
 

 

 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

Exploração Avícola “Ovo do Santo, Lda.” 

  

 

 

   

 

  

VOLUME I - RELATÓRIO SÍNTESE 

Julho de 2019 
 

MACJ - Investimentos & Consultoria, Lda. 



 

 

ii 

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

VOLUME I - RELATÓRIO SÍNTESE 

MACJ - Investimentos & Consultoria, Lda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FICHA TÉCNICA 
 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA EXPLORAÇÃO AVÍCOLA “OVO DO SANTO, LDA.” 
 

Proponente: 
“Ovo do Santo, Lda.” 
Morada: Caminho das Eiras n.º 36, 9100-249, Santo António da Serra, Santa Cruz 
Telefone: (+351) 291 552 337 
Email: ovodosanto@hotmail.com  
 

Estudo elaborado por: 
MACJ - Investimentos & Consultoria, Lda.  
Rua do Jasmineiro, N.º 14, Torre 1, 2º L 9000-013 Funchal 
Telefone: (+351) 962603111 
Email: macjgeral@gmail.com 

 



 

iii 

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

VOLUME I - RELATÓRIO SÍNTESE 

MACJ - Investimentos & Consultoria, Lda. 

 

 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  

 EXPLORAÇÃO AVÍCOLA “Ovo do Santo, Lda.” 

VOLUME I - RELATÓRIO SÍNTESE 

 

 

 

PREÂMBULO 

 
A MACJ - Investimentos & Consultoria, Lda. apresenta, seguidamente, o Relatório Síntese do Estudo 

de Impacte Ambiental (EIA) da Exploração Avícola “Ovo do Santo, Lda.”, contemplando a 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 de restantes entidades. 

O EIA foi elaborado de acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, que 

aprova o Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA), 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.  

A estrutura e conteúdo do EIA respeitam as normas técnicas constantes da Portaria n.º 395/2015, de 

4 de novembro, e as diretrizes e os critérios de conformidade publicados pela Agência Portuguesa do 

Ambiente (APA). 

O presente documento é complementado pelas Peças Desenhadas e pelo Resumo Não Técnico. 

 

 

Funchal, julho de 2019 
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 INTRODUÇÃO  

 IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

O presente documento constitui o Relatório Síntese 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.  

 

Neste âmbito, o EIA apresentado contempla a análise da atividade exercida atualmente (projeto em 

fase de exploração - composto por uma unidade de recria com capacidade para 20 000 aves (120 

Cabeças Normais) e por uma unidade de produção com capacidade para 40 000 aves (520 Cabeças 

Normais)), bem como a ampliação da exploração (novo pavilhão de produção - a construir - destinado 

à produção de ovos de galinhas criadas no solo, com capacidade para 17.319 aves, o equivalente a 225.1 

Cabeças Normais e cujo projeto se encontra em fase de apreciação por parte da Câmara Municipal de 

Santa Cruz). Assim, a “Ovo do Santo, Lda.” passará de uma capacidade instalada de 640 CN para 

865,1 CN. 

 

Atualmente a Exploração possui uma Autorização de Funcionamento emitida pela Direção Regional 

de Agricultura em janeiro de 2018 (Anexo I). 

 

Tendo em conta o tipo de atividade exercida pela “Ovo do Santo, Lda.” (pecuária intensiva) e a 

capacidade instalada atual (640 CN) e futura (865,1 CN), a exploração insere-se na Classe 1 da 

Atividade Pecuária (Decreto-Lei nº 81/2013 de 14 de junho, na sua redação atual, que estabelece o 

Novo Regime de Exercício Da Atividade Pecuária) e encontra-se sujeita aos regimes de Prevenção e 

Controlo Integrados da Poluição (PCIP) e Avaliação de Impactes Ambientais (AIA). O PCIP e a AIA 

aplicam-se a explorações avícolas com efeitos a partir das 40.000 galinhas (520 CN equivalentes), 

enquadrando-se, respetivamente, na alínea a) do ponto 6.6 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 

30 de agosto, e na alínea e) do Anexo II do Decreto-Lei 151-B/2013, de 31 de outubro, conjugado com a 

Nota Interpretativa NI 4/2014, de 11/02/2014, da Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento 

Rural. 

 

O presente EIA visa concluir o processo de licenciamento da Exploração iniciado em 2017 ao abrigo do 

Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, que estabelece, com caráter extraordinário, o regime de 

regularização e de alteração e ou ampliação de estabelecimentos e explorações de atividades pecuárias.  
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 IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE DO PROJETO 

O proponente do Projeto é a empresa “Ovo do Santo, Lda.”, com o NIPC 508 917 344 e sede fiscal ao 

Caminho das Eiras, n.º 36, na freguesia de Santo António da Serra, concelho de Santa Cruz. 

 

 IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE LICENCIADORA E DA AUTORIDADE DE AIA 

 A Entidade Licenciadora é a Direção Regional de Agricultura (DRA), da Secretaria Regional de 

Agricultura e Pescas (SRAP). 

 

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). 

 

 ENQUADRAMENTO LEGAL 

No n.º 1 do Anexo II da Portaria n.º 68/2015, de 9 de março, que identifica os elementos instrutórios a 

apresentar com os pedidos de regularização, de alteração e ou ampliação de estabelecimentos e 

explorações de atividades industriais, pecuárias, de operações de gestão de resíduos, de revelação e 

aproveitamento de massas minerais, de aproveitamento de depósitos minerais e instalações de 

resíduos da indústria, encontra-se definido que os pedidos de regularização relativos a atividades 

pecuárias da Classe 1 são instruídos, quando aplicável, com Estudo de Impacte Ambiental (EIA). 

 

Neste âmbito, tendo em conta o tipo de atividade (pecuária intensiva) e a capacidade instalada atual 

(640 CN) e futura (865,1 CN), a Exploração “Ovo do Santo, Lda.” enquadra-se nos limiares fixados na 

alínea e), do n.º 1, do Anexo II, do 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, pelo que o 

licenciamento da atividade se encontra condicionado ao procedimento de AIA. 

 

Assim, o presente EIA configura um requisito formal e um elemento instrutório a apresentar à 

entidade licenciadora no âmbito do processo de licenciamento da atividade, respondendo às exigências 

contidas no Novo Regime de Exercício da Atividade Pecuária (NREAP) e no Regime Jurídico de 

Avaliação de Impactes Ambientais (RJAIA). 

  

https://www.apambiente.pt/_zdata/Instrumentos/AIA/Legislacao%20Aplicavel/Legislacao_em_vigor/Diretiva_2014-52-EU.pdf
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 IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS E PERÍODO DE ELABORAÇÃO DO EIA  

 A elaboração do Estudo de Impacte Ambiental esteve a cargo da MACJ - Investimentos & Consultoria, 

Lda. e contou com a participação da equipa técnica exposta no Quadro 1.1. 

 

Quadro 1.1 – Equipa Técnica 

Nome Qualificação Profissional Área da Especialidade 

Bernardo Melvill Eng.º Zootécnico 
Coordenação 

Socio-Economia 

Micaela Freitas Eng.ª do Ambiente 

Recursos Hídricos 

Gestão de Resíduos, Efluentes e Subprodutos 
Ambiente Sonoro 
Qualidade do Ar 

 Paisagem  
Ordenamento do Território  

Cristina Nóbrega Eng.ª Agrónoma 

Geologia/Solos 

Clima  

Flora e Vegetação 

Fauna  

Revisão do Estudo 

Maurício Patrício Arquiteto Peças Desenhadas 

  

O Estudo de Impacte Ambiental da Exploração Avícola “Ovo do Santo, Lda.” teve início em junho de 

2018 e foi concluído em julho de 2019.  

 

 ANTECEDENTES DO EIA 

O presente EIA não foi objeto de Proposta de Definição do Âmbito, prevista no Artigo 12.º do RJAIA, 

pelo que o projeto não possui antecedentes.  
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 METODOLOGIA E ESTRUTURA DO EIA  

Metodologia Geral do EIA 

O EIA tem como objetivo identificar, caracterizar e avaliar os impactes positivos e negativos 

previsivelmente decorrentes da execução de um projeto nas fases de construção, exploração e 

desativação, e apresentar medidas de gestão ambiental e monitorização para minimizar e/ou controlar 

os impactes negativos e amplificar os impactes positivos.  

Tendo em vista a prossecução dos objetivos supracitados, o EIA contempla: 

− Descrição geral das características do Projeto, com particular destaque para os aspetos 

suscetíveis de provocar incidências ambientais. Foi realizada a análise do Projeto, 

considerando o conteúdo do Plano de Produção, Plano de Gestão de Efluentes Pecuários 

(PGEP), rede de águas, localização e características funcionais de exploração, objetivos do 

projeto, enquadramento nos instrumentos de gestão territorial vigentes, outros; 

− Identificação e caracterização do atual estado do ambiente na área afeta ao Projeto e na sua 

envolvente. Foi dada maior atenção e detalhe aos aspetos onde se prevê que venham a ocorrer 

maiores impactes. A metodologia geral aplicada nesta etapa consistiu, fundamentalmente, na 

recolha de informação de fontes variadas, disponibilizada online por organismos da 

administração regional e local, consulta de estudos existentes para a zona em estudo, consulta 

de entidades e organismos com competências nas matérias analisadas e análise de dados, bem 

como de informação recolhida in situ através de visitas ao local de implantação do projeto. 

− Previsão da evolução do local com a ausência e presença do Projeto identificando, antecipando 

e avaliando os impactes ambientais expectáveis em cada descritor nas diferentes fases 

temporais; 

− Definição de medidas cautelares, minimizadoras e/ou compensatórias dos impactes 

identificados de forma a garantir a manutenção de níveis aceitáveis de qualidade ambiental. 

Para os impactes positivos são definidas medidas de potenciação; 

− Proposta de ações de acompanhamento e de monitorização da qualidade ambiental do local; 

− Identificação de lacunas técnicas e de conhecimento verificadas na elaboração do estudo; 

− Apresentação das conclusões do estudo. 

  

Estrutura do EIA  

O conteúdo estrutural considerado para apresentação do presente EIA, privilegiou a melhor forma de 

expor toda a informação recolhida e analisada ao longo da elaboração do estudo e foi organizado em 

três volumes técnicos fundamentais e complementares: 
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Volume I – Relatório Síntese 

Corresponde ao presente documento e integra todas as informações recolhidas, bem como a análise 

global do estudo. Contém a caracterização do projeto e do território onde se insere a “Ovo do Santo, 

Lda.” e a avaliação dos impactes ambientais sobre os vários descritores analisados. Apresenta medidas 

de mitigação dos impactes negativos do projeto e de potenciação dos impactes positivos e contém 

propostas de monitorização e gestão ambiental. O Relatório Síntese apresenta a seguinte estrutura: 

1. Introdução - contém a identificação do projeto, do proponente, da entidade licenciadora e 

dos responsáveis pela elaboração do estudo, bem como a descrição dos antecedentes e da 

metodologia e estrutura do EIA; 

2. Objetivos e Justificação do Projeto - encerra a descrição dos objetivos e a justificação da 

necessidade do projeto; 

3. Descrição do Projeto – enquadra territorialmente o projeto, apresenta os acessos, áreas 

ocupadas, compatibilidade com instrumentos de gestão do território e equipamentos e 

infraestruturas afetadas. É realizada a descrição das infraestruturas produtivas, existentes 

e a implementar, do modelo de produção, dos insumos utilizados e resíduos produzidos; 

4. Caracterização da Situação de Referência – apresenta a descrição do estado atual do 

ambiente na zona de implantação do Projeto e na sua envolvente; 

5. Evolução Previsível do Estado do Ambiente na Ausência de Implantação do Projeto 

6. Análise de Impactes e Medidas de Mitigação e Potenciação – exibe a descrição, análise e 

classificação dos impactes ambientais e indica ações e técnicas suscetíveis de evitar, minorar 

ou compensar os impactes negativos e potenciar os impactes positivos nas fases de construção 

do novo pavilhão de produção, de exploração e de desativação da “Ovo do Santo, Lda.”; 

7. Programa de Monitorização Ambiental – apresenta as ações previstas de 

acompanhamento, verificação e manutenção da qualidade ambiental e de aplicabilidade e 

eficácia das medidas de minimização; 

8. Lacunas Técnicas ou de Conhecimento – identifica as lacunas de informação e outros 

constrangimentos técnicos ocorridos durante a elaboração do estudo; 

9. Conclusões – expõe as principais conclusões do EIA, evidenciando as questões controversas 

ou particulares da implantação e laboração da Exploração; 

10. Bibliografia 
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ANEXOS – embora apresentado em documento independente, constitui parte integrante do Relatório 

Síntese. 

