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PREÂMBULO 

 

A MACJ - Investimentos & Consultoria, Lda. apresenta no presente documento o Resumo Não Técnico 

do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) da Exploração Avícola “Ovo do Santo, Lda.”, sita ao Caminho 

das Eiras n.º 36, na freguesia de Santo António da Serra, no concelho de Santa Cruz, na Região 

Autónoma da Madeira. 

O EIA contempla a atividade exercida atualmente (produção de ovos de galinhas criadas em gaiolas), 

bem como a ampliação da Exploração (construção de um pavilhão para produção de ovos de galinhas 

criadas no solo) , cujo projeto se encontra em apreciação na Câmara Municipal de Santa Cruz, tendo 

colhido já parecer favorável por parte das restantes entidades. 

 

 

 

Funchal, julho de 2019 
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ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  

 EXPLORAÇÃO AVÍCOLA “OVO DO SANTO, LDA.” 

RESUMO NÃO TÉCNICO 

 

1. INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico (RNT) do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) 

da Exploração Avícola “Ovo do Santo, Lda.”, sita ao Caminho das Eiras n.º 36, na freguesia de Santo 

António da Serra, no concelho de Santa Cruz.  

A “Ovo do Santo, Lda.”, dedica-se à produção de ovos para consumo humano em regime intensivo 

industrial (galinhas criadas em gaiolas) desde 2009 e pretende agora ampliar as suas instalações 

através da construção de um novo pavilhão de produção, tendo como objetivo iniciar a produção de ovos 

de galinhas criadas no solo. Assim, o EIA apresentado contempla a análise da atividade exercida 

atualmente (projeto em fase de exploração), bem como a ampliação da Exploração cujo projeto se 

encontra em fase de apreciação por parte da Câmara Municipal de Santa Cruz, tendo colhido já parecer 

favorável por parte das restantes entidades. 

Atualmente a exploração é constituída por uma unidade de recria com capacidade para 20 000 aves (120 

CN) e por duas unidades de produção com capacidade para 40 000 aves (520 CN). O proponente do 

projeto pretende realizar a ampliação da exploração através da construção de um novo pavilhão de 

produção, aumentando a sua capacidade produtiva em 17.319 aves (225.1 Cabeças Normais). Assim, a 

“Ovo do Santo, Lda.” passará de uma capacidade instalada de 640 CN para 865,1 CN.  

O Proponente do Projeto é a “Ovo do Santo, Lda.”, a Entidade Licenciadora é a Direção Regional de 

Agricultura (DRA), da Secretaria Regional de Agricultura e Pescas (SRAP) e a Autoridade de Avaliação 

de Impacte Ambiental (AAIA) é a Direção Regional do Ordenamento do Território e Ambiente (DROTA), 

integrada na Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais (SRA). 

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) foi elaborado entre junho de 2018 e julho de 2019, pela MACJ - 

Investimentos & Consultoria, Lda., e teve por base o Decreto-lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, 

alterado e republicado pelo Decreto-lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, que transpõe para a ordem 

jurídica interna a Diretiva n.º 2014/52/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 

2014, relativa à avaliação dos efeitos de determinados projetos públicos e privados no ambiente. 

O RNT tem por objetivo sintetizar, em linguagem não técnica, acessível ao público em geral, o conteúdo 

mais relevante desenvolvido no Relatório do Estudo de Impacte Ambiental, que inclui a descrição do 

projeto e da situação de referência, a avaliação de impactes ambientais, a proposta de medidas 

minimizadoras, expõe um plano de monitorização ambiental e apresenta medidas de gestão ambiental. 

 

2. OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

A empresa “Ovo do Santo, Lda.” tem por objeto a produção de ovos para o consumo humano em regime 

intensivo industrial.  

Atualmente a produção é realizada em gaiolas, pretendendo o promotor do projeto construir um novo 

pavilhão de produção onde deseja iniciar um modelo de produção no solo, considerado mais “amigo do 

bem-estar animal” e cujo ovo é considerado pelo consumidor como “mais saudável”. Com o projeto de 

ampliação da exploração, pretende-se aumentar a capacidade instalada da Exploração de 640 Cabeças 

Normais (CN) para 865,1 CN. 

https://www.apambiente.pt/_zdata/Instrumentos/AIA/Legislacao%20Aplicavel/Legislacao_em_vigor/Diretiva_2014-52-EU.pdf


 

3 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – “Ovo do Santo, Lda.” 

RESUMO NÃO TÉCNICO 

MACJ - Investimentos & Consultoria, Lda. 

      

      

     

       

       

     

        

     

       

      

     

    

              

                  

                  

         

         

         

             

        

          
                

     

      

       

                         

          
                            

FIGURA 3.1 - LOCALIZAÇÃO DA EXPLORAÇÃO “OVO DO SANTO, LDA.” 

Ovo do Santo, Lda 

Além da ampliação da exploração visar o aumento da produção anual de ovos e consolidar o crescimento 

do volume de negócios da empresa através do aumento do efetivo animal, irá permitir satisfazer a 

procura de um nicho de mercado que possui uma maior preocupação com as questões ambientais e com 

o bem-estar animal e para os quais a oferta de produto Regional deste tipo é escassa. Adicionalmente, 

a laboração da “Ovo do Santo, Lda.” permitirá aumentar a produção regional de ovos e, deste modo, 

reduzir as necessidades de importação, diminuindo a dependência externa da Região Autónoma da 

Madeira e constituindo uma fonte de abastecimento alimentar estratégica. Salienta-se que em 2018 a 

produção Regional de ovos não ultrapassou os 18,3 milhões de unidades, representando uma redução 

da produção de 24,4% face ao ano anterior, pelo que a ampliação da “Ovo do Santo” constitui um fator 

importante para a recuperação dos níveis de produção Regional deste bem-alimentar. 

 

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

3.1 Localização  

A “Ovo do Santo, Lda.”, situa-se no Caminho das Eiras n.º 36, na freguesia de Santo António da Serra, 

concelho de Santa Cruz, distrito da Região Autónoma da Madeira (Figura 3.1).  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Alternativas 

Dada a natureza do projeto em análise, que envolve a continuação da laboração da empresa “Ovo do 

Santo, Lda.” e a ampliação das infraestruturas produtivas, não foram consideradas alternativas. 
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3.3 Descrição Sumária da Exploração 

 

Implantação, Atividades e Instalações  

A Exploração “Ovo do Santo, Lda.” insere-se num prédio com 36 280 m2 de área, inscrito na 

Conservatória do Registo Predial de Santa Cruz, com a matriz nº 12, secção M. Dedica-se à cria, recria 

e à criação de galinhas em regime intensivo industrial, tendo como objetivo a produção de ovos para 

consumo humano. 

Atualmente a produção é realizada em gaiolas e a capacidade instalada da Exploração é de 60 000 aves 

(20.000 aves em recria e 40 000 em produção), o equivalente a 640 Cabeças Normais (CN). A produção 

anual prevista é de 10 200 000 ovos.  

A configuração atual da Exploração avícola integra 2 edifícios e um anexo:  

▪ um edifício de dois pisos onde se situa o pavilhão de cria e recria das aves e as áreas sociais, nomeadamente 

escritório, gabinete técnico, refeitório, sala de descanso e balneários;  

▪ um edifício térreo constituído por 2 alas onde se situam ambos os pavilhões de produção de ovos (onde se 

encontram alojadas as galinhas poedeiras em produção) separados fisicamente pela área de apoio à produção;  

▪ um anexo a ser desativado no futuro, com instalações sanitárias destinadas aos funcionários. 

No Quadro 3.1 apresentam-se algumas das características da área onde se insere o projeto e do edificado 

existente. 

 

QUADRO 3.1 – QUADRO SÍNTESE DA EXPLORAÇÃO E EDIFICADO EXISTENTE 

Área do prédio (m2) 36280.00  

Área de Implantação (m2) 2861.35 

Edifício de Recria (m2) 1245.35 

Edifícios de Produção (m2) 2129.25 

Anexo (m2) 51.50  

Capacidade Instalada (CN) 640 

 

O promotor do projeto pretende edificar um novo pavilhão de produção com 1 017 m2, destinado 

exclusivamente à produção de ovos de galinhas criadas no solo, com capacidade para albergar 17 319 

aves, o equivalente a 225,1 CN. A nova unidade de produção terá as dimensões 60 m x 16 m e uma área 

útil de 960,00 m2. O pavilhão contará ainda com uma sala de apoio à unidade de produção com 10,50 

m2, uma antecâmara com 5,80 m2 e uma área de carga e descarga com 49,20 m2. 

 

QUADRO 3.2 - QUADRO SÍNTESE DO NOVO PAVILHÃO DE PRODUÇÃO 

Área Bruta de Construção 1017,00 m2 

Área Útil de Construção 986,80 m2 

Área de Implantação 1060.10 m2 

 

Com a construção do novo pavilhão de produção a exploração passa a totalizar 4443,10 m2 de Área Bruta 

de Construção, ficará dotada de 3 unidades de produção, 1 unidade de cria/recria e infraestruturas 

conexas, perfazendo uma capacidade instalada de 865,1 CN e uma produção estimada de 14 394 652 

ovos por ano. 

