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1 INTRODUÇÃO E OBJETIVOS  
  

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico (RNT) do Pedido de Licenciamento 

Ambiental da instalação avícola de produção de ovos “Ovo do Santo, Lda.”, sita ao Caminho das 

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

O Licenciamento Ambiental, regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto, tem por 

objeto a Prevenção e o Controlo Integrados da Poluição (PCIP) proveniente de certas atividades e o 

estabelecimento de medidas destinadas a evitar ou, quando tal não for possível, a reduzir as 

emissões dessas atividades para o ar, a água ou o solo, a prevenção e controlo do ruído e a produção 

de resíduos, tendo em vista alcançar um nível de proteção elevada no seu todo. 

A “Ovo do Santo, Lda.” está abrangida pelo diploma suprarreferido por se enquadrar na alínea a), 

do ponto 6.6, do Anexo I - “Instalações para a criação intensiva de aves de capoeira (…) com espaço 

para mais de 40 000 aves”. 

O RNT apresenta, de forma sintética, os dados e informações apresentados ao longo do 

preenchimento do formulário PCIP, que constitui o pedido da Licença Ambiental, e visa facilitar a 

consulta pública e a compreensão do projeto, as suas condicionantes e os seus efeitos.  

 

2 IDENTIFICAÇÃO E APRESENTAÇÃO DA INSTALAÇÃO, DO SEU 

PROMOTOR E DAS ENTIDADES LICENCIADORAS  
 

A Exploração sita ao Caminho das Eiras n.º 36, na freguesia de Santo António da Serra, no concelho 

de Santa Cruz, dedica-se à produção de ovos em regime intensivo industrial desde 2009, possui 

capacidade instalada para 77 319 aves, o equivalente a 865,1 Cabeças Normais, inserindo-se na 

Classe 1 de atividade pecuária, de acordo com o definido no Decreto-Lei nº 81/2013, de 14 de junho 

. Como principais infraestruturas da exploração, salientam-se: 

▪ Unidade de recria com capacidade para 20 000 aves (120 Cabeças Normais); 

▪ Unidade de produção de ovos de galinhas criadas em gaiolas com capacidade para 40 000 

aves (520 Cabeças Normais); 

▪ Unidade de produção de ovos de galinhas criadas no solo com capacidade para 17.319 aves 

(225.1 Cabeças Normais) (a construir). 

A entidade licenciadora da atividade pecuária é a Direção Regional de Agricultura, contudo a 

Direção Regional do Ordenamento do Território e Ambiente é a entidade responsável pela emissão 

de parecer vinculativo no âmbito do processo de Licenciamento Ambiental.  

A Câmara Municipal de Santa Cruz detém as competências de licenciamento de obras de construção 

civil do edificado que constitui o estabelecimento avícola. 
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3 DESCRIÇÃO DA INSTALAÇÃO E DA ATIVIDADE  
  

A “Ovo do Santo, Lda.” possui uma capacidade instalada de 77 319 aves, o equivalente a 865,1 

Cabeças Normais, conforme exposto no ponto 2. 

A Exploração totaliza 36280.00 m2, com 4443.10 m2 de Área Bruta de Construção distribuída por 4 

edifícios, um deles a desativar no futuro (anexo). Um edifício possui as instalações de cria/recria, o 

núcleo administrativo e social e um armazém (com 1245.35 m2 ), outro dos edifícios destina-se à 

produção de ovos de galinhas criadas em gaiolas (com 2129.25 m2, constituído por duas alas de 

produção independentes), outro edifício destinado  à produção de ovos de galinhas criadas no solo 

(com 1017.00 m2), existindo ainda um anexo que funciona como armazém (com 51.50 m2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pavilhão de Cria/Recria 

Pavilhão de Produção de Ovos de Galinhas criadas em Gaiolas 

Anexo 

Figura 1 - Esquema Geral das Infraestruturas da Exploração "Ovo do Santo, Lda." 
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Quadro 1 - Síntese dos Parâmetros de Produção 