 

Volume II – Resumo Não Técnico  

Documento que apresenta, de forma sintética e numa linguagem percetível à generalidade da 

população, as principais características do projeto e os impactes ambientais mais relevantes nas fases 

de construção, exploração e desativação do Projeto. 

 

Volume III – Peças Desenhadas 

Apresenta um conjunto de Peças Desenhadas que serviram de suporte à elaboração do estudo, 

contendo cartografia temática com vista à boa representação espacial e técnica da informação 

relevante para a compreensão do EIA. 

 

 OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO  

 

 DESCRIÇÃO DOS OBJETIVOS E DA NECESSIDADE DO PROJETO 

A laboração da “Ovo do Santo, Lda.” teve início em 2009, tendo por objeto a produção de ovos para 

consumo humano em regime intensivo industrial, não obstante esta atividade já ser exercida 

anteriormente à referida data sob a designação “Lajal - Madeira, Agricultura e Pecuária Lda.”. 

Desde que iniciou a sua atividade, o proponente do projeto em análise tem vindo a aumentar o seu 

volume de negócios de forma progressiva e consistente. 

De forma a dar continuidade ao aumento do volume de negócios da empresa e a acompanhar as atuais 

tendências de produção e de mercado no que diz respeito ao consumo de ovos, o proponente do projeto 

pretende construir um novo pavilhão que terá por objeto a produção de ovos de galinhas criadas no 

solo - um modelo de produção considerado mais “amigo do bem-estar animal”, do qual resulta a 

produção de um ovo considerado pelo consumidor como “mais saudável”. Assim, o ovo a produzir no 

novo pavilhão permitirá 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. 

Acresce que a laboração da “Ovo do Santo, Lda.” e o aumento da sua capacidade produtiva permitirá 

reduzir a necessidade de importação de ovos para a Região, reduzindo a sua dependência externa, e 

constitui 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. Deste modo, a laboração da “Ovo do Santo, Lda.” constitui um 

elemento fundamental para a recuperação dos níveis de produção deste bem-alimentar na Região. 
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 ALTERNATIVAS AO PROJETO 

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. 

 

 CONFORMIDADE DO PROJETO COM OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL 

Sem prejuízo da análise detalhada da conformidade do projeto com os Instrumentos de Gestão 

Territorial (IGT) em vigor realizada em capítulo próprio, verifica-se que o projeto em análise não colide 

com as disposições dos vários instrumentos de gestão em vigor e não se identificaram 

incompatibilidades em matéria de condicionantes. 

 

No que diz respeito ao Plano Diretor Municipal de Santa Cruz (PDMSC) e à respetiva Planta de 

Ordenamento, verifica-se que a Exploração “Ovo do Santo, Lda.” se insere numa área classificada como 

“Espaços Agroflorestais”, enquadrando-se nas subclasses “Espaços Agrícolas” , “Espaços Residenciais 

em Meio Rural” e “Espaços Florestais” (Figura 2.1 ou Desenho 2). No que concerne especificamente ao 

novo pavilhão de produção (a implantar), este insere-se na subclasse “Espaços Agrícolas”.  

 

“Ovo do Santo, Lda.” 

Figura 2.1 - Excerto da Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal de Santa Cruz 
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No Capítulo 4.7 encontra-se uma análise mais pormenorizada do enquadramento do Projeto face ao 

PDM em vigor. Não obstante, salienta-se que a Câmara Municipal de Santa Cruz deliberou, em 

reunião ordinária do Município realizada a 4 de outubro de 2018, e em conformidade com o solicitado 

através de requerimento da Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, a pedido da empresa “Ovo do 

Santo, Lda.”, a autorização da localização de um estabelecimento industrial relativo à 

ampliação/implantação de um novo pavilhão, destinado à produção de galinhas poedeiras no solo. Esta 

autorização ficou condicionada à finalização do processo de legalização (proc.º n.º 2/18-CN) e ao 

cumprimento da legislação específica relativa à ampliação/implantação do novo pavilhão, conforme 

atestado no Anexo III. 

 

Acresce que o local onde se encontra implantada a Exploração “Ovo do Santo, Lda.” não se encontra 

abrangida por qualquer estatuto de proteção, estando, designadamente, fora da jurisdição do Parque 

Natural da Madeira, área criada pelo Decreto-Regulamentar n.º 14/82/M, de 10 de novembro, que tem 

desempenhado um importante papel na conservação da natureza na Ilha da Madeira. 

 

 ÁREAS SENSÍVEIS 

Nos termos da alínea a) do Artigo 2.º do RJAIA, são consideradas áreas sensíveis as áreas protegidas, 

os sítios da Rede Natura 2000, as zonas especiais de conservação, zonas de proteção especial e as zonas 

de proteção dos bens imóveis classificados ou em vias de classificação. 

Não se identifica a existência de qualquer área sensível na zona de implantação da “Ovo do Santo, 

Lda.”. 
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 DESCRIÇÃO DO PROJETO  

Nas subsecções que se seguem, realiza-se o enquadramento territorial e a descrição da atividade 

produtiva desenvolvida na atualidade e a desenvolver no futuro na Exploração “Ovo do Santo, Lda.”, 

bem como a caraterização das instalações afetas à produção pecuária, existentes e a construir. 

 

 ENQUADRAMENTO TERRITORIAL. LOCALIZAÇÃO E ACESSOS 

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. As coordenadas geográficas da 

Exploração pecuária em questão são: 32°43'10.63"N; 16°49'36.99"O. 

O município de Santa Cruz possui sede na cidade e freguesia homónima. Tem 81,50 km² de área e 

encontra-se subdividido em 5 freguesias (Caniço, Gaula, Santa Cruz, Santo António da Serra e 

Camacha). Está limitado a norte pelo município de Machico, a oeste pelos municípios de Machico e 

Funchal e a sueste tem litoral no Oceano Atlântico. As ilhas Desertas, localizadas a alguns quilómetros 

a sudeste da Ilha da Madeira, fazem parte deste município. 

A Freguesia de Santo António da Serra possui 14,77 km² de área e 936 habitantes (Censos, 2011). Esta 

freguesia tem como particularidade o facto de se encontrar dividida entre dois concelhos, Santa Cruz 

e Machico, ficando o projeto abrangido pelo primeiro. 

Na Figura 3.1 e na Figura 3.2 (ou Desenho 1), apresenta-se a localização da exploração num mapa da 

Ilha da Madeira e num excerto da carta militar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3.1 - Localização da Exploração “Ovo do Santo, Lda.” 
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Figura 3.2 - Localização da “Ovo do Santo, Lda.” em excerto da Carta Militar 

 

A exploração pecuária encontra-se instalada num prédio rústico, inscrito na Conservatória do Registo 

Predial de Santa Cruz, com a matriz nº 12, secção M. O prédio possui 36 280 m2 de área e apresenta 

as seguintes confrontações: 

− Norte: Vereda ou Caminho das Eiras; 

− Sul: Ribeira da Serra d’Água;  

− Este: Manuel de Freitas Reis Júnior e Outros; 

− Oeste: Lúcio de Freitas e Outros. 

No Anexo II encontram-se as referências geográficas do sistema de informação parcelar do terreno 

onde se insere a Exploração. De referir que o terreno não é propriedade da empresa “Ovo do Santo, 

Lda.”, pelo que existe um contrato de locação entre esta e o proprietário do referido terreno.  

O acesso à exploração é realizado a partir do Caminho das Eiras que possui ligação à Estrada 

Regional 102 (ER102) (Figura 3.3). 

Figura 3.3 - Acesso à exploração 
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Ovo do Santo, Lda. 

ER102 
ER207 
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 A circulação dentro da exploração é assegurada por um arruamento em betão armado de dimensões 

regulamentares, composto por uma faixa de rodagem ladeada por vegetação (Figura 3.4). 

 

O acesso pedonal e automóvel à Exploração é condicionado. A exploração encontra-se vedada na sua 

totalidade, com recurso a muros de blocos e a rede metálica fixa com prumos metálicos. 

 

  DESCRIÇÃO GERAL DA ATIVIDADE DA EXPLORAÇÃO E INFRAESTRUTURAS (EXISTENTES E 

FUTURAS) 

A Exploração dedica-se à cria, recria e à criação de galinhas, tendo como objetivo a produção de ovos 

para consumo humano em regime intensivo industrial. 

O ciclo de produção da exploração tem uma duração superior a um ano. A fase de cria e recria tem a 

duração de 16 semanas e a fase de postura prolonga-se por 65 - 70 semanas.  

Atualmente a Exploração é constituída por 2 edifícios e um anexo, a capacidade instalada é de 60 000 

aves, o equivalente a 640 Cabeças Normais (CN), e a produção anual prevista é de aproximadamente 

10 200 000 ovos. 

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

para albergar 17 319 aves (225,1 CN), preconizando-se uma capacidade instalada futura da Exploração 

de 865,1 CN e uma produção estimada de 14 394 652 ovos por ano. 

A ampliação da exploração, além de visar o aumento da produção, pretende dar resposta às atuais 

tendências de mercado, satisfazendo a procura por um ovo considerado “mais saudável”, proveniente 

de galinhas produzidas com maior bem-estar. Neste sentido, o promotor do projeto pretende iniciar no 

novo pavilhão um novo modelo de produção, designado por “produção no solo”. 

  

Figura 3.4 - Vias de circulação internas da “Ovo do Santo, Lda.” 
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 DESCRIÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS EXISTENTES 

Na Figura 3.5 encontram-se representadas as infraestruturas existentes na “Ovo do Santo, Lda.”, a 

qual pode ser analisada com maior detalhe no Desenho 3. 

 

Figura 3.5 - Infraestruturas Existentes na Exploração "Ovo do Santo, Lda." 

 

Atualmente a exploração é constituída por três volumes edificados: 

− 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). As duas alas de 

produção encontram-se separadas 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 de implantação do projeto e 

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 
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3.3.1 Núcleo de Cria e Recria / Administração 

O edifício situa-se na parte mais a norte da exploração, próximo da zona de entrada. Possui dois pisos 

independentes, sem comunicação interior entre si e apresenta uma área bruta de 1245.35 m2, sendo 

constituído por um núcleo administrativo e social, um pavilhão de cria e recria e armazém. 

O edifício é construído em estrutura porticada de betão armado, revestida a paredes de alvenaria. 

Possui cobertura em Painel sandwich assente sobre estrutura metálica, conferindo isolamento térmico 

ao pavilhão. 

 

Armazém 

Situado ao piso zero do edifício de recria, possui uma área útil de 467.20 m2. Destina-se ao 

armazenamento dos produtos para lavagem e desinfeção das instalações e ao armazenamento de 

diversos equipamentos de apoio à produção. 

 

Pavilhão de Cria e Recria 

Situado ao piso 1 do edifício, possui uma área útil de cria/recria de 513.25 m2, ocupando a totalidade 

do piso. Encontra-se equipado com sistema de jaulas para o alojamento dos animais, dispostas em 3 

linhas com 3 andares cada, dando origem a 4 corredores de circulação.  

No piso zero deste pavilhão existe um compartimento que funciona como antecâmara da área de 

produção, com uma área útil de 44.05 m2. 

 

Área Administrativa 

O núcleo administrativo/social situa-se ao piso zero do edifício, e possui entrada independente do 

pavilhão de cria/recria. A totalidade dos seus compartimentos apresentam a área útil de 148.20 m2. 

A área administrativa e social situa-se na parte norte do pavilhão e é constituída por zonas distintas, 

nomeadamente escritórios, gabinete técnico, sanitários, refeitório e sala de descanso. 