 

Processo Produtivo 

O processo de produção de ovos para consumo humano consiste na criação, sob condições ambientais 

controladas e durante um período determinado, de aves com características especiais para esse fim. Na 

“Ovo do Santo, Lda.” é utilizada a estirpe “Brown Nick” que apresenta vantagens ao nível da produção 
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de ovos, nomeadamente pico de postura elevado e persistente, peso ótimo do ovo, eficiência alimentar, 

resistência da casca do ovo, coloração uniforme da casca do ovo e resistência das aves a patologias. 

O ciclo de produção envolve, como principais operações, a receção das fêmeas com 1 ou 2 dias de vida 

oriundas de um Centro de Incubação situado em Portugal Continental, o seu maneio na perspetiva de 

ganho de peso e uniformidade corporal, a preparação para a entrada em postura (aves e pavilhão), o 

maneio dos ovos postos, a preparação da saída para o abate e a limpeza e desinfeção das instalações e 

equipamentos com vista ao início de um novo ciclo de produção. 

Nas subsecções que se seguem apresenta-se uma breve descrição das diferentes tarefas/fases de 

produção: 

− Preparação do Pavilhão de Cria e Recria - são desenvolvidas atividades que visam a criação das condições 

ideais para a receção das aves. A preparação dos pavilhões tem início cerca de 15 dias antes da entrada 

de cada bando novo e envolve a realização de uma série de operações de verificação dos equipamentos e 

limpeza e desinfeção das instalações. 

− Receção do bando - esta etapa consiste no transporte e distribuição das aves pelas baterias existentes no 

pavilhão de cria/recria. 

− Fase de cria/recria - tem como objetivo preparar fisicamente as galinhas para a produção de ovos, de 

acordo com os parâmetros da estirpe. A fase de recria divide-se em três subfases:  

▪ Fase 1 – entre as 0 e a 5.ª semanas de vida - durante os primeiros dias as aves são alojadas no piso 

médio das baterias para um melhor aproveitamento da luminosidade e da temperatura. Entre o 7.º e 

o 10.º dia, as aves são distribuídas pelos pisos superiores e inferiores, uma vez que já possuem 

capacidade de autorregular a sua temperatura corporal. 

▪ Fase 2 – entre a 5.ª e as 15.ª semanas de vida – nesta fase o fotoperíodo é regulado de acordo com as 

indicações da estirpe “Brown Nick”.  

▪ Fase 3 – entre as 15.ª semanas de vida até ao início da postura – é o período em que se as galinhas 

(futuras poedeiras) iniciam a regulação do seu processo hormonal que conduz à maturidade sexual e 

ao desenvolvimento do ovário e do trato reprodutor. 

Às 16 semanas de vida, o bando é transferido para o pavilhão de produção designado consoante a 

rotação da produção na exploração. 

− Fase de Produção - inicia-se com o aparecimento dos primeiros ovos, entre as 19.ª e as 20.ª semanas de 

vida das aves e tem uma duração média de 490 dias (70 semanas). Tem início a recolha automática dos 

ovos postos que são encaminhados por um sistema mecânico para a área de apoio à produção, onde são 

selecionados em “comercializável” e “não comercializável” (sujos, partidos, fissurados, disformes, muito 

pequenos e muito grandes). Os ovos classificados como “não comercializável” são descartados e os ovos 

classificados como “comercializável” são acondicionados, armazenados e posteriormente transportados 

para um Centro de Classificação que classifica, embala e comercializa os ovos.  

− Apanha e Transporte para Abate - as aves são capturadas, colocadas em jaulas e transportadas para o 

centro de abate. 

− Limpeza e Desinfeção das Instalações e Equipamentos de Produção - após a saída das aves para abate, 

procede-se à limpeza e desinfeção dos pavilhões, bem como de todo o equipamento utilizado durante a 

criação do bando.  

− Vazio Sanitário - inicia-se logo após a operação de desinfeção. Consiste num período de isolamento 

sanitário que tem uma duração mínima de 30 dias, entre cada ciclo produtivo.  

− Inicio de um novo ciclo de produção – após o vazio sanitário, as instalações encontram-se preparadas para 

o início de um novo ciclo de produção. 

Durante todo o ciclo são seguidas as Boas Práticas de Produção, de onde se destaca a inspeção diária 

das aves e recolha das aves mortas, a verificação dos equipamentos de alimentação e de fornecimento 

de água, e o cumprimento do plano de vacinação e medicação.  

Como principais insumos do processo de produção destacam-se: 
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Água – O abastecimento de água para consumo humano provém da rede de abastecimento público e o 

abastecimento de água para consumo animal provém de água de nascente. A água de nascente também 

é utilizada na climatização dos pavilhões e na lavagem e desinfeção das instalações em geral. Salienta-

se que o consumo anual de água na exploração está dependente do número de recrias realizadas e do 

número de bandos em produção (Tabela 1). 

 

TABELA 1 – ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ÁGUA POR BANDO, POR CICLO DE PRODUÇÃO, NO SISTEMA DE PRODUÇÃO EM 

GAIOLAS E NO SISTEMA DE PRODUÇÃO NO SOLO 

Estimativa do Consumo 

 Médio de Água  

 

Fase 

Produção em Gaiolas 

(infraestruturas existentes) 

(m3/bando) 

Produção no Solo  

(infraestruturas a construir/novo 

pavilhão) 

(m3/bando) 

Cria/ Recria 6,5 5,6 

Produção 1 820  1575,7 

Lavagem e Desinfeção 

(Pavilhão de Cria e Recria) 
6 6 

Lavagem e Desinfeção 

(Pavilhão de Produção) 
9 9 

Total 1 841,50 1596,3 

 

Alimento (ração) – cada bando desde a cria/recria até ao abate consome, em média, 1 361 240 

quilogramas de alimento no sistema de produção em gaiolas e 1 178 765 quilogramas de alimento no 

sistema de produção no solo. A quantidade total de alimento consumida por ano depende do número de 

bandos em produção e do número de recrias realizadas. 

 

TABELA 2 - ESTIMATIVAS DO CONSUMO DE ALIMENTO POR CICLO DE PRODUÇÃO NO SISTEMA DE PRODUÇÃO EM GAIOLAS E 

NO SISTEMA DE PRODUÇÃO NO SOLO 

Referência do 

Alimento 
Idade das Aves 

Estimativa Média de 

Consumo por Bando no 

sistema de produção em 

gaiolas 

(kg) 

Estimativa Média de 

Consumo por Bando no 

sistema de produção no 

solo 

(kg) 

Start Durante a 1.ª e a 2:ª semana de vida 6 200 5 368,9 

Recria 1 Desde a 2.ª semana até à 8.ª semana 58 000 50 225,1 

Recria 2 
Desde a 8.ª semana até à 17.ª 

semana 
98 000 84 863,1 

Pré-postura 
Desde a 17.ª semana até 2.ª semana 

a 5% de postura 
35 840 31 035,6 

Ovo 1 Dos 2-5% postura até à 44.ª semana 716 800 620 713 

Ovo 2 
Desde a 44.ª semana até ao final da 

produção 
446 400 386 560 

 

Energia - o fornecimento de energia elétrica à exploração é assegurado pela Rede Pública. É estimado o 

consumo de 2 857 Kwh de energia elétrica nas operações associadas à Cria e Recria de um bando e de 

61 716.18 Kwh de energia em associados a todas as operações realizadas durante o período produtivo 

de um bando. 

Durante o processo produtivo são produzidos diversos resíduos de diversas tipologias, efluentes e 

subprodutos.  

Neste âmbito destaca-se a produção anual de aproximadamente 1500 toneladas de 

excrementos/estrume cujo modelo de gestão assenta na valorização agronómica e, alternativamente, no 

seu encaminhamento para a tratamento na Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos (ETRS) da Meia 

Serra. 

Relativamente às águas residuais da unidade avícola, estas têm proveniências distintas: águas 

residuais domésticas, provenientes das instalações sanitárias, dos duches e da zona de refeitório; e 
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águas residuais de processo resultantes da lavagem dos pavilhões avícolas, equipamentos e áreas 

circundantes e águas pluviais. Relativamente às águas residuais de processo, originadas pela limpeza 

e desinfeção das instalações, cada ciclo de produção origina cerca de 15 m3 de efluente, que serão 

encaminhados para uma das três fossas estanques existentes na exploração, com capacidade unitária 

de 27 m3 e cuja limpeza será assegurada pela contratação de empresa credenciada para o efeito. 

Também as águas residuais domésticas são encaminhadas para fossa estanque de 27 m3 e as águas 

residuais do rodilúvio são encaminhadas para tanque estanque e serão removidas e tratadas por 

empresa especializada. 