  Parâmetros de Produção  

Aves alojadas por bando  

(Pav.1 e Pav. 2 – Cria/recria e Produção em gaiolas)  
20.000 aves 

Aves alojadas por bando   

(Pavilhão 3 – Produção no solo)  
17.319 aves  

Viabilidade até às 19 semanas  Até 98%  

Viabilidade até às 90 semanas  Até 95 %  

Idade para abate  90 semanas  

Peso ótimo para abate  2,100 kg  

Idade a 50% de produção 142-152 dias 

Pico de Postura durante 4 semanas 94-95% 

Produção ave alojada até 60 semanas 250 - 255 ovos 

Produção ave alojada até 80 semanas 355 - 360 ovos 

Produção ave alojada até 90 semanas 395 - 400 ovos 

Período de produção acima dos 90% 26 Semanas 

Período de produção acima dos 80% 46 Semanas 

  

Nas secções que se seguem, descreve-se, de forma sucinta, cada uma das fases envolvidas no 

processo de produtivo da “Ovo do Santo, Lda.”.  

  

1. Preparação do Pavilhão  

 

Nesta fase 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. 

No caso específico do pavilhão destinado à produção de ovos de galinhas criadas no solo, é realizada 

a distribuição homogénea de aparas de madeira por toda a superfície do pavilhão. Nos restantes 

pavilhões de produção não são utilizadas camas para os animais. 

  

 2. Receção dos Pintos  

 

Esta etapa consiste no transporte e distribuição das aves provenientes de um Centro de Incubação 

de Portugal Continental pelas baterias do pavilhão de cria/recria. 
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Os pintos chegam acondicionados em caixas de plástico, é efetuado o controlo das condições de 

receção e a contagem dos pintos e procede-se à verificação do estado sanitário das aves recebidas, 

bem como à sua colocação nas baterias. 

 

 

Figura 2 - Distribuição das aves pelas baterias do pavilhão de cria/recria 

  

3. Fase de Cria-Recria  

 

Esta fase tem como objetivo preparar fisicamente as aves 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. 

Ao longo da fase de cria/recria, são seguidas as indicações do Manual de Boas Práticas de Produção, 

com especial incidência na inspeção visual diária das aves e recolha de cadáveres, verificação dos 

equipamentos de fornecimento de alimento e de água, verificação das condições ambientais e 
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cumprimento dos procedimentos sanitários, onde se inclui o “Plano Profiláctico e Metafilático”, 

estipulado para o bando e todas as praticas associadas à biossegurança dos animais e da exploração.  

 

4. Fase de Produção 

 

A 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). Nesta fase 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.  

 

Figura 3 - Seleção de Ovos em “Comercializável” e “Não Comercializável” 

 

5. Apanha e Transporte para Abate 

 

Nesta fase procede-se à captura das aves, à sua colocação em jaulas e ao seu transporte para o 

centro de abate em veículos autorizados para o efeito.   

O material de transporte das aves (jaulas de plástico) é submetido ao processo de lavagem e 

desinfeção no Centro de Abate, tendo em vista a posterior reutilização. 

 

6. Limpeza e Desinfeção das Instalações e Equipamentos de Produção 

  

Após a saída das aves, procede-se à higienização e desinfeção dos pavilhões, bem como de todo o 

equipamento utilizado durante a criação do bando.  



 

 

 8 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL – “Ovo do Santo, Lda.” 

RESUMO NÃO TÉCNICO 

▪  Interior dos Pavilhões  

A primeira fase da limpeza dos pavilhões é realizada “a seco”, isto é, por varredura do pavimento e 

paredes de forma a recolher a maior quantidade possível de poeiras e outros resíduos que 

permanecem no pavilhão após a retirada das aves.  

Depois da limpeza a seco, é realizada a lavagem dos pavilhões com recurso a máquina de pressão. 

A lavagem é efetuada da zona superior para a zona inferior, ou seja, em primeiro lugar efetua-se a 

lavagem dos tetos, depois a lavagem das paredes, bebedouros e comedouros e por último o piso.  

  

▪ Equipamentos de Produção 

É realizada a lavagem manual a e desinfeção dos equipamentos de produção, incluindo os 

comedouros.  

Também os silos são alvo das operações de limpeza. A sua limpeza inicia-se pelo esvaziamento total 

do silo, e pelo seu arejamento depois de abertas as tampas de carga e descarga. Posteriormente, 

limpam-se as paredes internas, batendo nas paredes externas do silo. Por fim procede-se à 

desinfeção dos silos por fumigação.  

Assim como os restantes equipamentos, também as linhas de água e os bebedouros são limpos.  

