego;



4 - Avaliação da importância dos impactes na qualidade do ar tendo em conta as
concentrações previstas e os limites estabelecidos na legislação aplicável para os poluentes
analisados.

Os fatores de emissão médios por veículo calculados tendo em conta a distribuição do parque
automóvel em função da sua tipologia e normas de emissão e os fatores de emissão calculados
através do programa COPERT encontram-se no quadro seguinte. Os fatores de emissão médios
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consistem na média ponderada, em função da distribuição percentual dos veículos pelas diferentes
normas de emissão, e em função da percentagem de pesados.
Quadro 6:15 – Fatores de emissão médios
Fatores de Emissão (g/km/veículo)
2017

fatores de Emissão (g/km/veículo)
2028

NOx

PM10

NOx

PM10

0,9

0.07

0,7

0,05

As condições meteorológicas utilizadas na simulação de dispersão de poluentes encontram-se no
quadro seguinte. Assumindo uma análise conservativa dos impactes do Projeto na qualidade do ar foi
considerado um cenário meteorológico representativo das condições mais desfavoráveis à dispersão
de poluentes o qual corresponde a um cenário extremo de relativa reduzida probabilidade de
ocorrência.

Este cenário caracteriza-se por uma grande estabilidade atmosférica e baixa altura da camada de
mistura, bem como por vento de velocidade reduzida e direção penalizante para cada ponto recetor,
sendo esta calculada automaticamente pelo modelo (Worst-Case Wind Angle Run).

Quadro 6:16 – Cenários meteorológicos considerados para a modelação da dispersão de poluentes
Condições Meteorológicas

Cenário

Velocidade do vento (m/s)

0.5

direção predominante do vento (º)

”worst-case angle”

Classe de estabilidade atmosférica B

F

Altura da camada de mistura (m)

500

Variabilidade do Vento (º)

5

Para a simulação da dispersão dos poluentes atmosféricos utilizou-se o programa Breeze Roads GIS
Pro v5.1.0, desenvolvido pela Trinity Consultants, que incorpora o modelo gaussiano de dispersão de
fontes em linha CALINE4 (desenvolvido nos EUA, pelo California Department of Transportation,
Caltrans, 1989 e cuja versão revista data de 1998).

Com o Breeze Roads e utilizando o módulo CALINE4 foram calculadas as concentrações dos poluentes
NO2 (média de uma hora) e PM10 (média de uma hora) à distância de 5, 10, 50 e 100 metros da ER
267.
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Para correr o modelo, e para além da implantação da rodovia e dos recetores foi necessário dispor dos
seguintes dados de entrada:


Fatores médios de emissão estimados para cada poluente (g/km.veículo);



Volume de tráfego obtido no estudo de tráfego efetuado no âmbito do projeto, tendo-se
considerado os valores de tráfego para a hora de ponta e contagens de tráfego.



Dados meteorológicos de acordo com o cenário considerado (direção e velocidade do vento;
temperatura média do ar, classes de estabilidade da atmosfera de Pasquill-Gifford e altura da
camada de mistura).

O modelo CALINE4 incorpora um algoritmo para modelar a concentração de NO2 tendo em conta as
concentrações iniciais de NOx (NO + NO2) e as reações químicas de formação de NO2 a partir de NO
na presença de Ozono e a reação de fotodissociação de NO2. O valor da constante de fotodissociação
utilizado foi 0,004 s-1. Os valores de concentração de referência (concentrações de fundo) para os
poluentes NO2 e O3, utilizados na modelação das concentrações de NO2, dos valores registados na
estação de monitorização do Cerro. Os valores de concentração de fundo considerados para o NO2 foi
3,7 µg/m3. Para o O3 foi considerado o valor de 100 µg/m3. Considerou-se um valor de NO2/NOx de
0.75. Relativamente ao poluente PM10 os valores apresentados não consideraram as concentrações de
fundo que para a área de estudo se poderão situar na ordem das 15 µg/m3 tendo em conta os valores
registados na estação de monitorização do Cerro.

Nas Figuras seguintes apresentam-se os resultados das simulações efetuadas correspondentes aos
valores de concentração de Dióxido de Azoto (NO2) e de Partículas (PM10) nas imediações da ER 267.
Os valores simulados e apresentados nas Figuras correspondem à situação considerando apenas o
tráfego gerado pelo Projeto (13 veículos/hora) e à situação considerando o tráfego gerado pelo
projeto mais o tráfego que circula na ER 267 (13 + 56 veículos/hora).
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Valores de concentração (g/m3)
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Figura 6:9 – Valores estimados das concentrações médias horárias de NO2 (µg/m3) considerando 13
veículos/hora
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Figura 6:10 – Valores estimados das concentrações médias horárias de PM10 (µg/m3) considerando 13
veículos/hora
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Valores de concentração (g/m3)
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Figura 6:11 – Valores estimados das concentrações médias horárias de NO2 (µg/m3) considerando 69
veículos/hora
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Figura 6:12 – Valores estimados das concentrações médias horárias de PM10 (µg/m3) considerando 69
veículos/hora

A análise dos resultados obtidos nas simulações efetuadas permite verificar que o empreendimento
será responsável por um acréscimo, de magnitude muito reduzida, nas concentrações de poluentes
atmosféricos, associado ao acréscimo de tráfego que será induzido pelo empreendimento nas
principais vias de acesso.

Os valores das concentrações de poluentes estimados situam-se bastante abaixo dos valores limite
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estabelecidos legalmente.
O Índice de Qualidade do Ar de acordo com a classificação do Índice de Qualidade do Ar e tendo em
conta os valores de concentração obtidos para as PM10 e NO2 é Muito Bom.

Conclui-se assim que o empreendimento será responsável por um impacte negativo, direto, certo e
permanente na qualidade do ar ambiente, de caráter cumulativo, com uma incidência
local/regional, reversível, e sentido a médio/longo prazo na envolvente das rodovias de acesso ao
empreendimento e do seu interior, resultante do acréscimo de tráfego que será gerado, sendo
contudo de muito reduzida magnitude e não significativo uma vez que não serão ultrapassados os
valores limite estabelecidos legalmente para a qualidade do ar.

6.10 AMBIENTE

SONORO

6.10.1 Abordagem metodológica

A metodologia adoptada na avaliação dos impactes na fase de exploração consistiu essencialmente no
seguinte:


Avaliação das condições acústicas correspondentes à fase da obra;



Cálculo dos níveis sonoros correspondentes à fase de exploração do Parque Zoológico;



Caracterização dos impactes na componente acústica do ambiente nas fases de construção e
de exploração do projeto;



Identificação dos locais onde se prevê a ultrapassagem dos níveis sonoros máximos
estabelecidos regulamentarmente para zonas com ocupação humana;

Os mapas de ruído relativos, à fase de exploração foram obtidos com recurso a programa de cálculo
automático específico para o efeito, descrito detalhadamente no capítulo 5.10.6, o qual permite
simular a propagação sonora e calcular os níveis sonoros Lden e Ln, com base nas características da
zona em causa e das fontes sonoras existentes e previstas, seguindo os procedimentos normalizados,
as diretivas europeias e as diretrizes da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) aplicáveis. Das
simulações efetuadas resultaram os mapas de ruído para a fase de exploração apresentados no Anexo
5, que traduzem graficamente a distribuição dos níveis sonoros do ruído através de gamas cromáticas
de valores dos parâmetros Lden e Ln representativos de condições médias anuais.
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A previsão dos impactes acústicos decorrentes do funcionamento do Parque Zoológico é efetuada por
comparação dos níveis sonoros previsivelmente apercebidos na “Alternativa Zero” com os níveis
sonoros previsivelmente apercebidos, quer na fase de obra, quer na fase de exploração (ruído
ambiente).

A metodologia adotada para a classificação dos impactes acústicos previstos, nomeadamente no que
concerne à sua magnitude e significância, teve como base a “Nota Técnica para Avaliação do Descritor
Ruído em AIA – versão 2”, publicada pela APA.

A magnitude dos impactes acústicos é classificada de acordo com o diferencial (Δ) entre os níveis
sonoros correspondentes à “Alternativa Zero” e os níveis sonoros previstos para a fase de exploração
da Marina, adoptando-se o seguinte critério:
 1 dB(A) ≤ Δ < 3 dB(A): Magnitude Reduzida;
 4 dB(A) ≤ Δ ≤ 5 dB(A): Magnitude Média;
 Δ > 6 dB(A): Magnitude Elevada.

6.10.2 Fase de construção

Esta fase corresponde à execução dos trabalhos de construção e engloba actividades normalmente
ruidosas, nomeadamente, movimentação de terras, demolições, operação de máquinas e circulação de
viaturas pesadas, e operação de diversos equipamentos ruidosos.

Os níveis sonoros gerados e apercebidos durante estas actividades dependem de vários fatores
(características e quantidade de equipamentos a utilizar, regimes de laboração, características do
terreno, etc.), e apresentam uma variabilidade e aleatoriedade elevadas que dificultam uma previsão
quantificada minimamente rigorosa dos níveis sonoros apercebidos nos locais com interesse.

Não obstante, apresentam-se no quadro abaixo, a título indicativo, valores médios dos níveis sonoros
apercebidos a diversas distâncias de equipamentos normalmente utilizados em atividades de
construção civil.
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Quadro 6:17 – Níveis sonoros típicos a diversas distâncias de equipamentos de construção civil, em dB(A)
EQUIPAMENTO

DISTÂNCIA À FONTE SONORA
15m

30m

60m

120m

250m

500m

Escavadoras

85

81

75

67

 58

 52

Camiões

82

78

72

64

 55

 49

Centrais de betão

80

76

70

62

 53

 47

Gruas (fixas ou móveis)

75

71

65

57

 48

 42

Geradores

77

73

67

59

 50

 44

Compressores

80

76

70

62

 53

 47

NOTA: Consideram-se fontes sonoras com emissão omnidireccional, a alturas de 1,5m do solo, e terreno
moderadamente absorvente sonoro entre as fontes e os recetores.

Sublinha-se no entanto que os trabalhos de construção civil estão classificados como “actividades
ruidosas temporárias”, para as quais a regulamentação em vigor (art.º 14.º do Decreto-Lei 9/2007) não
estabelece limites para os níveis sonoros resultantes nem impõe a adoção de medidas minimizadoras,
estipulando apenas limitações dos períodos de ocorrência, razão pela qual a não quantificação dos
níveis sonoros gerados e apercebidos nesta fase não interfere com a eventual adoção de medidas
minimizadoras.

Dado que várias das actividades inerentes aos trabalhos de edificação do “Parque Zoológico” são
naturalmente ruidosas, seria previsível a ocorrência de impactes acústicos negativos.

Constatando-se a inexistência de recetores sensíveis ao ruído na área de influência do
empreendimento em análise (a localidade mais próxima (Neves da Graça) situa-se a cerca de 1600
metros a nordeste do empreendimento; as habitações mais próximas correspondem ao monte Horta
da Reveza, localizado a cerca de 500 metros a oeste, e ao monte Dona Maria que se situa a cerca de
660 metros a sul), não se prevê a ocorrência de impactes no ambiente sonoro nesta fase.

6.10.3 Fase de exploração

O cenário correspondente à fase de exploração do empreendimento consiste nas condições acústicas
previstas (ruído ambiente) integrando o tráfego da rede viária exterior existente e o previsto para a
rede interior.
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A previsão dos níveis sonoros resultantes para esta fase foi efetuada através de simulação no
programa de cálculo automático, anteriormente referido, considerando os parâmetros indicados no
quadro atrás, designadamente as características das vias com interesse e os volumes de tráfego
previstos.

Tendo em consideração os reduzidos volumes de tráfego gerados, quer pela componente zoológica
do projeto, quer pela componente hoteleira, considera-se que na fase de exploração do
empreendimento não ocorrerão alterações significativas no ambiente sonoro local.

O quadro seguinte identifica os níveis sonoros do Ruído Ambiente previstos nos Recetores definidos,
no cenário de plena exploração do Empreendimento.

Quadro 6:18 – Níveis sonoros previstos nos recetores de referência na situação futura com
empreendimento
NÍVEIS SONOROS, EM dB(A)
RECETOR DE REFERÊNCIA (1)

CENÁRIO FUTURO
Lden

Ln

R01

h=1,5m

61

46

R02

h=1,5m

37

29

A análise do quadro acima permite prever que o ambiente acústico continuará muito pouco
perturbado, mantendo-se o cumprimento dos limites regulamentares estabelecidos para “zonas sem
classificação” (Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A)). Salienta-se que, conforme referido anteriormente, os
níveis sonoros apercebidos no exterior estão normalmente sujeitos a variações sazonais ou aleatórias,
com origem nos factores que concorrem para a geração e propagação do ruído (por exemplo,
alteração das condições meteorológicas, dos regimes de circulação nas vias de tráfego, variações da
actividade humana, etc.), independentemente do período de referência em análise. Este facto deve ser
tido em devida conta na interpretação dos resultados da presente avaliação.
Tendo em conta que na generalidade da área de intervenção e sua envolvente se observa um
ambiente acústico muito pouco perturbado, a análise efetuada permite prever que os impactes serão
reduzidos, ou mesmo nulos.
As diferenças entre os níveis sonoros correspondentes à “Alternativa Zero” e à fase de exploração do
Empreendimento resultarão essencialmente do acréscimo de volumes de tráfego em circulação na
rede viária existente, em decorrência da instalação dos usos previstos.
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Mais se refere que, após o início de funcionamento do Empreendimento, e como resultado da
conjugação dos factores acima descritos, seria expectável a ocorrência de impactes acústicos
negativos a distâncias reduzidas do mesmo. Estes impactes serão permanentes, de escala local, mas
reversíveis, e terão magnitudes reduzidas (+1/+2 dB(A)).
Pode assim prever-se que os impactes acústicos globais na fase de exploração do empreendimento
serão nulos, ou terão magnitudes reduzidas (≈ +1/+2 dB(A)), pelo que em termos globais podem ser
classificados como pouco significativos (não se verificando ultrapassagens dos valores limite
regulamentares).
Constatando-se a inexistência de recetores sensíveis ao ruído na área de influência do
empreendimento em análise (a localidade mais próxima (Neves da Graça) situa-se a cerca de 1600
metros a nordeste do empreendimento; as habitações mais próximas correspondem ao monte Horta
da Reveza, localizado a cerca de 500 metros a oeste, e ao monte Dona Maria que se situa a cerca de
660 metros a sul), os impactes no ambiente sonoro nesta fase não terão qualquer significado sobre a
população residente mais próxima.

6.10.4 Verificação da conformidade com o Regulamento Geral do Ruído

“Valores Limite de Exposição”
A análise dos resultados referentes ao cenário futuro permite identificar que os níveis sonoros de ruído
ambiente previstos para a fase de pleno funcionamento do Parque Zoológico cumulativamente com o
Estabelecimento Hoteleiro, cumprirão com boas margens de segurança os Valores Limite de
Exposição aplicáveis a zonas “não classificadas”, como é o caso (n.º 3 do art.º 11.º do Decreto-Lei n.º
9/2007: Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A)), na totalidade da área de intervenção e sua envolvente.

“Critério de Incomodidade”
O Critério de Incomodidade, definido no n.º 1 do Art.º 13.º do Decreto-Lei n.º 9/2007, estabelece as
seguintes condições para os três períodos de referência:


Período Diurno (07h - 20h): LAr (nível de avaliação) – LAeq (Ruído Residual) ≤ 5 dB(A) + D;



Período de Entardecer (20h - 23h): LAr (nível de avaliação) – LAeq (Ruído Residual) ≤ 4 dB(A) + D;



Período Noturno (23h - 7h): LAr (nível de avaliação) – LAeq (Ruído Residual) ≤ 3 dB(A) + D.

Para o efeito consideram-se os níveis sonoros do Ruído Residual os correspondentes à “Alternativa
Zero” e os níveis sonoros de Ruído Ambiente os correspondentes ao cenário de pleno funcionamento
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do Empreendimento.
No quadro seguinte apresenta-se a verificação formal do Critério de Incomodidade, para os locais de
interesse.

Quadro 6:19 – Verificação do Critério de Incomodidade (Artigo 13 do Decreto-Lei n. 9/2007) nos recetores
definidos
CRITÉRIO DE INCOMODIDADE (2)
– FASE DE EXPLORAÇÃO –

- ALTERNATIVA ZERO -

- RUÍDO AMBIENTE (LD/ LE/ LN)/

( ≤ 5 dB(A) - PERÍODO DIURNO)

LAEQ(R.RESIDUAL), dB(A)

NÍVEL DE AVALIAÇÃO (LAR) , dB(A)

RECETOR DE

 = LAR – LAEQ(R.RESIDUAL),dB(A)
( ≤ 4 dB(A) - PERÍODO DO ENTARDECER)
( ≤ 3 dB(A) - PERÍODO NOCTURNO)

REFERÊNCIA (1)

PERÍODO

PERÍODO

PERÍODO

PERÍODO

PERÍODO

PERÍODO

PERÍODO

PERÍODO

PERÍODO

DIURNO

ENTARDECER

NOTURNO

DIURNO

ENTARDECER

NOTURNO

DIURNO

ENTARDECER

NOTURNO

(LD)

(LE)

(LN)

(LD)

(LE)

(LN)

(LD)

(LE)

(LN)

R01

h=1,5m

63

55

46

63

53

44

0

2

2

R02

h=1,5m

37

29

29

37

29

29

0

0

0

(1)

– Localização dos receptores de referência assinalada nos Mapas de Ruído em anexo;

(2)

– Magnitude dos impactes – Reduzida: 1 dB(A) ≤ Δ < 3 dB(A) ou nula).

O quadro acima permite confirmar o cabal cumprimento do Critério de Incomodidade (n.º1 do Art.º
13.º do Decreto-Lei n.º 9/2007) na totalidade da área do Projeto do Parque Zoológico.

6.11 GESTÃO

DE

RESÍDUOS

6.11.1 Fase de construção

Na fase de construção, as principais ações geradoras de resíduos incluem as atividades de limpeza e
preparação do terreno, as desmatações e abate de árvores nas áreas a ocupar com edifícios e
infraestruturas associadas, o funcionamento do estaleiro e as atividades de construção propriamente
ditas.

No capítulo 4.6.3 identificou-se a tipologia dos resíduos suscetível de virem a ser produzidos durante a
fase de construção do Parque Zoológico:


Resíduos vegetais provenientes de limpeza e desmatação dos terrenos e do abate de árvores.



Resíduos de construção e demolição das construções existentes.



Produtos de escavação, previsivelmente não contendo substâncias perigosas que não sejam
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reutilizados na própria obra e que tenham que ser conduzidos a destino final adequado.


Resíduos com características de perigosidade gerados na utilização e a manutenção da
maquinaria afeta às obras (óleos usados, absorventes, embalagens contaminadas, etc).



Resíduos sólidos urbano ou equiparáveis, correspondendo a resíduos produzidos nas
instalações sociais do estaleiro;



Outros resíduos associados aos trabalhos de construção.

Relativamente a estes resíduos há a referir o seguinte:


As atividades de limpeza e desmatação do terreno ocorrerão apenas nas áreas de implantação
das estruturas construídas e na zona da barragem nova. A restante área não será alvo de
intervenções relevantes que impliquem desmatações e/ou remoção da vegetação existente
com significado.



O Projeto não implicará demolições com significado, apenas se prevê executar a demolição
parcial do edifício do Monte da Camacha, designadamente a cobertura e paredes interiores,
para a implantação do Centro Interpretativo. As restantes edificações existentes serão
aproveitadas para abrigos dos herbívoros.



Para a concretização do Parque Zoológico será necessário escavar um volume de terras de
cerca de 14427,7m3 e providenciar um volume de 17627,55m3 para aterro, resultando, no
global, num deficit de terras de cerca de 2792,2 m3.

As terras sobrantes poderão ser

reaproveitados de umas especialidades para as outras, mas não é possível definir com
exatidão em fase de projeto, dependendo dependerá sempre do planeamento de execução de
obra por parte do Empreiteiro/Fiscalização.


A produção de resíduos sólidos urbanos decorrentes da obra ocorrerá, essencialmente, na
zona

do

estaleiro,

bem

como

a

produção

de resíduos

perigosos

associados

à

utilização/manutenção da maquinaria utilizada em obra.

De uma forma geral os resíduos que serão produzidos durante a fase de construção do Parque
Zoológico são resíduos para os quais existem soluções disponíveis na região para a sua adequada e
segura gestão. No capítulo 7 apresentam-se as medidas de minimização consideradas necessárias
para a minimização de eventuais impactes associados à produção de resíduos, incluindo a sua
segregação, acondicionamento, armazenagem, valorização e encaminhamento para destino final
adequado. Considera-se que a produção de resíduos durante a fase de construção do
empreendimento será responsável por um impacte negativo, direto, de âmbito local a regional,
certo, temporário, imediato, reversível, minimizável, de magnitude reduzida.
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6.11.2 Fase de exploração

A exploração do Parque Zoológico e a sua utilização pelos visitantes, originará a produção de resíduos
de tipologias diversificadas, incluindo:


Resíduos sólidos urbanos indiferenciados e resíduos equiparados e resíduos de embalagens
(papel e cartão, plástico, metal e vidro), com origem nas atividades administrativas, educativas
e restauração.



Resíduos verdes resultantes das operações de manutenção dos espaços verdes associados ao
Parque Zoológico.



Resíduos equiparáveis a hospitalares provenientes da Clínica Veterinária, originados no
tratamento dos animais.



Resíduos orgânicos produzidos pelos animais, incluindo: resíduos produzidos pelos felinos e
pelos herbívoros nos seus habitats e resíduos produzidos nas instalações da Quarentena.

O Projeto prevê uma gestão e destino final adequado para estes resíduos, nomeadamente:


Os resíduos sólidos urbanos, resíduos de embalagens e resíduos verdes serão recolhidos pelos
serviços da Câmara Municipal de Almodôvar, estando prevista a instalação de contentores no
interior do Parque Zoológico para a sua deposição.



Os resíduos provenientes do tratamento dos animais (produzidos na Clínica Veterinária) serão
geridos por empresa licenciada para a gestão e tratamento de resíduos hospitalares.



Quanto aos resíduos orgânicos a serem produzidos pelos animais:


Serão recolhidos periodicamente os dejetos e restos de ossos nos parques de felinos e
armazenados em sacos de plástico para posterior envio como resíduo para destino final
junto de empresa licenciada para o efeito.



Proceder-se-á à recolha dos dejetos dos herbívoros apenas nas zonas envolventes aos
planos de água utilizadas para abeberamento dos animais no sentido de minimizar a
carga orgânica afluente às charcas. Prevê-se efetuar a compostagem dos dejetos dos
herbívoros em local ainda a definir afastado das charcas e de linhas água.



Os resíduos produzidos nas instalações da Quarentena serão juntos aos resíduos dos
felinos e devidamente acondicionados em sacos para posterior envio a empresa gestora
de resíduos devidamente licenciada para o efeito.
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Considera-se, assim, que a produção de resíduos na fase de funcionamento do Parque Zoológico
constitui um impacte negativo, direto, de escala local, certo, permanente, a longo prazo, reversível,
minimizável, de magnitude reduzida e não significativo.

6.12 PAISAGEM
6.12.1 Enquadramento

Assente na caraterização da paisagem anteriormente apresentada, e considerando as ações previstas
nos projetos, os impactes potenciais na paisagem são os que irão resultar da implantação dos
elementos Parque Zoológico, nomeadamente:


Edifícios - Centro Interpretativo, Quarentena, Clínica Veterinária e Áreas Técnicas;



Recintos de Felinos e Herbívoros e vedações diversas;



Espaços verdes de enquadramento.