O edifício dispõe no seu exterior de amplos pátios com docas de carga e descarga que visam facilitar as 

manobras dos veículos aquando da entrada e saída das aves. 

 

3.3.2 Núcleo de Produção - Unidades de Produção 

O edifício destinado ao núcleo de produção desenvolve-se num único piso. É constituído por duas 

unidades de produção, um núcleo logístico de apoio à produção e ainda um núcleo de arrecadações e 

zonas técnicas. Apresenta uma área de implantação de 2129.25 m2. 

O edifício é construído em estrutura porticada de betão armado, revestida a paredes de alvenaria. 

Possui cobertura em Painel sandwich assente sobre estrutura metálica, conferindo isolamento térmico 

aos pavilhões. 
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Unidade de Produção 1 

Esta unidade de produção possui uma área útil de 899.35 m2. O espaço de produção encontra-se 

equipado com um sistema de jaulas onde as aves são alojadas durante o seu período de produção 

(postura). As jaulas estão distribuídas por 5 linhas com 4 andares cada, formando 6 corredores de 

circulação. O pavilhão possui uma antecâmara de acesso direto a partir do exterior com uma área útil 

de 9.10 m2 e ainda acesso direto a uma doca de carga e descarga. 

 

Unidade de Produção 2 

Esta unidade de produção possui uma área útil de 865.45 m2. O espaço de produção encontra-se 

equipado com um sistema de jaulas onde as aves são alojadas durante o seu período de produção 

(postura). As jaulas estão distribuídas por 5 linhas com 4 andares cada, formando 6 corredores de 

circulação. O pavilhão possui uma antecâmara de acesso direto a partir do exterior, com uma área útil 

de 7.85 m2 e ainda acesso direto a uma doca de carga e descarga. 

 

Área de Apoio à Produção 

As duas unidades de produção estão interligadas por um núcleo logístico de apoio à produção com uma 

área útil de 154.00 m2. Nesta área encontram-se concentradas a zona de recolha, triagem, 

embalamento e armazenamento dos ovos resultantes da postura diária e ainda uma área de expedição. 

Esta zona possui acesso direto aos pavilhões de produção e encontra-se dotada de um sistema de 

pedilúvio à entrada de cada um dos pavilhões. 

 

Núcleo de Arrecadações e Zonas Técnicas 

Com acesso independente a partir do exterior e ainda com ligação direta aos pavilhões de produção 

através de uma antecâmara/filtro sanitário, existem diversas arrecadações e zonas técnicas, 

constituídas por uma arrecadação, duas despensas e um compartimento para os resíduos. 

 

3.3.3 Anexo 

O edifício intitulado “Anexo” situa-se entre os restantes edifícios e possui uma área bruta de construção 

de 51.50 m2. É constituído por uma arrecadação com uma área útil de 21.60 m2 ao piso zero e ao piso 

1 é constituído por zona social para funcionários com duas instalações sanitárias. Este anexo será 

desativado no futuro, uma vez que foram construídas junto ao núcleo da administração novas 

instalações sociais para os funcionários. 
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 DESCRIÇÃO DO PROCESSO PRODUTIVO NAS INFRAESTRUTURAS EXISTENTES (SISTEMA DE 

PRODUÇÃO EM GAIOLAS) 

O processo produtivo nos pavilhões de produção já existentes (sistema de produção em gaiolas) é, em 

parte, distinto do processo de produção que se pretende adotar no pavilhão a construir (sistema de 

produção no solo). 

Nas subsecções que se seguem apresenta-se a descrição do modelo de produção existente na atualidade, 

e numa secção posterior far-se-á a descrição do modelo de produção previsto para o novo pavilhão. 

 

3.4.1 Caracterização dos núcleos de produção, sistema de exploração, tipo de produção e respetivos 

planos de produção 

As aves utilizadas no sistema de produção em gaiolas pertencem à estirpe “H&N Brown Nick” e são 

provenientes de um Centro de Incubação existente em Portugal Continental. 

As aves chegam à Exploração com poucos dias de vida, permanecem alojadas no pavilhão de recria 

durante 16 semanas, sendo posteriormente transferidas para o pavilhão de produção onde 

permanecem cerca de 65 - 70 semanas. 

Dado o ciclo produtivo da exploração estar condicionado pela capacidade de recria, a aquisição de aves 

pode variar entre um a dois bandos por ano (20 000 a 40 000 aves). 

Em média, a exploração mantém 2 bandos em produção e um bando em recria.  

Com o esquema de produção em vigor, a exploração produz aproximadamente 10 200 000 ovos/ano. 

 

Plano de produção 

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” é utilizada a estirpe “Brown Nick” que apresenta vantagens ao nível da produção, 

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 ao nível da resistência a patologias. 

O ciclo de produção envolve, como principais operações, a receção das fêmeas com 1 a 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 de saída para o abate e a limpeza e desinfeção das instalações e 

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

As principais matérias-primas utilizadas na produção são: água, alimento composto (ração) e produtos 

veterinários.  
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A exploração recebe o bando já vacinado para Doença de Gumboro e de Marek; o alimento composto é 

fornecido pela empresa “RAMA, Rações para Animais S.A.”, de acordo com o solicitado pelo responsável 

da exploração, sob as orientações do Médico Veterinário responsável; e os produtos utilizados na 

profilaxia/metafilaxia do bando, nomeadamente, vacinas, antibióticos e vitaminas são adquiridos na 

empresa “Mamepe - Comércio de Medicamentos e Produtos Veterinários Ld.ª”, de acordo com o 

programa estabelecido pelo Médico Veterinário responsável da exploração. 

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

produção. 

 

I. Preparação do Pavilhão de Cria e Recria 

A preparação do pavilhão de cria e recria visa 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 

uma série de operações de verificação dos equipamentos e limpeza e desinfeção das instalações. É 

realizada a verificação do funcionamento do “sem-fim” de abastecimento dos comedouros, da 

iluminação e do sistema automático de abastecimento de água e todas as situações anómalas 

associadas aos equipamentos são corrigidas.  

Após as verificações técnicas, é realizada a fumigação das instalações de acordo com a cubicagem da 

área a intervencionar. O vapor libertado permanece no interior das instalações aproximadamente uma 

semana. Passado este intervalo de tempo, as janelas e portas dos pavilhões são abertas para que o odor 

gerado pelo processo desapareça na totalidade. 

É realizado o controle das condições ambientais do pavilhão com recurso ao sistema de aquecimento 

(aquecedores a gás), sistema de ventilação (composto por 5 ventiladores localizados na parede lateral 

do pavilhão) e o registo da temperatura com recurso a um termómetro. 

 

II. Receção do bando 

À chegada do bando à Exploração é efetuado o controlo das condições de receção, a contagem das aves, 

a pesagem e ao cálculo da uniformidade. Procede-se ainda à verificação do estado sanitário das aves 

recebidas e à sua triagem.  

As aves são colocadas nas baterias, sendo que as aves mais debilitadas, mas em bom estado físico, são 

colocadas durante algum tempo numa bateria específica intitulada de “enfermaria”, de modo a 

possibilitar a sua recuperação. 

O fundo das caixas utilizadas no transporte das aves (cartão) é enviado para o laboratório, segundo as 

orientações do Plano Nacional de Controlo de Salmonella em Galinhas Poedeiras. 
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III. Fase de Cria/Recria 

A fase de Cria e Recria tem como objetivo preparar fisicamente as galinhas para a produção de ovos, 

de acordo com os parâmetros da estirpe, seguindo as indicações do “Guia de Maneio Brown Nick”. 

São desenvolvidos diversos procedimentos, tais como a inspeção visual diária das aves e a recolha de 

cadáveres, verificação dos equipamentos de fornecimento de alimento e de água, verificação das 

condições ambientais e cumprimento dos procedimentos sanitários, onde se inclui o “Plano Profiláctico 

e Metafilático”, estipulado para o bando e todas as práticas associadas à biossegurança dos animais e 

da exploração. É realizada a monitorização semanal do consumo de alimento e água pelas aves, assim 

como a monitorização do peso corporal e da uniformidade do lote, permitindo determinar o progresso 

do bando. Se necessário, são realizados ajustes nas quantidades de alimento fornecido de forma a 

manter a população uniforme. As vacinas são aplicadas de acordo com o plano de vacinas da 

exploração.  

A regulação das pipetas e a verificação da distribuição de água é feita diariamente e de acordo com o 

crescimento das aves. 

A iluminação no interior do pavilhão de recria é artificial, realizada através de lâmpadas 

economizadoras com a potência de 7 watts. As lâmpadas estão dispostas em quatro filas, cada uma 

com 6 lâmpadas, proporcionando uma distribuição homogénea da luz. O pavilhão está equipado com 

um contador de energia elétrica e com o relógio que regula o número de horas de luz dadas às aves. A 

racionalização do consumo de energia elétrica na exploração passa pela escolha de lâmpadas 

economizadoras, pelo cumprimento das indicações de maneio relativas ao bem-estar das aves e nos 

períodos de vazio, pela sua utilização restrita. 

O pavilhão de produção possui ventilação forçada e é realizado um registo diário da temperatura 

através da leitura das sondas instaladas no pavilhão. A entrada de ar fresco e a saída de ar saturado 

no pavilhão é assegurada pela regulação da abertura dos 5 ventiladores existentes na lateral do 

pavilhão.  

 

A recria divide-se em três fases:  

 

Fase 1 – Entre as 0 e a 5.ª semanas de vida 

Após a receção das aves num ambiente preparado e controlado termicamente, são verificadas 

diariamente as condições de temperatura, luminosidade, fotoperíodo, renovação de ar e acesso à água 

e alimento. Durante os primeiros dias as aves são alojadas no piso intermédio das baterias para um 

melhor aproveitamento da luminosidade e da temperatura.  

Nas primeiras 24 - 48 horas de alojamento a ventilação forçada não é acionada. Posteriormente é 

acionada a ventilação mínima, permitindo realizar a renovação do ar, evitando a existência de um 
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ambiente saturado com influência negativa e direta na vitalidade e no crescimento ótimo e normal do 

bando.  

Entre o 7.º e o 10.º dia, as aves são distribuídas pelos pisos superiores e inferiores das baterias, uma 

vez que já têm capacidade para autorregular a sua temperatura corporal.  

No momento do alojamento do bando, os comedouros estão cheios de alimento e existe algum alimento 

disperso no fundo das jaulas para aumentar a ingestão nos primeiros 4 a 5 dias de vida. Em relação à 

frequência de distribuição e tempo de passagem do alimento ao longo do comedouro, é realizada uma 

programação de passagens do carro de ração. Esta programação permite um fácil acesso das aves ao 

alimento evitando o aparecimento de desigualdades no crescimento do bando. 

 

Fase 2 – entre a 5.ª e as 15.ª semanas de vida 

A temperatura do pavilhão é aproximadamente mantida a 21 ºC, sendo utilizados os parâmetros de 

ventilação definidos pela estirpe de forma a permitir a renovação adequada de ar e impedir a 

proliferação de partículas de pó e microrganismos patogénicos para as aves.  

Entre a 5.º e a 10.º semana de vida do bando, o fotoperíodo é regulado de acordo com as indicações da 

estirpe “Brown Nick”. 

 

Fase 3 – entre as 15.ª semanas de vida até ao Arranque da Postura 

A última fase da recria, é o período em que 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. A nível do fotoperíodo, o bando é sujeito às condições de iluminação, número de horas e 

intensidade de luz, que encontrarão no aviário de postura. 

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

rotação da produção na exploração. A transferência a esta idade permite a adaptação atempada ao 

ambiente do pavilhão de produção. As caixas de acondicionamento das aves para a transferência, são 

caixas plásticas, utilizadas apenas para este fim. Uma vez concluído o processo, as referidas caixas são 

lavadas e desinfetadas com produtos constantes da Lista de Desinfetantes Autorizados e são 

reutilizadas. 

No pavilhão de produção as aves são alojadas em gaiolas (referencia Ganal, modelo G28). As jaulas 

estão dispostas em 5 linhas de 4 andares com 6 corredores de passagem. A densidade praticada é de 

17 aves por jaula.  