 

Finda a lavagem dos pavilhões e equipamentos, as instalações ficam a secar para depois serem 

desinfetadas.  Na desinfeção são utilizados produtos com ação desinfetante autorizados pela Direção 

Geral Alimentação e Veterinária. Os produtos utilizados são selecionados tendo em conta a sua 

eficácia, a especificidade e modo de ação. É feita uma solução com água e produto desinfetante na 

concentração recomendada. A solução é depois pulverizada por toda a área do pavilhão, ficando este 

em processo de secagem.  

  

7. Vazio sanitário  

 

Inicia-se logo após a operação de desinfeção. Consiste num período de isolamento sanitário essencial 

ao descanso das próprias instalações, tem uma duração mínima de 30 dias, entre cada ciclo 

produtivo.      
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4 EMISSÕES PARA O AMBIENTE E MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 
 

Meio Hídrico 

 

 Na fase de exploração, importa notar que o impacte mais significativo nos recursos hídricos está 

relacionado com a necessidade de abeberamento das aves e com as ações de limpeza. De referir que 

mais de 90% do consumo de água se encontra afeto ao abeberamento das aves, estando o restante 

consumo associado às diversas atividades inerentes à exploração da unidade. Para colmatar esta 

necessidade, a Exploração recorre à utilização de água de nascente e de modo a evitar desperdício 

de água e minimizar o consumo da mesma, são realizadas ações periódicas de limpeza e manutenção 

do sistema de abeberamento das aves. 

Em matéria de águas residuais, verifica-se que as águas residuais domésticas produzidas na 

Instalação são encaminhadas para uma fossa estanque concebida para o efeito e as águas residuais 

de processo resultantes das lavagens dos pavilhões de cria/recria e dos pavilhões de produção, 

consideradas um efluente pecuário, serão encaminhadas para outras fossas estanques.  

Uma vez que não existe, à data, rede de saneamento básico no local de implantação da Instalação, 

todas as águas residuais são encaminhadas para fossas estanques e, sempre que necessário, é 

requisitado o serviço de um operador autorizado para a remoção dos efluentes das fossas. O 

operador contratado fica responsável pelo transporte do efluente até ao local onde é alvo de 

tratamento. Deste modo, não é expectável que a gestão dos efluentes despolete impactes ao nível 

da qualidade das águas, quer superficiais, quer subterrâneas.  

Não estão previstas outras ações passíveis de interferir diretamente com o meio hídrico. 

  

Emissões Gasosas  

 

As emissões gasosas na Exploração poderão estar associadas ao metabolismo animal/limpeza dos 

pavilhões, ao sistema de ventilação dos pavilhões e ao enchimento dos silos de armazenagem de 

ração. 

 

O processo de trasfega e enchimento dos silos com ração, é suscetível de gerar algumas emissões de 

partículas para a atmosfera. No entanto, estas ações são pontuais e terão um efeito pouco 

significativo na qualidade do ar. O facto da exploração se encontrar rodeada de vegetação de grande 

porte minimiza a possibilidade das partículas serem transportadas para grandes distancias, 

favorecendo a sua deposição próxima. 
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Também o metabolismo animal constitui uma fonte de emissão difusa, contudo são controladas 

através da aplicação de métodos na origem e em final de linha. Salienta-se que  a Exploração não 

possui pavilhão de armazenamento de estrume, dispondo, no entanto, de tapetes rolantes que 

permitem a sua descarga direta nos veículos que o transportam para destino final, pelo que se deve 

entender esta prática de entrega direta a empresa licenciada/entidades valorizadoras como uma 

técnica de redução/minimização de emissões difusas. O transporte do efluente é realizado em 

veículos autorizados para o efeito, com respeito pelas boas práticas, envolvendo, designadamente a 

cobertura do efluente durante o seu transporte.  

 

O sistema de controlo das condições ambientais, que engloba a regulação da temperatura e 

humidade do ar, através da gestão do sistema de ventilação, também é suscetível de reduzir as 

emissões associadas aos excrementos e estrumes.  

 

O sistema de ventilação de cada pavilhão, composto por ventiladores axiais de parede e a existência 

de janelas com rede de malha estreita, reduzem a saída de matéria particulada de dentro dos 

pavilhões.  