Com a construção deste Projeto, surgirão alterações na paisagem que, direta ou indiretamente se
traduzirão em impactes de magnitude e significância diversas.

Relativamente ao significado ou importância do impacte, em termos de paisagem, considerou-se
que são impactes negativos significativos os que determinem alterações sobre áreas de reconhecido
valor cénico ou paisagístico, em função do seu valor intrínseco ou da sua raridade, tendo em
consideração o grau de intrusão provocado, a extensão da área afetada e o número de potenciais
observadores envolvidos, devendo ser considerados muito significativos, caso os referidos parâmetros
assumam uma expressão importante. Nas situações em que o Projeto promova melhorias a nível
paisagístico, os impactes classificam-se como positivos, escalando-se de acordo com as melhorias
introduzidas.

Os impactes sentidos dependem quer das caraterísticas intrínsecas ao território (qualidade
paisagística, absorção visual e sensibilidade paisagística), quer das ações a realizar, pelo que a análise
destes fatores permite prever os impactes ao nível da paisagem nas diversas fases de implementação
do Projeto.
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6.12.2 Fase de construção

As perturbações da fase de construção estão relacionadas diretamente com uma intrusão visual na
paisagem, com particular incidência nos observadores externos à obra, resultante de uma
desorganização espacial e funcional da paisagem com perturbação na manifestação visual do
território, devido às ações da execução dos edifícios, equipamentos e espaços verdes.

Esta intrusão visual, provocada pela introdução de elementos estranhos à paisagem, nomeadamente
através de maquinaria pesada, materiais de construção e estaleiro de obra, sentir-se-á na área
envolvente ao Parque Zoológico, traduzindo-se numa desorganização da funcionalidade da paisagem
com perturbação na perceção visual da mesma.

Este impacte far-se-á sentir durante o período previsto para a conclusão das obras, que será de cerca
de 1 ano, de acordo com informação fornecida pelo Projetista, gerando conflitos visuais pouco
significativos na envolvente onde se localizam os pontos de observação mais próximos, sobre a área
do projeto.

Os impactes resultantes destas perturbações são considerados como: negativos, diretos e locais, de
ocorrência certa, temporária e imediata, sendo reversíveis, minimizáveis e de magnitude
reduzida, e significativos.

Refira-se que estas perturbações poderão ser atenuadas, através de algumas medidas preventivas
apresentadas no Capítulo 7, evitando a perturbação de áreas desnecessárias durante a implantação do
Parque Zoológico.

6.12.3 Fase de exploração

Nesta fase prevêem-se alterações na paisagem relacionadas essencialmente com o uso do solo, é
neste campo que se traduz a mudança e a adaptação da paisagem à nova situação. Em termos de
ocupação atual do solo a área de intervenção está praticamente desocupada de qualquer edificação, à
exceção de uma única ruína de um antigo monte alentejano e respetiva chaminé, e de alguns apoios
agrícolas abandonados, sem caráter notável, destacando-se em termos de área e uso, a vegetação
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existente, quer referente a um antigo pomar/ espaço agrícola, quer ao coberto arbóreo de azinheiras
dispersas.

De acordo com a avaliação das visibilidades da área de intervenção, verificou-se que só será
possível avistar o futuro Parque Zoológico, a partir dos espaços imediatamente adjacentes à área de
intervenção nomeadamente do Monte da Horta da Reveza e da Estrada Nacional (portaria), ou do seu
interior.

O impacte na paisagem, ou no modo como esta vai ser percecionada pelos observadores de
passagem (Estrada Nacional a sul), ou fixos (na envolvente imediata), não é muito premente, uma vez
que:


a modificação do terreno para implantação do Parque Zoológico, é praticamente inexistente;



o principal edifício afeto ao Centro Interpretativo, resulta da recuperação do conjunto do
Monte da Camacha;



os restantes edifícios afetos à Área Técnica apresentam uma menor escala, e pontualmente,
estarão semienterrados face ao terreno natural;



os novos elementos verticais introduzidos na paisagem correspondem aos equipamentos
associados aos recintos dos Felinos, como sejam as vedações, portões, abrigos, etc., aos
abrigos a restaurar e a construir no sector dos Herbívoros e as diversas guardas e cancelas
delimitadoras do parque, que pela sua natureza têm um caráter de elevada transparência.

Como parâmetros gerais do Parque Zoológico salienta-se que a cércea máxima do edificado é de
cerca de 8,30m e o número de pisos acima da cota de soleira é de apenas 1 piso. Assim, do ponto de
vista da perceção da paisagem, ou da leitura que cada observador faz da visualização da mesma, a
presença do Parque Zoológico acarreta impactes visuais muito pouco expressivos.

Conclui-se, que os principais impactes resultam da introdução de elementos/ volumes verticais na área
do Parque Zoológico, assim considera-se que são expectáveis impactes: neutros ou indeterminados,
diretos e locais, de ocorrência certa, permanente (enquanto o Parque estiver ativo), e a longo prazo,
sendo reversíveis, minimizáveis e de magnitude reduzida (porque se trata de uma área com
visibilidade limitada), e pouco significativos.

Considera-se relevante salientar que o projeto dos arranjos exteriores ou integração paisagística do
Parque Zoológico inclui a plantação de 114 novos exemplares de azinheiras, essencialmente na criação
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de uma zona de cortina arbórea, o que permitirá compensar os 10 exemplares que serão abatidos
para a concretização do Projeto, minimizando os impactes negativos associados.

Contextualizando a intervenção, deve-se considerar como impacte cumulativo, a edificação prevista
afeta ao empreendimento hoteleiro, contudo esta, embora configure um novo elemento na paisagem
não apresenta uma volumetria exagerada e prevê uma implantação adossada ao terreno natural, não
se preconizando o seu destaque em termos cromáticos uma vez que o projeto privilegia, de um modo
geral, a utilização de materiais naturais.

6.13 PATRIMÓNIO
6.13.1 Abordagem metodológica

A avaliação de impactes decorrentes da fase de construção do projeto sobre cada ocorrência
patrimonial identificada considera relevantes os seguintes critérios:


Sentido/natureza; (negativo, positivo, nulo): considera-se impacte positivo qualquer ação
que melhore o conhecimento ou o estado de conservação de uma ocorrência patrimonial;
impacte negativo traduz-se na afetação (direta ou indireta, parcial ou total), a sua
deterioração, ou alteração do seu local de implantação ou sua envolvente; consideram-se
nulos todos os impactes que não provocarão qualquer tipo de afetação sobre uma ocorrência.



Efeito/Incidência (direta, indireta, indeterminada): a incidência é direta se for provocado pela
implementação do projeto (construção, exploração ou desativação) do projeto; indireta se for
induzida por atividades decorrentes ou ligadas ao projeto, mas não pela implementação do
projeto em si; indeterminada caso a informação disponibilizada sobre a implantação das
diferentes unidades de projeto for insuficiente.



Início/fase (construção, operação, desativação): construção em todas as situações de impacte
que ocorram nesta fase de implementação do projeto a grande maioria de impactes ocorre
nesta fase); exploração quando se define a existência de impactes nesta fase do projeto (ao
nível do património geralmente são pouco significativos); desativação, quando ocorrem
impactes decorrentes da desativação das infraestruturas do projeto.



Duração (temporária, permanente, nula): este corresponde ao efeito induzido pela ação
impactante no tempo e pode ser temporária quando são casos relacionados com ações que
não tenham um carácter definitivo como ocultação, ou deslocamento da ocorrência desde que
esta possa retomar o seu lugar após a realização de ações impactantes. Afigura-se comum
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que algumas ações possam ser temporárias ou seus efeitos negativos acabem por assumir um
carácter permanente; uma ação com efeito permanente é aquela que resulta na adoção ou
implementação de uma ação não regressiva sobre uma ocorrência e que se apresente
indefinida temporalmente; nula quando não ocorrer qualquer efeito sobre uma ocorrência.


Probabilidade (certo, provável, pouco provável, improvável ou incerto): o grau de certeza ou a
probabilidade de ocorrência de impactes é determinado com base no conhecimento das
características intrínsecas das ações impactantes, da sua localização espacial e do grau de
proximidade em relação às ocorrências patrimoniais. A probabilidade é certa se a localização
de uma parte de projeto coincide de forma negativa com a posição de uma ocorrência
patrimonial;



Dimensão espacial (local, regional, nacional): indica a escala espacial a que o efeito se pode
sentir, sendo que a dimensão espacial local se aplica geralmente a ocorrências cuja afetação e
o valor patrimonial é de significância reduzida ou média sendo sobretudo de cariz etnográfico
ligadas a comunidades locais; regional quando a esfera de influência da afetação se cinge a
nível de uma abrangência local ou seja quando o contexto de implantação ultrapassa esta
dimensão, (ex: um castro incluído num conjunto de castro que formam uma identidade
supralocal ou sítio classificados como de valor concelhio); nacional quando se define a
afetação de uma ocorrência cuja importância se afirma como um bem de todos como por
exemplo: monumentos com estatuto de proteção legal (Imóveis de Interesse Público,
Monumento Nacional, Património da Humanidade).



Reversibilidade (reversível, parcialmente reversível, irreversível): indica a capacidade ou
incapacidade de restabelecimento natural do meio após cessar a perturbação.



Magnitude (elevada, média, reduzida): a magnitude refere-se à escala de alteração ou melhor
ao grau de afetação do impacte resultante de cada uma das ações impactantes e da
suscetibilidade das ocorrências afetadas. A magnitude é elevada se o impacte for direto e
implicar uma destruição total da ocorrência. É média se implicar uma destruição parcial ou a
afetação da sua envolvente próxima. A magnitude é reduzida quando significa uma
degradação pouco acentuada ou uma intrusão na área envolvente ocorrência também com
menor expressão física ou mais afastada da ocorrência.

6.13.2 Fase de construção
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Os trabalhos realizados permitiram inventariar um conjunto de nove ocorrências patrimoniais, sendo
oito delas inéditas. No Anexo VI apresentam-se as fichas individuais de sítio para cada ocorrência, nas
quais se caracterizam os impactes sobre as ocorrências patrimoniais decorrentes da implantação do
projeto e as medidas de minimização preconizadas.

Considerando o levantamento patrimonial realizado, procedeu-se a uma avaliação de impactes do
projeto relativamente às ocorrências identificadas na prospeção arqueológica. Seguidamente
apresenta-se a avaliação de impactes do projeto sobre o património existente.
Quadro 6:20 – Síntese da avaliação de impactes na fase de construção sobre as ocorrências identificadas
Nº

Nome
Alcaria

1

Camacha

Tipo
da
/

Povoado

Reveza
2

Alcaria

da

Reveza

Povoado

Localização

Impactes

No interior da área destinada a

Não se encontra prevista qualquer intervenção

herbívoros

física do projeto. Não se identificam impactes.

No exterior da área de projeto

Não se identificam impactes.
Prevê-se a recuperação do conjunto dos dois
edifícios para albergar o Centro Interpretativo do
Parque Zoológico. A intervenção consiste na

edifícios

demolição da cobertura, em ruinas, das paredes

localizados no setor sudoeste da

interiores e topos das paredes exteriores que

Conjunto

propriedade, no interior da área de

serão mantidas tal como o conjunto das

rural

implantação

chaminés. Para a cobertura será aplicada uma

Núcleo

3

Monte

da

Camacha

de

dois

do

Centro

estrutura em madeira revestida em colmo

Interpretativo.

natural.
Os impactes previsíveis serão:
Positivos diretos, certos, locais, irreversíveis,
magnitude reduzida e pouco significativos
O projeto inclui as seguintes intervenções físicas:

4

Monte

da

Camacha

Cercado

limite

implantação de vedação na proximidade de um

propriedade.

dos muros que ladeia o cercado e intervenção na

Parcialmente afetado pela vedação

casa em ruínas com transformação em abrigo de

de limite de propriedade.

animais

Localizado

junto

Sudoeste

da

ao

Os impactes previsíveis serão:
Negativos, diretos, certos, locais, reversíveis,
magnitude e significado reduzidos

5

Monte
Camacha

da

Estrutura
curral
suinícola

/

A estrutura existente vai ser intervencionada e
No interior da área destinada a

transformada num abrigo para animais.

herbívoros

Os impactes previsíveis serão: Negativos, diretos,
certos,

locais,

reversíveis,

magnitude

e
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Nº

Nome

Tipo

Localização

Impactes
significado reduzidos

Monte

6

da

Camacha

Horta

7

Moroiço
estruturado

da

Reveza

Abrigo
colapsado (?)

A ocorrência encontra-se fora do âmbito do
No interior da Área de Alojamento

presente EIA.

Localizada no interior da área

Não se encontra prevista qualquer intervenção

destinada

a

física do projeto.

ocorrência

localiza-se

herbívoros.
junto

A
a

caminho de circulação que não vai
sofrer intervenções/alterações.

Horta

8

da

Reveza

Morouço
estruturado

Não se identificam impactes

A ocorrência localiza-se junto a

Não se encontra prevista qualquer intervenção

caminho de circulação que não vai

física do projeto.

sofrer intervenções/alterações, no
interior

da

área

destinada

a

herbívoros.

Não se identificam impactes.
A estrutura existente vai ser intervencionada e
transformada num abrigo para animais.

Horta

9

da

Reveza

Palheiro (?)

Localizada no interior da área
destinada a herbívoros

Os impactes previsíveis serão:
Negativos, diretos, certos, locais, reversíveis,
magnitude e significado reduzidos
A estrutura existente vai ser intervencionada e
transformada num abrigo para animais.

Horta

10

Reveza

da

Casa rústica

Localizada no interior da área
destinada a herbívoros

Os impactes previsíveis serão:
Negativos, diretos, certos, locais, reversíveis,
magnitude e significado reduzidos

De uma forma global os impactes sobre os elementos patrimoniais identificados em trabalho de
campo poderão ser diretos e negativos ainda que minimizáveis.


Ocorrência 1: O sítio encontra-se no interior da área dedicada aos herbívoros. O projeto do
Parque Zoológico não prevê nenhuma intervenção nesta zona. Assim sendo, na fase de
construção não existirão impactes ao nível do solo ou subsolo do projeto sobre esta
ocorrência.



Ocorrência 2: Por se encontrar no exterior da área de projeto não se prefiguram impactes.



A Ocorrência 3 corresponde ao complexo de estruturas que compõem este típico monte
alentejano. O projeto contempla a arranjo destas estruturas para servirem de Centro
Interpretativo. Trata-se sem dúvida de um impacte benéfico, sendo preservados os elementos
arquitetónicos do monte, designadamente as chaminés.
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A Ocorrência 4 será parcialmente afetada pela construção da vedação de limite de
propriedade pela intervenção na casa em ruínas com transformação em abrigo de animais,
pelo que se prefiguram impactes negativos, diretos, certos, locais, reversíveis, magnitude e
significado reduzidos.



Ocorrência 5: Esta ocorrência encontra-se no interior da área dedicada aos herbívoros. Na
fase de construção está prevista a conversão da estrutura para abrigo de animais sendo os
impactes previsivelmente negativos, diretos, certos, locais, reversíveis, magnitude e significado
reduzidos.



A Ocorrência 6 situa-se no interior da área dedicada ao Estabelecimento Hoteleiro, que não
se encontra abrangida pelo presente estudo.



As Ocorrências 7 e 8 encontram-se no interior da área dedicada aos herbívoros. Na fase de
construção não está prevista qualquer intervenção ao nível do solo, quer do subsolo, pelo que
não se prefiguram impactes.



As Ocorrências s 9 e 10 encontram-se no interior da área dedicada aos herbívoros. Na fase de
construção está prevista a conversão das duas estruturas para abrigo de animais sendo os
impactes previsivelmente negativos, diretos, certos, locais, reversíveis, magnitude e significado
reduzidos.

6.13.3 Fase de exploração

No quadro seguinte apresenta-se a identificação dos impactes sobre as ocorrências patrimoniais
decorrentes da fase de exploração do Projeto.

Quadro 6:21 – Síntese da avaliação de impactes na fase de exploração sobre as ocorrências patrimoniais
identificadas
Nº

Nome
Alcaria

1

Camacha

Tipo

Impactes

Localização

Fase de exploração

da
/

Indeterminados,
Povoado

No interior da área destinada a herbívoros

Reveza
2

3

4

Alcaria

e pouco significativos
da

Reveza
Monte

da

Camacha
Monte
Camacha

locais,

incertos, magnitude reduzida

da

Povoado

Conjunto rural

Cercado

Não se identificam impactes

No exterior da área de projeto
No interior da área de implantação do Centro

Não se identificam impactes

Interpretativo
Parcialmente afetado pela vedação de limite de

Não se identificam impactes

propriedade
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Nº

5

6

7

8

9

10

Nome

Monte

Tipo

da

Camacha
Monte

da

da

da

Morouço
estruturado

da

Reveza
Horta

Abrigo
colapsado (?)

Reveza
Horta

Moroiço
estruturado

Reveza

Horta

/

curral suinícola

Camacha
Horta

Estrutura

Localização

da

Reveza

Impactes
Fase de exploração
Indeterminados,

No interior da área destinada a herbívoros

locais,

incertos, magnitude reduzida
e pouco significativos

No interior da Área de Alojamento

A ocorrência encontra-se fora
do âmbito do presente EIA

No interior da área destinada a herbívoros. A

Indeterminados,

ocorrência localiza-se junto a caminho de circulação

incertos, magnitude reduzida

que não vai sofrer intervenções/alterações.

e pouco significativos

No interior da área destinada a herbívoros. A

Indeterminados,

ocorrência localiza-se junto a caminho de circulação

incertos, magnitude reduzida

que não vai sofrer intervenções/alterações.

e pouco significativos

Palheiro (?)

No interior da área destinada a herbívoros

Casa rústica

No interior da área destinada a herbívoros

locais,

locais,

Não se identificam impactes

Não se identificam impactes

De uma forma geral constata-se que:


Não são expectáveis impactes sobre o património na fase de exploração sobre as ocorrências
2, 3, 4 e 6.

Relativamente às ocorrências 1, 5, 7, 8, 9 e 10, a principal fonte de impactes na fase de exploração será
a circulação de animais de grande porte (e eventualmente circulação de pessoas e viaturas de todo-oterreno embora com uma probabilidade reduzida), pelo que poderão ocorrer impactes negativos
sobre estas ocorrências, ainda que indeterminados, locais, incertos, magnitude reduzida e pouco
significativos ainda que de significância e magnitude reduzida.
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6.14 ORDENAMENTO

DO

TERRITÓRIO

6.14.1 Enquadramento

Os potenciais impactes de um projeto desta natureza sobre o ordenamento do território prendem-se,
essencialmente, com a ocupação de áreas ou espaços de uso condicionado por estarem integrados
em programas ou planos específicos e/ou serem destinados a outras finalidades. Estes impactes
iniciam-se na fase de construção, mas prolongam-se para a fase de exploração, onde adquirem um
carácter permanente.

6.14.2 PDM de Almodôvar

No caso presente, o Projeto encontra-se alinhado com as orientações do Plano Diretor Municipal
(PDM) de Almodôvar, instrumento de gestão territorial que vincula os particulares, uma vez que as
premissas do Projeto são compatíveis com os pontos que constam do art.º 36 do PDM. Desta forma, o
Projeto cumpre o disposto no n.º 2 do mesmo artigo, uma vez que não existem alterações aos usos
dominantes, dado que as atividades que se incluem no funcionamento do Parque Zoológico não
diminuem nem destroem as aptidões ou potencialidades para a produção vegetal (projeto implantado
na totalidade em “Espaços florestais/ subcategoria Áreas Silvopastoris”). A par disto, as construções
que se preveem para o apoio à atividade do Parque, são compatíveis com as prescrições à edificação
presentes no n.º 3 do mesmo artigo. Assim, não se considera a existência de impactes sobre o PDM
em vigor.

6.14.3 Plano Setorial da Rede Natura 2000

Quanto ao Plano Sectorial da Rede Natura 2000, o Projeto acompanha as suas orientações, uma vez
que são mantidos os valores naturais em presença, ocorrendo a manutenção dos usos do solo e a
instalação somente de animais herbívoros na área afeta a esta.

Relativamente aos abrigos dos herbívoros existem dois novos abrigos a criar, com áreas de
implantação de 18,75 e 203,09 m2, a par dos 6 abrigos que resultarão da recuperação de estruturas
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existentes. Contudo estes abrigos são constituídos por uma estrutura leve de cobertura para os
animais, não implicando a impermeabilização do solo.

Por indicação do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF), mesmo os recintos
de felinos, cujos elementos construídos se resumem às vedações e aos abrigos de animais, foram
afastados da Ribeira de Oeiras e implantados fora da área em Rede Natura 2000 - SIC Guadiana.

De realçar ainda que que a vedação cinegética eletrificada que acompanha a Ribeira de Oeiras, está
implantada a 20m de distância desta e garantirá, concomitantemente à implementação do Parque
Zoológico, a salvaguarda do corredor ecológico constituído pela ribeira e suas margens,
nomeadamente:


a preservação do respetivo revestimento vegetal;



a não alteração do relevo natural;



a não realização de quaisquer construções, edificações ou execução de obras susceptíveis de
constituir obstrução à livre passagem das águas;



a protecção activa e limpeza das margens da ribeira na parte confinante.

Desta forma, os impactes expectáveis podem ser considerados negativos, diretos, locais, certos,
permanentes, imediatos, reversíveis, não minimizáveis, com magnitude reduzida e pouco
significativos.

6.14.4 Plano Municipal da Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI)

De acordo com o artigo 16º do Decreto-Lei n.º 124/2006 de 28 de junho e alterações subsequentes,
deverá estar delimitada uma faixa de 50 m de largura paralela ao limite da propriedade onde não
poderão ocorrer novos usos edificados.

De acordo com o Projeto do Parque Zoológico, não estão previstos quaisquer novos usos edificados
ou de outro tipo. Contudo a abertura de um novo caminho que se desenvolve desde a zona da
entrada do empreendimento até ao extremo NE da propriedade, acompanhando todo o limite
nascente da mesma, poderá garantir não só uma faixa de descontinuidade importante para a defesa
da floresta, como constituir um acesso crucial aos meios de combate na eventualidade de ocorrência
de incêndio. Por isso, são expectáveis impactes positivos, diretos, locais, certos, permanentes, no
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entanto reversíveis, imediatos, com magnitude reduzida e significativos ao nível da defesa da
floresta contra incêndios.

6.14.5 Restantes instrumentos de gestão territorial

Para os demais instrumentos de gestão territoriais em vigor para a área de estudo, não se identificam
incompatibilidades entre estes e o Projeto, não sendo, portanto, considerada a existência de
impactes negativos ao nível do ordenamento do território.

6.15 SERVIDÕES

E

RESTRIÇÕES

DE

UTILIDADE PÚBLICA

6.15.1 Enquadramento

O desenvolvimento dos projetos das várias especialidades que compõem o Parque Zoológico interfere
com um conjunto de servidões e restrições de utilidade pública, sujeitas a diversos tipos de
autorização e/ou parecer que a seguir se apresentam.

6.15.2 Recursos Hídricos

Domínio Hídrico

A área de intervenção é limitada a norte e oeste pela ribeira de Oeiras, não navegável nem flutuável.