 

Uma vez alojadas no pavilhão de produção, mantêm-se todos os procedimentos diários de maneio já 

referidos anteriormente. Realizam-se pesagens semanais das aves e, se necessário, são realizados 

ajustes nas quantidades de alimento fornecido de forma a manter a população uniforme. 
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Aquando da obtenção do peso desejado na galinha, inicia-se o estímulo luminoso do bando que culmina 

no aparecimento do primeiro ovo. 

A iluminação no interior do pavilhão de produção é artificial, através de lâmpadas economizadoras 

com a potência de 7 watts. As lâmpadas estão dispostas em seis filas, cada uma com 8 lâmpadas, 

proporcionando uma distribuição homogénea da luz. Durante a fase de produção das aves, é garantida 

a iluminação de acordo com a normativa de bem-estar e as indicações do Manual de Maneio da estirpe, 

sendo o programa exigido, controlado por um relógio. 

O pavilhão de produção está equipado com um contador de energia elétrica e com o relógio que regula 

as horas de luz dadas às aves. 

A racionalização do consumo de energia elétrica na exploração passa pela escolha de lâmpadas 

economizadoras, pelo cumprimento das indicações de maneio relativas ao bem-estar das aves e nos 

períodos de vazio, pela sua utilização restrita. 

O pavilhão de produção tem uma ventilação forçada, a nível do controlo dos parâmetros ambientais, 

apenas se regista a temperatura diariamente através da leitura das sondas instaladas no pavilhão. A 

entrada de ar fresco e a saída de ar saturado no pavilhão é assegurada pela regulação da abertura dos 

7 ventiladores existentes na lateral do pavilhão.  

 
IV. Fase de Produção 

Esta fase 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). 

Uma vez iniciada a postura, inicia-se também a recolha automática dos ovos postos. Os ovos são 

encaminhados por um sistema de recolha 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 realiza a comercialização dos ovos.  

Durante esta fase são avaliados diariamente vários parâmetros, incluindo a produção de ovos, o 

aumento da produção de ovos, o peso médio dos ovos, o tempo de consumo do alimento, entre outros.  

 
V. Apanha e Transporte para Abate 

As aves são sujeitas a um período de jejum de sólidos com duração entre 8 e 10 horas e a um período 

de jejum hídrico que se começa 2 horas após o início do jejum de sólidos. 

As aves são capturadas e colocadas em jaulas, sendo de seguida transportadas para o centro de abate 

em veículos autorizados para o efeito. 
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O material de transporte das aves (jaulas em plástico), após subjugação ao processo de lavagem e 

desinfeção no centro de abate, é reutilizado. 

 
VI. 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. Estas operações demoram, em média, 60 dias. 

O processo inicia-se com a limpeza a seco das instalações, realizada por varredura do pavimento e das 

paredes, de forma a recolher a maior quantidade possível de poeiras e detritos que permanecem no 

pavilhão após a retirada das aves. Após a limpeza a seco, é realizada a lavagem dos pavilhões, com 

recurso à utilização de equipamentos de alta pressão, permitindo minimizar o consumo de água. A 

lavagem é efetuada da zona superior para a zona inferior, ou seja, em primeiro lugar é realizada a 

lavagem dos tetos, depois a lavagem das paredes, o exterior das jaulas, o interior das jaulas, as pipetas, 

a calha do comedouro e por último o piso. 

 

Para o processo de limpeza e desinfeção do pavilhão de recria são consumidos, em média, 6 000 litros 

de água (4 000 litros de água para a lavagem e 2 000 litros para a desinfeção). 

Para lavagem e desinfeção de cada pavilhão de produção são consumidos, em média, 9 000 litros de 

água (6 000 litros de água para a lavagem e 3 000 litros para a desinfeção).  

 

Os equipamentos amovíveis, como as faixas de tecido do sistema mecânico de recolha de ovos, são 

retirados para o exterior do pavilhão, lavados e desinfetados, mantendo-se no exterior até a conclusão 

da limpeza do pavilhão. Assim como os restantes equipamentos, também o tanque, as linhas de água 

e as pipetas são limpos e desinfetados, de forma a prevenir contaminações. 

Para além do interior dos pavilhões e de todo o equipamento neles existentes, os silos também são 

limpos aquando da saída do bando. A sua limpeza inicia-se com o esvaziamento total do silo e com o 

seu arejamento, depois de abertas as tampas de carga e descarga. Posteriormente, limpam-se as 

paredes internas, batendo nas paredes externas do silo. O silo é desinfetado através de fumigação. 

 

Terminado o processo de lavagem dos pavilhões, 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 preparada 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 durante 10 dias. 

Durante esta etapa são ainda levadas a cabo as operações de manutenção dos equipamentos. 

O controlo de pragas é realizado por uma empresa especializada contratada para o efeito, sendo 

praticada de modo contínua, todavia no decorrer desta etapa, é realizado um reforço no controlo.  
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VII. 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.  

 
VIII. Programação de Entrada 

A programação da entrada do bando é crucial para o cumprimento das tarefas de limpeza e desinfeção 

e para o cumprimento do vazio sanitário. O agendamento da receção dos bandos é realizado 

anualmente com a empresa fornecedora. 

 
IX. Procedimentos Sanitários da Unidade Avícola 

 Toda a atividade exercida pela “Ovo do Santo, Lda.” encontra-se sujeita a um conjunto de requisitos 

sanitários que visam evitar a introdução de patologias e assegurar o seu controlo. Estes requisitos 

visam preservar a saúde e o bem-estar animal, constituindo um elemento fundamental não só para 

garantir a saúde pública, mas também para o sucesso da própria atividade. 

A exploração conta com a assistência de um médico veterinário que assegura o controlo sanitário das 

aves, nomeadamente através dos seguintes procedimentos: 

• Realização de análises serológicas; 

• Elaboração de um plano de vacinação e cumprimento do mesmo; 

• Planeamento e realização de recolha de amostras no âmbito do Plano Nacional de Controlo de 

Salmonela (PNCS) em Bandos de Galinhas Poedeiras: 

• Prescrição e aplicação de medicação, em caso de necessidade. 

 

3.4.2 Consumo de Alimento 

O maneio alimentar realizado na exploração tem como objetivo fornecer alimento de qualidade e em 

quantidade que permita às aves atingirem o seu desenvolvimento corporal, a sua maturidade sexual 

e expressarem todo o seu potencial genético na produção. 

O alimento fornecido às aves é formulado para proporcionar o equilíbrio de energia, proteína e 

aminoácidos, minerais, vitaminas e ácidos gordos essenciais, consoante a fase de desenvolvimento e 

de produção em que se encontram. Ao longo do ciclo de produção do bando são fornecidos 6 tipos de 

alimento. 

A quantidade de alimento fornecido às aves é semanalmente ajustada em função do peso, do sexo e da 

idade das aves, de acordo com as normas de alimentação estipuladas pela “H&N International - Brown 

Nick”. 
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Tabela 3.1 – Estimativa da quantidade de alimento fornecido às aves 

Referência do 
Alimento 

Idade das Aves 
Estimativa Média de Consumo por Bando 

(kg) 

Start Durante a 1 e 2 semanas de vida 6 200 

Recria 1 Desde as 2 semanas ás 8 semanas 58 000 

Recria 2 Desde as 8 às 17 semanas 98 000 

Pré-postura Desde as 17 semanas até 2 a 5% de postura 35 840 

Ovo 1 Dos 2-5% postura até as 44 semanas 716 800 

Ovo 2 Desde as 44 semanas até final 446 400 

 

A estimativa de consumo anual de alimento composto varia com o número de bandos alojados na 

exploração, sendo que considerando uma média anual, o consumo da exploração situa-se nos 1 500 000 

quilogramas de alimento. Cada pavilhão de produção é abastecido por um silo com capacidade para 20 

000 Kg.  

 

Alimento de Iniciação (Arranque) 

Este alimento é fornecido durante as duas primeiras semanas de vida das aves. Permite impulsionar 

o crescimento inicial do bando. As aves consomem, em média, cerca de 6 200 kg deste alimento. 

 

Alimento de Recria (Crescimento) 

O alimento da fase de crescimento permite um controlo do desenvolvimento corporal. 

O alimento de Recria está dividido em duas referências: a “Recria 1”, fornecida às aves desde a 2 

semanas até à 8.ª semana de vida e a “Recria 2”, fornecida desde as 8 semanas até ás 17 semanas. 

Por bando alojado, em fase de recria, das 2 às 17 semanas de vida, há um consumo médio de 156 000 

quilogramas de alimento composto. 

 

Alimento de Pré-Postura 

Este alimento é administrado no início da produção do bando para potenciar o arranque da postura. 

Tem como função aumentar a biodisponibilidade de elementos essenciais às aves, proporcionando uma 

maior ingestão de aminoácidos e sais minerais, para as exigências do desenvolvimento do tecido 

reprodutor das galinhas na fase de grande stress fisiológico, como é a produção de ovos. 

 

Alimento de Produção 

Este alimento é administrado desde o início da postura (desde os 2 a 5% de postura) até ao abate do 

bando. Este alimento composto visa proporcionar uma maior ingestão de aminoácidos e proteínas, para 

a manutenção das exigências do tecido reprodutivo das galinhas poedeiras. 

O alimento de produção é administrado dividido em duas referências, Ovo 1 e Ovo 2. As duas 

referências variam principalmente no teor de cálcio, para acompanhar as necessidades das aves ao 

longo da fase de produção. 
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3.4.3 Consumo de Água 

O consumo de água na exploração não é constante, variando de acordo com a permanência ou ausência 

de aves nas instalações e respetiva idade, a temperatura, a humidade atmosférica, entre outros 

aspetos.  

Durante o período de permanência das aves, os consumos de água são devidos essencialmente ao 

abeberamento e à limpeza e funcionamento dos sanitários. Durante o vazio sanitário o consumo de 

água é praticamente inexistente. 

O abastecimento de água para consumo humano é realizado a partir da rede pública de abastecimento 

e a água para consumo animal possui origem numa nascente. A água de nascente também é utilizada 

na climatização dos pavilhões e na lavagem e desinfeção das instalações em geral. 

A exploração possui um contador de água à entrada de cada pavilhão (controlo do consumo animal) e 

um contador à entrada da exploração propriamente dita (controlo do consumo humano). A água com 

origem na rede de abastecimento público apresenta um consumo médio anual de aproximadamente 

139 m3 e a água com origem na nascente apresenta um consumo médio anual de aproximadamente 

3650 m3.  

Salienta-se que o consumo anual de água na exploração está dependente do número de recrias 

realizadas e do número de bandos em produção. Tendo em conta este fator, apresenta-se na Tabela 3.2 

o consumo médio de água por bando durante toda a sua vida (da chegada ao abate) e dos dois ciclos de 

lavagem e desinfeção necessários, um para o Pavilhão de Cria/Recria e outro para o Pavilhão de 

Produção. 

 
Tabela 3.2 - Estimativa do consumo de água por bando por ciclo de produção 

 Estimativa do Consumo Médio de Água  
(m3/bando) 

Consumo aproximado das aves em recria 6,50  

Consumo aproximado das aves em postura 1 820  

Consumo aproximado por lavagem e desinfeção 
(Pavilhão de Cria e Recria) 

6,00  

Consumo aproximado por lavagem e desinfeção 
(Pavilhão de Produção) 

9,00 

Total 1 841,50 m3 

 

A Exploração possui um tanque de abastecimento principal com capacidade para 50 000 litros (50.00 

m3). A partir deste tanque existe uma distribuição da água para 3 tanques distintos, um para cada 

pavilhão. O tanque do pavilhão de cria/recria tem a capacidade de 1 000 litros (1.00 m3), os pavilhões 

de produção 1 e 2 possuem, cada um, um tanque com capacidade para 3 000 litros (3.00 m3). A 

capacidade total de armazenamento de água é de 57 000 litros, ou seja 57.00 m3. 
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3.4.4 Consumo de Energia 

Durante a laboração, a unidade avícola utiliza diversas fontes de energia, designadamente energia 

elétrica, gás e gasóleo/gasolina (associados sobretudo aos veículos automóveis). 