No decurso da atividade produtiva serão ainda produzidos resíduos de embalagens, incluindo resíduos 

e embalagens de medicamentos de uso veterinário; embalagens de detergentes e desinfetantes; 

lâmpadas; óleos lubrificantes e hidráulicos; vestuário de proteção; cadáveres de aves; resíduos de 

equipamentos elétricos e eletrónicos, além dos resíduos produzidos no escritório, do refeitório e da 

manutenção das zonas verdes envolventes à exploração que incluem resíduos indiferenciados, resíduos 

verdes, resíduos de papel e cartão, embalagens de plástico e metal e vidro e que podem ser facilmente 

absorvidos pelo sistema de gestão de resíduos vigente na Região. 

As principais atividades geradoras de emissões atmosféricas serão a descarga de ração nos silos de 

abastecimento, a movimentação das aparas a utilizar no novo pavilhão de produção, o aquecimento dos 

pavilhões com queima de gás propano, a limpeza dos pavilhões (remoção do estrume) e a movimentação 

de veículos para o transporte dos ovos, das aves no final do ciclo de produção, rações, aparas, resíduos e 

outros. Prevê-se, assim, a emissão de partículas, hidrocarbonetos, monóxido e dióxido de carbono, 

dióxido de enxofre e óxidos de azoto provenientes da combustão de combustíveis fósseis utilizados no 

aquecimento dos pavilhões e nos veículos e máquinas afetas à exploração, e também outras partículas 

de proveniências várias (aparas, rações, camas das aves, etc.). 

Além disso, a atividade contribui para a emissão de poluentes atmosféricos que decorrem do 

metabolismo animal, salientando-se a emissão de amónia, dióxido de carbono, metano, gás sulfídrico, 

óxido nitroso, compostos orgânicos voláteis e outros componentes responsáveis por odores. 

As principais fontes de ruído, na fase de exploração, estão associadas à ventilação dos pavilhões; 

abastecimento de rações; captura dos bandos no final do ciclo de produção; e limpeza e preparação dos 

pavilhões. 

 

3.4 Fases do Projeto 

Construção do Novo Pavilhão de Produção 

A construção do novo pavilhão de produção exigirá a realização de obras, cuja duração estimada é de 8 

meses. Para o efeito, prevê-se a necessidade de implantação de estaleiro para apoio aos trabalhos, 

comum em obras semelhantes. 

Os trabalhos de construção civil conjeturáveis para a instalação do novo pavilhão de produção incluem: 

▪ Preparação do terreno (desmatação, decapagem e movimentação de terras); 

▪ Construção das fundações do pavilhão; 

▪ Instalação do novo pavilhão (inclui a montagem das estruturas metálicas, coberturas, fachadas e revestimentos); 

▪ Instalação das redes de águas, águas residuais e pluviais e eletricidade no novo pavilhão; 

▪ Execução dos arranjos exteriores. 

A execução dos trabalhos de construção civil contará com o apoio de diversa maquinaria, comum a 

trabalhos da mesma natureza, incluindo retroescavadoras, autobetoneiras e veículos para o transporte 

de equipamentos e materiais. 
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Durante o processo de construção, é previsível a produção de águas residuais domésticas produzidas 

pelos trabalhadores no estaleiro que poderão ser encaminhadas para as fossas estanques associadas às 

instalações já existentes.  Para além da produção de águas residuais domésticas, poderá haver 

necessidade de proceder à lavagem das autobetoneiras no local, para a qual deverá ser preparada uma 

área específica para esse fim. 

Nesta fase, serão produzidos essencialmente resíduos sólidos urbanos pelos trabalhadores em obra, 

resíduos verdes resultantes da desmatação do terreno e resíduos de construção e demolição associados 

aos trabalhos de construção civil e instalação dos equipamentos, incluindo metais e madeira.  

Não está prevista a manutenção de equipamentos e viaturas no local de obra, mas se ocorrer serão 

apenas pequenas reparações de avarias com produção de baixos quantitativos de resíduos, 

nomeadamente óleos hidráulicos ou lubrificantes e peças metálicas que deverão ser encaminhados para 

operadores licenciados. 

 

Fase de Exploração 

O processo produtivo encontra-se descrito no ponto 3.3, incluindo a descrição do funcionamento das 

novas instalações de produção. Atualmente, o funcionamento da “Ovo do Santo, Lda.” exige a laboração 

de 5 funcionários a tempo inteiro durante os cinco dias úteis da semana. Com a ampliação da exploração 

é expectável a contratação de mais 4 funcionários a tempo inteiro. 

  

Fase de Desativação 

Pelo facto de a produção regional de ovos ser ainda deficitária, considera-se improvável a desativação 

ou substituição da exploração nas próximas décadas. Assim, tratando-se de um projeto a longo prazo, 

sem um horizonte temporal pré-determinado, a Exploração pode ser considerada uma instalação 

permanente, embora sejam prováveis operações periódicas de manutenção das infraestruturas, edifícios 

e equipamentos, podendo ocorrer pequenas obras de remodelação ou renovação, mas em escala muito 

reduzida.  

A ocorrer a desativação do projeto, será necessário proceder à demolição e remoção das infraestruturas 

existentes. Neste âmbito produzir-se-ão diversos resíduos cujas características se assemelham aos 

enunciados para a fase de construção, embora previsivelmente em quantidades muito superiores. 

 

4. CARATERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA DO AMBIENTE 

Neste capítulo apresenta-se sucintamente a caracterização do estado atual do ambiente na área onde 

se insere o Projeto. A caracterização apresentada teve em consideração as componentes físicas, de 

qualidade e ecológicas mais relevantes vigentes na zona. Foram avaliadas as condicionantes legais, que 

refletem as políticas nacionais e municipais, efetuados levantamentos de campo e realizada pesquisa 

bibliográfica de modo a caracterizar a área de implantação do projeto. 

 

No que diz respeito ao Clima e de acordo com os dados Climatológicos do Santo da Serra, é possível 

caracterizar o clima vigente na área de estudo como temperado (temperatura média anual entre os 10 

ºC e os 20 ºC), oceânico (variação anual da temperatura do ar inferior a 10 ºC), húmido (humidade 

relativa média anual do ar entre 75% e 90%) e chuvoso (precipitação média anual entre os 1000 mm e 

os 2000 mm). A variação sazonal dos elementos climáticos é nítida entre o inverno (chuvoso, frio e 

húmido) e o verão (mais quente, seco, com amplitudes térmicas ligeiramente superiores às existentes 

no inverno). Agosto afigura-se o mês mais quente e julho apresenta-se como o mês mais seco, sendo a 
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nebulosidade igual em ambos os meses, enquanto os meses de janeiro e fevereiro são os mais frios e o 

primeiro constitui o mês mais chuvoso. A precipitação média anual é de 1962,9 mm. Predominam os do 

quadrante Norte em todos os meses do ano, tornando o local muito húmido e com precipitação durante 

todos os meses do ano. 

 

De acordo com a Carta Geológica de Portugal – Ilha da Madeira, a exploração “Ovo do Santo, Lda.” 

insere-se no Complexo Vulcânico Superior – Unidade dos Lombos (CVS1β), caracterizado por derrames 

lávicos subaéreos de composição máfica (basalto e basanitos), com intercalações de tufitos, depósitos 

piroclásticos de queda (escórias, lapili e cinzas basálticas) e ocasionais produtos máficos de atividade 

freato-magmática. Na área prevista para a implantação do projeto, não existe registo da ocorrência de 

recursos minerais relevantes. 

 

No que concerne aos Solos, a zona de implantação do projeto insere-se numa mancha onde dominam os 

“Umbric Andosols”, tipicamente ricos em matéria orgânica, o que se traduz pela existência frequente de 

horizontes orgânicos nos perfis e por o teor de húmus ser alto ou muito alto em A, diminuindo com a 

profundidade. Apresentam razão C/N, em geral, compreendida entre 10 e 26, o que indica a existência 

de matéria orgânica com fraco grau de humificação. Caracterizam-se por possuírem uma capacidade de 

troca catiónica média a alta e grau de saturação em geral muito baixo. Estes solos mostram-se 

deficientes, na sua generalidade, em macronutrientes, pois apresentam níveis das formas assimiláveis 

de fósforo e potássio muito baixos. Por conseguinte, apresentam fertilidade química natural fraca. 

 

No que diz respeito aos Recursos Hídricos, a “Ovo do Santo, Lda.” insere-se na bacia da Ribeira de Santa 

Cruz, na proximidade da Ribeira da Serra D'água, cujo curso de água principal possui cerca de 10 329 

m de comprimento e o declive médio de 12,33%. Regista-se ainda a existência de diversas levadas na 

zona envolvente à “Ovo do Santo, Lda.”, embora localizadas a uma distância considerável.  

Importa referir que a exploração pecuária não interseta captações públicas de água e insere-se numa 

área classe 1 “favorável à infiltração, com grau de permeabilidade geralmente elevada” e classe 3 

“aquíferos de moderada a elevada produtividade, com reservas somente locais. 

Na zona de implantação do projeto, de acordo com o Plano de Gestão da Região Hidrográfica do 

Arquipélago da Madeira, as massas de água superficiais são classificadas com o estado global 

“medíocre”, a sub-bacia hidrográfica possui a classificação “boa”, as águas costeiras possuem 

classificação “excelente” e as águas subterrâneas apresentam “boa” qualidade. 