A construção do Parque Zoológico não implicará quaisquer intervenções na linha de água, estando
inclusivamente prevista a construção de uma vedação ao longo de todo o confinamento da ribeira de
Oeiras com o projeto. Esta vedação será executada com postes de madeira tratada e rede cinegética
possuindo 2 metros de altura, sendo implantada à distância legal obrigatória à margem da ribeira (20
m), de modo a garantir a integridade da mesma e evitar a aproximação dos animais selvagens. Para
tal, foi efetuado o respetivo requerimento à APA no âmbito de “Construções, apoios de praia e
equipamentos e infraestruturas”, tendo sido emitido o Título de Utilização dos Recursos Hídricos para a
construção da referida vedação. Desta forma serão expectáveis impactes neutros, diretos, locais,
prováveis, permanentes, imediato, reversíveis, minimizável com significado e magnitude
reduzida.
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Neste domínio está também prevista a implantação de uma pequena charca de abeberamento, bem
como a manutenção e revitalização de 2 barragens existentes na propriedade, pelo que após a
consulta efetuada à APA, foi emitida a “Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos – Implantação
de Infraestruturas Hidráulicas” para cada uma das barragens em questão. Assim os impactes
consideram-se positivos, diretos, locais, prováveis, permanentes, imediatos, reversíveis,
minimizáveis, de magnitude reduzida e pouco significativos.

6.15.3 Recursos Agrícolas e Florestais

Reserva Agrícola Nacional (RAN)

A área de intervenção do Parque Zoológico é abrangida numa pequena área pelo regime da RAN.
Nesta área não está prevista a construção de novos edifícios, sendo unicamente feita a manutenção
das edificações dispersas existentes para abrigos dos animais, bem como a manutenção dos caminhos
pré-existentes na propriedade.

Em todo o caso, a proposta de intervenção do Projeto não configura qualquer alteração à ocupação
do solo ou ao seu uso, prevendo-se a manutenção do seu caráter de ocupação agroflorestal, não
ocorrendo impactes sobre esta figura legal.

Povoamentos de azinheiras

A área de intervenção é dominada em larga escala por um coberto disperso de azinheiras. Uma das
orientações do Projeto prendeu-se com a maximização da preservação das azinheiras, tendo sido esta
uma das condicionantes da implantação arquitetónica, bem como da modelação de terreno.

Pese embora o que foi referido, para a implantação do Projeto será necessário proceder ao abate de
azinheiras. Sobre o coberto disperso 3283 azinheiras identificadas, apresentando uma densidade de
22,06 arv/ha, está previsto o abate de 10 exemplares localizadas essencialmente ao longo do percurso
que acompanha o limite nascente da propriedade. Realça-se, contudo, que o Projeto do Parque
Zoológico contempla a plantação de 114 novos exemplares de azinheiras, no âmbito do Projeto de
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Integração Paisagística, o que irá originar uma variação positiva no terreno de 104 azinheiras, e que se
irá traduzir numa densidade acrescida de 23,12 arv/ha.

Quadro 6:22 – Exemplares de azinheiras existentes, a abater e a plantar
Exemplares

Densidade

na

3283

22,06 arv/ha

Número total de exemplares existentes na área do
Parque Zoológico

3177

22,39 arv/ha

Número total de exemplares a abater

10

0,07 arv/ha

Número total de exemplares a plantar (no âmbito
do projeto de arranjos exteriores ou integração
paisagística)

129

0,87 arv/ha

Número futuro de exemplares na área do Parque
Zoológico (depois da implementação do projeto de
arranjos exteriores ou integração paisagística)

3281

23,12 arv/ha

Número total
propriedade

de

exemplares

existentes

Nos termos do Decreto-Lei n.º 169/2001 de 25 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30
de junho, o corte/arranque de sobreiros/azinheiras, em povoamento ou noutra situação de coberto
(dispersos ou isolados), jovens ou adultos, mesmo secos, de origem espontânea ou não, tem de ser
requerido e autorizado pelo Instituto Nacional de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF),
devendo os exemplares a abater estar previamente cintados com tinta indelével e de forma visível. O
ICNF só aceita requerimentos apresentados pelos donos das árvores ou por quem esteja por eles
devidamente mandatado ou autorizado.

Após autorizado o arranque, pode o requerente dar às árvores o destino que entender respeitando as
normas legais em vigor, nomeadamente transplantá-las. De referir que o pedido de autorização a
solicitar ao ICNF terá que ser acompanhado da Declaração de Impacte Ambiental.
De acordo com o estabelecido no n.º 2 do Artigo 8º, do Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio: “A
constituição de novas áreas de sobreiros ou azinheiras ou a beneficiação de áreas preexistentes devem
efetuar-se em prédios rústicos pertencentes à entidade proponente, com condições edafo-climáticas
adequadas à espécie e abranger uma área nunca inferior à afectada pelo corte ou arranque multiplicada
de um factor de 1,25”.
Está prevista a afetação de uma área de povoamento de azinheiras equivalente a 0,26 ha, devendo a
compensação ser realizada através da beneficiação/adensamento de áreas de montado, em pelo
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menos 0,32 hectares da herdade da Camacha, através da plantação de pelo menos 13 azinheiras. De
acordo com o Projeto de Arquitetura Paisagista está contemplada a plantação de 114 exemplares de
azinheiras, valor que ultrapassa em mais de 8 vezes o número de exemplares necessários para a
compensação pelo abate dos outros exemplares de quercíneas.
Desta forma serão expectáveis impactes negativos, diretos, locais, certos, permanentes, a
imediato,

irreversíveis,

passíveis

de

compensação, de

magnitude

moderada/média

e

significativos, desde que respeitados os requisitos legais atrás definidos.
Para o projeto complementar das infraestruturas hoteleiras foi feito já, em sede de licenciamento, um
pedido formal instruído de acordo com a legislação em vigor sobre o abate e reposição de azinheiras
nessa zona da propriedade.

6.15.4 Recursos Ecológicos (Reserva Ecológica Nacional)

A área de intervenção destinada à implantação do Parque Zoológico é abrangida pelas seguintes
categorias da REN:


cursos de água e respetivos leitos e margens;



zonas ameaçadas pelas cheias;



áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo;



áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos.

Destas categorias, são as áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo que detêm uma maior
preponderância (20%) na área do Parque Zoológico, uma vez que as restantes categorias possuem
pouca expressão na área, localizando-se essencialmente nas proximidades da ribeira de Oeiras onde
as intervenções propostas são mínimas.

Quanto à construção de edificações e infraestruturas necessárias para o funcionamento do Parque
Zoológico, as mesmas estão previstas em áreas exteriores às áreas de REN delimitadas, estando ainda
prevista a manutenção das edificações dispersas pré-existentes para abrigo dos animais, bem como os
caminhos existentes na propriedade.

As únicas interferências entre elementos do Projeto e áreas classificadas como REN ocorrem nas zonas
dos setores dos Felinos (ver figura abaixo) e, em ambos os casos a interferência é mínima, resumindose à implantação das vedações respetivas. A implantação da vedação está enquadrada na alínea h) do
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Anexo I, Capítulo I da Portaria n.º 419/2012 de 20 de dezembro: “h) muros de vedação e muros de
suporte de terras desde que apenas ao limite da cota do terreno, ou até mais 0,20m acima deste”.

Figura 6:13 – Áreas de interferência entre os elementos do Projeto e as áreas classificadas como REN
(áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo - a laranja na figura)

Considera-se, assim, que as propostas de ocupação previstas no Projeto, ao preverem em geral a
manutenção das caraterísticas fisiográficas e hídricas pré-existentes e que levaram à delimitação de
REN, não colidem com as categorias identificadas, estando enquadradas nos usos compatíveis
definidos na legislação em vigor. Desta forma não serão expectáveis impactes no âmbito desta
figura legal.

6.15.5 Infraestruturas - servidões rodoviárias

Tal como referido na caracterização do ambiente afetado, a rodovia localizada numa maior
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proximidade da área de intervenção corresponde à Estrada Nacional 267 (EN267). Esta via possui uma
zona de servidão non aedificandi que, de acordo com a alínea d) no ponto 8º do artigo 32º, é definida
por uma distância de 20m para cada lado do eixo da estrada ou dentro da zona de servidão de
visibilidade, e nunca a menos de 5 m da zona da estrada.

A implantação do Parque Zoológico inclui a construção de um muro/vedação com 2 m de altura ao
longo do troço de limite da propriedade que acompanha a referida infraestrutura viária. Como tal, nos
termos da Lei n.º 34/2015 de 27 de abril, e mais concretamente pelo disposto da alínea b) do n.º 1 e
n.º 2 do respetivo diploma, foi necessário uma autorização da Infraestruturas de Portugal (IP) que
permitisse a construção deste elemento de carácter definitivo, devendo o mesmo garantir um
afastamento de pelo menos 5 m ao limite da zona da estrada e uma altura que não poderá exceder os
2.5 m, bem como uma série de outros requisitos presentes na respetiva autorização.

Desta forma serão expectáveis impactes negativos, diretos, locais, certos, permanentes, imediato,
reversíveis, não minimizáveis, de magnitude reduzida e pouco significativos.

6.15.6 Prospeção e pesquisa de depósitos minerais metálicos

Tal como referido no capítulo 6.3 Geologia, o Projeto do Parque Zoológico localiza-se na área definida
no âmbito do contrato concedido à SOMINCOR para atribuição de direitos de prospeção e pesquisa
de depósitos minerais metálicos de cobre, zinco, chumbo, estanho, prata, ouro e outros metais
associados publicado no Contrato (extrato) n.º 666/2018 de 13 de setembro.

Embora neste caso não se constitua propriamente uma servidão administrativa enquadrou-se esta
questão no presente capítulo. Tal como referido anteriormente, considera-se que o Projeto do Parque
Zoológico não interfere com estudos e trabalhos de prospeção que a SOMINCOR entenda realizar ao
abrigo do referido contrato nos terrenos do Parque, que terão sempre que ser articulados com o
proprietário dos terrenos. Neste contexto, considera-se que o impacte é nulo.

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO PROJETO DO PARQUE ZOOLÓGICO AFRICA SAFARI PARK - ALMODÔVAR
BIODESIGN |2018-010| RELATÓRIO SÍNTESE

107

6.16 SAÚDE HUMANA
6.16.1 Enquadramento

A publicação do Decreto-Lei nº 152-B/2017, de 11 de dezembro, veio introduzir alterações no âmbito
e conteúdo dos Estudos de Impacte Ambiental, nomeadamente “consagra a necessidade de avaliar
outros fatores ambientais, de entre os quais se destacam (...)a necessidade de proteger os cidadãos dos
riscos para a saúde e bem-estar decorrentes de fatores ambientais, avaliando também os impactes do
projeto na população e saúde humana.” Não estão, contudo, ainda definidas nem consolidadas as
metodologias de abordagem dos “novos descritores” referidos neste diploma legal.

Apresenta-se seguidamente uma breve análise dos aspetos de saúde humana que podem estar
associados ao Projeto.

6.16.2 Fase de construção

Para efeitos da análise dos potenciais impactes do Projeto na população e saúde humana durante a
fase de construção consideraram-se como recetores os trabalhadores da obra, os utentes da EN-267 e
os habitantes residentes numa maior proximidade do local em obra (identificados na caracterização da
situação de referência).

As movimentações de terras, transporte de materiais polvorentos e tráfego de veículos em vias não
pavimentadas são atividades são suscetíveis de aumentar a dispersão de poeiras na atmosfera e
provocar degradações pontuais da qualidade do ar. A circulação de veículos e maquinaria de apoio à
obra também será responsável pela emissão de poeiras e gases de escape e, adicionalmente, pela
emissão de ruído. As escavações e outras atividades construtivas serão também responsáveis pelo
aumento dos níveis de ruído na zona envolvente à obra.

Tal como referido na análise dos impactes na qualidade do ar, as consequências ambientais da
presença de partículas em suspensão dependem da sua dimensão. Do ponto de vista da saúde pública
as partículas com menor diâmetro são mais perigosas, já que permanecem nas vias respiratórias das
pessoas e animais, podendo penetrar e ficar retidas nos alvéolos pulmonares. Considera-se que a
granulometria da matéria particulada que vier a ser emitida nas atividades de mobilização de terras e
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de construção será maioritariamente superior à fração considerada como eventualmente inalável
(diâmetro inferior a 10 μm). Será, assim, expectável que as partículas emitidas apresentem, no geral,
uma granulometria elevada, precipitando-se a curtas distâncias, ficando circunscritas às áreas
adjacentes aos locais onde são emitidas (até cerca de 100m), e que não sejam geralmente tóxicas para
o Homem visto serem essencialmente constituídas por substâncias inertes.


Os principais recetores sensíveis existentes nas imediações da área de intervenção serão os
trabalhadores da obra, que vão estar diariamente mais expostos a estes efeitos. A este
respeito refere-se que o Projeto de Execução inclui um Plano de Segurança e Saúde (PSS), em
cumprimento do que se encontra estabelecido legalmente, que define medidas de proteção
individual a utilizar e formas de proteção, a serem implementadas, de forma a salvaguardar a
saúde dos trabalhadores.



Embora a EN 267 se localize na proximidade da área de intervenção, face à reduzida dimensão
das obras a executar (e sua localização dispersa no interior do território da propriedade), e ao
reduzido volume de tráfego destas vias, considera-se que a exposição dos utentes desta via às
obras será muito reduzida e pouco relevante.



As zonas habitadas mais próximas localizam-se a mais de 1km de distância e não se prevê que
venham a ser afetadas durante a fase de obras. Tal como referido anteriormente, não será
expectável que a emissão de partículas finas (as que mais problemas de saúde implicam)
possam atingir essas zonas habitadas, pelo que se julga que com a adoção de medidas de
minimização previstas no capítulo 7 não se estará em presença de afetações relevantes da
saúde pública dessas populações.

No que repetia a atividades que gerem níveis de ruído, as situações mais sensíveis do são as áreas
residenciais, escolares, hospitalares, espaços de lazer ou quaisquer outras que pela sua natureza exijam
níveis de ruído baixos. Na área imediatamente envolvente não há a registar a presença de casas de
habitação, tal como referido anteriormente. Considera-se que os níveis de ruído que possam vir a ser
produzidos durante a fase de construção nas áreas circundantes não assumirão valores
suficientemente elevados de modo a causar efeitos físicos e/ou psicológicos no Homem. Os
trabalhadores da obra são os recetores que vão estar mais diretamente expostos a estes efeitos, mas,
mais uma vez se refere que a obrigatoriedade de implementação de um PSS, a ser definido em sede
do Projeto de Execução, que deverá considerar a utilização de equipamento de proteção individual
como auriculares para as situações mais críticas.
Na operação dos estaleiros e na frente de obra poderão ocorrer derrames e/ou fugas de produtos
químicos perigosos que podem atingir o solo e as águas e, de forma indireta, afetar a população e
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saúde pública. Tal como referido na análise dos impactes na qualidade da água, durante a fase de
construção os potenciais impactes prendem-se com eventuais acidentes e/ou fugas de produtos
tóxicos que possam atingir as águas superficiais e/ou subterrâneas. Considera-se que, com as medidas
preventivas e de minimização previstas, se diminui significativamente a possibilidade destas
ocorrências e, desta forma, não são expectáveis efeitos negativos na saúde humana.

De uma forma geral não são expectáveis impactes negativos do Projeto sobre a saúde humana
durante a fase de construção.

6.16.3 Fase de exploração

Para efeitos da análise dos potenciais impactes do Projeto na saúde humana durante a fase de
exploração consideraram-se como recetores os trabalhadores, os habitantes residentes numa maior
proximidade do empreendimento e os visitantes do Parque Zoológico.

Durante a fase de exploração as atividades do Projeto que poderão ter efeitos na população e saúde
humana incluem: i) circulação de veículos motorizados no acesso ao empreendimento e no seu
interior: emissão de gases de combustão e de ruído associados; ii) abastecimento de água e produção
de águas residuais; iii) produção de resíduos e iv) presença de animais.

Tráfego motorizado
De acordo com a análise de impactes do projeto no ambiente sonoro, conclui-se que os níveis de
ruído do tráfego motorizado gerado pelo empreendimento, nas áreas circundantes não serão de
molde a assumir valores suficientemente elevados de modo a causar efeitos físicos no Homem, tais
como perdas auditivas ou surdez. Considera-se que este não será um impacte significativo para
nenhum dos recetores considerados.

Não será igualmente expectável que as emissões de poluentes atmosféricos associados ao tráfego
motorizado gerado pelo empreendimento, venha a implicar qualquer ultrapassagem dos valores limite
estabelecidos legalmente para a qualidade do ar, pelo que não serão de esperar quaisquer efeitos
negativos nas populações e saúde pública para os residentes nas imediações do empreendimento.
Esta conclusão estende-se aos trabalhadores e, claro, aos visitantes.
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Abastecimento de água e tratamento de águas residuais
De acordo com a Carta de Lisboa ” a prestação de serviços de abastecimento de água e de saneamento
de águas residuais, de forma segura, fiável, acessível fisicamente, acessível economicamente e aceitável,
é fundamental para a saúde pública e para o desenvolvimento socioeconómico das populações de modo
sustentável”.

No que respeita ao abastecimento de água, tal como referido no capítulo 4.5.7, atualmente verifica-se
a indisponibilidade de rede pública de abastecimento de água no local de implantação do
empreendimento, pelo que o Projeto prevê a execução de 3 furos de captação de água subterrânea,
na área da propriedade, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, Artigo 42.º - Captação de água para
consumo humano, (...) 3 - Um sistema de abastecimento particular produz água para consumo humano
sob responsabilidade de uma entidade particular, só podendo funcionar na condição de impossibilidade
de acesso ao abastecimento público, ficando sujeito aos requisitos legais para este tipo de utilização (...).

A água proveniente destes furos será alvo de um processo de tratamento numa ETA – Estação de
tratamento de água, também a instalar no interior da propriedade, que será dimensionada após
apuramento da composição química da água de captação. Nesta fase foi considerada uma solução
com base em análises químicas de água já tratada, fornecida pela Águas Públicas do Alentejo, com a
seguinte sequência de tratamento: correção de pH – coagulação/floculação – filtração multimédia –
desinfeção com hipoclorito de sódio. A água tratada será armazenada num reservatório semienterrado
de onde será bombada para a rede. A rega e o abeberamento dos animais será efetuado com água
não tratada.

Os potenciais riscos para a saúde humana associados ao abastecimento de água prendem-se com a
presença de compostos indesejáveis na água e/ou com a presença de concentrações acima dos
limiares definidos legalmente para os parâmetros considerados.

Tendo em consideração que este

será um serviço a cargo do Proponente, será sua a responsabilidade de assegurar o fornecimento de
água potável nas condições exigidas legalmente, bem como assegurar a monitorização da sua
qualidade.

Para a eliminação dos riscos para a saúde humana dever-se-á assegurar que:


A origem de água esteja devidamente licenciada;



A água captada seja alvo de tratamento adequado de forma a cumprir os limiares legalmente
fixados;

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO PROJETO DO PARQUE ZOOLÓGICO AFRICA SAFARI PARK - ALMODÔVAR
BIODESIGN |2018-010| RELATÓRIO SÍNTESE

111



A qualidade da água seja assegurada e controlada periodicamente, em cumprimento dos
requisitos legalmente previstos;



A qualidade da água seja reportada à entidade relevante.

A Lei n.º 58/2005, 29 de dezembro (Lei da Água) refere no seu artigo 56.º que as atividades que
tenham impacte significativo no estado das águas só podem exercer-se mediante um título de
utilização. Entre essas atividades encontra-se incluída a captação de águas subterrâneas. A entidade
competente em matéria de licenciamento dos recursos hídricos é a Agência Portuguesa do Ambiente,
através dos Departamentos da Administração de Região Hidrográfica (ARH). As utilizações dos
recursos hídricos particulares podem estar sujeita a Autorização, quando se tratem de captações,
construções, implantação de infraestruturas, ou a Licença no caso de rejeição de águas residuais,
imersão de resíduos, recarga e injeção artificial em águas subterrâneas, extração de inertes e aterros
ou escavações. No caso das captações de águas particulares com meios de extração com potência
inferior a 5 cv (que é o presente caso) a autorização pode ser inclusivamente substituída por uma mera
comunicação prévia às autoridades competentes.

A este respeito refere-se que a empresa Africa Land - Turismo e Natureza Lda. solicitou comunicações
prévias relativamente aos 3 furos a instalar na propriedade, tendo recebido da APA as respetivas
autorizações.
Quadro 6:23 – Licenças de utilização dos 3 furos a instalar na propriedade
Processo
450.10.02.02.023306.
2018.RH7
450.10.02.02.023307.

2018.RH7

Vol. Máx.

(m)

anual (m3)

APA03535823

130

10.000

APA03535823

130

10.000

APA03535823

130

10.000

Código APA

CP020422.2018.RH7
CP020423.2018.RH7

2018.RH7
450.10.02.02.023308.

Prof.

Utilização

CP020424.2018.RH7

Finalidade
Abeberamento de animais e
armazéns
Abeberamento de animais e
para armazéns alimentares
Abeberamento de animais

Deverá, contudo, ser esclarecido com a ARH Alentejo, que estas captações se destinam, além do
abeberamento de animais e fornecimento de armazéns que consta das respetivas autorizações, ao
consumo humano.

A qualidade das águas para consumo humano rege-se pelo disposto no Decreto-Lei n.º 152/2017, de
7 de dezembro, tendo por objetivo proteger a saúde humana dos efeitos nocivos resultantes da
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eventual contaminação dessa água e assegurar a disponibilização tendencialmente universal de água
salubre, limpa e equilibrada na sua composição. Este diploma legal aplica-se a (...) água para consumo
humano, proveniente de sistemas de abastecimento público e particular com utilização pública e define.
Este diploma legal deverá ser tomado em consideração no que se refere à necessidade de elaborar um
programa de controlo da qualidade da água (PCQA), respeitar os valores paramétricos dos parâmetros
constantes do Anexo I ao DL e publicitar trimestralmente nas suas instalações a informação resultante
da implementação do PCQA, e enviá-los à respetiva autoridade de saúde.

Relativamente ao tratamento de águas residuais, tal como para o abastecimento de água, atualmente
na área de intervenção e zona envolvente não existem infraestruturas do sistema público de águas
residuais que o possam servir, pelo que o empreendimento terá um sistema autónomo de drenagem e
tratamento de águas residuais, descrito no capítulo 4.7.5.2.

Os potenciais riscos para a saúde humana associados às águas residuais dependem da adequabilidade
e eficácia do seu tratamento e estão relacionados com a presença de concentrações acima dos
limiares definidos legalmente para os parâmetros considerados nas águas tratadas. É, assim,
necessário controlar a qualidade das águas rejeitadas, de forma a minimizar riscos de contaminação
das massas de água recetoras, solos, vegetação e, de forma indireta, na saúde humana por contato
com esses meios e/ou pela sua utilização.

Para a eliminação dos riscos para a saúde humana associados ao tratamento das águas residuais
dever-se-á assegurar que:


A descarga de águas residuais seja devidamente licenciada;



As águas residuais a serem produzidas sejam alvo de tratamento adequado de forma a
cumprir os limites de emissão legalmente fixados;



A qualidade das águas residuais seja assegurada e controlada periodicamente, em
cumprimento dos requisitos legalmente previstos;



A qualidade das águas residuais descarregada seja reportada à entidade competente.



A reutilização das águas residuais tratadas seja devidamente licenciada e controlada.