Salienta-se que na conceção da exploração foram tidas em conta as melhores tecnologias disponíveis 

no domínio da energia, de modo a se garantir uma elevada eficiência, aproveitando o potencial genético 

dos animais e escolhendo equipamentos capazes de garantir a sanidade animal com baixo custo 

energético. 

 

Energia Elétrica 

A energia elétrica é utilizada pelos equipamentos de ventilação e de iluminação das instalações 

(lâmpadas), pelo equipamento responsável pela distribuição de alimento às aves, pelo equipamento 

responsável pela recolha dos ovos, pelos equipamentos utilizados nas lavagens e desinfeções dos 

pavilhões, bem como pelo sistema de tapetes que transportam os excrementos desde o local de produção 

até ao exterior do pavilhão. 

Relativamente aos vários equipamentos existentes na Exploração, existiu a preocupação de, aquando 

da sua compra, optar pelas alternativas energeticamente mais eficientes. No que concerne à 

iluminação, o promotor do projeto dá, sempre que possível, prioridade à utilização de lâmpadas 

económicas que, apesar de possuírem um custo inicial mais elevado, têm maior durabilidade e 

eficiência energética, tornando-se, a longo prazo, economicamente e ambientalmente mais vantajosas 

(menor produção de resíduos e menor consumo de energia). 

 

É estimado o consumo de 2 857 Kwh de energia elétrica por bando, incluindo a energia gasta em todas 

as operações associadas à Cria e Recria e de 61 716.18 Kwh de energia em associados a todas as 

operações realizadas durante o período produtivo de um bando (Tabela 3.3). 

 

Tabela 3.3 - Estimativa do Consumo de Energia Elétrica 

 Estimativa do Consumo de Energia Elétrica 
(Kwh/bando) 

Consumo aproximado das aves em recria 2 857 

Consumo aproximado das aves em postura 61 716,18 

Total 64 573,18 

 

Energia Calorífica 

O sistema de aquecimento das instalações de recria está a cargo de turbinas geradoras de ar quente a 

gás propano, com uma potência de 80.000 Kca.  

No pavilhão estão instalados 2 aquecedores deste tipo, um em cada topo do pavilhão. O regime de 

utilização desta fonte de calor varia de acordo com as necessidades de aquecimento. 
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O consumo anual de gás varia consoante o número de bandos recriados, ou seja, um a dois bandos por 

ano.  É estimado o consumo de 600 kg de gás propano por bando. 

 

3.4.5 Máquinas e Equipamentos Afetos à Atividade Produtiva 

A exploração está dotada com equipamentos de utilização comum às diversas áreas produtivas: 

− Um depósito de armazenamento de água com a capacidade de 50 000 litros; 

− Uma máquina de lavagem sob pressão; 

− Uma máquina para aplicação de produtos desinfetantes sob pressão; 

− Gerador elétrico; 

− Equipamentos diversos de jardinagem. 

Os equipamentos e máquinas de apoio à Cria e Recria são os seguintes: 

− Um depósito de armazenamento de água potável com a capacidade nominal de 1 000 litros. A 

água destina-se para além do abeberamento das aves, à diluição de produtos utilizados na 

profilaxia e metafilaxia do bando (administração de vacinas e vitaminas às aves, quando 

necessário). 

− 1 silo para o armazenamento do alimento composto, com uma capacidade de 20 000 

quilogramas; 

− Uma ligação à fossa estanque para recolha da água resultante da lavagem dos pavilhões e 

restantes águas residuais; 

− Rede anti pássaros nas janelas e entradas de ar; 

− Sistema automático para fornecimento de alimento; 

− Sistema automático para distribuição de água; 

− Sistema de monitorização da temperatura; 

− Sistema de iluminação, composto por lâmpadas economizadoras; 

− Contador de eletricidade; 

− Relógio para controlo da iluminação; 

− Balança; 

− 67,5 jaulas galvanizadas para recria; 

− Sistema de limpeza dos excrementos; 

− Dois aquecedores de turbina a gás; 

− Cinco ventiladores laterais de grande caudal (Marca Aviagro, Modelo CRN-KT). 

 
Quadro 3.2 – Principais características e equipamentos de apoio à produção núcleo de Cria e Recria 

Pavilhão Cria/ Recria 

Dimensões 54.60 m X 9.40 m 

Área de produção 513.2 5 m2 

Número de Tanques de Água 1 

Capacidade do tanque 1 000 Litros 

Número de aquecedores de turbina 2 

Número de ventiladores 5 

Número de jaulas  67,5 

Número de linhas de jaulas 3 
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Pavilhão Cria/ Recria 

Número de andares de jaulas 3 

Número de jaulas por linha 22,5 

Número de células por jaula 12 

Total de células 810 

Número de pipetas por célula 2 

Total de pipetas/ pavilhão 1620 

Capacidade do silo 20 000 kg 

Comprimento de comedouro por andar 40 m 

Comprimento total de comedouro 360 m 

Número de linhas de iluminação 4 

Número de lâmpadas por linha iluminação 6 

Total de lâmpadas por Pavilhão 24 

Potência das Lâmpadas 7 Watt 

 

Os equipamentos e máquinas de apoio à produção são os seguintes: 

− Dois depósitos de armazenamento de água potável com a capacidade nominal de 3 000 litros, 

em cada pavilhão de produção. A água destina-se para além do abeberamento das aves, à 

diluição de produtos utilizados na profilaxia e metafilaxia do bando (administração de vacinas 

e vitaminas às aves, quando necessário). 

− Cada pavilhão possui 1 silo para o armazenamento do alimento composto, com uma capacidade 

de 20 000 quilogramas cada um; 

− Fossa estanque para recolha da água resultante da lavagem dos pavilhões e restantes águas 

residuais; 

− Rede anti pássaros nas janelas e entradas de ar; 

− Sistema automático para fornecimento de alimento; 

− Sistema automático para distribuição de água; 

− Sistema de monitorização da temperatura; 

− Sistema de iluminação, composto por lâmpadas economizadoras; 

− Contador de eletricidade; 

− Relógio para controlo da iluminação; 

− 77,5 jaulas galvanizadas para postura; 

− 78 conjuntos de poleiros, ninho e lima de unhas; 

− Sistema de recolha de ovos; 

− Sistema de limpeza dos excrementos; 

− Sete ventiladores laterias de grande caudal, em cada pavilhão (Marca Aviagro, Modelo CRN-

KT); 

− Sistema de “Cool Pad” na parede lateral oposta à parede onde se localizam os ventiladores. 
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Quadro 3.3 – Principais características e equipamentos existentes nos Pavilhões de Produção 

 Pavilhões de Produção 

Pavilhão 1 Pavilhão 2 

Dimensões  69.20 m X 14.60 m 61.60 m X 14.60 m 

Área de produção  865.45 m2 899.35 m2 

Número de Tanques de Água 1 1 

Capacidade do tanque  3 000 litros 3 000 litros 

Número de ventiladores 7 7 

Número de jaulas  77,5 77,5 

Número de linhas de jaulas  5 5 

Número de andares de jaulas 4 4 

Número de jaulas por linha  15,50 15,50 

Número de células por jaula  16 16 

Total de células  1 240 1 240 

Número de pipetas por célula  3 3 

Total de pipetas/ pavilhão  3 720 3 720 

Capacidade do silo  20 000 Kg 20 000 kg 

Comprimento de comedouro por 
andar  

60 m 60 m 

Comprimento total de comedouro  1 200 m 1 200 m 

Número de linhas de iluminação  6 6 

Número de lâmpadas por linha 
iluminação  

8 8 

Total de lâmpadas por Pavilhão  
 

48 48 

Potência das Lâmpadas 7 W 7 W 

 

3.4.6 Descrição dos serviços de segurança, higiene e saúde no trabalho 

Os serviços de segurança, higiene e saúde no trabalho são assegurados por uma empresa externa, com 

coordenação interna de um técnico superior de higiene e segurança no trabalho.  

No “Relatório de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho”, constante do Processo de Regularização 

de Atividade Pecuária encontram-se pormenorizadamente descritos todos os serviços de segurança, 

higiene e saúde no trabalho. 

O serviço de prevenção de Incêndios também se encontra concessionado a uma empresa externa. 

 

Biossegurança 

Normas de Acesso 

Encontra-se apenas autorizada a entrada na exploração de veículos e pessoas credenciadas que 

respeitem as normas de biossegurança vigentes. Os veículos que visitam a exploração são mantidos 

fora do perímetro de segurança estipulado para cada pavilhão e a circulação automóvel dentro da 

exploração é reduzida ao mínimo indispensável. 

 
Perímetro de Segurança 

O perímetro da exploração encontra-se vedado tanto por rede como por muros de alvenaria. À entrada 

da exploração estão colocados sinais e avisos proibindo o acesso de pessoas estranhas ao local. 
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Higiene do Pessoal e dos Visitantes 

Os trabalhadores têm normas de higiene a cumprir sempre que iniciem ou terminem as suas tarefas 

diárias. A exploração está dotada de condições e de meios para o cumprimento deste dever. As regras 

de higiene aplicam-se também a todos os visitantes da exploração. 

 
Rodilúvio 

A exploração está equipada com um rodilúvio no arruamento interno de acesso aos pavilhões, 

permitindo a desinfeção dos rodados dos veículos. Assim, qualquer veículo que circule nesta área 

delimitada é sujeito ao processo de desinfeção. 

 
Pedilúvios 

A unidade de produção está dotada com pedilúvios à entrada de cada pavilhão. Os pedilúvios contêm 

uma solução desinfetante que é renovada pelo menos uma vez por dia. 

 
Filtro Sanitário 

Em redor de cada pavilhão existe uma barreira sanitária vegetal constituída por pinheiros e arbustos. 

Esta barreira, para além de quebrar o impacto visual que os pavilhões têm na paisagem, possibilita 

uma renovação da qualidade do ar e dificulta a propagação de possíveis maus odores. 

 
Sistema de Produção “Tudo dentro – Tudo Fora” 

Este sistema permite criar um bando com a mesma origem e idade de forma a enviar as aves todas ao 

mesmo tempo para abate. O pavilhão fica totalmente livre para se proceder à lavagem e desinfeção. 

 
Controlo de Pragas 

Para evitar a presença de pragas nas instalações, a área em redor dos pavilhões é mantida organizada, 

limpa e sem a presença de resíduos. Além disso, na proximidade dos aviários, a vegetação é deixada 

rasteira, não obstante a presença de um filtro sanitário vegetal em cada pavilhão.  

O controlo de pragas é realizado de uma forma contínua na exploração ficando o mesmo a cargo de 

uma empresa certificada para o efeito. 

 
Análise da Água 

A fonte de água é abundante, limpa, fresca e isenta de agentes patogénicos. São realizadas análises 

semestrais de forma a controlar a qualidade química, física e microbiológica da água utilizada.  

A água fornecida às aves é clorada visando uma concentração residual de 2-3 ppm. 

O fornecimento de água aos pavilhões é testado e a qualidade da água a fornecer às aves é sujeita a 

avaliação pela colheita de amostra à entrada do tanque principal. 

 
Análise do Alimento 

A análise do alimento é realizada pela empresa fabricante e fornecedora de alimento composto, pois é 

uma empresa devidamente licenciada para o efeito e com Certificação do Sistema de Gestão da 

Qualidade pela Norma ISO 9001:2008. 
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Tráfego automóvel 

O acesso à exploração a partir do Caminho das Eiras é realizado por um caminho pavimentado com 

betão armado. O terreno onde se insere a exploração está vedado e o acesso à mesma é condicionado. 

O tráfego de veículos pesados na exploração está condicionado às entregas de aves, à saída diária do 

veículo de transporte dos ovos para o Centro de Classificação, aos veículos de transporte de estrume e 

aos veículos de transporte das aves e de alimento proveniente da RAMA. 

 

3.4.7 Principais fontes de emissão de ruído  

As principais fontes de ruído durante o processo produtivo estão associadas à ventilação dos pavilhões, 

abastecimento dos silos, captura dos bandos, operações de limpeza/desinfeção e preparação dos 

pavilhões. 