 

Relativamente ao Ordenamento do Território, de acordo com o Plano Diretor Municipal de Santa Cruz, 

a zona alvo de estudo insere-se numa mancha classificada como “Espaços Agroflorestais”, enquadrando-

se nas subclasses “Espaços Agrícolas” (onde se pretende edificar o novo pavilhão de produção), “Espaços 

Residenciais em Meio Rural” e “Espaços Florestais – Floresta Exótica”. 

Atendendo ao suprarreferido e ao Regulamento do PDM de Santa Cruz, não se identificam 

incompatibilidades do Projeto com este instrumento de gestão. Acresce que o local onde se encontra 

implantada a exploração “Ovo do Santo, Lda.” não está abrangido por qualquer estatuto de proteção, 

encontrando-se, designadamente, fora da jurisdição do Parque Natural da Madeira.  

 

Relativamente à Qualidade do Ar, a área de implantação do projeto caracteriza-se pela existência de 

fontes poluentes associadas, sobretudo, ao tráfego automóvel na ER 102. No entanto, tendo em conta 

que o volume de tráfego não é intenso, na generalidade, nem assume as características do tráfego 

citadino, e que a zona é relativamente bem arejada, sem obstáculos significativos à circulação do ar, 
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considera-se que não afeta significativamente a qualidade do ar. Considera-se, deste modo, que as 

características rurais e a dispersão das atividades humanas onde o Projeto se enquadra são os fatores 

determinantes para a boa qualidade do ar. 

 

O Ambiente Sonoro local é contribuído essencialmente por uma fonte sonora - o tráfego rodoviário na 

Estrada Regional 102. Não obstante, salienta-se que a atividade da Exploração, para além do tráfego 

de veículos, está associada a fontes emissoras de ruído como os motores e ventiladores instalados nos 

pavilhões avícola. Contudo o ruído provocado por estes equipamentos é praticamente impercetível, pelo 

que de acordo com as visitas ao local e tendo por base informação adicional recolhida, o local em estudo 

pode ser considerado como "pouco ruidoso". A localização da instalação fora dos perímetros urbanos e a 

existência de uma cortina arbórea de grande porte na área que circunda a Exploração permitem reduzir 

a eventual incomodidade provocada pelo ruído característico da instalação (motores, ventiladores e 

máquinas).  Salienta-se que a zona de implantação do projeto ainda não dispõe de “Mapa de Ruído”.  

 

Ao nível da Flora e Vegetação existente na área de implantação do projeto e na sua envolvente imediata, 

destaca-se a presença de zonas arborizadas, em alguns casos com árvores de grande porte, espécies de 

pequeno porte e zonas já desmatadas. Algumas espécies vegetais existentes são endémicas, existindo 

ainda espécies indígenas e exóticas ou introduzidas. A zona com maior incidência de espécies endémicas 

e indígenas insere-se na proximidade do curso de água confrontante com a Exploração e que não será 

afetada pelas intervenções preconizadas. Por outro lado, na zona de implantação do novo pavilhão de 

produção existem sobretudo espécies herbáceas infestantes e sem estatuto de proteção associado. 

 

Relativamente à Fauna, algumas das espécies avistadas ou com possibilidade de existência na zona de 

implantação do projeto pertencem a espécies ou subespécies endémicas (por exemplo: espécies 

endémicas da Madeira, o bis-bis (Regulus ignicapillus madeirensis), a lavandeira (Motacilla cinerea 

schmitzi) e Tentilhão (Fringilla coelebs madeirensis)), estando algumas aves contempladas no Anexo II 

da Diretiva Aves e Anexos II e III da Convenção de Berna, apesar de nenhuma delas possuir ameaças 

relevantes. Não se registou a observação de anfíbios, répteis ou mamíferos, sendo, contudo, muito 

provável que ocorram no local. Ao nível dos quirópteros salienta-se a forte probabilidade da presença de 

três espécies (Pipistrellus madeirensis, Nyctalus leisleri verrucosus e Plecotus austriacus) protegidas a 

nível europeu pela Convenção de Berna e pela Diretiva Aves/Habitats e a nível internacional pela 

Convenção de Bona. 

 

A análise das características visuais básicas da Paisagem local permite constatar que a mesma é de 

caráter eminentemente agrícola/florestal, marcada pela presença de vegetação de diversos estratos, 

incluindo árvores de grande porte, arbustos e herbáceas que dominam todo o cenário e com a sua 

pujança conferem ao cenário uma elevada qualidade e capacidade de absorção visual. Também a cortina 

arbórea existente em volta da exploração, conjugada com o caracter aplanado da zona onde se insere o 

projeto, constitui um elemento que contribui para a elevada capacidade de absorção visual. 

A paisagem apresenta-se em diferentes tons de verde e castanho com alternâncias ao longo das estações 

do ano, mas também apresenta tonalidades de branco devido às infraestruturas já implantadas; a 

paisagem é pouco luminosa e já está marcada pela presença das infraestruturas afetas à exploração. 

Além das infraestruturas associadas à Exploração, existem outros elementos artificiais, 

designadamente estradas, linhas elétricas e de comunicação, além de alguns espaços residenciais 

esparsos na periferia da exploração, que constituem um mosaico diversificado, onde as culturas 

arvenses e as hortícolas constituem o uso dominante do solo, existindo ainda infraestruturas associadas 
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ao turismo, embora não sejam visíveis a partir da Exploração. Face ao exposto, considera-se que a 

paisagem apresenta uma qualidade visual e capacidade de absorção visual média a alta.   

 

Ao nível Socioeconómico, salienta-se que a freguesia de Santo António da Serra, onde se insere o projeto, 

possui apenas 2% da população total do concelho em que se insere. Esta freguesia possui 14,77 km² de 

área e 936 habitantes e apresenta uma dinâmica demográfica negativa desde o ano 1960, cujo 

decréscimo populacional, embora não muito expressivo, se tem mantido. No que diz respeito à 

distribuição da densidade e da variação populacional em Santo António da Serra verifica-se o domínio 

de indivíduos entre os 25 e os 64 anos (54% da população), seguido dos indivíduos com mais de 65 anos 

(18%) e apenas 28% da população possui idade inferior a 24 anos e onde predomina a atividade agrícola 

e pecuária. O sector terciário tem alguma relevância, essencialmente devido ao Campo de Golfe se 

inserir nesta freguesia e pela localização de alguns hotéis e unidades de alojamento local. 

 

5. AVALIAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS 

Tendo em consideração as características do projeto e do local de implantação, apresentam-se 

seguidamente os impactes ambientais identificados em cada área temática/descritor para as fases de 

construção, exploração e desativação. 

 

Clima 

Durante a fase de construção, dada a tipologia e dimensão do projeto em análise, não são de prever 

impactes significativos sobre o descritor “Clima”. No entanto, podem ocorrer pequenas alterações na 

amplitude térmica diária em resultado das ações de desmatação, decapagem do solo e construção de 

infraestruturas, por alterarem a superfície existente e, consequentemente, modificarem a 

condutibilidade e a capacidade térmica relativamente à situação de referência. Este impacte classifica-

se como negativo e pouco significativo. 

Uma vez que a construção das instalações previstas em projeto exige o recurso a viaturas e 

equipamentos que utilizam combustíveis fósseis, será de prever a emissão de gases com efeito de estufa 

(GEE). Atendendo à curta duração da atividade de construção e aos meios necessários, avalia-se o 

impacte como negativo, mas pouco significativo. 

Na fase de exploração, o impacte sobre o clima refere-se, sobretudo, a aspetos microclimáticos. 

Salientam-se como aspetos mais relevantes o aumento ligeiro da temperatura diurna em resultado da 

alteração da superfície natural para uma superfície constituída por elementos artificiais que 

apresentam condutibilidade e capacidade térmica distintos dos existentes na situação de referência. 

Note-se que esta alteração é direta, muito localizada, pelo que apesar de o impacte ser negativo, é pouco 

significativo. Na fase de exploração do projeto ocorrerão ainda emissões de CO2, mas em especial de 

CH4 e N2O resultantes do metabolismo animal, designadamente da produção de excrementos. Dado se 

tratarem de GEE e existindo um contributo do projeto para o aumento da concentração destes gases na 

atmosfera, não será de menosprezar o contributo da Exploração para o fenómeno das alterações 

climáticas. Embora se trate de um impacte negativo e certo, é pouco significativo. Também a utilização 

de combustíveis fósseis durante esta fase é suscetível de gerar emissões de GEE e contribuir para o 

fenómeno das alterações climáticas. 

Na fase de desativação será de prever a reposição das particularidades climáticas para condições 

semelhantes às descritas na situação de referência e cessam as emissões de gases com efeito de estufa 

decorrentes da laboração da exploração pecuária, embora o tempo de residência do CO2 e do N2O na 

atmosfera seja elevado, respetivamente 200 e 115 anos. 
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Uma vez que desativação do projeto exigirá a utilização de viaturas e equipamentos que utilizam 

combustíveis fósseis, será de prever a emissão de gases com efeito de estufa (GEE). Findas as operações, 

cessarão as emissões. 