O projeto do Parque Zoológico prevê a construção de duas ETARs e de fossas séticas estanques que
devem ser devidamente licenciadas. O projeto prevê a reutilização das águas residuais tratadas nesta
ETAR bipartida para rega de espaços do Parque Zoológico. Não será reutilizada água residual para
rega de espaços verdes da Unidade Hoteleira e Centro Interpretativo.
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Neste sentido as águas residuais à saída do decantador secundário serão submetidas a tratamento
terciário por ultravioletas. O tratamento por ultravioletas tem um efeito germicida, inativando os
microrganismos sem necessidade de adição de qualquer produto químico. A eficácia de desinfeção
deste método situa-se nos 99,9%, garantindo assim qualidade suficiente da água para a rega no
Parque Zoológico. Prevê-se assim, com este tratamento terciário, valores de coliformes fecais
inferiores a 100/100ml e valores de ovos de parasitas inferiores a 1N/l cumprindo assim as normas de
qualidade das águas destinadas à rega nos termos do Decreto-lei 236/98 de 1 de Agosto. Esta água
deverá, ainda, ser alvo de um licenciamento (ao abrigo do Decreto-Lei 119/2019, 21 de agosto) e de
monitorização da sua qualidade.

Considera-se que, com a implementação das medidas de minimização e dos procedimentos de
controlo e monitorização, não serão expectáveis impactes negativos na saúde humana associados à
gestão de água de abastecimento e de águas residuais.

No que respeita à produção de resíduos, o projeto prevê a gestão dos mesmos de forma a
salvaguardar as questões de saúde pública:


Os designados resíduos sólidos urbanos (RSU) serão recolhidos pela Câmara Municipal de
Almodôvar.



Os resíduos que vierem a ser produzidos na Clínica Veterinária, face às características
particulares (poderão incluir materiais com sangue e objetos cortantes), terão que recolhidos
por empresa licenciada para a gestão de resíduos hospitalares.



Os restos dos ossos provenientes da alimentação dos carnívoros serão armazenados em sacos
e congelados para serem retirados posteriormente por empresa recontratada. Os cadáveres
ou restos de necropsias serão congelados para posterior recolha por empresa especializada.

Considera-se que, com a implementação das medidas de minimização e dos procedimentos de
controlo e monitorização, não serão expectáveis impactes negativos na saúde humana associados à
gestão de resíduos.

Contágio animal (por doenças dos animais)
Por se tratar de um projeto que envolve a lidação direta com animais incluiu-se a análise da potencial
transferência de doenças para os seres humanos. Poderá existir risco de contaminação por via do
contato direto, por via da água e alimentos, com potencial para causar distúrbios e doenças
contagiosas. Salienta-se que a respiração dos animais será a forma de transmissão mais relevante de
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doenças contagiosas, animal/pessoas/animal (Zoonoses).

Os grupos mais expostos a este risco serão os funcionários, que irão lidar diretamente com os animais
do Parque, e os visitantes.

Os visitantes não estarão em contato direto com os animais já que a conceção do Parque foi pensada
de forma a evitar esse contato. As visitas serão feitas em modo safari, em veículo do Parque conduzido
por um guia especializado, não havendo aproximação a herbívoros, nem a carnívoros, evitando-se,
assim, a transmissão de zoocenoses animal/homem ou vice-versa por via da respiração e/ou contacto
direto.

Os riscos para os funcionários serão reduzidos, tendo em consideração as medidas preventivas, os
procedimentos e os equipamentos a instalar no Parque:


A coleção animal do Parque Zoológico será apenas composta por Herbívoros e Carnívoros,
sendo conhecido que os Primatas e Aves são os maiores portadores de doenças víricas ou
infecto-contagiosas para o homem, diminuindo os riscos das zoonoses.



O Parque Zoológico inclui infraestruturas dedicadas ao cuidado da saúde dos animais que
serão introduzidos:


uma Clínica Veterinária para garantir as necessidades de consulta, cirurgia, análises e
meios de diagnóstico. Existirá uma enfermaria e salas de recuperação para herbívoros e
carnívoros, assim como sala para necropsias e uma arca congeladora para cadáveres.



Instalações de Quarentena para a receção de animais (herbívoros de grande e pequeno
porte e carnívoros), separada por uma ala de acesso único para o pessoal e totalmente
isolado das restantes estruturas de apoio ao parque incluindo o acesso ao mesmo.



O projeto prevê uma série de procedimentos a implementar de controlo da saúde e bem-estar
dos animais (Plano de Bem-Estar Animal) que permitirão reduzir os riscos de transmissão de
doenças animais/pessoas:


Acompanhamento veterinário dos animais.



Diariamente, e antes da abertura do parque, serão feitas rondas que se destinam à
observação do estado geral dos animais e qualquer anomalia deverá ser imediatamente
comunicada ao Veterinário responsável do parque e nele residente.



As medidas de controlo implementadas no parque incluirão despistes regulares de
parasitismo externo e interno, dermatomicoses e dermatites bacterianas.



Relativamente aos felinos, proceder-se-á de forma periódica ao controlo de peso, garras,
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dentição e pesquisa do vírus da Imunodeficiência Felina e Leucemia Felina.


Em situações normais, serão efetuadas desparasitações internas e externas no período de
maio. Sempre que houver necessidade de manusear um animal realizar-se-á a
desparasitação interna e externa.



Os animais a introduzir no parque serão provenientes de Zoos da Europa e, como tal, o
estado sanitário deverá cumprir com as exigências da Comunidade Europeia no que
respeita a Vacinações e outras. Por aparecimento de qualquer doença de vacinação
obrigatória, a D.G.A.V. tomará as medidas necessárias.

Vetores de transmissão de doenças
O presente projeto inclui a manutenção de 2 charcas (existentes) e a construção de uma terceira
charca, que podem constituir criadouros para as populações de mosquitos e outros insetos. A
presença dos animais selvagens, também poderá atrair populações de mosquitos.

Tal como referido no capítulo 5.16.4, os mosquitos são o mais importante grupo de artrópodes do
ponto de vista médico e veterinário pelo facto de serem vetores de importantes doenças. Em Portugal
é raro os mosquitos transmitirem doenças, sendo que normalmente os principais riscos para a saúde
pública associado às picadas de mosquitos se prendem com irritações na pele e desconforto. A
presença de mosquitos pode constituir-se como um fator de incomodidade, principalmente nas
actividades ao ar livre.

De acordo com a organização funcional do Parque Zoológico constata-se que, nem a zona das
charcas, nem as zonas de presença dos animais, serão acedidas diretamente pelos visitantes, o que
contribui para a minimização deste risco. Por outro lado, a medida de minimização prevista no âmbito
dos Sistemas Ecológicos: Promover a instalação de caixas ninho para aves e caixas abrigo para
morcegos, na área associada ao setor de herbívoros, para fomentar a diversidade faunística, contribuirá,
igualmente para uma diminuição da população de mosquitos.

Bem-estar dos animais
Embora não diretamente relacionado com a saúde humana, face às características do Projeto em
análise, tecem-se também algumas considerações relativamente ao bem-estar dos animais. O projeto
do Parque Zoológico foi concebido e dimensionado tendo em conta o bem-estar dos animais no
sentido de lhes serem proporcionadas as melhores condições, tão próximas quanto possível dos seus
ecossistemas naturais.
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O Plano de Bem-Estar dos Animais, que faz parte integrante do projeto, assegura as condições
adequadas, nomeadamente:


Serão criadas duas áreas distintas no Parque, uma para Herbívoros Africanos e a segunda para
Carnívoros/ Felinos. A área reservada aos herbívoros compreende 126,2 ha, dos quais 15,35 ha
vedados para regeneração de azinheiras o que perfaz uma área de 110,85 ha, que estes
animais percorrerão toda a área, sem qualquer tipo de condicionamento, nela pastando e na
qual estarão disponíveis 3 charcas para beberagem. A área dos Carnívoros/ Felinos ocupará 9,3
ha. Cada uma das 7 espécies que integram este grupo disporá do seu próprio parque. Viabilizase, assim, a reposição de um ecossistema mais próximo do seu estado natural, em que os
herbívoros circularão em liberdade e os felinos passarão a viver em parques de grandes
dimensões.



A vegetação arbórea composta na maioria por azinheiras, oferecerá aos animais, zonas de
refúgio e de abrigo ao frio e calor, sendo ainda complementada por abrigos recuperados e
construídos em vários locais do parque. Para além das sombras naturais providenciadas pelas
árvores, os felinos disporão de abrigos e zonas de água para se refrescarem.



A morte de qualquer animal será seguida de exame de necropsia, contando-se com a
colaboração da Universidade de Évora ou Lisboa para o envio de material destinado a exames
de anatomopatologia.



As instalações de Quarentena estarão devidamente preparadas para a receção de animais
(herbívoros de grande e pequeno porte e carnívoros), e estarão separadas por uma ala de
acesso único para o pessoal e munida de estruturas sanitárias e vestiário. Este edifício
encontra-se totalmente isolado das restantes estruturas de apoio ao parque incluindo o acesso
ao mesmo.

Considera-se, assim, que desde que sejam implementados os procedimentos e adotadas as medidas
de minimização previstas, o funcionamento do Parque Zoológico não será de molde a originar riscos
para a saúde humana.

6.17 SOCIOECONOMIA
6.17.1 Enquadramento

Identificam-se e avaliam-se seguidamente os principais impactes suscetíveis de serem gerados pelo
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Projeto sobre os aspetos socioeconómicos na fase de construção e de exploração. Para efeitos da
classificação de impactes tiveram-se em conta os critérios descritos anteriormente no EIA.

6.17.2 Fase de construção

Durante a fase de construção é expectável que os impactes estejam relacionados, por um lado com a
presença de trabalhadores e com a dinâmica positiva que tal poderá trazer à zona envolvente e, por
outro, com aspetos de cariz mais negativo, inerentes às alterações nas acessibilidades, degradações
pontuais da qualidade de vida das populações que residem na maior proximidade dos locais em obra,
que acabam por ser similares a qualquer processo de construção de empreendimentos.

Durante a fase de construção poderá ocorrer um aumento de população a residir temporariamente
na freguesia de Almodôvar, ou freguesias vizinhas, constituída pelos trabalhadores da obra. Embora
não exista informação acerca do número previsto de trabalhadores durante a fase de construção,
sendo expectável que a obra venha a durar cerca de 1 ano é possível que, durante esse período, uma
quantidade elevada de pessoas venha a trabalhar no local, nas mais variadas áreas de especialidade.
Constitui-se um impacte positivo, direto, a uma escala local/regional, provável, temporário,
imediato, embora de magnitude previsivelmente reduzida e pouco significativo.

É expectável que este aumento previsível de trabalhadores na área de implantação do Projeto
(independentemente da sua proveniência), contribua para um acréscimo de procura no consumo de
bens e na utilização dos serviços locais, especialmente no que se refere à restauração, comércio e
alojamentos. Será, assim, expectável um impacte positivo na economia local da zona envolvente,
especialmente nas áreas mais próximas do local em obra. Pode-se considerar este impacte como
positivo, indireto, fazendo-se sentir a uma escala local/regional, provável, temporário, imediato,
embora de magnitude reduzida e pouco significativo.

Durante o período de obras registar-se-á um aumento temporário do número de postos de trabalho,
essencialmente direto, mas também indireto e induzido. Embora, tal como referido anteriormente, não
se disponha de estimativas do número de trabalhadores que poderão estar envolvidos na fase de
obra, a criação de emprego será sempre relevante, e mais importante se torna no atual contexto, com
a atividade da construção a recuperar de uma situação de crise, e com elevados níveis de desemprego
que ainda se fazem sentir na região. Os efeitos locais e regionais desta criação de emprego
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dependerão da política de contratação que as várias entidades (empreiteiros, designadamente)
venham a adotar. Assim, este impacte será considerado como positivo, indireto, fazendo-se sentir a
uma escala local (caso se venham a empregar trabalhadores locais), provável, temporário, imediato,
de magnitude dependente do número de trabalhadores que estarão presentes na obra, e podendo
ser considerado, genericamente, como pouco significativo a significativo.

As obras de construção poderão, ainda, implicar incómodos e degradação de diversos fatores de
qualidade ambiental. Estas perturbações estão associadas, essencialmente, a aumentos das emissões
de ruído e degradação local da qualidade do ar, induzidas pela circulação de veículos pesados de
transporte e pelas próprias atividades de construção/funcionamento da maquinaria.

As intervenções com maior dimensão prendem-se com a construção do Centro Interpretativo, numa
zona a a sudoeste da propriedade, e com a Área Técnica, Clínica Veterinária, Quarentena, etc.,
maioritariamente localizados na zona este e sudeste da propriedade. Os principais aglomerados
localizam-se a mais de 1 km relativamente aos limites da propriedade e não se prevê que venham a
ser afetados pelas obras. Regista-se a presença de edificações isoladas, essencialmente dois “montes”,
numa maior proximidade da área de intervenção, localizadas a sul e norte da propriedade. Não se
prevê que a construção do Parque Zoológico venha a ter efeitos negativos nesses locais.

Figura 6:14 – Localização dos principais aglomerados e edificações isoladas nas imediações da área de
intervenção (à esquerda) e principais intervenções (à direita)
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Considerando a possibilidade de o alojamento hoteleiro já se encontrar construído, e em operação, na
altura da construção do Parque Zoológico poderão ocorrer impactes negativos associados a
perturbações e afetações provocadas pela fase de obras, embora de carácter temporário e pouco
relevantes.

Todos estes aspetos foram já devidamente caracterizados e enquadrados nos capítulos dedicados aos
impactes na qualidade do ar e no ambiente sonoro, e afloradas estas preocupações no capítulo
dedicado à Saúde Humana, considerando-se este impacte como negativo, direto, provável, com uma
incidência espacial limitada, temporário (os incómodos e as degradações ambientais cessarão com
a conclusão dos trabalhos), imediato e minimizável. A magnitude e o significado serão
previsivelmente muito reduzidos.

O aumento da circulação de veículos pesados na fase de obra poderá causar perturbação no tráfego
que circula nas vias rodoviárias circundantes, podendo afetar a fluidez da circulação nessas vias. A
via mais próxima da área de intervenção é a EN 267, uma estrada nacional local (desclassificada de
estrada nacional) que regista reduzidos volumes de tráfego, pelo que não serão expectáveis afetações
muito relevantes do tráfego que circula nesta via durante a fase de obra. Considera-se, assim, que o
impacte sobre as condições de circulação e acessibilidade na EN-267 nas imediações da zona em obra
pode ser considerado como negativo, direto, fazendo-se sentir a uma escala local, provável,
temporário, imediato e minimizável, A magnitude e o significado serão previsivelmente muito
reduzidas.

Um efeito negativo que normalmente está associado à fase de construção prende-se com a
afetação/impedimento de usos e atividades que ocorriam no território que fica em obra. Neste caso
tal não se verifica, uma vez que a área de intervenção não regista qualquer uso relevante que possa
ser afetado pela fase de obras.

No Capítulo 7 são apresentadas medidas mitigadoras consideradas relevantes e adequadas para a
minimização dos impactes analisados no presente EIA.

6.17.3 Fase de exploração
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No capítulo 5.16 – Socioeconomia foram caraterizados uma série de indicadores relacionados com a
dinâmica demográfica (incluindo evolução da população e das famílias, estrutura etária, nível de
instrução), tecido edificado, território (densidade populacional e estrutura do povoamento), estrutura e
dinâmica económica e do mercado de emprego (atividades económicas; mercado de Trabalho e nível
de vida) e acessibilidade e mobilidade.

Pretende-se neste capítulo avaliar de que forma a concretização do empreendimento e a sua
exploração poderá influenciar e/ou ter efeitos (negativos ou positivos) sobre estas variáveis.

Dinâmica demográfica, território, estrutura etária e parque habitacional

A exploração do Parque Zoológico não é suscetível de gerar impactes sobre a fixação de população
residente. Ou seja, não é expectável que a concretização do empreendimento se venha a constituir
como um fator de atratividade que leve à fixação de população na freguesia onde se localiza o parque,
e/ou nas freguesias circundantes. O empreendimento deverá, então, ter impactes nulos sobre a
dinâmica populacional da zona (não se preveem incrementos da população residente nem do número
de famílias). Consequentemente, também não são expectáveis impactes (positivos ou negativos) sobre
o território do ponto de vista da sua densidade/ou da estrutura do povoamento).

Também não será expectável que o empreendimento venha a influenciar a estrutura etária e/ou o
nível de instrução da população residente na freguesia/concelho. Os impactes podem ser
considerados como nulos nesta matéria.

Da mesma forma, não são expectáveis quaisquer efeitos positivos ou negativos diretos sobre o
parque habitacional impulsionados pela concretização e funcionamento do empreendimento, pelo
que a este nível se podem considerar os impactes como nulos.

Atividades económicas e emprego

No que respeita às atividades económicas e emprego é expectável que o empreendimento se venha
a constituir como um fator dinamizador da economia local, possibilitando a criação de emprego,
direto e indireto, de que as populações locais poderão beneficiar, e contribuindo para a fixação de
atividades, nomeadamente no que se refere a serviços e comércio.
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Tal como referido anteriormente, estima-se que a exploração do Parque Zoológico venha a gerar cerca
de 18 postos de trabalho diretos (funcionários permanentes), para além dos indiretamente criado na
área do alojamento turístico (prevê-se que o estabelecimento hoteleiro possa vir a empregar 40
funcionários e a Portaria terá 2 funcionários afetos). A criação de postos de emprego terá reflexos
positivos na taxa de atividade freguesia de Almodôvar. De acordo com os censos de 2011 a população
empregada no concelho de Almodôvar era de 2668 pessoas e na freguesia de Almodôvar registavamse 1597 pessoas empregadas, o que implica que a estimativa de criação de 60 novos postos de
trabalho diretos (Parque Zoológico e Estabelecimento Hoteleiro) representaria cerca de 4% dos
empregos da freguesia.

O Projeto constituirá um estímulo, direto e indireto, para a atividade económica. A construção e
operacionalização de um empreendimento deste tipo exige um significativo volume de investimento
(estimado em cerca de 2 milhões de Euros). Esperam-se, assim, efeitos económicos significativos
diretos e induzidos a serem proporcionados pelo empreendimento, com efeitos positivos para o
volume de negócios do concelho de Almodôvar.

O Projeto em análise terá um impacte positivo significativo permanente ao nível das finanças locais,
quer na fase de construção quer na de exploração, resultantes da cobrança de impostos e taxas
municipais. Ao nível das finanças nacionais a construção e exploração do empreendimento resulta
numa cobrança de impostos sobre vendas e lucros (IVA e IRC, principalmente) além dos impostos e
taxas cobradas sobre o trabalho (IRS e Segurança Social).

De forma indireta, através da unidade hoteleira, o Projeto considerado no seu todo, vai incrementar de
forma muito significativa oferta no domínio do alojamento turístico que, atualmente, é batente
reduzida em Almodôvar. De acordo com dados do Anuário Estatístico do Alentejo 2018, no concelho
de Almodôvar existiam 8 estabelecimentos hoteleiros (6 turismo habitação ou rural, 1 alojamento local
e 1 hotel) em 2018, com uma capacidade de alojamento de 124 camas. A componente hoteleira do
presente Projeto corresponde a 72 camas, o que representa um acréscimo de cerca de 58,1% na
oferta, face à situação retratada em 2018.

Esperam-se, assim, impactes positivos na atividade económica local e na criação de emprego, diretos,
locais/regionais, permanentes, certos, a médio/longo prazo, de magnitude moderada e impactes
indiretos de magnitude elevada, e significativos.
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Serviços prestados à população e qualidade de vida

Ao nível dos serviços prestados à população, o empreendimento será, naturalmente, responsável
pela criação de oferta em termos de espaços de lazer. Tendo em consideração a ausência de oferta em
Almodôvar neste tipo de empreendimentos de atividades ao ar livre, considera-se que os impactes do
Projeto a nível dos serviços prestados à população podem ser classificados como positivos, diretos,
regionais/locais, permanentes, certos, a médio/longo prazo, de magnitude elevada e muito
significativos.

A questão dos efeitos do empreendimento na qualidade de vida da população no que se refere à
sua relação direta com a qualidade ambiental propriamente dita (qualidade do ar, ruído, qualidade da
água, resíduos) foi analisada nos respetivos descritores e abordada igualmente no capítulo da Saúde
Humana.

Acessibilidades e condições de circulação

Não será de esperar que o aumento do tráfego de veículos ligeiros decorrente da entrada em
funcionamento deste empreendimento, de visitantes e trabalhadores, venha a exercer pressão sobre
rede viária mais próxima. Pode-se, assim, considerar o impacte do projeto nas acessibilidades como
nulo.

6.18 IMPACTES

DA FASE DE DESATIVAÇÃO

6.18.1 Enquadramento

De acordo com o ponto 4 do Anexo III do Decreto-Lei n.º 151-B/2013 de 31 de outubro, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, o conteúdo dos Estudos de Impacte Ambiental deve
incluir a descrição do tipo, quantidade e volume de efluentes, resíduos e emissões previsíveis para os
diferentes meios físicos, decorrentes da fase de desativação das infraestruturas analisadas. No Anexo
IV (Elementos a fornecer pelo Proponente) deste diploma legal faz-se referência à (...) descrição
qualitativa dos impactes esperados, quer positivos quer negativos, nas fases de construção, exploração e
desativação (...).

Pode-se considerar que a fase de desativação de uma atividade ou estabelecimento corresponde ao
seu período de fim do ciclo de vida, no qual não existe laboração da atividade ou estabelecimento.
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Esta terminologia é normalmente utilizada em instalações industriais, em que, face a características
particulares, poderá ser necessário prever, desde logo, o período de vida útil dos equipamentos e a
forma e consequências da desativação da instalação. Em projetos similares ao que se encontra em
avaliação, parque temático, estas preocupações não se colocam, não se encontrando previsto a
desativação do mesmo.

Por outro lado, a fase de desativação de qualquer projeto corresponde a uma etapa que encerra um
considerável grau de incerteza. Não só porque o horizonte temporal dessa fase se afigura sempre
muito longínquo relativamente ao momento da avaliação, como também porque o enquadramento
legal nessa altura será necessariamente diferente e, consequentemente, o referencial de comparação
de que se dispõe agora não fará sentido nesse horizonte temporal.

6.18.2 Análise de impactes

Para efeitos da presente análise assumiu-se que a desativação do Projeto implicará a remoção de
todas as estruturas, deixando terreno livre para outras ocupações, dependendo a sua evolução da
utilização futura que se vier a fazer do espaço. Para efeitos da presente análise assumiu-se, assim, um
cenário para a fase de desativação do Projeto que inclui:


Abandono da atividade do Parque Zoológico.



Remoção de todas as infraestruturas construídas e edifícios do Projeto.



Retirada dos animais que povoam o Parque.

A análise de impactes associados à fase de desativação teve em consideração uma “etapa de
desativação”, entendida como uma fase temporária de execução de trabalhos, que compreenderá as
atividades necessárias para a remoção física do projeto e das suas componentes do território onde o
mesmo se encontra inserido, e a fase após a remoção física do projeto e a cessação das suas
atividades, designada como “etapa pós-remoção”.

Pode-se considerar que a designada “etapa de desativação” incluirá uma série de atividades bastante
similares com as atividades de construção, nomeadamente:


Implantação de um estaleiro.



Movimentação de maquinaria e veículos de apoio à obra.



Demolição das estruturas edificadas e remoção de infraestruturas de drenagem do campo de
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golfe que se encontram enterradas.


Transporte dos resíduos de construção e demolição e dos resíduos verdes a destino final
adequado.

Os impactes potencialmente associados a esta fase para as componentes ambientais mais relevantes
estão relacionados com:


A ripagem e escarificação das áreas a desativar irá provocar uma exposição do solo tornandoo mais vulnerável a fenómenos de erosão, evidenciando-se desta forma um impacte negativo
nos recursos hídricos, embora que temporário.