Não obstante, estas atividades não constituem fontes de ruído significativas. O ruído, neste tipo de 

atividade, é nocivo ao desenvolvimento das aves e à postura dos ovos, pelo que todos os equipamentos 

foram escolhidos para que o ruído emitido fosse mínimo e não perturbasse o equilíbrio necessário à 

postura. 

A existência de zonas verdes com árvores e arbustos em torno da exploração também minimizam a 

propagação do ruído para o exterior da Exploração. 

 

3.4.8 Efluentes, Resíduos e Subprodutos  

A atividade produtiva da exploração envolve várias operações como: a preparação dos pavilhões 

previamente à entrada de cada bando, o maneio dos ovos postos, a preparação das aves para abate, a 

limpeza e desinfeção das instalações e a preparação dos equipamentos para o início de um novo ciclo 

de produção, gerando uma panóplia de efluentes, resíduos e subprodutos cuja correta gestão se revela 

primordial para a manutenção da qualidade ambiental e salvaguarda da saúde pública. 

 

No que concerne especificamente ao modelo de gestão de efluentes pecuários, salienta-se que a sua 

gestão se encontra pormenorizada no Plano de Gestão de Efluentes Pecuários da Exploração, constante 

do Processo de Regularização de Atividade Pecuária. 

 

De um modo genérico, os efluentes da unidade avícola têm origens distintas: 

- As águas residuais domésticas têm origem no núcleo de escritório, refeitório, instalações sanitárias e 

balneários. 

- As águas residuais de processo resultam fundamentalmente do processo da lavagem dos pavilhões 

avícolas e respetivos equipamentos. 
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- Águas pluviais. 

Uma vez que a zona onde se insere a Exploração não se encontra dotada de infraestrutura de 

saneamento básico, as águas residuais domésticas e industriais são conduzidas para duas fossas 

estanques (anteriormente a exploração possuía fossas sépticas com sumidouro, que foram substituídas 

por fossas estanques no ano 2018. Esta alteração teve como objetivo reduzir os impactes ambientais 

originados pela descarga do efluente no meio recetor natural). Atualmente as fossas estanques são 

periodicamente esvaziadas por entidades qualificadas para a recolha e tratamento do efluente. 

As águas provenientes do núcleo de administração e de funcionários são encaminhadas para uma fossa 

estanque com capacidade total de 54 m3, a mesma fossa que recebe as águas residuais industriais do 

pavilhão de recria e que possui uma divisória para as águas residuais domésticas e outra para as águas 

residuais de processo (cada secção da fossa possui 27 m3).  

As águas provenientes do pavilhão de produção são encaminhadas para uma outra fossa estanque, 

localizada a jusante desse pavilhão, com capacidade de 27 m3.  

 

O maneio da exploração durante a limpeza dos pavilhões é essencial para a redução da produção de 

efluentes líquidos. Neste âmbito, a primeira fase das operações de limpeza dos pavilhões consiste na 

“limpeza a seco” (varredura e desincrustação), reduzindo a quantidade de água consumida pela 

operação e a quantidade de efluentes produzidos, bem como a carga de sólidos suspensos presentes 

nas nos efluentes e arrastados para a fossa. Salienta-se que as águas resultantes da operação de 

lavagem e desinfeção dos pavilhões de produção e dos equipamentos são, na sua maioria, naturalmente 

evaporadas dentro do pavilhão e o remanescente é encaminhado para as fossas estanques. 

 

As águas pluviais produzidas na exploração são encaminhadas, através de um sistema de drenagem 

existente em redor dos edifícios e dos arruamentos da exploração, para zonas não impermeabilizadas, 

possibilitando a sua infiltração no solo. Salienta-se que toda a atividade produtiva decorre dentro de 

pavilhões, pelo que estes efluentes não são suscetíveis de provocar disfunções ambientais. 

 

Figura 3.6 - Sistema de drenagem de águas pluviais 
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No decorrer da atividade produtiva exercida pela “Ovo do Santo, Lda.” são ainda produzidos 

excrementos (constituídos apenas por fezes e urina misturadas, uma vez que o modelo de produção não 

inclui a utilização de camas). A estimativa da produção anual de excrementos com o efetivo animal 

atual é de cerca de 1200 t. 

As instalações de produção possuem um sistema de tapetes automáticos (ou telas), que asseguram o 

transporte dos excrementos desde o local de produção até o local de descarga (Figura 3.7 e Figura 3.8). 

De momento, a Exploração não se encontra provida de um sistema de secagem automático de fezes, 

contando efetuar esse investimento em breve, o que permitirá reduzir o volume e peso do efluente, 

através do processo de desidratação, e aumentar a eficiência ao nível do transporte, bem como garantir 

a inexistência de escorrências capazes de provocar problemas ambientais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atualmente os excrementos produzidos na exploração pecuária têm como destino prioritário a 

valorização agrícola, através de cedência aos agricultores/valorizadores constantes do PGEP (Plano de 

Gestão de Efluentes Pecuários). Na impossibilidade de se realizar a valorização agrícola, os 

excrementos são enviados para a ETRS da Meia Serra onde são eliminados. 

Sempre que a exploração necessita de escoar efluente, contacta os agricultores/valorizadores para que 

estes procedam à sua recolha na exploração. A estreita relação com os agricultores/valorizadores do 

efluente e a existência do sistema de tapetes possibilitam a descarga do efluente diretamente para as 

Figura 3.7 - Tapetes Automáticos de Recolha de Excrementos 

Figura 3.8 - Sistema de Descarga dos Excrementos nos Veículos de Transporte 
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viaturas de transporte, quer para valorização agronómica, quer para eliminação, e viabilizam a não 

existência de armazenamento de excrementos na Exploração. 

A quantidade de efluente a ceder a cada agricultor foi definida com base no disposto no Código de Boas 

Práticas Agrícolas, de modo a assegurar que cada valorizador/agricultor recebe apenas a quantidade 

de efluente adequada à sua exploração. Assim a “Ovo do Santo, Lda.”, minimiza as hipóteses de 

ocorrerem fenómenos de poluição associados ao excesso de nutrientes veiculados aos solos, garantido 

a preservação da qualidade ambiental. 

 

Durante a atividade produtiva, são ainda produzidos outros subprodutos, incluindo cadáveres de 

animais e ovos impróprios para consumo ou comercialização, os quais são acondicionados em 

recipientes estanques e encaminhados para a ETRS-Meia Serra onde são eliminados.  

 

Durante a atividade produtiva são ainda produzidos resíduos de tipologias diversas, designadamente: 

 

Resíduos Indiferenciados (mistura de resíduos urbanos e equiparados) 

Os resíduos indiferenciados são temporariamente armazenados na Exploração, sendo periodicamente 

depositados nos contentores coletivos do sistema municipal de gestão de resíduos, sendo depois 

recolhidos pelos serviços municipais e encaminhados para a ETRS-Meia Serra, onde são valorizados 

energeticamente. 

 

Resíduos de Embalagens de Plástico, Metal e Vidro e Papel e Cartão 

Os resíduos de embalagens de plástico, metal e vidro e os resíduos de papel e cartão, são armazenados 

temporariamente na Exploração, sendo periodicamente depositados nos ecopontos coletivos do sistema 

municipal de gestão de resíduos. Estes resíduos têm como destino final a reciclagem. 

 

Resíduos de Embalagens de Medicamentos de Uso Veterinário 

As embalagens vazias dos produtos veterinários utilizados durante a produção são encaminhadas para 

uma empresa licenciada para a gestão deste fluxo específico de resíduos. 

 

Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos 

Os resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos são armazenados temporariamente na exploração, 

sendo posteriormente entregues a entidades licenciadas para a sua gestão. 

 

Outros resíduos 

Os outros resíduos produzidos na instalação, nomeadamente resíduos de embalagens perigosas, pneus 

usados, metais, óleos usados, resíduos do tratamento dos animais e outros são devidamente 

acondicionados até ao seu encaminhamento para operadores licenciados para a sua valorização e /ou 

eliminação.   
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Utilização de Matérias-Primas e Quantificação dos Resíduos por Atividade 

Nos Quadros infra, apresentam-se as quantidades de matérias-primas, resíduos e efluentes produzidos 

em cada atividade. 

Núcleo de Recria - Entrada do bando 

Atividade 
Entrada (Matérias-Primas) 

Designação Utilização Quantificação 

Preparação do pavilhão Formaster® Fumigação 6 Blocos 

Receção  Fêmeas Cria/ Produção 20 000 

Cria e Recria Alimento Consumo pelas aves  162 200 Kg 

Água Consumo pelas aves 6 500 Litros 

Gallivac Se®  Vacinação 60 000 doses 

Nobilis® MA5+Clone 30 Vacinação 40 000 doses 

Nobilis® AE +Pox  Vacinação  20 000 doses 

Nemovac® Vacinação 20 000 doses 

Gallivac IB 88®  Vacinação 20 000 doses 

 

Limpeza e 

desinfeção 

Água Lavagem  4 000 Litros 

Desinfecção 2 000 Litros 

Virkon®  Desinfecção 2 Kg 

Outros Desinfecção Quando necessário 

Cal Desinfecção  100 Kg 

Núcleo de Recria - Saída do bando 

Atividade 
Saídas por bando 

Designação Quantificação 

Preparação do pavilhão Cinzas 150 g 

Transferência Galinha para transferência 19 800 aves 

Produção 
Frascos de vidro 1000 doses 160 frascos 

Embalagem de plástico – 5 litros 1 embalagem 

Apanha para 

Transferência 

Jaulas de plástico da exploração (reutilizáveis) 
40 

Limpeza e desinfeção Embalagem de plástico – 1 Kg 2 

Sacos de Papel (Cal) - 40 Kg 3 

Núcleo de Produção - Entrada do bando 

Atividade 
Entrada (Matérias-Primas) 

Designação Utilização Quantificação 

Preparação do  

pavilhão 
Formaster®c Fumigação 12 Blocos 

Receção  Galinhas Poedeiras Produção 19 800 aves 

Cria e Recria 

Alimento Consumo pelas aves  162 200 Kg 

Água Consumo pelas aves 1 820 m3 

Gallimune 407 

ND+IB+EDS+ART® 
Vacinação 20 000 doses 

Limpeza e desinfeção 

Água 
Lavagem  6 000 Litros 

Desinfeção 3 000 Litros 

Virkon®  Desinfeção 5 Kg 

Outros Desinfeção Quando necessário 

Quantificação dos Resíduos por Atividades 

Atividade 
Saídas por bando 

Designação Quantificação 

Preparação do pavilhão Cinzas 150 g 

Receção Galinha para abate 19 000 aves 

Produção 
Frascos de vidro 1000 doses 20 frascos 

Embalagem de plástico – 5 litros 1 embalagem 

Apanha 
Jaulas de plástico 1 900 

Galinhas para abate 41 800 Kg 

Limpeza e desinfeção 
Embalagem de plástico – 5 Kg 1 

Sacos de Papel (Cal) - 40 Kg 2 
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 DESCRIÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS A CONSTRUIR  

O proprietário da “Ovo do Santo, Lda.” pretende construir uma nova unidade de produção, destinada 

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

aves, o equivalente a 225,1 CN, perfazendo uma capacidade instalada futura da Exploração de 865,1 

CN. 

 
Quadro 3.4 - Área Total da Ampliação 

Área Bruta de Construção 1017,00 m2 

Área Útil de Construção 986,80 m2 

Área do Terreno 36280,00 m2 

Área de Implantação 1060.10 m2 

Área de Construção acima do solo 1017 m2 

Área de Construção abaixo do solo 0.00 m2 

Cércea 1 pisos num total de cércea de aproximadamente 5.00 m 

N.º de pisos acima da cota da soleira 1 pisos 

N.º de pisos abaixo da cota da soleira  0 pisos 

 

A nova unidade de produção terá as dimensões 60 m x 16 m. 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 3.5 - Áreas da Nova Unidade de Produção 

Áreas Unitárias 

Sala de Apoio à Unidade de Produção 10,50 m2 

Antecâmara 5,80 m2 

Unidade de Produção 960,00 m2 

Plataforma de Carga e Descarga (Logadouro Coberto) 49,20 m2 

 

O edifício terá características idênticas às instalações de produção já existentes. Será construído em 

estrutura porticada de betão armado, revestida a paredes de alvenaria, com cobertura em Painel 

Sandwich assente sobre estrutura metálica, conferindo isolamento térmico aos pavilhões. 