Atendendo à magnitude e duração das atividades necessárias à desativação da exploração, avalia-se o 

impacte global como negativo e pouco significativo. 

 

Geologia e Geomorfologia  

Na fase de construção, face às intervenções planeadas para a implantação do projeto, as quais implicam 

a realização de escavações, a compactação do solo, a movimentação de terras, implicando modelação 

topográfica ainda que de pequena magnitude, preconiza-se a alteração da situação de referência ao nível 

da geomorfologia. Neste âmbito, serão de esperar impactes negativos, de média magnitude, importância 

moderada e parcialmente reversíveis, de extensão local e significativos. 

É ainda expectável um acréscimo temporário dos riscos de erosão devido à circulação de veículos, 

equipamentos e maquinaria afeta aos trabalhos. Este impacte será negativo, mas pouco significativo. 

 Os impactes identificados para a fase de construção (alteração da morfologia do terreno) mantêm-se na 

fase de exploração. 

Na fase de desativação do projeto, a remoção das infraestruturas e a realização de trabalhos de 

recuperação do local não são suscetíveis de anular ou reverter na totalidade os impactes sobre a 

morfologia do terreno produzidos na fase de construção. Assim, verificar-se-á a permanência das alterações 

na geomorfologia na área de implantação do projeto, classificando-se o impacte como negativo e significativo. 

 

Solos  

Na fase de construção será necessário realizar decapagens, escavações, movimentar terras, compactar 

o solo e implantar fundações, pelo que o perfil do solo será alterado, principalmente ao nível dos 

horizontes superficiais, com evidente perda das suas características típicas. Este impacte será negativo, 

mas pouco significativo. 

Nesta fase há ainda que considerar o risco de poluição do solo e a alteração das suas características 

físicas, químicas e da atividade biológica associadas à ocorrência de eventuais acidentes com origem no 

manuseamento de substâncias com elevado potencial poluente, bem como pela incorreta gestão 

resíduos. A ocorrer, este impacte será negativo e pouco significativo. 

A remoção do coberto vegetal, as ações de escavação e a circulação de veículos, podem ainda aumentar 

a incidência de fenómenos de erosão, designadamente se as obras ocorrerem em períodos de chuvas 

intensas. No entanto, a reduzida área de intervenção no contexto da ampla zona envolvente e o seu 

caracter aplanado reduz substancialmente a magnitude, a importância e a significância dos impactes. 

Ocorrerá a alteração da situação de referência em matéria de ocupação do solo, associada à preparação 

do terreno para as obras (desmatação, decapagem, etc.) à permanência e operação de máquinas e de 

veículos no terreno e à edificação das novas infraestruturas, traduzindo-se no aumento do grau de 

artificialização do solo. Estes impactes classificam-se como negativos e significativos. 

Os impactes identificados na fase de construção, perpetuar-se-ão na fase de exploração do projeto, 

nomeadamente no que concerne à alteração dos horizontes superficiais do solo e das suas 

características, bem como da ocupação. 

Outra possível fonte de impactes durante a exploração do projeto, reside nos derrames acidentais de 

substâncias com elevado potencial poluente e ao incorreto armazenamento e gestão dos resíduos e 

efluentes. Este impacte será negativo, pouco significativo. 
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No que diz respeito à gestão valorização agronómica dos efluentes pecuários (excrementos/estrume), 

caso sejam cumpridas as boas práticas agrícolas e ambientais, é expectável um impacte positivo, 

traduzido na melhoria da estrutura do solo, no aumento da capacidade de retenção de água, de 

arejamento e de adsorção de nutrientes.  

Contudo, o incorreto manuseamento e/ou o incumprimento das boas práticas agrícolas e ambientais na 

aplicação dos efluentes ao solo, poderá originar a redução direta da sua qualidade e provocar problemas 

de toxicidade nas plantas associados ao excesso de nutrientes, ou a poluição das águas, resultando num 

impacte negativo e pouco significativo. A ocorrência desta situação é improvável uma vez que a 

Exploração possui um Plano de Gestão de Efluentes Pecuários, cujo cumprimento é obrigatório. 

Na fase de desativação do projeto, é previsível a alteração dos horizontes superficiais do solo e das suas 

características, fruto das ações de demolição e remoção das infraestruturas, da operação de máquinas e 

veículos e aos resíduos produzidos, bem como associados a acidentes no manuseamento de substâncias 

com elevado potencial poluente. O impacte será negativo e significativo, embora temporário e reversível. 

 

Recursos Hídricos  

Na fase de construção, as movimentações de terras, a operação de máquinas, a circulação de veículos e 

a implantação da nova infraestrutura, são suscetíveis de impermeabilizar e de promover a compactação 

do solo, alterando o fluxo natural das escorrências e a capacidade de infiltração de água, aumentando o 

escoamento superficial. Porém, a pequena área afeta ao projeto, faz com que o impacte apesar de 

negativo, seja pouco significativo. 

Podem ainda ocorrer alterações na qualidade dos recursos hídricos superficiais existentes na zona de 

implantação do projeto, designadamente da ribeira confrontante com a Exploração, traduzida pelo 

aumento do teor de sólidos suspensos presentes nas águas como consequência das ações de escavação e 

movimentação de terras, manuseamento de materiais, das ações de construção e pela movimentação de 

viaturas e equipamentos afetos às obras. Eventuais derrames acidentais de substâncias com elevado 

potencial poluente, a armazenagem temporária de resíduos em locais inapropriados e o incorreto 

armazenamento dos materiais de construção também podem afetar negativamente, mas de modo pouco 

significativo a qualidade dos recursos hídricos.  

Não se prevê que ocorra uma alteração significativa ao nível do consumo de água durante esta fase. 

Durante a fase de exploração, os recursos hídricos podem ver a sua qualidade afetada sobretudo como 

consequência da incorreta valorização agrícola dos efluentes pecuários ou da má exploração das 

máquinas e equipamentos afetos à atividade, bem como pela incorreta gestão dos resíduos. 

Uma vez que se encontra preconizada a valorização agrícola dos efluentes produzidos na Exploração, 

na propriedade ou em terrenos exteriores à propriedade mas constantes do Plano de Gestão de Efluentes 

Pecuários (PGEP), existe o risco de contaminação das águas superficiais e subterrâneas se forem 

ultrapassadas as necessidades das culturas instaladas ou a instalar em cada parcela, se a aplicação dos 

efluentes aos solos for realizada nos períodos de maior precipitação e/ou em áreas muito declivosas ou 

se for efetuada em zonas muito próximas de linhas de água. No entanto, atendendo a que a Exploração 

possui um PGEP, onde constam as quantidades de efluentes a aplicar em cada parcela de terreno, 

calculada com base nas culturas instaladas e/ou a instalar, e elaborado em conformidade com a 

legislação em vigor, será de esperar que a valorização dos efluentes seja realizada corretamente, sem 

provocar danos significativos no ambiente. 
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O incorreto manuseamento/ocorrência de derrames acidentais de substâncias com potencial poluente 

sobre os solos ou diretamente sobre os recursos hídricos, também é suscetível de afetar a sua qualidade, 

resultando num impacte negativo, mas pouco significativo. 

Relativamente às águas residuais domésticas (com origem na zona de refeitório, balneários e instalações 

sanitárias) e de processo (com origem nos pavilhões de cria/recria e produção), encontra-se preconizado 

o seu encaminhamento para fossas estanques, bem como a sua recolha e tratamento por empresas 

especializadas. Neste âmbito, a probabilidade de ocorrerem impactes negativos sobre a qualidade dos 

recursos hídricos com origem nas águas residuais é diminuta.  

Também os derrames acidentais de substâncias com elevado potencial poluente e o incorreto 

armazenamento de resíduos na exploração podem provocar a degradação da qualidade das águas 

subterrâneas. Este impacte, a ocorrer, será negativo e pouco significativo. 

Será ainda de esperar o aumento dos consumos de água. A adoção de um modelo de produção 

desajustado e a eventual existência de avarias podem agravar os consumos de água, resultando num 

impacte negativo, mas pouco significativo. 

Por outro lado, o aumento da área edificada acarretará o aumento da impermeabilização do solo, 

reduzindo a infiltração de água e aumentando o escoamento superficial e a incidência dos fenómenos de 

erosão hídrica. No entanto, dado o carater aplanado da zona onde se insere a Exploração e o facto desta 

se encontrar vegetada, reduz significativamente os impactes que poderiam ocorrer. Neste âmbito, 

considera-se que o impacte será negativo, porém pouco significativo. 

As operações inerentes à desativação do projeto são suscetíveis de implicar alterações no 

comportamento dos recursos hídricos superficiais, afetando as condições de circulação e a taxa de 

infiltração na área de intervenção. Embora seja de esperar uma melhoria em relação à fase de 

exploração, os impactes não serão anulados em relação à situação de referência, classificando-se como 

negativos e pouco significativo. A qualidade dos recursos hídricos poderá ser afetada como consequência 

de derrames acidentais de substâncias com elevado potencial poluente e pelo incorreto armazenamento 

e gestão dos resíduos. Apesar de negativo, a significância, importância, magnitude e tempo de 

permanência do impacte dependerão, fundamentalmente, das características das substâncias/resíduos. 