Potenciais impactes negativos no ambiente sonoro nas zonas envolventes, associados ao
funcionamento da maquinaria envolvida na demolição de estruturas edificadas e
infraestruturas e à circulação de veículos de apoio (nomeadamente de transporte de
resíduos/materiais para o exterior). Estes impactes far-se-ão sentir, essencialmente, na zona
envolvente e o seu significado estará dependente da ocupação do território que estiver
presente nesta altura.



Potenciais impactes negativos na qualidade do ar associados à emissão de poeiras em
resultado das atividades de demolição das estruturas edificadas e infraestruturas e da
circulação de veículos e maquinaria. Estes impactes far-se-ão sentir, essencialmente, na zona
envolvente e o seu significado estará dependente da ocupação do território que estiver
presente nesta altura.



Impactes associados à produção de resíduos verdes e resíduos de construção e demolição. As
disposições a ter em consideração relativamente à gestão e destino final destes resíduos
deverão ser adaptados às práticas e legislação em vigor nessa altura e deverão assegurar a
minimização dos impactes negativos a este nível.



Potenciais impactes negativos nos solos associados às operações de movimentação de terras
que serão necessárias para a remoção das infraestruturas enterradas.



Potenciais

impactes

temporários

na

paisagem

da

área

envolvente,

associados

à

desorganização espacial e intrusão visual provocada pelas obras de demolição. O significado
deste impacte dependerá da ocupação da área circundante, no que respeita a zonas
residenciais que estejam presentes.


Potenciais impactes negativos na componente social durante a fase de demolição, associados
nomeadamente, a uma afetação da qualidade de vida temporária nas imediações do local em
obra, a nível de emissão de ruído e degradação pontual da qualidade do ar e intrusão visual.
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Mais uma vez este impacte dependerá da proximidade e densidade dos residentes que
existirem na altura.

No capítulo 7.1.4 apresenta-se um conjunto de medidas passíveis de serem implementadas durante a
“etapa de desativação” para minimizar impactes negativos e constituição de potenciais situações de
passivos ambientais.

Os impactes passíveis de ocorrerem na designada “etapa pós-remoção” são ainda mais difíceis de
prever.

Face às características específicas do projeto em análise, uma das questões mais relevantes a
considerar numa eventual desativação do projeto, prende-se com o destino a dar aos animais que
nessa altura ainda se encontrem no Parque Zoológico, devendo ser providenciadas as condições
adequadas de forma a assegurar o bem-estar dos animais e a sua transferência para destinos/locais
adequados e devidamente aprovados. A este respeito o Projeto prevê que após o licenciamento, o
Parque Zoológico seja integrado na AIZA (Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios) que, por sua vez, faz
parte da EAZA (European Association of Zoos and Aquaria).

De acordo com os requisitos desta

organização, em caso de encerramento do parque os animais do parque seriam distribuídos por todos os
Zoos Europeus.

Nesta etapa de pós-remoção é expectável que ocorra o fenómeno climático inverso à fase de
exploração do Parque Zoológico, na eventualidade de se proceder ao aterro das albufeiras
existentes/criadas. Poderá ocorrer um aumento da temperatura devido à diminuição da humidade
atmosférica, provocando assim, uma consecutiva diminuição do conforto térmico na área de
intervenção, representando um impacte negativo.

Considerando um cenário de remoção das infraestruturas, esperam-se impactes positivos nos
recursos hídricos, no caso da origem da água utilizada, uma vez que os consumos associados à área
de intervenção deixarão de se verificar e haverá maior quantidade de água disponível para diferentes
utilizações, além de que deixarão de ser produzidas águas residuais.

Os impactes na paisagem e uso do solo, ecologia e património dependerão da utilização que vier a
ser feita da área outrora ocupada pelo Parque Zoológico.
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6.19 PRINCIPAIS RISCOS

ASSOCIADOS AO

PROJETO

6.19.1 Enquadramento

No que respeita à temática da análise de risco em Estudos de Impacte Ambienta salientam-se os
seguintes aspetos:


No Decreto-Lei nº 152-B/2013, de 31 de outubro a questão do risco é mencionada no Artigo
3.º Apreciação prévia e decisão de sujeição a AIA que remete para um anexo onde se
menciona que as características dos projetos devem ser consideradas especialmente em
relação aos seguintes aspetos: (...) risco de acidentes, atendendo sobretudo às substâncias ou
tecnologias utilizadas (...).



Na Portaria nº 395/2015 de 4 de novembro as referências aos riscos aparecem vertidas no
ANEXO II (a que se refere o artigo 3.º) Requerimento de dispensa do procedimento de
Avaliação de Impacte Ambiental: 7 — Impactes ambientais e medidas de mitigação: (...) c)
Identificação dos riscos ambientais associados ao projeto.

A publicação do Decreto-Lei nº 152-B/2017, de 11 de dezembro, que veio introduzir alterações no
âmbito e conteúdo dos Estudos de Impacte Ambiental, aborda a questão dos riscos num outro
contexto “A adoção destes novos fatores ambientais consagra, assim, uma mudança de abordagem
relativamente à análise de risco, que deixa de se limitar aos riscos do projeto sobre o ambiente,
passando a ponderar igualmente os riscos do ambiente sobre o projeto, avaliando, ainda, em
relação a determinados projetos, a sua exposição e resiliência a acidentes graves ou a catástrofes, e o
risco de ocorrência desses acidentes ou catástrofes.”

À luz do Decreto-Lei nº 152-B/2013, de 31 de outubro, e das boas práticas, nos EIAs procede-se,
normalmente, a uma identificação dos potenciais riscos ambientais do Projeto, ou seja, os riscos do
Projeto que possam ter consequências negativas para o ambiente. A abordagem incidia
essencialmente sobre os fatores de risco de origem interna, ouseja os riscos provocados por ações ou
acontecimento relacionados com a construção ou exploração do Projeto. O presente EIA teve em
consideração esta abordagem, tendo-se procedido à identificação dos principais riscos internos do
Projeto. Tentando ir ao encontro das alterações impostas pelo Decreto-Lei nº 152-B/2017, de 11 de
dezembro, integrou-se, ainda, no presente EIA uma breve análise dos principais riscos externos
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existentes na área de intervenção e da forma como o Projeto se relaciona com os mesmos.
Abordaram-se os riscos associados à fase de construção e de exploração.

Importa desde já referir que o presente Projeto – parque temático - não se enquadra nos regimes
legais de instalações que, pela sua complexidade, implicam a realização de análises de risco
detalhadas, nomeadamente i) Decreto-Lei n.º 127/2013 de 30 de agosto que estabelece o regime de
emissões industriais aplicável à prevenção e ao controlo integrados da poluição (regime PCIP), bem
como as regras destinadas a evitar e ou reduzir as emissões para o ar, a água e o solo e a produção de
resíduos, a fim de alcançar um elevado nível de proteção do ambiente no seu todo e II) Decreto-Lei n.º
150/2015 de 5 de agosto, relativo à ocorrência de acidentes de grande dimensão relacionados com a
libertação de substâncias perigosas, que cria a necessidade de serem definidos mecanismos para a sua
prevenção e controlo dos perigos associados, bem como para a limitação das suas consequências para
a saúde humana e para o ambiente.

6.19.2 Riscos internos
6.19.2.1 Fase de construção

Para esta análise identificaram-se as atividades do Projeto que apresentam maior risco para o
ambiente, que se resumem no quadro seguinte, onde se incluiu a identificação da atividade perigosa,
o(s) potenciais risco(s) associado(s) e uma breve avaliação do(s) mesmo(s) e da necessidade de
medidas de prevenção.
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Quadro 6:24 – Principais riscos internos identificados para a fase de construção do Projeto
Atividade perigosa

Risco

Necessidade de medidas de

Avaliação

prevenção

Potencial para contaminação de solos,
Fugas ou derrames de óleos,

massas águas superficiais e

combustíveis e outras

subterrâneas com degradação da sua

substâncias químicas poluentes.

qualidade. Potenciais feitos negativos

Funcionamento dos

indiretos na saúde pública.
Degradação
Potencial
Ocorrência de incêndios

da

para

qualidade
afetar

do

ar.

populações

residentes nas imediações e/ou o
tráfego

local.

Acompanhamento Ambiental
(Ver capitulo 7).

estaleiros e frentes
de obra

Implementação de um Plano de

Potenciais

Implementação de um Plano de
Emergência Ambiental (Capítulo
7)

efeitos

negativos indiretos na saúde pública.
- Ocorrência de acidentes

Transporte de
materiais

- Caso ocorram acidentes com

Medidas

de

minimização

rodoviários em resultado do

veículos que transportem produtos

consideradas no capítulo 8:

acréscimo da circulação de

perigosos este risco poderá ter

veículos pesados e/ou da

consequências negativas para o

- Plano de acessos

necessidade de desvios de

ambiente. Potenciais efeitos

trânsito, especialmente na EM

negativos em termos de saúde

267.

pública.

- Dispersão de poeiras e
partículas na zona envolvente
à área em construção,
especialmente em alturas de
tempo seco e ocorrência de
vento.

- Potencial afetação dos solos da
envolvente.
- Potencial degradação da qualidade
do ar local, com efeitos diretos na
saúde pública.
- Diminuição da taxa fotossintética na

- Comunicação dos desvios de
tráfego
- Limitações de velocidade de
circulação
- Acondicionamento devido das
cargas
- Aspersão
terra

de

batida

caminhos

de

em

de

caso

necessidade

zona envolvente.

De uma forma geral durante a fase de obra as situações potencialmente mais gravosas estarão
associadas à possibilidade de ocorrência de derrames acidentais de óleos lubrificantes, combustíveis,
ou outras substâncias perigosas que possam ser utilizadas nos estaleiros e/ou nas frentes de obra,
com potencial para contaminação de solos e recursos hídricos, com as consequências inerentes a nível
da degradação da sua qualidade. Estes riscos podem resultar de acidentes durante a obra (quer por
erro humano, quer por eventual falha de equipamentos), ou de situações de incumprimento das
medidas de gestão ambiental.

A possibilidade de ocorrência de situações deste tipo e a consequente necessidade da sua prevenção
e/ou da minimização das suas consequências justifica a formulação de medidas específicas,
apresentadas em capítulo próprio, com especial destaque para a recomendação da implementação de
um Plano de Emergência Ambiental.
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Considera-se relevante salientar que a análise dos riscos associados a aspetos de segurança e saúde
dos trabalhadores da obra e eventuais visitantes deverá ser abordada no âmbito do Plano de Saúde e
Segurança (PSS), que fará parte integrante da fase seguinte – Projeto de Execução - onde deverão ser
identificados os riscos e propostas as medidas de minimização adequadas.

6.19.2.2 Fase de exploração
No quadro seguinte apresentam-se os principais riscos ambientais internos relacionados com o
funcionamento do Projeto.

Quadro 6:25 – Principais riscos internos identificados para a fase de exploração do Projeto
Atividade perigosa

Riscos

Consequências
Potencial

Tráfego que circulará

-

Acidentes

rodoviários

no interior do

veículos

empreendimento

mercadorias perigosas

que

com

transportem

Avaliação/Medidas

para

Reduzida probabilidade de ocorrência face

contaminação de solos

ao reduzido tráfego expectável e ao facto de

e águas.

não de prever a circulação de veículos de
transpor no interior da área do Parque.
Prever a existência de meios de contenção
de derrames.

Manuseamento de
produtos tóxicos
Reutilização de água

Potencial
- Derrame de produtos tóxicos

para

contaminação de solos

Prever a existência de meios de contenção
de derrames.

e águas.
- Presença de contaminantes na

residual tratada para

água

rega de espaços

limiares

verdes

estabelecidos.

de

rega

acima

dos

legalmente

Potencial para afetação
da vegetação e/ou da
saúde pública.

Implementação
monitorização

de
da

um

programa

qualidade

das

residuais tratadas a serem utilizadas na rega
(imposição legal).

6.19.3 Riscos Externos

Apresenta-se seguidamente uma breve análise dos principais riscos externos normalmente
considerados em análises de risco desta natureza, divididos em riscos naturais e riscos tecnológicos, e
o grau da sua importância na área de implantação do projeto.

6.19.3.1 Riscos Naturais

Os principais riscos naturais normalmente tidos em consideração incluem: risco de cheias, risco
sísmico, risco de subida do nível das águas do mar, risco de erosão costeira, risco de estabilidade de
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vertentes e risco de incêndios florestais.

Tendo em consideração a localização geográfica do empreendimento, não incidem sobre a área de
intervenção o risco de subida do nível das águas do mar nem o risco de erosão costeira. Não
foram identificados na área de intervenção, riscos de instabilidade de vertentes, pelo que não se
considera que este risco possa afetar o Projeto. Não foram identificadas zonas suscetíveis a
inundações nem zonas críticas de cheias na área de intervenção nem nas suas imediações, pelo que
não se afigura que este risco seja relevante para o projeto.

A área de intervenção situa-se numa zona de elevado risco sísmico. Do ponto de vista de
vulnerabilidade sísmica, as características da área de intervenção são comparáveis às das áreas
envolventes e da generalidade da região do Alentejo, caracterizada por um risco sísmico considerável
e que deverá ser acautelado no desenvolvimento do projeto, naquilo que for aplicável na
regulamentação nacional e europeia aplicável à conceção e construção das infraestruturas propostas.

Relativamente ao risco de incêndio há a referir que, de acordo com o Plano Municipal da Defesa da
Floresta Contra Incêndios de Almodôvar, o território concelhio apresenta diferenças biogeográficas
que permitem individualizar duas regiões que, por sua vez, vão influenciar a distribuição da
perigosidade de incêndios: a área a norte do concelho inserida na planície alentejana (onde se insere a
área de intervenção), e a área com relevo mais acidentado inserida na serra do Caldeirão e do vale da
ribeira de Oeiras.

De acordo com este plano, cerca de 45% do território apresenta uma perigosidade alta e muito alta,
nomeadamente na zona da serra do Caldeirão e nas vertentes declivosas do rio Mira, onde os declives
acentuados, associado a ocupações com dominadas por vegetação esclerófita e matos, constituem os
principais fatores. Relativamente ao risco de incêndios o referido Plano informa que cerca de 37% do
território se encontra classificado com um risco alto e muito alto de incêndio rural, seguindo uma
distribuição similar à da perigosidade.

Em termos regionais pode, assim, considerar-se que a área de intervenção se localiza na zona do
concelho de Almodôvar (zona norte) que apresenta uma perigosidade e risco de incêndios rurais mais
reduzida (quando comparada com a zona sul). A nível local, e tal como referido no capítulo 5.14, a
área de intervenção é abrangida por várias classes de perigosidade.
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Fonte: Plano Municipal da Defesa da Floresta Contra Incêndios de Almodôvar

Figura 6:10 – Perigosidade de incêndios rurais no concelho de Almodôvar

Fonte: Plano Municipal da Defesa da Floresta Contra Incêndios de Almodôvar

Figura 6:11 – Risco de incêndios rurais no concelho de Almodôvar
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Figura 6:12 – Perigosidade de incêndios rurais na área de intervenção

No âmbito do contato com entidades, a ANPC informou que (...) se deve minimizar o potencial
atravessamento de povoamentos florestais, por forma a não contribuir para o aumento do risco de
incêndio florestal (...).

A concretização do Projeto do Parque Zoológico não implica o atravessamento de povoamentos
florestais. Apenas se prevê a afetação de árvores nas áreas de implantação das estruturas construídas e
na zona da barragem nova a construir, traduzindo-se numa afetação de uma área relativamente
reduzida face à dimensão da propriedade. Por outro lado, a concretização do projeto de integração
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paisagística irá introduzir um novo coberto vegetal que permitirá compensar parcialmente a vegetação
destruída.

A concretização do projeto incluirá um aumento das disponibilidades hídricas na área de intervenção
com a criação de uma nova albufeira/charca, que se junta às duas charcas existentes. O
aproveitamento novo criará um armazenamento de água total da ordem dos 6672 m3 (capacidade útil
de 4670 m3), e o regolfo da barragem, terá uma área, ao nível do N.P.A. de 3336 m2.

Considera-se que os aspetos do projeto acima referidos permitirão não aumentar a sensibilidade da
área à ocorrência de incêndios, não agravando este risco.

De qualquer forma, com a implantação do Projeto, a área de intervenção sofrerá alterações, pela
destruição de algumas manchas e plantação de novas áreas florestais. Neste sentido, identificam-se
medidas de minimização para as fases de execução e exploração de acordo com o Manual de
Avaliação de Impacte Ambiental na vertente da Proteção Civil, da Autoridade Nacional de Proteção
Civil (ANPC), 2008.

6.19.3.2 Riscos Tecnológicos

Em termos dos designados Riscos Tecnológicos há a referir os riscos de poluição acidental originadas
por fontes móveis e por fontes fixas.

Na área de estudo considera-se que o risco de poluição acidental por fontes móveis estará
associado às principais rodovias que se localizam na maior proximidade da área de intervenção, neste
caso a EN 267. O risco está associado à ocorrência de acidentes no transporte rodoviário de
mercadorias perigosas, que podem originar derrames de substâncias poluentes que, por escorrência
ou infiltração, podem contaminar os recursos hídricos superficiais e/ou subterrâneos e os solos, e ter
repercussões negativas nos sistemas ecológico. Tendo em consideração os reduzidos volumes de
tráfego que circulam nesta via, a probabilidade de um acidente com veículos que transportem
substâncias perigosas é considerada reduzida.

O risco de poluição acidental - fontes fixas encontra-se, normalmente, associado à presença de
unidades industriais de dimensão relevante e cujo processo de fabrico seja suscetível de causar danos
para o ambiente em caso de ocorrência de acidentes.
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Tal como referido no capítulo 5.1.2, a única instalação industrial localizada nas proximidades da área
de intervenção corresponde ao Complexo Mineiro de Neves Corvo da SOMINCOR, que, no âmbito do
regime de prevenção e controlo integrados da poluição (PCIP - Decreto-Lei n.º 127/2013 de 30 de
agosto) se enquadra na categoria 5.7 – gestão de resíduos resultantes da prospeção, extração,
tratamento e armazenagem de recursos minerais, tendo sido emitido o Titulo Único Ambiental (TUA)
em 2017. Tendo em consideração a tipologia e as características desta unidade industrial, é expectável
que eventuais acidentes que possam ocorrer com consequências nefastas para o ambiente estejam
relacionados com libertação de poluentes para as linhas de água, ribeira de Oeiras, e para a atmosfera
(essencialmente partículas PM10).

O Parque Zoológico localiza-se a cerca de 2,5km a sudeste das instalações da SOMINCOR.
Relativamente a descargas acidentais na Ribeira de Oeiras, há a salientar o facto de o Parque
Zoológico se localizar a montante dos pontos de descarga da SOMINCOR nesta linha de água, o que
permitirá minimizar eventuais efeitos negativos no troço da Ribeira de Oeiras que se desenvolve na
área de intervenção. Relativamente a um acidente relacionado com emissões de partículas por parte
das instalações da SOMINCOR, há a considerar que os ventos predominantes sopram
maioritariamente dos quadrantes noroeste (21,8%), norte (18,9 %) e oeste (17,8%), o que ajuda na
minimização de eventuais efeitos negativos relevantes na qualidade do ar na zona de intervenção.

7

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E MONITORIZAÇÃO

7.1 MEDIDAS
7.1.1

DE

MINIMIZAÇÃO

Abordagem metodológica

No presente capítulo apresentam-se as medidas consideradas adequadas para evitar e/ ou reduzir os
impactes negativos, e para potenciar os impactes positivos associados ao Projeto do Parque
Zoológico.

As Medidas Mitigadoras (ou medidas de minimização) propostas no presente EIA encontram-se
estruturadas da seguinte forma:
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Medidas de Minimização para a Fase de Construção (cuja implementação deve ser assegurada
na fase de construção, da responsabilidade da empresa adjudicatária da obra e fiscalizada
pelo Proponente/Dono da Obra):



-

Medidas Gerais

-

Medidas Específicas (por descritor)

Medidas de Minimização para a Fase de Exploração (cuja implementação deve ser assegurada
pelo Proponente).

De forma a identificar de forma clara a totalidade das medidas propostas, independentemente da sua
tipologia, optou-se por atribuir uma codificação às mesmas, que permita sistematizá-las e agregá-las
de forma inequívoca aquando da recomendação da respetiva adoção. A codificação das medidas foi
realizada com base no tipo de medida, na fase do projeto em que a mesma deverá ser implementada
e, no caso das medidas específicas, considerando o fator ambiental que lhe está associado, a saber:

Quadro 7:1 – Codificação das Medidas de Minimização
Descrição

Tipo de medida

Fase em que deverá ser
implementada

Genérica

MG

Específica

ME

Fase prévia à obra e fase de construção

FC

Fase de exploração

FE

Fase de desativação

FD

Clima e Alterações Climáticas

CAC

Geologia, Geomorfologia e Tectónica e Sismicidade

G

Solos e Capacidade de Uso do Solo

SC

Ocupação do Solo

OU

Recursos Hídricos

RH

Ecologia
Descritor ambiental afetado

Codificação a usar

E

Qualidade da Água

QAg

Qualidade do Ar

QAr

Ambiente Sonoro

AS

Gestão de Resíduos

GR

Ordenamento do Território

OT

Paisagem

Ps

Património

Pt
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Descrição

Número da Medida

Codificação a usar

Saúde Pública

SP

Socioeconomia

SE

01, 02,03 (...)
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7.1.2

Fase de construção

7.1.2.1 Medidas de Caráter Geral

As designadas Medidas de Caráter Geral podem ser definidas como um conjunto de medidas
genéricas que deverão ser implementadas pelo Adjudicatário da Obra/Dono da Obra.

Incluíram-se as medidas para mitigar impactes associados a diversos fatores ambientais e gerados por
determinados grupos de atividades. Pretende-se sistematizar estas medidas tendo em mente a sua
implementação prática, procurando evitar repetições, sobreposições e, sobretudo, incompatibilidades
entre medidas preconizadas para diferentes descritores ambientais.

Na elaboração das medidas genéricas foi tida em conta a estrutura e o conteúdo das “Medidas de
minimização gerais da fase de construção”, elaborado pela Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.,
disponível para consulta no sítio da internet da mesma (http://www.apambiente.pt). No presente caso,
sempre que adequado, as referidas medidas genéricas foram adaptadas para traduzirem aspetos
locais da área de intervenção ou do projeto em análise. No Quadro 7:2 apresentam-se as Medidas de
Minimização Gerais.
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Quadro 7:2 – Medidas de Minimização Gerais (Fase de Construção)
Código da

Designação da

Medida

Medida

Medida

Descrição da Medida

APA

Descritores
ambientais
abrangidos

O Plano de Acompanhamento Ambiental (PAA) incluirá um conjunto de cláusulas técnicas ambientais que devem comprometer o

MG_FC_01

Elaboração de um

Adjudicatário e o Dono da Obra a executar todas as medidas de minimização identificadas para a fase de construção constantes do

Plano de

EIA, bem como as medidas que vierem a decorrer do processo de AIA. O PAA deverá incluir: i) planeamento da execução de todos os

Acompanhamento

elementos das obras; ii) identificação e pormenorização das medidas de minimização a implementar e respetiva calendarização; iii)

Ambiental (PAA)

meios técnicos, humanos e materiais a afetar; iv) procedimentos e registos a preencher e v) procedimentos em caso de emergência

M6

Todos

(Plano de Emergência Ambiental).
O Plano de Acessos (a ser elaborado pelo Adjudicatário da Obra) deverá ser devidamente adaptado à programação temporal da
obra e acompanhar as etapas de construção constantes dessa programação, devendo contemplar os seguintes aspetos/ medidas:
- Privilegiar a utilização de acessos existentes para aceder à obra.
- Definição dos melhores percursos de acesso ao estaleiro (veículos e maquinaria pesada) evitando, tanto quanto possível, a
SC, RH, Eco,

passagem em zonas habitadas. Os acessos não devem ser realizados nos terrenos que se encontram abrangidos pela Rede Natura
2000.
- Planificação atempada dos locais de circulação e estacionamento dos veículos e maquinaria pesada, evitando as zonas urbanos e
MG_FC_02

Elaboração de um
Plano de Acessos

vias de maior tráfego.