 

Resíduos Sólidos  

 

Os resíduos sólidos produzidos no âmbito do processo produtivo da “Ovo do Santo, Lda.” são:   

▪ Aves Mortas;   

▪ Ovos impróprios para comercialização; 

▪ Excrementos (com origem nos pavilhões cuja produção é realizada em gaiolas) e estrume 

das aves (com origem no pavilhão cuja produção é realizada no solo – o estume é 

constituído pelas aparas de madeira e pelos dejetos de aves);   

▪ Resíduos de embalagens de medicamentos e material de uso veterinário; 

▪ Resíduos sólidos urbanos diversos (indiferenciados, resíduos de embalagens, etc.); 

▪ Resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, sucata, pneus, etc.   

 

Figura 4 - Sistema de tapetes automáticos de recolha de excrementos/estrume 
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A taxa de mortalidade das aves é de cerca de 5% do número de aves que entram em cada ciclo. Os 

cadáveres dos animais são colocados em contentores de plástico estanques para posterior entrega e 

eliminação na Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos da Meia Serra (ETRS-Meia Serra). 

Também os resíduos dos ovos são armazenados em contentores estanques e encaminhados para 

eliminação na ETRS-Meia Serra. 

  

Os excrementos (constituídos apenas pelos dejetos de animais, têm origem nos pavilhões cuja 

produção ocorre em gaiolas) e o estrume (constituído pela mistura dos dejetos dos animais com o 

material utilizados nas suas camas, normalmente aparas de madeira, tem origem no pavilhão cuja 

produção ocorre no solo) são removidos periodicamente, ao longo de todo o ciclo de produção devido 

ao facto das instalações de produção estarem dotadas de um sistema de tapetes que transportam 

os efluentes desde o local de produção até ao exterior dos pavilhões, onde podem ser descarregados 

para os veículos que os conduzirão para o destino final (seja a valorização agronómica por entidades 

constantes do plano de gestão de efluentes pecuários da Exploração, seja para eliminação na ETRS 

da Meia Serra). 

 

Para além dos resíduos suprarreferidos, são ainda produzidos outros tipos de resíduos, 

nomeadamente indiferenciados, resíduos de embalagens e material de uso veterinário, bem como 

lâmpadas usadas, resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, pneus e sucata. 

Os resíduos indiferenciados são geridos através do sistema municipal de gestão de resíduos, bem 

como os resíduos de embalagens. 

Relativamente aos resíduos de embalagens de medicamentos e medicamentos veterinários fora de 

uso, estes são temporariamente armazenados em contentores concebidos para o efeito, sendo 

posteriormente enviados para empresas licenciadas para a sua gestão.  

Também as lâmpadas, os resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos e a sucata são 

armazenados temporariamente na Exploração e periodicamente entregues a operadores de gestão 

de resíduos licenciados. 

 

Ruído   

 

Relativamente ao ruído, não se preveem impactes ambientais relativos ao funcionamento da 

instalação avícola, na medida em que não existem equipamentos produtores de ruído significativo, 

sendo aliás o ruído nocivo à atividade produtiva. 
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5 PREVENÇÃO E RISCO DE ACIDENTES 
 

Não foram identificados riscos em matéria de acidentes de trabalho ou ambientais decorrentes da 

atividade de exploração da “Ovo do Santo, Lda.”, pelo que apenas se advoga genericamente o 

cumprimento das regras básicas de higiene e segurança no trabalho. Em matéria de ambiente 

também não foram identificados riscos relevantes decorrentes desta instalação, desde que sejam 

cumpridas as boas práticas e seja rigorosamente cumprida a manutenção, controlo e vigilância de 

todos os sistemas e equipamentos, nomeadamente de ventilação, aquecimento, abastecimento de 

energia e abastecimento e drenagem/tratamento de águas residuais. 

 

 

6 MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA QUE, QUANDO OCORRA A 

DESATIVAÇÃO DA INSTALAÇÃO, ESTA SE EFETUE COM O MÍNIMO DE 

CUSTOS E RISCOS 
 

Na desativação da instalação serão adotadas as medidas necessárias para prevenir os impactes 

ambientais negativos e limitar os efeitos dos impactes não evitáveis de forma a evitar qualquer 

risco de poluição e repor, na medida do possível, as características vigentes anteriormente à 

implantação da Exploração. Para este desiderato, estão contempladas no Estudo de Impacte 

Ambiental da Exploração diversas medidas a adotar na fase de desativação. 

 

 