 

Ordenamento do Território 

Da análise dos instrumentos gestão territorial, conclui-se que o projeto se enquadra globalmente nos 

usos permitidos e, no que refere às condicionantes aplicáveis, não foram identificadas 

incompatibilidades entre o projeto e os instrumentos em vigor na área de implantação do projeto, desde 

que sejam cumpridos os requisitos regulamentares aplicáveis e obtidas as autorizações e pareceres 

favoráveis das entidades competentes.  

 

Qualidade do Ar  

Na fase de construção, os principais impactes sobre a qualidade do ar estão relacionados com a emissão 

de poeiras para a atmosfera devido às ações de construção associadas à obra (escavação, movimentação 

de terras, circulação de veículos, etc.). Também o aumento de tráfego durante esta fase é suscetível de 

afetar a qualidade do ar uma vez que gera emissões de substâncias como monóxido e dióxido de carbono, 

óxidos de enxofre e azoto e hidrocarbonetos. Neste âmbito, classifica-se o impacte como negativo e pouco 

significativo. 

Na fase de exploração do projeto são expectáveis impactes na qualidade do ar originados pelas emissões 

produzidas pelo sistema de aquecimento utilizado na recria (aquecedores), pelo tráfego automóvel e 
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pelas emissões provenientes do processo produtivo (metabolismo das aves), geralmente responsáveis 

pela produção de odores. 

A utilização de combustíveis fósseis nos veículos utilizados para o transporte de insumos e de produtos, 

bem como no aquecimento dos pavilhões gera emissões que podem afetar a qualidade do ar, embora de 

modo pouco significativo dadas as quantidades de combustível envolvidas e o reduzido tráfego associado.  

Será ainda de prever a existência de odores associadas ao metabolismo animal, gerados pela produção 

de metano, óxido nitroso e outros compostos, sendo expectável que o impacte ambiental resultante 

possua magnitude reduzida. Este impacte é minimizado pelo facto de os excrementos serem 

transportados por um sistema mecânico de tapetes que descarrega o efluente diretamente nos veículos 

de transporte, evitando o seu armazenamento na exploração; pelo fato de existir o controlo de 

temperatura, humidade e ventilação no interior dos pavilhões de produção, que minimiza a emissão de 

odores; pelo sistema de ventilação dos pavilhões de produção prever a saída de ar à cota máxima dos 

pavilhões e facilitar a elevação e dispersão de odores; e pela existência de uma cortina arbórea em toda 

a envolvente da exploração que permite minimizar os possíveis impactes associados aos odores. De 

acordo com o suprarreferido, os impactes sobre a qualidade do ar serão negativos e pouco significativos.  

Em caso de desativação da exploração, embora seja uma situação não prevista, verificar-se-á emissão 

de partículas pela movimentação de veículos e pelas ações de demolição, o que se traduzirá na redução 

da qualidade do ar. Também a utilização de combustíveis fosseis nos veículos e equipamentos a utilizar 

e as decorrentes emissões para a atmosfera, podem afetar a qualidade do ar, traduzindo-se num um 

impacte negativo, mas pouco significativo.   

 

Ambiente Sonoro  

Durante a fase de construção, é de esperar um aumento dos níveis sonoros no local da obra e na área 

envolvente, resultando na incomodidade da vizinhança, sobretudo em consequência da realização de 

operações de escavação, da circulação de veículos pesados, do manuseamento de materiais e 

equipamentos e da montagem do novo pavilhão de produção. Considerando que de acordo com as 

disposições regulamentares em vigor é interdita a realização de obras de construção civil aos sábados, 

domingos e feriados, bem como aos dias úteis entre as 20h00 e as 8h00, conclui-se que o impacte será 

negativo e pouco significativo 

Durante a fase de exploração, prevê-se que o ambiente acústico seja idêntico à situação de referência, 

na medida em que o projeto não comtempla alteração das vias de tráfego, as quais representam as fontes 

sonoras mais expressivas na caracterização acústica da área de intervenção e o aumento de tráfego 

associado ao funcionamento da exploração será diminuto. Não obstante, identificam-se algumas fontes 

de ruído com caráter pontual, estando associadas à realização de operações de limpeza e desinfeção das 

unidades de produção e restantes operações de preparação dos pavilhões, ao abastecimento de rações e 

à captura dos bandos, bem como o funcionamento dos ventiladores. Considera-se que o impacte da 

exploração do projeto sobre o ambiente sonoro será negativo e pouco significativo. 

Na fase de desativação da exploração, embora não se encontre prevista, é de esperar um aumento dos 

níveis sonoros no local da obra e na área envolvente, os quais podem gerar alguma incomodidade, 

sobretudo em consequência da utilização de maquinaria pesada nas operações de demolição, da 

circulação de veículos pesados e do manuseamento de máquinas e equipamentos. No entanto, uma vez 

que se encontra interdita a realização de obras de construção civil aos sábados, domingos e feriados, 

bem como aos dias úteis entre as 20h00 e as 8h00, considera-se que o impacte produzido será negativo, 

mas pouco significativo. 
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Paisagem  

Durante a fase de obra, é expectável a alteração das cores prevalecentes na paisagem para castanho e 

cinzento no início da obra, intensificando-se a cor branca no final da obra, aliás já existente nos pavilhões 

de produção implantados. A paisagem ganhará artificialização e irá sofrer uma perda da qualidade 

visual. No entanto, atendendo a que a Exploração já possui diversas infraestruturas construídas e está 

enquadrada no coberto vegetal arbóreo que com ela confina e que reduz substancialmente os pontos de 

observação a partir do exterior e que a fase de construção possui uma ocorrência espacial e temporal 

limitada, considera-se o impacte negativo, mas pouco significativo. 

Na fase de exploração, apesar da notória a alteração das características visuais básicas da paisagem 

relativamente à situação de referência pela existência de novos elementos construídos, com silhueta 

geometrizada, resultando na redução da qualidade visual, o impacte será pouco significativo, dado que 

a exploração já possui várias infraestruturas do género das que se pretendem implantar e que se 

encontra cercada por uma cortina de vegetação de grande porte, sendo os pontos de observação do novo 

pavilhão diminutos.  

Durante a fase de desativação é esperada a ocorrência de alguma desordem funcional e a perturbação 

visual da paisagem decorrentes da presença e circulação de máquinas e veículos e da armazenagem 

temporária de resíduos. A esta desordem e perturbações estará associado um impacte negativo, pouco 

significativo e temporário. 

 

Flora e vegetação 

Durante a fase de construção, os impactes sobre a flora devem-se à possibilidade de destruição de 

espécies e/ou populações vegetais, através do corte da vegetação e decapagem do solo, pela remoção de 

terras, pelo empoeiramento, pela obstrução da luz solar, pela poluição e compactação do solo decorrente 

da movimentação de máquinas e veículos, pelo pisoteio por pessoas afetas à obra, bem como pela 

armazenagem de materiais de construção e de resíduos. 

No que diz respeito ao corte da vegetação e decapagem do solo para instalação do novo pavilhão de 

produção, este impacte embora negativo, será pouco significativo, pois na área de implantação do novo 

pavilhão encontram-se sobretudo espécies herbáceas introduzidas, associadas a habitats degradados e 

baldios, sem importância do ponto de vista da conservação, abundantes e frequentes na Ilha da Madeira. 

Não obstante, salienta-se que esta vegetação (de cariz sobretudo herbáceo) possui um papel muito 

importante ao nível da estabilidade do solo, relevante na proteção contra a erosão provocada pela chuva, 

pelas águas de escorrência e pelo vento.  

Também a circulação de veículos, máquinas e até de pessoas, podem originar a destruição do coberto 

vegetal e originar a compactação do solo, não só na zona de implantação do novo pavilhão, mas também 

na sua envolvente, podendo afetar algumas das espécies endémicas ou indígenas. Este impacte é 

improvável, contudo, a ocorrer será negativo e pouco significativo. 

Na fase de exploração o impacte negativo mais relevante é atribuído à menor disponibilidade de área 

para as plantas em virtude da ocupação do solo iniciada durante a fase de construção e que culmina 

com a sua impermeabilização. Também a circulação de pessoas e veículos necessários ao exercício da 

atividade da “Ovo do Santo, Lda.” e a manutenção ou reparação dos equipamentos com registo de 

derrames acidentais de substâncias poluentes sobre o solo ou sobre a vegetação, a deposição temporária 

e eventual abandono de resíduos sobre o solo e a incorreta valorização dos efluentes pecuários são ações 

passíveis de degradar ou destruir a flora. Estes impactes embora negativos, serão pouco significativos.  
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Durante a fase de desativação é expectável a destruição do coberto vegetal associada às operações de 

desmantelamento e remoção das infraestruturas, armazenagem temporária de resíduos, circulação de 

pessoas, veículos e máquinas no local. O impacte será negativo e pouco significativo. 