M20
M26

- Em caso de necessidade de desvios de tráfego, submeter previamente os respetivos planos de alteração à entidade competente,
para autorização
- Implementação de desvios alternativos eficazes com sinalização adequada.
- Cumprimento das normas de segurança e sinalização de obras na via pública, tendo em consideração a segurança e a
minimização das perturbações na atividade das populações
- Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do Projeto não fiquem obstruídos ou em más condições,
possibilitando a sua normal utilização
- Proceder à reparação e manutenção dos pavimentos das vias de acesso à obra, sempre que se verifique essa necessidade por
motivos imputáveis à obra a realizar.
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M24
M25
M27

QA, GR, PS, P,
Soc

Código da

Designação da

Medida

Medida

Condições
MG_FC_03

Adequadas para o
Transporte de
Materiais e Terras

Assegurar uma
MG_FC_04

Adequada
Localização do
Estaleiro

Medida

Descrição da Medida

APA

- Assegurar o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado, suscetíveis de serem arrastados pelo vento,
em veículos adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a dispersão de poeiras.
- Os percursos de transporte de equipamentos e materiais de/para o estaleiro, das terras de empréstimo e/ou materiais
excedentários a levar para destino adequado, deverão evitar a passagem no interior dos aglomerados populacionais. Sempre que
a travessia de zonas habitadas for inevitável, deverão ser adotadas velocidades moderadas, de forma a minimizar a emissão de
poeiras.
- Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra, de forma a evitar a acumulação e ressuspensão de poeiras.
- A circulação de veículos deverá ocorrer nos acessos que forem definidos.
- Deverá ser efetuada a aspersão controlada de água nos caminhos de circulação nos períodos mais secos. Deverá ser igualmente
prevista a aspersão de água em áreas de depósito de terras, com o objetivo de evitar o seu arraste pelo vento, particularmente na
proximidade de área urbanas ou quando se verificarem situações de vento forte. Em situações de seca este procedimento deverá
ser revisto e adequado.
- A saída de veículos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a via pública deverá ser feita de forma a evitar a sua
afetação por arrastamento de terras e lamas pelos rodados dos veículos. Deverão ser instalados dispositivos de lavagem dos
rodados à saída da zona da obra.
- No transporte de resíduos da obra, assegurar o cumprimento dos requisitos e condições estabelecidas nas especificações técnicas
e nas disposições legais em vigor nesta matéria, acompanhado pelo preenchimento das guias de acompanhamento.

- O estaleiro e parques de armazenamento de materiais deverão localizar-se em áreas já intervencionadas ou previstas para a
intervenção ou numa área degradada ou com reduzido coberto vegetal, afastada de árvores, em particular azinheiras. Devem ser
privilegiados locais de declive reduzido e com acesso próximo, para evitar ou minimizar movimentações de terras e abertura de
acessos, de acordo com o que se encontra previsto no Projeto.
- Não devem ser ocupados os seguintes locais: áreas do domínio hídrico; áreas integradas na Rede Natura 2000, áreas classificadas
da Reserva Ecológica Nacional (REN); Outras áreas onde possam ser afetadas espécies de flora e de fauna protegidas por lei,
nomeadamente azinheiras e sobreiros; Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico; Proximidade de áreas urbanas e/ou
turísticas; Zonas de proteção do património, zonas próximas às casas identificadas nas imediações da área de intervenção.
- O estaleiro e parques de materiais devem ser vedados, de acordo com a legislação aplicável, de forma a impedir o acesso de
pessoas não autorizadas ao local e minimizar os impactes resultantes do seu normal funcionamento.
- Não ocupar terrenos exteriores ao estaleiro para parqueamento de equipamentos e armazenagem de equipamentos, materiais ou
terras de forma permanente.

Descritores
ambientais
abrangidos

M30
M28 e

SC, US, Eco,

M29

AS, QA, GR,

M37

PS,Soc

M38

M7

SC, US, RH,

M8

Eco, AS, QA,
GR, OT, PS, P,
Soc
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Código da

Designação da

Medida

Medida

Medida

Descrição da Medida

APA

Descritores
ambientais
abrangidos

- Assegurar o destino final adequado para as águas residuais domésticas provenientes do estaleiro, de acordo com a legislação em
vigor. Eventualmente através da instalação de uma fossa estanque e encaminhamento posterior das águas residuais e lamas para
Assegurar uma
MG_FC_05

correta Gestão de
Efluentes no
Estaleiro

tratamento ou através da instalação de sanitários químicos (devido à inexistência de rede de saneamento na zona).
- As águas de lavagem de viaturas deverão ser conduzidas a um sistema de decantação e separação de óleos antes da sua descarga

M47

SC, US, Eco,
RH, GR, Soc

no meio natural.
- Assegurar que a lavagem de betoneiras/limpeza de caleiras seja feita, preferencialmente, na central de betão. Nas situações em
que tal não for possível, proceder-se à recolha da lavagem da betoneira, em fossa improvisada para sedimentação dos sólidos e
sua posterior recolha para levar a destino final adequado.
- Definir e delimitar as áreas do estaleiro dedicadas ao armazenamento de produtos químicos, óleos e combustíveis e criar zonas de
armazenamento dedicadas, impermeáveis e cobertas, onde estes produtos estejam acondicionados com bacias de contenção
secundária adequadas e disponibilizar kits para contenção de eventuais derrames de modo a evitar a contaminação do solo e
águas superficiais e subterrâneas.
- Disponibilizar contentores em locais específicos para a colocação de óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados, etc.

Assegurar uma
correta gestão de
MG_FC_06

Substâncias
Perigosas no
Estaleiro

(recipientes estanques) para posterior envio a destino final apropriado. Os contentores deverão estar claramente identificados e
possuir rótulos que indiquem o seu conteúdo. Os recipientes contendo substâncias perigosas deverão estar devidamente
identificados e estarem disponíveis as respetivas fichas de segurança.
- Para as atividades de manutenção (envolvendo mudanças de óleo e outros lubrificantes das máquinas) que se realizem na zona
dos estaleiros, deverão ser definidas e delimitadas áreas reservadas para tal, devidamente impermeabilizadas e dispondo de kits
de contenção de derrames. Os resíduos de óleos resultantes das operações de manutenção deverão ser armazenados em
recipientes estanques. Na frente de obra, um eventual abastecimento deverá ser efetuado através de um sistema que permita
evitar derrames, designadamente bombagem diretamente a partir do reservatório de combustível e colocação de aparadeiras para
recolha de eventuais derrames.
- Os óleos e lubrificantes recolhidos em eventuais operações de manutenção deverão ser armazenados em recipientes estanques e
encaminhados para um operador de gestão de resíduos devidamente licenciado..
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M45
M38
M48

SC, US, Eco,
RH, GR, Soc

Código da

Designação da

Medida

Medida

Medida

Descrição da Medida

APA

Descritores
ambientais
abrangidos

Desenvolvimento e implementação do Plano de Emergência Ambiental que deve prever os recursos e meios de atuação (medidas
preventivas e corretivas) em casos de derrames e de outras situações de emergência ambiental que possam causar a poluição ou
degradação do meio envolvente, designadamente em caso de incêndio e nas situações acidentais envolvendo o derrame de
substâncias perigosas para o solo. Incluir procedimentos para:
- Armazenamento e manipulação de produtos químicos como tintas, óleos e outros, de modo a evitar o derrame no solo destas
Elaboração e
implementação do
MG_FC_07

Plano de
Emergência
Ambiental

substâncias poluentes.
- Procedimentos relativamente às operações de abastecimento e de manutenção de viaturas, e procedimentos em caso de

SC, US, RH,

ocorrência de derrames.

Eco, GR, Soc

- Procedimentos/formas/meios de remover e conter eventuais derrames de óleos, lubrificantes ou outros materiais semelhantes,
que possam causar poluição dos solos e/ou águas.
- Contactos de operadores de gestão de resíduos licenciados para o efeito.
- Deverá dispor-se na frente de obra e no estaleiro de um kit de combate a derrames. No caso de ocorrer o derrame de uma
substancia perigosa para o solo deverá, de acordo com Plano de Emergência Ambiental, proceder-se de imediato à sua contenção
utilizando o kit, e proceder à remoção do solo/produto contaminado que deverá ser posteriormente acondicionado em contentor
fechado para posterior envio a destino final devidamente licenciado.
- Definir e implementar um Plano de Gestão de Resíduos, considerando todos os resíduos suscetíveis de serem produzidos na
obra, com a sua identificação e classificação, em conformidade com a Lista Europeia de Resíduos (LER), a definição de
responsabilidades de gestão e a identificação dos destinos finais mais adequados para os diferentes fluxos de resíduos.
- Assegurar o correto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de acordo com a sua tipologia e em conformidade com
a legislação em vigor.

Assegurar uma
MG_FC_09

correta gestão de
Resíduos no
Estaleiro

- Manter um registo atualizado das quantidades de resíduos gerados e respetivos destinos finais, com base nas guias de
acompanhamento de resíduos produzidas,
- Os resíduos produzidos nas áreas sociais e equiparáveis a resíduos urbanos devem ser depositados em contentores
especificamente destinados para o efeito, devendo ser promovida a separação na origem das frações recicláveis e posterior envio
para reciclagem.

M40
M46
M41
M43

SC, US, RH,
Eco, RH, GR,
PS, P, Soc

- Os resíduos de construção e demolição e equiparáveis a resíduos sólidos urbanos, provenientes das operações de demolição das
estruturas edificadas e áreas pavimentadas existentes, devem ser triados e separados nas suas componentes recicláveis e,
subsequentemente, valorizados (cumprindo o que vier a ser estabelecido no Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de
Construção e Demolição - PPGRCD).
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Código da

Designação da

Medida

Medida

Medida

Descrição da Medida

APA

Descritores
ambientais
abrangidos

O Adjudicatário da Obra deverá realizar ações de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores envolvidos na
execução das obras relativamente às ações suscetíveis de causar impactes ambientais e às medidas de minimização a implementar,
Ações de
MG_FC_10

Sensibilização
Ambiental dos
trabalhadores

designadamente normas e cuidados a ter no decurso dos trabalhos. Entre a informação a veicular salienta-se:
- Necessidade de recuperação dos locais ocupados com obras temporárias como estaleiros e zonas de deposição de terras;
- Cuidados a ter na fase de obra face aos valores ecológicos presentes na área, nomeadamente no que se refere à zona da

SC, US, RH,
M3

propriedade integrada na Rede Natura 2000;

Eco, As, QA,
GR, OT, PS, P,
Soc

- Cuidados a ter com resíduos nomeadamente no seu armazenamento em contentores específicos e seu encaminhamento para
destino final adequado.
É de fundamental importância assegurar a reposição e/ou recuperação das áreas e/ou infraestruturas que possam ser afetadas pelas

Assegurar a
Reposição da
MG_FC_11

Situação Anterior
e/ou Recuperação
de Áreas Afetadas
pelas obras

obras de construção (a considerar nas diferentes etapas previstas para a construção). As situações podem incluir:
- Limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem que possam ter sido afetados pelas obras de construção.

M50

- Reposição e/ou substituição e/ou reabilitação de eventuais infraestruturas, equipamentos e/ou serviços existentes nas zonas em

M51

SC, US, RH,

M52

Eco, GR, OT,

M53

PS, P, Soc

obra e áreas adjacentes, que sejam afetadas no decurso da obra, por razões imputáveis à obra a realizar.
- Reabilitação de caminhos existentes que sejam aproveitados para aceder aos locais em obra e que possam ser afetados durante a
obra.

M54

- Proceder à reparação e manutenção dos pavimentos das vias de acesso à obra, sempre que se verifique essa necessidade.
Dever-se-á assegurar que:

Assegurar a
Reposição da
MG_FC_12

Situação Anterior
e/ou Recuperação
de Áreas Afetadas
pelo estaleiro

- Após o final das obras o Adjudicatário deverá proceder à desmontagem das áreas de estaleiro e remoção de todos os
equipamentos, maquinaria de apoio, depósitos de materiais, eventuais entulhos e materiais produzidos e armazenados nas áreas
SC, US, RH,

afetas aos estaleiros e à obra propriamente dita.

Eco, GR, OT,

- Assegurar o transporte destes materiais a destino final adequado.
- Recuperação das áreas ocupadas temporariamente com estaleiros ou outras áreas de apoio, através do revolvimento e/ou
descompactação e arejamento dos solos nessas áreas de modo a reconstituir, na medida do possível, a sua estrutura de equilíbrio
e potenciar a sua renaturalização.
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PS, P, Soc

7.1.2.2 Medidas de Caráter Específico

As designadas Medidas de Caráter Específico correspondem a um conjunto de medidas estruturadas
aplicáveis à mitigação dos impactes ambientais específicos de determinados descritores ambientais,
que excedem o âmbito das Medidas de Caráter Geral.

No Quadro 7:3 apresentam-se as medidas de minimização específicas propostas para mitigar os
impactes na fase de construção.

Quadro 7:3 – Medidas de Minimização de Caráter Específico aplicáveis à Fase de Construção
REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO DA MEDIDA

SOLOS e CAPACIDADE DE USO
Planeamento das movimentações de terras tendo em consideração:
- Sempre que possível, reutilizar a maior percentagem possível dos materiais provenientes das
MMSC(FC)_1

escavações como material de aterro, de modo a minimizar o volume de terras sobrantes (a transportar
para fora da área de intervenção) (Medida 17 da APA).
- Os produtos de escavação que não possam ser aproveitados, ou em excesso, devem ser conduzidos a
destino final adequado previligiando a sua reutilização (Medida 18 da APA).

MMSC(FC)_2
MMSC(FC)_3
MMSC(FC)_4
MMSC(FC)_5
MMSC(FC)_6

Antes dos trabalhos de movimentação de terras, proceder à decapagem da terra viva e ao seu
armazenamento em pargas, para posterior reutilização em áreas afetadas pela obra (Medida 10 da APA).
Durante o armazenamento temporário de terras, as pilhas de terras devem ter uma altura que garanta a
sua estabilidade (Medida 20 da APA).
As ações pontuais de desmatação, destruição do coberto vegetal, limpeza e decapagem dos solos devem
ser limitadas às zonas estritamente indispensáveis para a execução da obra (Medida 9 da APA).
A biomassa vegetal e outros resíduos resultantes destas atividades devem ser removidos e devidamente
encaminhados para destino final, privilegiando-se a sua reutilização (Medida 11 da APA).
Em cada área a construir, iniciar os trabalhos de terraplanagens logo após a desmatagem e decapagem
dos solos, evitando repetição de ações sobre a mesma área (Medida 14 da APA).
Executar os trabalhos que envolvam escavações a céu aberto e movimentação de terras de forma a

MMSC(FC)_7

minimizar a exposição dos solos nos períodos de maior pluviosidade, de modo a diminuir a erosão
hídrica e o transporte sólido, (Medida 15 da APA).
Na execução de escavações e aterros, em períodos de elevada pluviosidade, devem ser tomadas as

MMSC(FC)_8

devidas precauções para assegurar a estabilidade dos taludes e evitar o respetivo deslizamento, (Medida
16 da APA)
Caso existam materiais de escavação com vestígios de contaminação, estes devem ser armazenados em

MMSC(FC)_9

locais que evitem a contaminação dos solos e das águas subterrâneas, até esses materiais serem
encaminhados para destino final adequado. (Medida 19 da APA)
Em caso de derrame acidental no solo, deve proceder-se à recolha do solo contaminado, se necessário

MMSC(FC)_10

com o auxílio de um produto absorvente adequado, e ao seu armazenamento e envio para destino final
ou recolha por operador licenciado (implementar o Plano de Emergência Ambiental) (Medida 49 da APA)

ECOLOGIA
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DESCRIÇÃO DA MEDIDA
Promover ações de sensibilização junto dos trabalhadores para uma conduta correta perante a flora e

MME(FC)_1

fauna silvestre nas proximidades e na área em que se desenvolvem trabalhos, de modo a prevenir a
danificação desnecessária de vegetação, bem como a perturbação da fauna.

MME(FC)_2

Evitar ações de desmatação e de desarborização, em épocas ecologicamente mais sensíveis,
nomeadamente entre abril e junho (época de reprodução/nidificação de muitas espécies).
Limitar os trabalhos às áreas de intervenção prevista, evitando a afetação de áreas desnecessárias à boa

MME (FC)_3

execução dos trabalhos utilizando designadamente caminhos já existentes evitando assim a construção
de novas vias em áreas de vegetação natural que permaneçam não intervencionadas após a construção.

MME (FC)_4

Assinalar e/ou vedar as áreas de obra, evitando a circulação de maquinaria e pessoas fora das áreas
estritamente necessárias.
Promover e implementar um Plano de Remoção e Controlo de Espécies Exóticas, que permita o

MME (FC)_5

controlo de espécies exóticas invasoras no interior da propriedade, e nas margens da ribeira de Oeiras,
nomeadamente de cana (Arundo donax) e de trevo-azedo (Oxalis pes-caprae).
Minimizar ao mínimo indispensável o abate de quercíneas (azinheiras – Quercus rotundifolia e sobreiros –
Quercus suber), como já previsto no Projeto: i) ajustar o traçado dos acessos a instalar, de modo a evitar

MME (FC)_6

o abate/proximidade de quercíneas e ii) incluir os exemplares de quercíneas nos arranjos paisagísticos
previstos para a áreas do Parque Zoológico (bem como da unidade hoteleira). A este respeito refere-se
que o Projeto de Arquitetura Paisagista contempla a plantação de 114 exemplares de azinheiras na zona
do Parque Zoológico.
Assegurara a plantação dos exemplares de azinheira previstos no Projeto de Arquitetura Paisagista que
possibilitarão a compensação pelo abate de quercíneas de acordo com o estabelecido no n.º 2 do Artigo
8º, do Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio: “A constituição de novas áreas de sobreiros ou azinheiras
ou a beneficiação de áreas preexistentes devem efectuar-se em prédios rústicos pertencentes à entidade
proponente, com condições edafo-climáticas adequadas à espécie e abranger uma área nunca inferior à

MME (FC)_7

afectada pelo corte ou arranque multiplicada de um factor de 1,25”. Tendo em consideração que se prevê
a afetação de uma área de povoamento de azinheiras equivalente a 0,26 hectares, a compensação deverá
ser realizada através da beneficiação/adensamento de áreas de montado, em pelo menos 0,32 hectares
da herdade da Camacha, através da plantação de pelo menos 13 azinheiras. O Projeto de Arquitetura
Paisagista prevê a plantação de 114 exemplares, valor que ultrapassa largamente o número de
exemplares necessários para a compensação
Prevenir a afetação dos indivíduos de coruja-das-torres (Tyto alba), que ocupam a chaminé do Monte da
Camacha, previamente à recuperação deste edifício. A recuperação do edifício deverá decorrer fora do

MME (FC)_8

período de reprodução desta espécie o qual pode ser bastante alargado, devendo assim, as intervenções
decorrer entre julho e novembro. Esta medida deverá contemplar ainda a verificação da ocupação por um
especialista em avifauna, a selagem do acesso à chaminé, após a saída dos indivíduos para caçar (à noite),
e a instalação de um abrigo alternativo.
Prevenir a afetação de animais que estejam presentes nas ruínas destinadas a criação de abrigos para
animais. Para este efeito deverá proceder-se à prospeção, previamente à sua intervenção, de modo a
detetar e salvaguardar atempadamente a presença de animais que utilizem estas estruturas como local
de abrigo ou de reprodução. Nos casos em que se identifique atividade de reprodução, as intervenções

MME (FC)_9

só deverão ser realizadas após o abando do local por adultos e crias. Nas situações de abrigo, os animais
deverão ser removidos do local e transportados para locais seguros e afastados das áreas a intervir (por
exemplo, para outras ruínas no interior da propriedade que não serão intervencionadas). Estas
prospeções e ações deverão ser levadas a cabo por um especialista em fauna, devidamente autorizado
pelo ICNF, para manipular animais selvagens

AMBIENTE SONORO
MMAS(FC)_1

Limitação das atividades mais ruidosas ao período diurno (8-20h) e aos dias úteis, de acordo com a
legislação em vigor (Medida 34 da APA).
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REFERÊNCIA
MMAS(FC)_2

DESCRIÇÃO DA MEDIDA
Selecionar métodos construtivos e equipamentos pouco ruidosos (Medida 31 da APA).
Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que cumpram a legislação que lhe é aplicável

MMAS(FC)_3

(apresentem homologação acústica) e que se encontrem em bom estado de conservação/manutenção
(Medida 32 da APA).
Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra, de forma a

MMAS(FC)_4

manter as normais condições de funcionamento, e de forma a dar cumprimento às normas relativas à
emissão de ruído.

GESTÃO DE RESÍDUOS
- Recolha de todos os resíduos existentes na área do terreno previamente aos trabalhos de demolição
das paredes interiores e cobertura dos dois edifícios do monte e demolição das estruturas com paredes
em alvenaria e aos trabalhos de movimentação de terras. Os resíduos deverão ser separados por
MMGR(FC)_1

tipologia se aplicável, e encaminhados posteriormente para uma entidade gestora de resíduos
devidamente licenciada. Elaboração e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de
Construção e Demolição nos termos da legislação aplicável: decreto-lei n.º 46/2008, de 12 de março,
alterado pelo decreto-lei n.º 73/2011, de 17 de junho.
- Privilegiar sempre que possível a reutilização em obra dos resíduos de demolição.

SOCIO-ECONOMIA
Implementação de um Plano de Comunicação sobre as obras
O Plano de Comunicação deverá integrar e articular os seguintes aspetos:
- Definição e implementação de mecanismos de informação à população residente na área envolvente
sobre o planeamento e andamento dos trabalhos: programa de execução das obras (dando
cumprimento á Medida 1 da Lista da APA). A informação disponibilizada deve incluir: o objetivo, a
MMSE(FC)_1

natureza, a localização das obras, as principais ações a realizar e respetiva calendarização, a duração e
data prevista para finalização; a ocorrência de eventuais afetações à população (afetação das
acessibilidades: desvios de trânsito a efetuar e circuitos pedonais alternativos).
- Implementação de um mecanismo de atendimento ao público para atendimento de reclamações,
sugestões ou queixas e/ou para esclarecimento de dúvidas (dando cumprimento à Medida 2 da Lista
da APA).

PATRIMÓNIO:
Acompanhamento Arqueológico de todas operações que impliquem revolvimento do solo durante a
fase de desmatação e movimentações de terras. Este acompanhamento deverá ser executado de forma
contínua, estando o número de arqueólogos dependente do número de frentes de trabalho simultâneas
e da distância entre elas, de forma a garantir um acompanhamento arqueológico adequado.
Durante a fase de acompanhamento deverá efetuar-se a prospeção das áreas que apresentavam
MMPt(FC)_1

visibilidade reduzida ou nula após a desmatação das mesmas.
Competirá ao arqueólogo avaliar eventuais impactes gerados pela localização das frentes de obra,
estaleiros e caminhos de acesso, etc. na fase de construção, sobre as ocorrências patrimoniais e
preconizar e justificar (técnica e financeiramente), as medidas de minimização que se venham a revelar
necessárias em virtude do surgimento de novos dados no decurso da obra e que visem proteger e/ou
valorizar elementos de reconhecido interesse patrimonial.