A nova unidade de produção, apesar de se destinar à criação de galinhas no solo, estará equipada com 

algumas jaulas (marca Insavi modelo AV-18) e a produção apoiar-se-á nas redes e infraestruturas já 

existentes na Exploração, sendo esta uma das razões para a implantação apresentada pelo proponente 

do projeto.  

 

 DESCRIÇÃO DO PROCESSO PRODUTIVO NAS INFRAESTRUTURAS A CONSTRUIR (SISTEMA DE 

PRODUÇÃO NO SOLO) 

Nas subsecções que se seguem realiza-se a descrição do processo produtivo a realizar no novo pavilhão, 

no qual se pretende adotar o sistema de produção no solo. Focam-se, sobretudo, os aspetos que diferem 

do modelo de produção em gaiolas, realizado no capítulo anterior.   
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No sistema de produção no solo são aplicadas, tal como no sistema de produção em gaiolas, as técnicas 

aconselhadas pela bibliografia especializada, nomeadamente no “Guia de Maneio Brown Nick” e no 

“Manual de Boas Praticas de Produção”. 

 
3.6.1 Caracterização do núcleo de produção, sistema de exploração e respetivo plano de produção 

Com a construção do novo pavilhão de produção, a Exploração passará a estar dotada com 3 pavilhões 

de postura (2 com sistema de produção em gaiolas e 1 com sistema de produção no solo) e 1 pavilhão 

de recria (que permite criar pintas para a produção em gaiolas e no solo). 

No sistema de produção no solo, tal como no sistema de produção em gaiolas, a atividade produtiva 

dos bandos iniciar-se-á por volta das 19 a 20 semanas. As aves permanecem alojadas no pavilhão de 

recria durante 16 semanas e no pavilhão de produção cerca de 65 - 70 semanas. Um ciclo de produção 

completo terá a duração de aproximadamente 86 semanas. 

Com a construção do novo pavilhão, a aquisição de aves pode variar entre um e dois bandos por ano. 

A recria será realizada num sistema que irá permitir produzir pintas em gaiola e no solo.  

Prevê-se que um dos três pavilhões de produção esteja sempre em vazio sanitário enquanto 2 estarão 

em produção. 

Com a construção do novo pavilhão prevê-se a produção adicional de 4 194 652 ovos/ano, cerca de 5% 

menos do que no sistema de produção em gaiolas. 

 
Quadro 3.6 - Objetivos de Produção / Parâmetros de Produção 

Idade ao abate 85 semanas 

Viabilidade até as 19 semanas 98% 

Viabilidade das 19 ás 90 semanas 93% 

Idade a 50% de produção 140 dias 

Pico de Postura durante 4 semanas 95-96% 

Produção ave alojada até 60 semanas 257 - 266 ovos 

Produção ave alojada até 80 semana 319 - 330 ovos 

Produção ave alojada até 90 semanas 408 - 421 ovos 

Período de produção acima dos 90% 26 semanas 

Período de produção acima dos 80% 46 semanas 

Peso corporal às 17 semanas 1,40 Kg-1.44 Kg 

Peso corporal ao abate 2,100 Kg 

 

3.6.2 Plano de produção 

O plano de produção de ovos de galinhas criadas no solo possui algumas semelhanças com o plano de 

produção de ovos de galinhas criadas em gaiolas descrito no ponto 3.4.1 - Caracterização dos núcleos 

de produção, sistema de exploração, tipo de produção e respetivos planos de produção. Possui, no 

entanto, algumas especificidades que se apontam nas secções que se seguem. 
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I. Preparação do Pavilhão de Recria 

A preparação do pavilhão para a recria das aves destinadas à produção no solo ocorre nos mesmos 

moldes do descrito para as aves destinadas às gaiolas narrado no ponto 3.4.1- Caracterização dos 

núcleos de produção, sistema de exploração, tipo de produção e respetivos planos de produção. 

 

II. Receção do bando 

A receção dos bandos para a recria das aves destinadas à produção no solo, ocorre nos mesmos moldes 

do descrito para as aves destinadas à produção em gaiolas narrado no ponto 3.4.1- Caracterização dos 

núcleos de produção, sistema de exploração, tipo de produção e respetivos planos de produção. 

 

III. Fase de Cria/Recria 

A cria/recria das aves destinadas à produção no solo, ocorre de modo semelhante ao descrito para as 

aves destinadas à produção em gaiolas narrado no ponto 3.4.1- Caracterização dos núcleos de produção, 

sistema de exploração, tipo de produção e respetivos planos de produção. 

A fase de Cria e Recria de aves no solo, tal como descrito para a produção de aves em gaiolas, tem como 

objetivo a preparação física das galinhas para a produção de ovos, de acordo com os parâmetros da 

estirpe. Durante a fase de recria das aves, são seguidas as indicações do “Guia de Maneio Brown Nick 

para produção no solo”.  

A pressão de água no sistema de distribuição de água facilita o acesso à mesma. A regulação das 

pipetas é feita diariamente e de acordo com o crescimento das aves. Também é feita a verificação da 

distribuição de água diariamente. 

Semanalmente é realizada a pesagem das aves, de forma a avaliar o crescimento e a uniformidade do 

bando. As vacinas são aplicadas de acordo com o plano vacinal da exploração. 

A iluminação no interior do pavilhão de recria é artificial. Durante a fase de produção das aves, é 

garantida a iluminação de acordo com o normativo de bem-estar e as indicações do “Guia de Maneio” 

da estirpe, sendo o programa exigido, controlado por um relógio. 

O pavilhão tem uma ventilação forçada e a nível do controlo dos parâmetros ambientais, e apenas se 

regista a temperatura diariamente através da leitura das sondas instaladas no pavilhão. A entrada de 

ar fresco e a saída de ar saturado no pavilhão é assegurada pela regulação da abertura dos 7 

ventiladores existentes na parte frontal do pavilhão. 

É realizada a inspeção visual diária das aves e recolha de cadáveres, verificação dos equipamentos de 

fornecimento de alimento e de água, verificação das condições ambientais e cumprimento dos 

procedimentos sanitários, onde se inclui o “Plano Profiláctico e Metafilático”, estipulado para o bando 

e todas as práticas associadas à biossegurança dos animais e da exploração. 
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A recria divide-se em três fases:  

Fase 1 - das 0 às 5 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 7º e o 10º dia são distribuídas pelos pisos, superior e inferior, pois as aves 

já têm capacidade para autorregular a sua temperatura corporal. As temperaturas ambientais são reguladas 

semanalmente segundo as indicações de maneio do “Guia de Maneio H&N Brown Nick para produção no solo”. 

Nas primeiras 24 a 48 horas de alojamento a ventilação forçada não é acionada. Posteriormente a ventilação 

mínima é acionada para a realizar a renovação do ar, evitando um ambiente saturado com influência negativa e 

direta na vitalidade e no crescimento ótimo e normal do bando. 

O pavilhão de produção está equipado com um contador de energia elétrica e com um relógio que regula as horas 

de luz dadas às aves. A racionalização do consumo de energia elétrica na exploração passa pela escolha de 

lâmpadas led, pelo cumprimento das indicações de maneio relativas ao bem-estar das aves e, nos períodos de 

vazio, pela sua utilização restrita. 

 

Fase 2 - das 5 às 15 semanas de vida 

Os objetivos de todos os processos de maneio são que o bando atinja o peso corporal semanal de acordo com o 

estabelecido para estirpe e que as aves mantenham a uniformidade corporal completando o seu desenvolvimento 

muscular e esquelético. 

A temperatura do pavilhão é mantida nos 21 ºC. São utilizados os parâmetros de ventilação definidos para a 

estirpe de forma a permitir a renovação adequada de ar e impedir a proliferação de partículas de pó e 

microrganismos patogénicos. 

A gestão da distribuição de alimento é realizada da mesma forma e com os mesmos requisitos da fase 1 da recria. 

A distribuição é feita em intervalos de tempo que permitem a ingestão do alimento de forma regular e 

sincronizada. 

Entre a semana 5 e a semana 10 de vida do bando, o fotoperíodo é regulado de acordo com as indicações para a 

estirpe “Brown Nick”. 

 

Fase 3 – das 15 semanas de vida até ao arranque da postura 

Esta última fase da recria, é o período em que as galinhas (futuras poedeiras) iniciam a regulação do seu processo 

hormonal que conduz à maturidade sexual, ao desenvolvimento do ovário e do trato reprodutor por volta da 

semana 18 de vida. 

A nível do fotoperíodo, o bando é sujeito às condições de iluminação, número de horas e intensidade de luz, que 

encontrarão no aviário de postura.  

Às 16 semanas de vida, o bando é transferido para o pavilhão de produção. A transferência a esta idade permite 

a adaptação atempada ao novo ambiente do pavilhão de produção. 

A transferência dos animais é realizada com os recursos internos da empresa. As caixas de acondicionamento das 

aves para a transferência, são caixas plásticas, utilizadas apenas para este fim. Uma vez utilizadas, as referidas 

caixas são lavadas e desinfetadas, tendo em vista a reutilização. 
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A mão-de-obra utilizada é especializada e treinada, pois, esta etapa do processo pode induzir stress nas aves, 

quando não é realizada de acordo com as orientações vigentes de bem-estar animal. 

 

IV. Fase de Produção 

Esta fase inicia-se com o aparecimento dos primeiros ovos, por volta das 19 a 20 semanas de vida das 

aves. O período de postura das galinhas poedeiras de ovos para consumo humano tem uma duração 

média de 497 dias (80 semanas). 

As aves são alojadas no pavilhão que, não obstante se praticar o modelo de produção no solo, se 

encontra dotado de algumas jaulas do modelo AV – 18 fornecido pela empresa INSAVI. O sistema 

aviário está disposto em 4 linhas de 3 andares com 5 corredores de passagem. A densidade praticada 

é de 9 aves por m² de superfície útil, cumprindo os requisitos legais em vigor no que respeita à produção 

alternativa no solo. 

Uma vez alojadas no pavilhão de produção, mantêm-se todos os procedimentos diários de maneio já 

referidos anteriormente. Realizam-se pesagens semanais das aves e, se necessário, são realizados 

ajustes nas quantidades de alimento fornecido de forma a manter a população uniforme. 

Aquando da obtenção do peso desejado na galinha, inicia-se o estímulo luminoso do bando que culmina 

no aparecimento do primeiro ovo. A iluminação no interior do pavilhão de produção é artificial, 

realizada através de bombas led nos corredores e com tiras led nos 3 pisos do sistema aviário, 

proporcionando uma distribuição homogénea da luz. Durante a fase de produção das aves, é garantida 

a iluminação de acordo com o normativo de bem-estar e as indicações do Manual de Maneio da estirpe, 

sendo o programa exigido, controlado por um relógio. 

O pavilhão estará equipado com um contador de energia elétrica e com o relógio que regula as horas 

de luz dadas às aves. A racionalização do consumo de energia elétrica na exploração passará pela 

escolha de lâmpadas led, pelo cumprimento das indicações de maneio relativas ao bem-estar das aves 

e nos períodos de vazio, pela sua utilização restrita. 

O pavilhão de produção terá ventilação forçada. A entrada de ar fresco e a saída de ar saturado no 

pavilhão será assegurada pela regulação da abertura dos 8 ventiladores existentes na parte frontal do 

pavilhão. 

Uma vez iniciada a postura, inicia-se também a recolha automática dos ovos postos. Os ovos são 

encaminhados através de um sistema de recolha mecânico para a área de apoio à produção, onde são 

selecionados em “produto conforme”, e “produto não conforme” (sujos, partidos, fissurados, disformes, 

muito pequenos e muito grandes). Após a classificação, os ovos classificados como “produto conformes” 

são acondicionados e armazenados, sendo depois transportados para um Centro de Classificação, que 

irá classificar, embalar e realizar a comercialização dos ovos. 
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V. A apanha e Transporte para Abate, o vazio sanitário e a programação de entrada, a 

biossegurança e os procedimentos sanitários 

A apanha e transporte para abate, o vazio sanitário e a programação de entrada dos bandos destinados 

à produção no solo ocorrem nos mesmos moldes do descrito para as aves destinadas à produção em 

gaiolas. 