 

Fauna 

Na fase de construção os maiores impactes sobre a fauna e habitats decorrem da necessidade de corte 

da vegetação, de decapagem e escavação do solo e da circulação de viaturas e funcionamento de 

máquinas, bem como do ruído e vibração associados ás atividades construtivas. Estas irão aumentar a 

perturbação direta das comunidades faunísticas e dos seus habitats característicos e, no conjunto, darão 

origem a um impacte negativo, de magnitude média, importância moderada, temporário e pouco 

significativo.  

Na fase de exploração pode ocorrer a alteração e degradação dos habitats, a perturbação da fauna e a 

alteração do comportamento da avifauna induzidos pela laboração da “Ovo do Santo, Lda.”.  

A alteração e degradação de habitats poderá resultar da circulação de veículos, das operações de 

manutenção de equipamentos e infraestruturas e do derrame acidental de substâncias poluentes sobre 

o meio natural e da incorreta gestão de resíduos e efluentes pecuários. O impacte, a ocorrer, será 

negativo e pouco significativo. 

Sublinha-se que a área de implantação da “Ovo do Santo, Lda.” não se encontra abrangida pelas 

condicionantes impostas pela Diretiva Habitats. 

Durante a fase de desativação é expectável a perturbação direta da fauna e a alteração e degradação 

dos habitats, à semelhança do descrito para a fase de construção. Os impactes, apesar de negativos, 

serão pouco significativos. 

 

Socio-economia 

Na fase de construção será de esperar um impacte social positivo associados à criação de postos de 

trabalho relacionados com as tarefas de construção civil, embora, face à dimensão das obras este impacte 

seja pouco significativo. 

Ao nível económico, é de realçar o contributo do projeto para a criação de valor acrescentado regional e 

para o aumento da receita fiscal, através dos impostos pagos pela empresa e pelos trabalhadores. Este 

impacte será positivo, mas pouco significativo. 

Por outro lado, é possível que as obras de construção gerem alguma incomodidade na população local. 

Este impacte apesar de negativo terá uma duração temporal limitada e será pouco significativo. 

Na fase de exploração destaca-se a importância do projeto para o aumento da especiação económica local 

em torno da atividade pecuária, resultando num impacte socioeconómico positivo embora pouco 

significativo. 

Outro aspeto que deverá ser realçado, apesar de ser pouco significativo, é a redução da necessidade de 

importação de ovos para a Região, permitindo reduzir a dependência externa, resultando num impacte 

positivo e pouco significativo.  Também a criação direta e indireta de novos postos de trabalho associados 

à maior necessidade de mão de obra e pelo aumento da procura da prestação de serviços 

externos/aquisição de insumos por parte da exploração terá um impacte positivo, embora pouco 

significativo. 

No decorrer da fase de desativação da exploração será expectável a diminuição dos níveis de 

empregabilidade direta ou indiretamente associados à laboração da exploração. Deste modo, os impactes 

expectáveis no cenário de desativação serão negativos e pouco significativos.  
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Adicionalmente irá reduzir-se a oferta de produto regional e, consequentemente, aumentar-se-á a 

dependência externa e reduzir-se-á a receita para o Estado por via direta e indireta. Estes impactes, 

apesar de negativos, são pouco significativos. 

 

Resíduos, Efluentes e Subprodutos 

Na fase de construção, tendo em consideração a magnitude das obras a realizar, as tipologias de resíduos 

previsivelmente produzidos e tendo-se verificado a existência de entidades gestoras/operadores 

licenciados para a sua gestão, os potenciais impactes negativos estarão apenas associados a acidentes, 

como poderá ser a ocorrência de derrames de substâncias com elevado potencial poluente sobre o meio 

recetor natural ou o incorreto armazenamento dos resíduos na exploração. O impacte será negativo, 

mas pouco significativo. 

Na fase de exploração do projeto, prevê-se o aumento da produção de resíduos equiparados a resíduos 

sólidos urbanos em virtude do aumento do número de funcionários afetos à exploração e do aumento 

dos insumos necessários à atividade produtiva. A gestão destes resíduos deverá ser assegurada pelo 

município sem que ocorra qualquer impacte negativo sobre o sistema de gestão existente.  

Poderão ainda ser produzidos alguns resíduos de construção e demolição e resíduos de equipamentos 

elétricos e eletrónicos em resultado de operações de manutenção das infraestruturas, bem como resíduos 

de embalagens de medicamentos de uso veterinário, cadáveres de animais e outros que, pelos reduzidos 

quantitativos, serão facilmente absorvidos e geridos pelo sistema de gestão vigente, pelo que o impacte 

associado será negativo e pouco significativo. 

O maior impacte sobre o descritor em análise estará, porventura, associado à gestão dos dejetos das 

aves, pelo facto de se preconizar uma elevada produção (cerca de 1500 t/ano) e que na impossibilidade 

de valorização agronómica será encaminhado para a ETRS da Meia Serra, podendo sobrecarregar as 

infraestruturas. No entanto, atendendo à capacidade instalada da ETRS, apesar de se antever um 

impacte negativo, este não será significativo.  

Uma vez que não se prevê a incapacidade de os operadores realizarem a correta gestão dos resíduos, os 

potenciais impactes negativos estarão apenas associados a acidentes ou ao incorreto armazenamento 

de resíduos na Exploração, considera-se o impacte negativo e pouco significativo. 

Durante a fase de desativação os resíduos e impactes produzidos serão idênticos aos descritos para a 

fase de construção (embora a quantidade de resíduos de construção e demolição a produzir seja 

superior). 
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Medidas de Minimização  

Nas subsecções que se seguem apresentam-se algumas medidas que devem ser implementadas nas 

fases de construção, exploração e desativação do projeto de modo a reduzir ou mitigar os impactes 

ambientais em cada uma dessas fases. 

 

Fase de Construção  

Alguns dos impactes ambientais negativos identificados para a fase de construção podem ser atenuados 

através da gestão adequada da obra, com a aplicação de medidas de mitigação, que incluem 

fundamentalmente a adoção de boas práticas de construção civil. Refira-se, também, que determinadas 

soluções construtivas a implementar na fase de construção, permitem evitar impactes negativos na fase 

de exploração do projeto. 

Em termos genéricos, na fase de construção, é fundamental planear os trabalhos, os meios técnicos e 

humanos necessários, bem como a sua coordenação para minimizar o período e a área de intervenção, 

e, por conseguinte, os impactes ambientais negativos associados. Por outro lado, é importante potenciar 

e maximizar os impactes positivos, designadamente nos aspetos sociais e económicos. 

Neste âmbito, sugere-se a aplicação das seguintes medidas: 

− Impor contratualmente aos responsáveis pela execução da obra o cumprimento das medidas de 

mitigação e de outros requisitos definidos pela entidade licenciadora e outras entidades competentes 

em matéria de ambiente, bem como a sensibilização dos trabalhadores para a importância e 

necessidade de uma adequada gestão ambiental. 

− Reduzir a utilização de máquinas e equipamentos ao mínimo e indispensável e limitar a circulação 

de veículos às vias existentes. 

− Assegurar que os veículos e máquinas afetos à obra se encontram em boas condições de 

funcionamento, para minimizar risco de derrame de substâncias poluentes sobre o meio recetor 

natural, reduzir os níveis de emissão de poluentes atmosféricos e o ruído por eles produzido. 

− Limitar as ações de preparação do terreno, incluindo a desmatação e decapagem, às áreas 

estritamente indispensáveis para a realização da obra e proceder à sua execução, se possível, fora 

dos períodos de maior pluviosidade de modo a minimizar o risco de erosão do solo e o arrastamento 

de partículas para as linhas de água. 

− 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 dos destinos finais mais 

adequados para os diferentes fluxos de resíduos. 

− Reduzir ao máximo a produção de resíduos e reutilizá-los, sempre que possível. 

− Assegurar o correto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de acordo com a sua 

tipologia e em conformidade com a legislação em vigor. Não é admissível a deposição de resíduos, 

ainda que provisória, nas margens, leitos de linhas de água e zonas de máxima infiltração.  

− Não proceder ao abandono, queima, injeção no solo, descarga incontrolada e entrega de resíduos a 

operadores não autorizados. 

− No final dos trabalhos, proceder à desmontagem do estaleiro e efetuar a limpeza exaustiva de toda 

a área de intervenção e zonas adjacentes, removendo do local os materiais de construção sobrantes 

(britas, areia, blocos, ferro, etc.). Encaminhar os resíduos para destino final adequado e proceder à 

recuperação do solo de modo a viabilizar a regeneração do coberto vegetal e habitats.  
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− Efetuar a aspersão de água sobre o solo nos períodos mais secos e ventosos, de acordo com as 

necessidades, de modo a minimizar a quantidade de poeiras no ar, designadamente as associadas à 

circulação de veículos e ao armazenamento de terras e materiais de construção. 

− Divulgar o programa de execução das obras à população interessada. A informação disponibilizada 

deve incluir o objetivo, a natureza, a localização da obra, as principais ações a realizar, respetiva 

calendarização e eventuais afetações à população, designadamente a afetação das acessibilidades.  

− Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o menor 

ruído possível.  

− No final da obra, realizar o repovoamento das áreas de estaleiros e áreas de depósito de materiais, 

com herbáceas, arbustivas e arbóreas adequadas à região. 

− Sempre que possível, recorrer a mão-de-obra e a empresas fornecedoras de bens e serviços 

locais/regionais. 

− Cobrir convenientemente os materiais a transportar, de modo a reduzir a emissão de poeiras.  

− Programar os trabalhos de modo a que os trabalhos suscetíveis de produzir maior ruído não ocorram 

em simultâneo.  

 

Fase de Exploração  

Na fase de exploração, alguns dos impactes ambientais negativos podem ser atenuados pela aplicação 

de medidas de gestão ambiental adequadas. Em termos gerais, é importante sensibilizar os 

trabalhadores para a adoção de boas práticas ambientais e assegurar a correta manutenção e exploração 

das infraestruturas. Por outro lado, é igualmente importante potenciar e maximizar os impactes 

positivos, especialmente nos aspetos técnicos e sociais. De entre as medidas sugeridas, destacam-se: 

−  Sensibilizar os funcionários da Exploração para a importância e necessidade da adoção de boas 

práticas ambientais nas suas áreas de atuação. 

− Reflorestar as áreas não impermeabilizadas, designadamente através da plantação de árvores que 

promovam o ensombramento dos edifícios e se reduzam as necessidades de climatização. 

− Manutenção da cortina arbórea em todo o perímetro da instalação, de forma a minimizar o impacte 

visual e a minimizar a possível incomodidade associada aos odores.  

− Realizar trabalhos de limpeza, manutenção e conservação da área arborizada, proporcionando a 

valorização e diversidade da paisagem em termos visuais e ecológicos e minimizar o risco de incêndio. 

− Reduzir ao máximo a produção de resíduos e reutilizá-los sempre que possível. 

− Assegurar o correto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de acordo com a sua 

tipologia e em conformidade com a legislação em vigor. Não é admissível a deposição de resíduos, 

ainda que provisória, nos leitos de linhas de água e zonas de máxima infiltração.  

− Não proceder ao abandono, queima, injeção no solo, descarga incontrolada de resíduos e entrega a 

operadores não autorizados. 

− Proceder regularmente e sempre que se revele necessário à contratação de empresa acreditada para 

a limpeza das fossas estanques e ao tratamento dos efluentes. 

− Dotar a exploração de contentores para a deposição seletiva de resíduos, dimensionados para as 

quantidades de resíduos a produzir. Estes contentores deverão ser identificados com a designação 

comum do resíduo a depositar e respetivo código LER. 
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− Separar, acondicionar e garantir o encaminhamento dos resíduos para entidades 

gestoras/operadores de gestão licenciados para a sua gestão. Manter atualizada a informação sobre 

a legalidade dos operadores de gestão de resíduos contratados, designadamente, licença, alvará do 

transportador e licença/autorização do destino final dos resíduos. 

− Selecionar, quando viável, os produtos e materiais com maior tempo de vida útil e com menor 

toxicidade para limpeza e desinfeção das instalações e para a realização de trabalhos de manutenção. 

− Se existir necessidade de armazenar na Exploração substâncias com elevado potencial de 

contaminação dos solos e das águas (por exemplo desinfetantes, detergentes, etc.), efetuar o 

armazenamento em local adequado (abrigado das chuvas, impermeabilizado e com bacias de 

retenção) e disponibilizar materiais absorventes para confinar eventuais derrames. 

− Avaliar periodicamente os consumos de água em todos os pavilhões da Exploração de modo a 

controlar o consumo de água pelas aves e detetar eventuais disfunções nos equipamentos ou ruturas 

nas canalizações. Calibrar regularmente os bebedouros e pipetas. 

− Cumprir integralmente do Plano de Gestão de Efluentes Pecuários. Promover a aplicação dos 

efluentes pecuários no solo de modo controlado, em conformidade com o PGEP, e cumprindo todos os 

parâmetros exigidos quanto ao modo de aplicação, distâncias de segurança em relação a linhas de 

água, periodicidade e quantidades utilizadas, considerando o tipo de solo, cultura instalada ou a 

instalar, condições de drenagem e condições meteorológicas de forma a evitar a contaminações do 

solo e das águas superficiais e subterrâneas. 

− Garantir que os excrementos são devidamente acondicionados durante o transporte entre a 

Exploração e o destino final. 

− Manter um registo atualizado e documentado da gestão de resíduos e valorização de SPOA. 

− Restringir as cargas e descargas fora das horas normais de funcionamento da Exploração. 

− Realizar ações periódicas de manutenção de equipamentos mecânicos de forma a evitar situações 

anómalas de emissão de ruído, nomeadamente do sistema de ventilação dos pavilhões. 

− Assegurar a manutenção dos pavilhões de forma a minimizar a redução da qualidade da paisagem. 

− Sempre que possível, recorrer a mão-de-obra e a empresas fornecedoras de bens e serviços 

locais/regionais. 

 

Fase de Desativação  

Os impactes ambientais negativos associados à fase de desativação do projeto (caso ocorra), podem ser 

minimizados pelo correto planeamento dos trabalhos e pela implementação de medidas de mitigação. 

Apresentam-se, de seguida, algumas medidas mitigadoras consideradas, na atualidade, como 

relevantes para a minimização dos impactes negativos, apesar de a fase de desativação poder ocorrer 

num horizonte temporal longínquo, em que o enquadramento social e legislativo será distinto do atual.  

− Impor contratualmente aos responsáveis pela desativação da Exploração o cumprimento das 

medidas de mitigação e de outros requisitos definidos pelas entidades competentes em matéria de 

ambiente, bem como a sensibilização dos trabalhadores para a importância e necessidade de uma 

adequada gestão ambiental. 

− Elaborar um plano de desativação da Exploração, que assegure a execução das atividades com o 

mínimo prejuízo para os valores ambientais, versando especialmente a gestão de resíduos e a 

recuperação dos solos. 
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− No final dos trabalhos, efetuar uma operação de limpeza exaustiva em toda a área de intervenção e 

zonas adjacentes, removendo do local os resíduos, encaminhando-os para destino final adequado e 

proceder à recuperação do solo de modo a possibilitar a regeneração do coberto vegetal e habitats e 

evitar a degradação da qualidade ambiental. 

− Divulgar o programa de execução das demolições à população interessada. A informação 

disponibilizada deve incluir o objetivo, a natureza, a localização das demolições, as principais ações 

a realizar, respetiva calendarização e eventuais afetações à população, designadamente a afetação 

das acessibilidades.  

− Limitar espacial e temporalmente as operações de desativação, de modo a evitar perturbações 

desnecessárias sobre a fauna e seus habitats e reduzir a incomodidade na população. 

− Sempre que possível, recorrer a mão-de-obra e a empresas fornecedoras de bens e serviços 

locais/regionais. 

− Reduzir ao máximo a produção de resíduos e reutilizá-los sempre que possível. Na impossibilidade 

de evitar a produção dos resíduos ou de os reutilizar, separar, acondicionar e encaminhá-los para 

entidades gestoras/operadores de gestão licenciados. 

  

6. PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 

Com o objetivo de confirmar as conclusões do EIA e de verificar o cumprimento das exigências 

regulamentares aplicáveis em matéria de ruído, expressas no Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, 

poderá, mediante o entendimento da entidade licenciadora, ser necessário proceder à monitorização dos 

níveis sonoros, nas fases de construção e exploração do projeto. O índice de ruído a parametrizar será o 

LAeq, em dB(A).  

Relativamente à Qualidade do Ar, o principal objetivo da monitorização é a obtenção de dados que 

permitam identificar alterações junto dos recetores sensíveis (áreas urbanas e de lazer) localizados nas 

proximidades das áreas de construção das diferentes tipologias de Projetos. Face aos impactes 

expectáveis para o Projeto em análise, não se justifica, à partida, propor a realização de um plano de 

monitorização da qualidade do ar, a não ser que a entidade licenciadora considere pertinente a sua 

realização. 

Para os demais descritores e tendo por base a avaliação produzida, não se considera necessário proceder 

à sua monitorização sistemática.   

 

7. CONCLUSÃO  

De acordo com o Estudo de Impacte Ambiental apresentado, não é expectável que o Projeto possua 

impactes impeditivos da sua execução ou que sejam indutores de situações ambientais gravosas e/ou 

suscetíveis de comprometerem o equilíbrio ecológico, biofísico e social da Região. Esta convicção assenta 

no facto de os impactes negativos serem maioritariamente de pouca significância, temporários e 

reversíveis ou, quando de maior significância, serem resultado de ocorrências pontuais e de origem 

acidental e que podem ser minimizados pela adoção de medidas de mitigação constantes do Estudo de 

Impacte Ambiental. 

Neste âmbito, não se detetaram situações capazes de inviabilizar a execução do projeto de ampliação da 

exploração, bem como da sua laboração. 