MMPt(FC)-2

Ocorrência 1: Por precaução deverão ser adotadas medidas mitigadoras especificas, no caso o registo
gráfico e fotográfico e elaboração de memória descritiva do elemento patrimonial.
Ocorrência 3: Será alvo de trabalhos de recuperação. Recomenda-se a adoção de medidas mitigadoras

MMPt(FC)-3

específicas: registo gráfico, levantamento fotográfico e elaboração de uma memória descritiva do
conjunto rural para preservação futura.
Ocorrência 4: O projeto prevê a implantação de vedação na proximidade de um dos muros que ladeia o

MMPt(FC)_4

cercado e intervenção na casa em ruínas com transformação em abrigo de animais. Recomenda-se a
adoção de medidas mitigadoras específicas: registo gráfico, levantamento fotográfico e elaboração de
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DESCRIÇÃO DA MEDIDA
uma memória descritiva. Será necessário garantir a não alteração estrutural do edifício aquando da sua
reconversão para abrigo de animais, mantendo assim a sua traça original.
Ocorrência 5: Está prevista a reconversão desta estrutura em abrigo para animais. Recomenda-se a

MMPt(FC)_5

adoção de medidas mitigadoras específicas: registo gráfico, levantamento fotográfico e elaboração de
uma memória descritiva para preservação futura.

MMPt(FC)_6
MMPt(FC)_7

Ocorrência 7: Por precaução deverão ser adotadas medidas mitigadoras especificas, no caso o registo
gráfico e fotográfico e elaboração de memória descritiva do elemento patrimonial.
Ocorrência 8: Por precaução deverão ser adotadas medidas mitigadoras especificas, no caso o registo
gráfico e fotográfico e elaboração de memória descritiva do elemento patrimonial.
Ocorrência 9: A estrutura existente vai ser intervencionada e transformada num abrigo para animais.

MMPt(FC)_8

Recomenda-se a adoção de medidas mitigadoras específicas: registo gráfico, levantamento fotográfico e
elaboração de uma memória descritiva para preservação futura.
Ocorrência 10: A estrutura existente vai ser intervencionada e transformada num abrigo para animais.

MMPt(FC)_9

Recomenda-se a adoção de medidas mitigadoras específicas: registo gráfico, levantamento fotográfico e
elaboração de uma memória descritiva para preservação futura.

RISCOS
Remover de modo controlado todos os despojos das ações de desmatação, corte ou decote de árvores,
MMR(FC)_1

cumpridas que sejam as disposições legais que regulam esta matéria. Estas ações deverão ser realizadas
fora do período crítico de incêndios florestais e utilizando mecanismos adequados à retenção de
eventuais faíscas.

MMR(FC)_2

Remover, durante a fase de desmontagem do estaleiro, todos os materiais sobrantes, não devendo
permanecer no local quaisquer objetos que possam originar ou alimentar a deflagração de incêndios.
Prestar atenção, durante a fase de construção, ao armazenamento de matérias perigosas no espaço físico

MMR (FC)_3

do estaleiro, devendo ser assegurado o cumprimento das normas de segurança respeitantes. Os locais de
armazenamento deverão estar devidamente assinalados e compartimentados, dispor de contenção
secundária no sentido de evitar situações de derrame, explosão ou incêndio.

MMR(FC)_4

Remover, durante a fase de desmontagem do estaleiro, todos os materiais sobrantes, não devendo
permanecer no local quaisquer objetos que possam originar ou alimentar a deflagração de incêndios.
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7.1.2.3 Síntese das medidas de minimização propostas para a fase de construção

Sintetizam-se seguidamente as principais medidas de minimização preconizadas para a fase de
construção Do Projeto do Parque Zoológico:


Acompanhamento da fase de obra:
-

Acompanhamento Ambiental: a ser executado de acordo com o Plano de Acompanhamento
Ambiental (PAA) a desenvolver, incluindo a generalidade das medidas de minimização a
considerar na fase de construção.

-

Acompanhamento Arqueológico das atividades com afetação dos solos: desmatação,
decapagem, escavação. No caso da identificação de quaisquer contextos arqueológicos e/ou
patrimoniais durante o acompanhamento arqueológico, serão posteriormente definidas, em
concordância com a DGPC, as medidas de minimização adicionais a adotar. No âmbito do
acompanhamento arqueológico serão, ainda, executadas as medidas de minimização
preconizadas para os vários elementos patrimoniais.



Elaboração e Implementação de Planos:
-

Plano de Acompanhamento Ambiental (PAA) a implementar no âmbito do Acompanhamento
Ambiental que se propõe.

-

Plano de Acessos.

-

Plano de Emergência Ambiental.

-

Plano de Gestão de Resíduos.

-

Plano de Remoção e Controlo de Espécies Exóticas

-

Plano de Comunicação das Obras.

-

Plano de Compensação pelo abate de quercíneas (tendo em consideração as propostas
constantes no Projeto de Arquitetura Paisagista)



Assegurar uma adequada localização dos estaleiros, a sua sinalização e vedação, e uma correta
gestão de substâncias perigosas (combustíveis, lubrificantes, tintas, solventes), águas residuais e
resíduos.



Medidas específicas de minimização da afetação dos elementos patrimoniais.



Medidas específicas de minimização da afetação dos sistemas ecológicos, nomeadamente:
-

Prevenir a afetação dos indivíduos de coruja-das-torres (Tyto alba), que ocupam a chaminé do
Monte da Camacha, previamente à recuperação deste edifício.

-

Prevenir a afetação de animais que estejam presentes nas ruínas destinadas a criação de
abrigos para animais.
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Adoção de procedimentos operacionais para controlar atividades suscetíveis de causarem
impactes sobre a generalidade dos descritores nas zonas envolventes à obra.



Assegurar a reposição da situação anterior e/ou recuperação das áreas afetadas pelas obras
(reabilitação de caminhos de acesso utilizados no acesso à obra e áreas de circulação de
maquinaria), e pelo estaleiro (nas situações em que uma área previamente ocupada por uma zona
de estaleiro não se destine de imediato à construção de estruturas edificadas e/ou outro uso).

7.1.3

Fase de Exploração

No Quadro 7:4 apresentam-se as medidas de minimização propostas para mitigar os impactes
durante a fase de exploração.
Quadro 7:4 – Medidas de Minimização – Fase de Exploração
MEDIDA

DESCRIÇÃO

ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
MMAC(FE)_1

Adotar medidas de otimização do consumo energético no empreendimento

SISTEMAS ECOLÓGICOS
As áreas onde ocorra regeneração de azinheiras, localizadas no setor de herbívoros, deverão
ser salvaguardadas da herbívoria. Os núcleos identificados com regeneração densa (cerca
MMSE(FE)_1

de 14,7 ha) deverão ser integralmente vedados de modo a impedir o acesso aos animais. As
áreas com regeneração mais esparsa (cerca de 5,6 ha) deverão ser alvo de avaliação caso a
caso e nas situações em que se justifique deverão ser vedados pequenos núcleos de
árvores.

MMSE(FE)_2

Assegurar a inspeção e manutenção regular das vedações tanto dos cercados com animais,
como dos limites da propriedade, e de proteção à ribeira de Oeiras.
Garantir que é assegurado o conhecimento da proveniência de todos os animais que são
incluídos na coleção do Parque Zoológico, bem como da sua história clínica. Assegurar que

MMSE(FE)_3

são sujeitos a um exame clínico completo, com recolha de amostras para despiste de
infeções e presença de parasitas, e que são sujeitos a um regime de quarentena,
previamente à libertação nos cercados respetivos.
Assegurar que os locais de alimentação e abeberamento dos animais do Parque Zoológico,

MMSE(FE)_4

se mantêm afastados das linhas de água afluentes da ribeira de Oeiras, bem como
minimizar o seu número na área de ZEC (PTCON0036).

MMSE(FE)_5

Promover a instalação de caixas ninho para aves e caixas abrigo para morcegos, na área
associada ao setor de herbívoros, para fomentar a diversidade faunística.

RECURSOS HÍDRICOS e QUALIDADE DA ÁGUA
Deverá ser esclarecido com a ARH Alentejo, que as captações executadas na propriedade e
MMRHQA(FE)_1

licenciadas pela ARH Alentejo se destinam, além do abeberamento de animais e
fornecimento de armazéns como consta das respetivas autorizações, ao consumo humano.

MMRHQA(FE)_2

A reutilização de águas residuais tratadas para rega deverá ser alvo de um licenciamento
(ao abrigo do Decreto-Lei 119/2019, 21 de agosto) e de monitorização da sua qualidade.
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MEDIDA

DESCRIÇÃO
Deverá ser assegurada a monitorização da qualidade da água destinada ao consumo
humano, a monitorização da qualidade da água de rega (ApR da ETAR bipartida) e a
qualidade das águas residuais tratadas na ETAR compacta do Centro Interpretativo para
descarga no solo de acordo com as obrigações legais definidas na legislação aplicável e de
acordo com as respetivas licenças:
 Qualidade da água para consumo humano: Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de

MMRHQA(FE)_3

dezembro;
 Qualidade das águas residuais tratadas para descarga no solo: Decreto-Lei n.º 226A/2007 de 31 de maio;
 Qualidade das Águas para Reutilização (ApR) para rega dos espaços públicos: DecretoLei n.º 119/2019, de 21 de agosto.
MMRHQA(FE)_4

Recomenda-se que a área da prevista compostagem dos dejetos dos herbívoros recolhidos
junto às charcas se localize o mais afastada possível da ribeira de Oeiras e seus afluentes,
seja devidamente confinada e disponha de cobertura no sentido de minimizar/evitar
escorrências que possam contaminar as águas de escoamento superficial e/ou as águas
subterrâneas.

MMRHQA(FE)_5

Recomenda-se a instalação de um separador de hidrocarbonetos de classe 1 de acordo
com a norma europeia EN 858-1: 2002 que permita assegurar valores de concentração de
óleos minerais, no efluente tratado, inferiores ao VLE estabelecido no Decreto-Lei nº 236/98
de 1 de Agosto.
Os óleos minerais provenientes da manutenção do separador de hidrocarboneto, deverão
ser encaminhados/recolhidos por um operador de gestão de resíduos devidamente
licenciado.

MMRHQA(FE)_6

Instalação de Kits de emergência na área das oficinas do edifício de Manutenção/Apoio que
possibilitem o controlo de eventuais derrames de óleos ou combustível.

GESTÃO DE RESÍDUOS
MMGR(FE)_1
MMGR(FE)_2

MMGR(FE)_3

Promover e incentivar a redução, reutilização, valorização e reciclagem de resíduos no
Parque Zoológico
Desenvolver códigos de boas práticas em matéria de minimização da produção e gestão
adequada de resíduos a serem cumpridos por todos os intervenientes.
Assegurar a recolha dos resíduos orgânicos produzidos pelos animais, designadamente
no setor dos felinos (dejetos e restos de ossos) em condições de higiene adequadas e
assegurar o seu encaminhamento para destino final adequado.

PAISAGEM
MMPs(FE)_1

Assegurar a manutenção periodica cuidada de todos os espaços de enquadramento
paisagístico.

RISCOS
Informar o Serviço Municipal de Proteção Civil sobre a implementação do Projeto, de
MMR(FE)_1

modo a proceder à eventual atualização do Plano Municipal de Emergência e Plano
Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios de Almodôvar.
Assegurar a limpeza anual, por supressão total, do material combustível existente numa

MMR(FE)_2

faixa envolvente, de modo a garantir a existência de uma faixa de segurança de largura
não inferior a 50 metros, designadamente através do cumprimento do nº 2, do artigo
15º, do Decreto-Lei 10/2018, de 14 de fevereiro.
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Fonte: Carta Militar 1:25 000 n.º 564, Instituto Geográfico do Exército.

Figura 7.1 – Áreas da Herdade da Camacha com regeneração de azinheiras, e respetiva sobreposição com
os limites do setor de herbívoros do Parque Zoológico
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7.1.4

Fase de Desativação

No Quadro 7.5 apresentam-se as medidas de minimização propostas para mitigar os impactes
durante a fase de desativação.

Quadro 7:5 – Medidas de Minimização - Fase de Desativação
MEDIDA

DESCRIÇÃO
Recomenda-se que previamente à desativação do Parque Zoológico seja efetuada uma análise

MM (FD)_1

ambiental de acordo com a realidade à data e com a legislação que estiver e vigor, que identifique
os aspetos ambientais mais relevantes e que enquadre os procedimentos ambientais a seguir na
desativação.
O transporte dos resíduos das ações de demolição do edificado e pavimentos (RCD) deverá ser

MM (FD)_2

efetuado através de viaturas com cobertura da carga evitando-se desta forma o eventual
espalhamento de terras durante o transporte.
Dever-se-á assegurar a minimização dos impactes na qualidade do ar, ambiente sonoro e qualidade

MM (FD)_3

da água associados às obras de desativação, essencialmente no que se refere às habitações mais
próximas e linhas de água mais próximas.
Após remoção dos resíduos de construção e demolição deverá ser efetuada a descompactação dos

MM (FD)_4

terrenos para facilitar a infiltração das águas da precipitação, permitindo que o terreno recupere as
características de permeabilidade existentes previamente à intervenção.

MM (FD)_4

7.2 PLANOS
7.2.1

Na eventualidade de desativação do Parque Zoológico deverá existir um plano com medidas a
tomar para garantir o bem estar dos animais e destinos adequados para os mesmos.

DE

MONITORIZAÇÃO

Enquadramento

A necessidade de monitorizar e controlar periodicamente o estado do ambiente e os efeitos
ambientais de um projeto surge como forma de avaliar a eficácia das medidas de minimização
previstas, para evitar e minimizar os impactes ambientais negativos decorrentes da implementação do
projeto.

De acordo com a análise de impactes efetuada no âmbito do EIA do Projeto do Parque Zoológico,
considerou-se a necessidade de propor um plano de monitorização relacionado com a qualidade da
água e com os sistemas ecológicos.
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7.2.2

Sistemas Ecológicos

Propõe-se a implementação de um programa de monitorização da Flora e Vegetação.

7.2.2.1 Objetivos

Este programa terá como objetivos:


acompanhar as ações de remoção e controlo de vegetação exótica invasora;



acompanhar e monitorizar as ações de compensação pela afetação de quercíneas;



acompanhar e monitorizar a salvaguarda das áreas de regeneração de azinheiras.

7.2.2.2 Parâmetros a monitorizar

Os parâmetros a monitorizar incluem:


Vegetação exótica invasora:
 Delimitação cartográfica das áreas de ocorrência;
 Estimativa de densidades.



Quercíneas:
 Delimitação cartográfica, e local das áreas de salvaguarda;
 Quantificação do número de exemplares;
 Avaliação do estado fitossanitário dos exemplares.

7.2.2.3 Metodologia de Amostragem



Vegetação exótica invasora:

Deverão identificar-se em planta (complementado com confirmação in situ) as áreas ocupadas com
vegetação exótica que será necessário remover. As ações de remoção da vegetação exótica deverão
ser feitas por entidades especializadas neste tipo de atividades e deverão ser acompanhadas por um
botânico, ou por técnico que assegure a correta identificação das espécies a remover, e auxilie na
delimitação destas áreas.
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As ações de remoção deverão decorrer fora do período de floração e frutificação das espécies em
causa de modo a evitar a proliferação através da dispersão de sementes, frutos ou propágulos. As
remoções deverão ser realizadas, preferencialmente na época das chuvas, altura em que é mais fácil a
remoção integral dos rizomas (cana) e dos bolbilhos (trevo-azedo). Esta poderá ser feita por arranque
manual no caso das plantas jovens de cana e para o trevo-azedo, ou mecânica para plantas com
rizomas mais extensos (cana).

Tanto quanto possível deve garantir-se que não ficam rizomas/bolbilhos e/ou fragmentos dos
rizomas/bolbilhos de maiores dimensões no solo pois estes regeneram muito vigorosamente
diminuindo a eficácia da metodologia. Os rizomas removidos devem ser retirados do local para
posterior queima. Os caules devem ser posteriormente destroçados. No caso do trevo-azedo, as ações
de arranque deverão ser repetidas frequentemente antes de haver tempo para formação de novos
bolbilhos, o que acaba por enfraquecer a planta.

As ações de remoção deverão ser repetidas anualmente, até que se garantir a erradicação destas
espécies nas áreas de intervenção.

Após a remoção, as áreas intervencionadas, deverão ser alvo de visitas regulares, para avaliar a eficácia
das medidas de remoção e identificar a eventual necessidade de reforço das ações.



Quercíneas:

Após o adensamento com azinheiras, no âmbito da implementação da medida de compensação pelo
abate de quercíneas, estas áreas, bem como as áreas de regeneração de azinheiras, deverão ser alvo
de acompanhamento para avaliar o estado de desenvolvimento dos exemplares plantados, bem como
a densidade e o estado fitossanitário destes povoamentos.

Esta atividade deverá ser realizada por um botânico ou silvicultor. Estas visitas deverão ser realizadas
anualmente, idealmente no período de floração das azinheiras.

As árvores plantadas que não sobrevivam deverão ser alvo de retancha, em época adequada (outono).
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7.2.2.4 Periodicidade e frequência de amostragem



Vegetação exótica invasora:

A monitorização do sucesso das medidas de remoção da vegetação exótica, deverá ser realizada por
um período de 5 anos. Caso neste período não se verifique a erradicação das espécies alvo, nas áreas
de intervenção, o programa de monitorização deverá ser prolongado. A frequência de amostragem
deverá anual.



Quercíneas:

A monitorização do sucesso da medida de compensação pelo abate de azinheiras e das áreas de
salvaguarda à regeneração do povoamento de azinho, deverá ser realizada por um período de 5 anos.
A frequência de amostragem deverá ser anual.

7.2.2.5 Revisão das medidas e programa de monitorização



Vegetação exótica invasora:

Em função do sucesso das ações de remoção da vegetação exótica invasora poderá haver a
necessidade de propor medidas adicionais, alterar a periodicidade de amostragem, ou adaptar o
programa de monitorização.



Quercíneas:

Em função da evolução dos povoamentos presentes nas áreas de salvaguarda, poderá haver a
necessidade de propor medidas adicionais, alterar a periodicidade de amostragem, ou adaptar o
programa de monitorização.

7.2.2.6 Relatórios

Os relatórios de monitorização deverão ser elaborados de acordo com a estrutura prevista na
legislação em vigor – Anexo V da Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro, que revoga a Portaria n.º
330/2001, de 2 de abril, respeitante à estrutura dos relatórios de monitorização –, com as necessárias
adaptações ao caso em apreço.
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Deverá ser produzido um relatório no fim de cada ciclo anual que integre todos os resultados desse
período. Nas fases de construção e de exploração os relatórios anuais deverão incluir uma comparação
dos dados obtidos no período a que se reportam, com os dos períodos anteriores.

Os relatórios anuais deverão avaliar a eficácia das medidas de mitigação implementadas, assim como
do programa de monitorização.

7.2.3

Qualidade das Águas

7.2.3.1 Enquadramento

Os principais objetivos do Plano de Monitorização prendem-se com a deteção de eventuais alterações
na qualidade da água na área de intervenção durante a fase de exploração do Parque Zoológico
relativamente às:


águas superficiais da ribeira de Oeiras (Pego do Linho);



águas superficiais nas albufeiras existentes e charca a construir que se destinam a rega e
abeberamento dos animais;



águas subterrâneas, nos poços existentes.

Salienta-se que não se inclui no âmbito deste plano:

a monitorização da qualidade das águas

destinadas ao consumo humano tratadas na ETA; a monitorização das ApR (Águas para Reutilização); a
monitorização das águas residuais rejeitadas no solo uma vez que a monitorização será definida no
âmbito das respectivas licenças no âmbito do quadro legal em vigor nas respetivas matérias,
nomeadamente:


Qualidade da água para consumo humano: O Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro
define no seu Artigo 8, que as entidades gestoras devem estabelecer um programa de
controlo da qualidade da água destinada ao consumo humano que dê cumprimento aos
parâmetros e às frequências fixadas nos anexos I e II do decreto-lei, baseando--se numa
avaliação do risco, conforme previsto no artigo 14.º O anexo I define os valores paramétricos
estabelecidos para efeitos de verificação da conformidade da qualidade da água destinada ao
consumo humano. O anexo II define na Parte A as regras da monitorização operacional e na
Parte B a verificação da conformidade da qualidade da água.



Qualidade das águas residuais tratadas: O Decreto-Lei n.º 226-A/2007 de 31 de Maio, que
estabelece o regime da utilização dos recursos hídricos, refere no Artigo 5 que o titular de
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uma licença de descarga de águas residuais deve instalar um sistema de autocontrolo ou
programas de monitorização adequados às respectivas utilizações sempre que essa instalação
seja exigida com a emissão do respetivo título. As características, os procedimentos e a
periodicidade de envio de registos à autoridade competente fazem parte integrante do
conteúdo do respetivo título.


Águas para Reutilização (ApR): O Decreto-Lei n.º 119/2019, de 21 de agosto, que estabelece o
regime jurídico de produção de água para reutilização, obtida a partir do tratamento de águas
residuais, bem como da sua utilização, define no Artigo 10.º a necessidade de obter uma
Licença de utilização, sendo que essa licença deve conter as condições relativas aos programas
de monitorização, nos termos previstos no anexo VI ao referido DL. O Artigo 20.º refere a
obrigatoriedade de monitorização diária dos volumes produzidos ou utilizados por parte do
titular da licença, bem como da sua caracterização qualitativa. É ainda referido que os
parâmetros a monitorizar são os que constam no anexo V, sem prejuízo de outros definidos
na licença, em conformidade com a avaliação do risco que se encontra prevista neste diploma
legal. Refere-se, ainda, o Anexo IV define a periodicidade de amostragem em função da classe
de qualidade ou uso.

7.2.3.2 Águas superficiais (Ribeira de Oeiras e charcas)
7.2.3.2.1

Parâmetros a monitorizar

A monitorização da qualidade das águas da ribeira de Oeiras, designadamente ao nível do Pego do
Linho resulta da análise dos potenciais impactes relacionados com a acumulação dos dejetos dos
herbívoros no solo na qualidade das águas da ribeira de Oeiras, designadamente o risco de
eutrofização associado a um eventual aumento da concentração de nutrientes. Propõem-se também
complementarmente a monitorização de outros parâmetros de qualidade, designadamente metais
pesados.

Os parâmetros a monitorizar deverão ser os seguintes:


Temperatura (ºC)



pH (Escala de Sorensen)



Oxigénio dissolvido (mg/l O2)



Condutividade (S/cm, 20ºC)



Sólidos suspensos totais (mg/l)
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Azoto total (mg/l)



Azoto amoniacal (mg/l)



Nitratos (mg/l)



Nitritos (mg/l)



Fósforo total (mg/l)



Clorofila a ((µg/L)



Carência bioquímica de oxigénio (CBO5);



Carência química de oxigénio (CQO)



Estreptococos fecais (NMP/100 ml)



Coliformes totais (NMP/100 ml)



Enterococo fecais (UFC/100 ml)



Metais pesados (Arsénio, Níquel, Zinco, Cádmio, Mercúrio, Chumbo, Crómio, Cobre, Ferro)

7.2.3.2.2

Locais de amostragem

Propõem-se os seguintes locais de amostragem:


Águas superficiais na ribeira de Oeiras: 1 ponto a montante da propriedade e 1 ponto no Pego
do Linho:



Águas superficiais nas albufeiras ou charcas que se destinam a abeberamento e dos animais; 1
ponto de monitorização em cada uma.

7.2.3.2.3

Periodicidade de amostragem

Propõe-se uma periodicidade de amostragem semestral.

7.2.3.2.4

Técnicas e métodos de análise

A recolha das amostras de água deverá ter em conta a norma ISO 5667-1:2006.
Deverá ser recolhida uma amostra representativa sensivelmente a meio da coluna de água de água do
rio ou das charcas.

No que respeita às técnicas e métodos analíticos deverá ser considerado o Decreto-Lei n.º 83/2011, de
20 de Junho, utilizando métodos constantes de documentos normativos nacionais ou internacionais.
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O laboratório de ensaios deverá ser acreditado, podendo recorrer a métodos analíticos alternativos
aos especificados no referido decreto-lei, desde que comprove que os resultados obtidos são, no
mínimo, tão fiáveis como os que seriam obtidos pelos métodos especificados.

7.2.3.2.5

Avaliação da qualidade da água

A avaliação da qualidade da água deverá ser efetuada tendo por base os valores máximos
recomendados e admissíveis estabelecidos no Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, alterado pelos
Decretos-Lei n.º 52/99, n.º 53/99 e n.º 54/99, todos de 20 de Fevereiro, n.º 56/99, de 26 de Fevereiro,
n.º 431/99, de 22 de Outubro, n.º 243/2001, de 5 de Setembro, n.º 135/2009, de 3 de Junho, e
n.º 83/2011, de 20 de Junho, relativamente ao Anexo X - Qualidade das águas doces para fins
aquícolas - águas piscícolas, Anexo XXI - Objectivos ambientais de qualidade mínima para as águas
superficiais e Anexo XVI – Qualidade das águas destinadas à rega.

Na avaliação da qualidade deverão ser considerados igualmente os critérios de avaliação do estado
trófico das massas de água.

As charcas serão utilizadas para abeberamento dos animais e eventualmente para rega. Enquanto a
água destinada ao consumo humano ou indústrias alimentares deve verificar os parâmetros e valores
definidos pelo D.L. n.º 306/2007 de 27 de agosto, não existem de momento parâmetros ou valores
legalmente fixados para a água destinada exclusivamente ao abeberamento de animais (na perspetiva
da pecuária). Também não é apropriado aplicar o regime estabelecido por aquele diploma
regulamentar à água a fornecer aos animais nas explorações pecuárias, porquanto, em função da
espécie e tipo de animal, ou sistema de exploração, se podem utilizar uma variedade de diferentes
tipos de água, sem que se observe qualquer risco para a sua saúde ou bem-estar animal.

Neste sentido deverá ser considerado o Guia de Boas Práticas – Água de Qualidade Adequada para
Alimentação Animal da Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV).

7.2.3.2.6

Revisão do programa de monitorização

Em função da evolução dos resultados poderá haver a necessidade de propor medidas adicionais,
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alterar a periodicidade de amostragem, ou adaptar o programa de monitorização.

7.2.3.2.7

Relatórios de monitorização

Os relatórios de monitorização deverão ter uma periodicidade semestral e deverão ser apresentados à
APA. O relatório de monitorização deverá conter os resultados, a descrição de qualquer ocorrência ou
observação relevante na avaliação dos resultados, a avaliação dos resultados à luz da legislação e a
evolução dos parâmetros de monitorizados tendo em consideração o histórico. A sua estrutura deverá
ser a definida no Anexo V da Portaria n.º 330/2001 de 2 de abril.
7.2.3.3 Águas subterrâneas
7.2.3.3.1

Parâmetros a monitorizar

A monitorização da qualidade das águas subterrâneas resulta da análise dos potenciais impactes
relacionados com a acumulação dos dejetos dos herbívoros no solo ao nível da qualidade das águas
subterrâneas, designadamente contaminação por nitratos e contaminação fecal. Complementarmente
recomenda-se a monitorização de metais pesados. Prevê-se que os poços sejam utilizados para
abeberamento dos animais através de bebedouros.

Os parâmetros a monitorizar deverão ser os seguintes:


Temperatura (ºC)



pH (Escala de Sorensen)



Oxigénio dissolvido (mg/l O2)



Condutividade (S/cm, 20ºC)



Sólidos suspensos totais (mg/l)



Azoto total (mg/l)



Azoto amoniacal (mg/l)



Nitratos (mg/l)



Nitritos (mg/l)



Fósforo total (mg/l)



Carência bioquímica de oxigénio (CBO5);



Carência química de oxigénio (CQO)



Estreptococos fecais (NMP/100 ml)



Coliformes totais (NMP/100 ml)
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Metais pesados (Arsénio, Níquel, Zinco, Cádmio, Mercúrio, Chumbo, Crómio, Cobre, Ferro)



Profundidade do nível de água (m)

7.2.3.3.2

Locais de amostragem

Propõem-se o seguinte local de amostragem:


1 ponto de monitorizaçao no poço existente a norte da propriedade

7.2.3.3.3

Periodicidade de amostragem

Propõe-se uma periodicidade de amostragem semestral.
7.2.3.3.4

Técnicas e métodos de análise

A recolha das amostras de água deverá ter em conta a norma ISO 5667-1:2006. Deverá ser recolhida
uma amostra de água abaixo da superfície do nível de água do poço.

No que respeita às técnicas e métodos analíticos deverá ser considerado o Decreto-Lei n.º 83/2011, de
20 de Junho, utilizando métodos constantes de documentos normativos nacionais ou internacionais.

O laboratório de ensaios deverá ser acreditado, podendo recorrer a métodos analíticos alternativos
aos especificados no referido decreto-lei, desde que comprove que os resultados obtidos são, no
mínimo, tão fiáveis como os que seriam obtidos pelos métodos especificados.

7.2.3.3.5

Avaliação da qualidade da água

A avaliação da qualidade da água deverá ser efetuada tendo por base:


os valores máximos recomendados e admissíveis estabelecidos no Decreto-Lei n.º 236/98, de
1 de Agosto, alterado pelos Decretos-Lei n.º 52/99, n.º 53/99 e n.º 54/99, todos de 20 de
Fevereiro, n.º 56/99, de 26 de Fevereiro, n.º 431/99, de 22 de Outubro, n.º 243/2001, de 5 de
Setembro, n.º 135/2009, de 3 de Junho, e n.º 83/2011, de 20 de Junho relativamente ao Anexo
XVI – Qualidade das águas destinadas à rega.
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Decreto-Lei nº 235/97, alterado pelo Decreto-Lei n.º 68/99 relativamente à poluição por
nitratos.



Guia de Boas Práticas – Água de Qualidade Adequada para Alimentação Animal da Direção
Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV).

7.2.3.3.6

Revisão do programa de monitorização

Em função da evolução dos resultados poderá haver a necessidade de propor medidas adicionais,
alterar a periodicidade de amostragem, ou adaptar o programa de monitorização.

7.2.3.3.7

Relatórios de monitorização

Os relatórios de monitorização deverão ter uma periodicidade semestral e deverão ser apresentados à
APA. O relatório de monitorização deverá conter os resultados, a descrição de qualquer ocorrência ou
observação relevante na avaliação dos resultados, a avaliação dos resultados à luz da legislação e a
evolução dos parâmetros de monitorizados tendo em consideração o histórico. A sua estrutura deverá
ser a definida no Anexo V da Portaria nº 330/2001 de 2 de abril.

8

SÍNTESE DOS ASPETOS MAIS RELEVANTES E CONCLUSÕES

A implantação do Parque Zoológico será responsável por IMPACTES positivos e negativos sobre o
território, ambiente e populações.

Os impactes do Projeto do Parque Zoológico na componente SOCIOECONÓMICA, são positivos e
bastante relevantes, nomeadamente no que se refere a:


Fator dinamizador da economia local: criação de emprego (direto e indireto) com reflexos
positivos na taxa de atividade e contribuindo para a fixação de atividades, nomeadamente no
que se refere a serviços e comércio. A estimativa de criação de 60 novos postos de trabalho
diretos (Parque Zoológico e Estabelecimento Hoteleiro) representará cerca de 4% dos
empregos da freguesia de Almodôvar.
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O elevado volume de investimento (estimado em cerca de 2 milhões de Euros) originará
efeitos económicos significativos diretos e induzidos, com efeitos positivos para o volume de
negócios do concelho de Almodôvar. Espera-se, ainda, um efeito positivo ao nível das finanças
locais, resultantes da cobrança de impostos e taxas municipais.



Acréscimo dos serviços prestados à população (ao nível local, regional e nacional), de forma
direta com a criação de um espaço de lazer de características singulares em conjunto com a
unidade hoteleira, incrementando a reduzida oferta existente no domínio do alojamento
turístico em Almodôvar. A componente hoteleira do presente Projeto corresponde a 72 camas,
o que representa um acréscimo de cerca de 58,1% na oferta concelhia, face à situação
retratada em 2018.

A contribuição do Projeto para as ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS prende-se com o balanço líquido das
emissões de GEE – originadas pelo tráfego motorizado gerado, energia consumida e pela presença
dos animais no Parque - com o sequestro de carbono (coberto vegetal). Concluiu-se que a emissão de
GEE no Parque será, apenas parcialmente, compensada pela capacidade de sequestro de carbono das
zonas com vegetação. O balanço líquido das emissões de GEE situa-se na ordem das 4950 toneladas
de CO2 por ano. As emissões de GEE geradas localmente pelo Projeto propriamente dito (excluindo
aquelas associadas às viagens para aceder ao Parque) correspondem às emissões associadas aos
percursos de visitação e às emissões de CH4 pela fermentação entérica dos animais do Parque, cujo
valor combinado é de cerca de 65 toneladas de CO2eq por ano. As viagens de automóvel/minibus para
aceder ao Parque Zoológico representam a maior fatia nas emissões de GEE, cerca de 98% das
emissões). No quadro das alterações climáticas, o Projeto do Parque Zoológico, cumulativamente com
o Estabelecimento Hoteleiro, representa apenas 0.008% das emissões de GEE a nível nacional. Os
valores de emissão de GEE do Projeto representam, assim, uma reduzida percentagem das emissões
de GEE do concelho de Almodôvar e um contributo muito reduzido das emissões de GEE a nível
nacional.

Os impactes do Projeto na GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA, SOLOS/USO DOS SOLOS, foram
considerados negativos mas pouco relevantes:

 A implantação do Projeto implicará a destruição de cerca de 0,51 ha dos solos existentes de
forma irreversível (áreas impermeabilizadas) e a alteração/substituição do seu uso atual.
Cumulativamente com o projeto do Estabelecimento Hoteleiro serão afetados 1,84 ha de
solos. Os valores envolvidos de movimentação de terras são de reduzida expressão
verificando-se um relativo equilíbrio entre escavações e aterros. Será necessário escavar um
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volume de cerca de 9943m3 de solos, essencialmente para a implantação das redes de água,
saneamento e elétrica, verificando-se que a maior parte desses solos acabam por permanecer
no local, utilizados para enchimento das valas após a implantação das redes. No global serão
reutilizados cerca de 88226 m3 de terras para aterro. No final da obra o volume de terras
excedente (material sobrante) será de cerca de 1717m3 (proveniente das fundações dos
edifícios, instalação das ETAR e fossas enterradas e reservatórios de água semienterrados),
para o qual será necessário arranjar um destino final adequado. Os solos em causa são
bastante pobres e não apresentam características adequadas para uma utilização agrícola
(cerca de 93,4% da área encontra-se ocupada com solos da capacidade de uso “Ee”). Não
serão afetados usos sensíveis, (apenas está previsto o abate de 10 exemplares isolados de
azinheiras) nem ocupação agrícola dos mesmos, não obstante ser necessário proceder ao
abate de um pomar de laranjeiras pelo perigo que as laranjas representam para os herbívoros.
Os impactes do Projeto nos solos e uso atual do solo, serão assim de muito reduzida
expressão (apenas 0,36% da área do terreno, 0,98% cumulativamente com o Estabelecimento
Hoteleiro) e não significativos.


A destruição das formações geológicas (xistos e grauvaques pertencentes à Formação de
Mértola) como resultado das escavações, constitui um impacte negativo mas pouco relevante
uma vez que as formações geológicas não constituem valores geológicos a preservar nem são
formações raras. A concretização do Projeto não implicará alterações importantes ao nível da
morfologia do terreno nem criará situações de instabilidade de taludes, sendo que os taludes
a intervencionar na envolvente do Centro Interpretativo serão revestidos no âmbito do projeto
de arquitetura paisagista. Pese embora o Projeto se localize em área com contrato para
atribuição de direitos de prospeção e pesquisa de depósitos minerais, considera-se a
concretização/funcionamento do mesmo não afeta a potencial disponibilidade do recurso
mineiro.

O Projeto terá os seguintes impactes negativos sobre os SISTEMAS ECOLÓGICOS:


Interferência com a Rede Natura 2000: a área de intervenção localiza-se parcialmente em Rede
Natura 2000 (cerca de 80ha da propriedade está abrangida pelo SIC Guadiana - PTCON0036).
Nesta área está apenas prevista a reconstrução de um monte existente para a construção do
Centro Interpretativo e respetivos espaços exteriores. Como medida de minimização e
proteção de valores existentes, e em resposta a solicitação do ICNF, o Projeto prevê a
instalação de uma vedação, a cerca de 20 metros de distância da ribeira de Oeiras, que
permitirá a salvaguarda da maioria das áreas de habitat 92D0 identificadas na área de estudo.
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Destruição de 0,51 ha de vegetação de forma irreversível (impermeabilização dos solos
associadas a edifícios novos a construir) incluindo áreas de matos, montados e prados, dos
quais cerca de 0,2 ha estão ocupados por habitats naturais.



Abate de 10 quercíneas (maioritariamente azinheiras, eventualmente também sobreiros)não
inseridas em povoamento, correspondendo a cerca de 0,3% do número total existente na área
do Parque). Cumulativamente com o projeto do estabelecimento Hoteleiro prevê-se o abate
de 17 azinheiras. O abate de sobreiros e azinheiras, carece de autorização e implica a
compensação através da beneficiação de áreas preexistentes. O abate das 7 azinheiras
localizadas na área do Estabelecimento Hoteleiro (licenciado pela CM de Almodôvar desde 27
de Abril de 2020) já foi autorizado pela Direcção Regional da Conservação da Natureza e
Florestas do Alentejo conforme ofício com data de 30 de outubro de 2019. O projeto de
arquitetura paisagística do Parque prevê a plantação de 114 novos exemplares de azinheiras o
que, não só cobre largamente o valor de compensação legalmente exigido, como aumenta a
densidade de azinheiras.



A instalação de vedações no límite de toda a propriedade e no interior da mesma, limitando o
acesso de alguns grupos/espécies faunísticas ao seu interior/dentro da propriedade é
suscetível de provocar uma fragmentação dos biótopos disponíveis.



A exploração do Parque Zoológico exercerá pressão adicional sobre o coberto vegetal devido
ao pastoreio pelos animais, potencialmente mais relevante para o Azinhal que para as áreas de
Montado. O Projeto contudo, inclui o estabelecimento de áreas cercadas nas zonas de
regeneração de quercíneas, o que minimiza esta afetação.

O Projeto originará impactes negativos nos RECURSOS HÍDRICOS:


Interferência direta com a rede de drenagem natural: para a construção de uma Charca/Lago
para abeberamento dos herbívoros. Dada a sua reduzida dimensão (214 m3 de capacidade de
armazenamento), a retenção de água não terá qualquer impacte relevante no regime de
escoamento ao nível da linha de água a jusante.



Impermeabilização do solo (0,51 ha só do Parque, e 1,8 ha cumulativamente com o
Estabelecimento Hoteleiro). Dada a sua reduzida expressão no contexto da propriedade não
será expetável que venham a afetar a recarga do aquífero nem aumentar de forma sensível os
caudais afluentes às linhas de água.



Interferências com o nível freático: Este será um impacte pouco relevante tendo em conta que:
i) não se prevê a interceção do nível freático durante a construção dos edifícios e restantes
infraestruturas e ii) tendo em conta a reduzida transmissividade dos xistos e grauvaques e os
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reduzidos caudais de extração previstos para as captações do Projeto, não é possa ocorrer
uma afetação de outras captações.


Consumo de água. Os valores previstos durante a fase de exploração do Projeto são
relativamente reduzidos no contexto das disponibilidades hídricas.

O Projeto originará impactes negativos na QUALIDADE DA ÁGUA:


Contaminação das águas por fósforo e azoto associada à produção dos dejetos dos animais e
seu arraste até à ribeira de Oeiras (na zona de Pego do Linho). A estimativa das concentrações
de fósforo e azoto associadas à produção dos dejetos dos animais e potencial arraste pela
chuva até à ribeira de Oeiras indiciam não ser expectável que estes possam provocar
fenómenos de eutrofização nem que sejam ultrapassados as normas de qualidade
relativamente aos nitratos. Propõem-se contudo um programa de monitorização da qualidade
da água da ribeira de Oeiras.



Desde que sejam respeitados os valores limite de emissão à saída das Estações de Tratamento
de Águas Residuais (ETARs) destinadas a tratar os esgotos domésticos do Parque e
assegurado o devido encaminhamento das águas residuais/lamas de origem animal para
destino final adequado, não são esperados efeitos negativos importantes na qualidade das
águas superficiais e subterrâneas.



A reutilização das águas residuais tratadas na ETAR principal (tratamento de cerca de 25
m3/dia de águas residuais domésticas) para rega de espaços verdes (em que não há contacto
com pessoas) traduz-se num impacte positivo do ponto de vista da otimização do recurso
água, devendo ser assegurado o controlo da sua qualidade.

Considerando os relativamente reduzidos volumes de tráfego automóvel expectáveis virem a ser
induzidos pelo Projeto (máximo de 13 veículos/hora) e a ausência de recetores sensíveis nas
imediações do Parque Zoológico, concluiu-se que os impactes do Projeto na QUALIDADE DO AR e
RUÍDO, embora negativos, serão pouco significativos e de magnitude reduzida.

Do ponto de vista da perceção da PAISAGEM, ou da leitura que cada observador faz da visualização
da mesma, a presença do Parque Zoológico acarreta impactes visuais muito pouco expressivos, tendo
em consideração o confinamento da área de intervenção face à envolvente, o reduzido número de
potenciais observadores, e a reduzida dimensão dos elementos construídos a criar. Refere-se, ainda,
que o principal edifício a construir, o Centro Interpretativo, resulta da recuperação do conjunto do
Monte da Camacha, edificação pre-existente.
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No que respeita ao PATRIMÓNIO, o Projeto prevê a recuperação do conjunto rural do Monte da
Camacha com a reconstrução do edifício original para fazer o Centro Interpretativo, mantendo-se as
fachadas e a chaminé original e sendo substituído o telhado com cobertura em colmo. O Projeto
prevê, ainda, a intervenção em quatro das ocorrências patrimoniais identificadas, correspondendo
genericamente a palheiros e edificações em ruínas, que serão transformadas em abrigos para animais.
Os impactes foram considerados negativos embora pouco signifcativos. Foram propostas medidas de
minimização e proposto um acompanhamento arqueológico das obras.

Foram identificados alguns riscos potenciais para a SAÚDE HUMANA associados aos seguintes
aspetos do Projeto:


A presença dos animais selvagens constitui-se como um fator de risco para a saúde humana
pela possibilidade de transmissao de doenças contagiosas aos humanos (zoonoses).
Considerou-se que estes riscos serão pouco relevantes já que, por um lado a conceção do
Parque foi pensada para que os visitantes não se aproximem nem entrem em contato direto
com os animais e, por outro, os procedimentos e medidas previstas no Projeto permitem
minimizar estes riscos para os funcionários.



A presença de charcas constituirá criadouros para as populações de mosquitos e outros
insectos. A presença de animais também poderá atrair e populações de mosquitos. Os
mosquitos são o mais importante grupo de artrópodes do ponto de vista médico e veterinário
pelo facto de serem vetores de importantes doenças. Em Portugal é raro os mosquitos
transmitirem doenças, sendo que os principais riscos para a saúde pública associado às
picadas de mosquitos se prendem com irritações na pele e desconforto. A presença de
mosquitos pode constituir-se como um factor de incomodidade, principalmente nas
actividades ao ar livre. De acordo com a organização funcional do Parque Zoológico constatase que, nem a zona das charcas, nem as zonas de presença dos animais, serão acedidas
diretamente pelos visitantes, o que contribui para a minimização deste risco.

Consideraram-se nulos os impactes do Projeto a nível do ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO já que o
Projeto:


Encontra-se alinhado com as orientações do PDM de Almodôvar. A área de intervenção está
incluída na categoria de “Espaço Florestal – Área Silvopastoril” e a intervenção proposta
respeita as premissas estipuladas no art.º 36º do PDM. O Projeto cumpre o disposto no n.º 2

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO PROJETO DO PARQUE ZOOLÓGICO AFRICA SAFARI PARK - ALMODÔVAR
BIODESIGN |2018-010| RELATÓRIO SÍNTESE

167

do mesmo artigo, uma vez que não existem alterações aos usos dominantes, dado que as
atividades que se incluem no funcionamento do Parque Zoológico não diminuem nem
destroem as aptidões ou potencialidades para a produção vegetal. A par disto, as construções
que se preveem para o apoio à atividade do Parque, são compatíveis com as prescrições à
edificação presentes no n.º 3 do mesmo artigo.


Acompanha as orientações do Plano Sectorial da Rede Natura 2000, uma vez que são
mantidos os valores naturais em presença, ocorrendo a manutenção dos usos do solo e a
instalação somente de animais herbívoros na área afeta a esta.

Na área de implantação do Projeto foram identificadas SERVIDÕES E RESTRIÇÕES DE UTILIDADE
PÚBLICA, sendo que apenas se prevê a interferência física/impacte do Projeto sobre algumas dessas
servidões:


Reserva Ecológica Nacional (REN): As únicas interferências com áreas de REN (áreas de
elevado risco de erosão hídrica do solo) ocorrerão nos setores dos felinos, originadas pela
implantação das respetivas vedações. A implantação das vedações está enquadrada nos usos
compatíveis da REN definidos na legislação em vigor, pelo que não se verificarão impactes no
âmbito desta figura legal.



Reserva Agrícola Nacional (RAN): Embora exista uma pequena área abrangida pelo regime da
RAN, não se encontra prevista qualquer construção nessa zona.



Exemplares de azinheiras: Prevê-se a necessidade de abater 10 exemplares de azinheiras o que
constitui um impacte negativo, considerando o grau de proteção auferido pelas mesmas,
sendo necessário requerer autorização ao ICNF, nos termos da lei em vigor. Contudo, o
Projeto de Arquitetura Paisagista contempla a plantação de 114 novos exemplares de
azinheiras, permitindo compensar largamente as 10 exemplares abatidos e, desta forma,
minimizar o impacte associado ao abate.



Abate de espécies com estatuto de proteção legal: O abate de 10 exemplares de azinheiras
(não inseridas em povoamento) constitui-se como impacte negativo em termos do estatuto
de proteção desta espécie e terá que ser autorizado pelo ICNF, nos termos da lei em vigor, e
efetuada a devida compensação. Tal como referido, prevê-se a plantação de 114 novos
exemplares de azinheiras, permitindo compensar largamente os 10 exemplares que se prevê
serem abatidos.

Para mitigar os principais impactes negativos identificados foram propostas MEDIDAS DE
MINIMIZAÇÃO e um PLANO DE MONITORIZAÇÃO da flora e vegetação e qualidade da água.
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Considera-se que este conjunto de medidas/recomendações contribuirá para minimizar/controlar os
impactes negativos do Projeto no ambiente.
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Lei n.º 34/2014 de 19 de Junho

-
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