 

VI. Limpeza e Desinfeção das instalações e equipamentos de produção 

As ações de limpeza e de desinfeção do pavilhão de produção são semelhantes às descritas no ponto 

3.4.2 e 3.4.3., no entanto, como a produção de galinhas no solo implica a colação de aparas no pavilhão, 

as operações de limpeza são efetuadas a cada 2 meses.  

O pavilhão é limpo, através do sistema de tapetes automáticos e com recurso a uma máquina de 

escovas nas operações de varredura do pavilhão.  

 

3.6.3 Consumo de Alimento, Água e Energia 

O consumo de alimento e água para o sistema de produção no solo não difere significativamente para 

a produção em gaiolas patente no ponto 3.4.2 e 3.4.3. 

Na Tabela 4 apresentam-se as estimativas de consumo de ração por bando no sistema de produção em 

gaiolas (pavilhão antigo) e no solo (novo pavilhão). 

 

Tabela 4 - 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 

 

 

Na Tabela 5 pode observar-se as estimativas médias de consumo de água, por bando, na situação atual 

e no futuro, com a implantação do novo pavilhão de produção. 
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Tabela 5 – 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 

 

No que concerne aos gastos energéticos, o modelo de produção no solo apresentará um gasto energético 

semelhante ao descrito no ponto 3.4.4.  

 

3.6.4 Efluentes, Resíduos e Subprodutos  

A produção de galinhas no solo, tal como a produção em gaiolas, envolve várias operações das quais 

resulta a produção de diversos efluentes, resíduos e subprodutos de origem animal.  

No que concerne especificamente às águas residuais de processo a produzir nas novas instalações de 

produção, estas possuem características semelhantes às originadas nos pavilhões onde ocorre a 

produção em gaiolas e serão encaminhadas para uma nova fossa estanque com 27 m3, a construir junto 

do novo pavilhão. Atendendo à periodicidade de lavagem das instalações (uma vez a cada ano e meio), 

a capacidade de armazenamento cumpre o legalmente definido. 

Uma vez que o número de colaboradores passará de 5 para 9, estima-se o aumento da quantidade de 

águas residuais domésticas a produzir. Este efluente terá origem nas instalações sociais e sanitárias 

já existentes e será encaminhado para fossa estanque já construída (à semelhança do que ocorre na 

atualidade), prevendo-se a necessidade de realizar as operações de limpeza da fossa mais 

frequentemente. 

  

Do modelo de produção a adotar no novo pavilhão de produção, resultará um subproduto de origem 

animal intitulado de “estrume” - constituídos por uma mistura de fezes e urina com o material utilizado 

nas camas dos animais (aparas de madeira). 

Estima-se que na nova unidade de produção sejam produzidos, em média, 270 toneladas de estrume 

por ano. Tal como os excrementos resultantes do sistema de produção em gaiolas, o estrume será alvo 

de valorização agronómica ou, caso não seja possível, será realizado o seu encaminhamento para a 

ETRS-Meia Serra. 
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No decurso da atividade produtiva serão ainda produzidos Cadáveres de Animais, Ovos Impróprios 

para Consumo ou Comercialização, Resíduos de Embalagens de Medicamentos de Uso Veterinário, 

Resíduos Indiferenciados, Resíduos de Embalagens de Plástico e Metal, Vidro de Embalagem, Papel e 

Cartão e Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos e outros, à semelhança do descrito no ponto 

3.4.8, que podem ser facilmente absorvidos pelo sistema de gestão de resíduos vigente. 

 

 REGIME DE LABORAÇÃO DA EXPLORAÇÃO (ATUAL E FUTURO) 

Atualmente, o normal funcionamento da “Ovo do Santo, Lda.” exige a laboração de 5 funcionários a 

tempo inteiro durante os cinco dias úteis da semana, com um horário de 8 horas de funcionamento, e 

aos sábados entre as 8:00 e as 12:00.  

No entanto, devido às variações associadas às atividades desenvolvidas, por vezes é necessário recorrer 

aos serviços de um maior número de funcionários. Por exemplo, no período designado para o abate das 

aves (apanha e envio para abate) e tendo em conta que é necessário proceder à apanha dos animais, 

existe a necessidade de reforçar a equipa de funcionários. 

Com a ampliação da Exploração é expectável a contratação de mais 4 funcionários a tempo inteiro 

(Tabela 3.6). 

 

Tabela 3.6 – Número de funcionários da “Ovo do Santo, Lda.” 

Número de Trabalhadores Atual Número de Trabalhadores após Ampliação da Exploração 

5 9 

 

 PROJETOS COMPLEMENTARES 

Não estão previstos projetos complementares, para além dos relativos à ampliação das instalações 

produtivas enunciadas no presente projeto, já considerados e analisados no âmbito do EIA. 

 

 MELHORES TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS (MTD) 

Na Exploração estão implementadas várias medidas destinadas a melhorar o seu desempenho 

ambiental, cuja relação consta do Quadro 3.7. É intenção do proponente estender a aplicação destas 

medidas ao novo efetivo animal / novo pavilhão de produção. 
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Quadro 3.7 - MTD implementadas na exploração 

Identificação de MTD 

MTD para redução do consumo de água: 

- Lavagem das instalações após cada ciclo de produção com máquinas de alta pressão; 
- Realização das lavagens o mais rápido possível para evitar o desperdício de água; 
- Revestimentos e acabamentos interiores dos pavilhões com materiais de fácil lavagem; 
- Verificação periódica dos dispositivos de abastecimento e distribuição de água e reparação (ou substituição) de 
bebedouros e/ou tubagens com fugas. 

MTD para redução do consumo de energia: 

- Isolamento térmico dos pavilhões e controlo da abertura das janelas; 
- Recurso a sistemas de controlo artificial de ventilação apenas quando os sistemas de ventilação natural se 
relevam insuficientes; 
- Inspeção e limpeza frequentes dos ventiladores para evitar resistências nos sistemas de ventilação; 
- Utilização de dispositivos de iluminação adequados ao tipo de utilização previsto e de baixo consumo energético. 

MTD para redução das emissões para o ar e odores: 

- Coordenação das operações de limpeza entre funcionários. 

MTD para técnicas nutricionais: 

- Utilização de um plano alimentar elaborado em função das necessidades animais e diferenciado por fases de 
crescimento, de forma a minimizar a quantidade de nutrientes excretados pelos animais e que integram a fração 
sólida dos efluentes pecuários; 
- Fornecimento de ração de forma controlada através de linhas de alimentação automatizadas, para evitar 
desperdícios. 

MTD para valorização agrícola do estrume: 

- Existência de um Plano de Gestão de Efluentes Pecuários elaborado de acordo com os pressupostos da Portaria 
nº 631/2009, de 9 de junho, e o Código das Boas Práticas Agrícolas; 
- Cumprimento do definido no Plano de Gestão de Efluentes Pecuários. 

MTD para a gestão de resíduos: 

- Armazenamento dos resíduos perigosos (agulhas e embalagens de medicamentos vazias ou fora do prazo de 
validade) em recipientes estanques, devidamente sinalizados e protegidos, periodicamente entregues a 
operadores/entidades gestoras autorizadas à sua gestão; 
- Separação e armazenamento dos resíduos não perigosos em recicláveis e não recicláveis, tendo em vista o 
encaminhamento para os serviços de gestão de resíduos do município. 

 

 DURAÇÃO DA FASE DE OBRA 

Estima-se que a fase de obra para a implantação do novo pavilhão de produção e infraestruturas 

conexas tenha a duração de 8 meses.  



 

 55 

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

VOLUME I - RELATÓRIO SÍNTESE 

MACJ - Investimentos & Consultoria, Lda. 

 CARATERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Este capítulo encerra a análise e a caracterização do estado atual do ambiente nas áreas de 

implantação e de influência da “Ovo do Santo, Lda.”, consubstanciando o ponto de partida para a 

previsão e avaliação dos impactes gerados durante a fase de obra, de exploração e de desativação. 

A análise efetuada foi ajustada à especificidade de cada descritor, motivo pelo qual foram consideradas 

diferentes escalas de análise. Esta informação, bem como as metodologias utilizadas e as 

caracterizações obtidas, são apresentadas para cada descritor nos subcapítulos que se seguem. 

 

 CLIMA 

4.1.1 Metodologia 

A metodologia adotada para a caracterização do clima consistiu na análise de dados e de cartografia 

temática de fontes variadas. Esta informação permitiu efetuar uma caracterização climática expedita 

da área em estudo, à escala regional, que foi posteriormente detalhada com a análise e tratamento das 

séries de precipitação e de temperatura da Estação Meteorológica mais próxima da Exploração “Ovo 

do Santo, Lda.”. Realizou-se ainda a análise da direção predominante dos ventos. 

 

4.1.2 Caracterização da Situação de Referência 

O Arquipélago da Madeira situa-se na zona subtropical de anticiclones do hemisfério Norte. No 

entanto, como está situado a cerca de 5,5º para Sul e 11,5º para Leste dos Açores, a influência do 

anticiclone dos Açores e da frente polar do Atlântico não é nítida.  

A Região apresenta um clima ameno, tanto no inverno como no verão, devido ao efeito moderador do 

mar na temperatura. Exceção a esta situação ocorre nas cotas mais elevadas, onde se registam 

temperaturas mais baixas. 

 

No caso da Ilha da Madeira, as elevadas altitudes e o relevo complexo constituem fatores 

determinantes na diferenciação climática uma vez que, para além do efeito barreira aos ventos 

dominantes de NE, proporcionam o aparecimento local de brisas que se sobrepõem à circulação geral 

da atmosfera. O complexo relevo da Ilha, dominado por montanhas de altitude elevada separadas por 

ravinas profundas, origina ainda diversos microclimas. 

Com base na normal climática do período 1961-1990, a temperatura média anual na Madeira varia 

entre os 8 ºC nos picos a maior altitude e os 19 ºC nas zonas costeiras. 

A média de precipitação acumulada anualmente na Madeira atinge um máximo de 3400 mm nos picos 

mais elevados e um mínimo no Funchal (menos de 600 mm). 

De acordo com Machado (1970), o clima da Ilha Madeira «é predominantemente temperado com 

características oceânicas, variando de seco a húmido e de moderadamente chuvoso a excessivamente 
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chuvoso com o aumento de altitude. Acima dos 1500 m torna-se frio (embora no limite para temperado) 

e quanto à humidade do ar, volta a ser seco. No norte da ilha, comparativamente ao sul, para as 

mesmas altitudes o clima é sempre mais chuvoso e caracteriza-se por temperaturas mais baixas», 

(Carta dos Solos da Ilha da Madeira, 1992). 

Já de acordo com a classificação de Thornthwaite, «o clima da Madeira varia desde semiárido (D) - 

apenas em três reduzidas áreas do litoral sul - até super-húmido (A) em direção à região montanhosa 

no interior da Ilha. As zonas climáticas, que no litoral norte são de clima húmido, desenvolvem-se em 

faixas mais ou menos estreitas em geral, sensivelmente paralelas à costa e acompanhando o relevo. 

Assim, o clima torna-se progressivamente mais húmido e mais frio com a altitude, sucedendo-se os 

tipos D B3' d a', C1 B3' d a' ou C1 B3' s a', C2 B2' s a',B1 B2' s a', B2B2' s a', B3B2' r a', B4B1' r a' e A 

B1' r a' ou A B1' s a'», (Carta dos Solos da Ilha da Madeira, 1992). 

Segundo a classificação de Köppen, o clima da Madeira é «mesotérmico com chuva e sem quedas 

regulares de neve, na maior parte da ilha com Verão pouco quente, mas extenso (tipo Csb) ou, em 

estreita faixa da costa sul, com Verão quente (Csa)», (Carta dos Solos da Ilha da Madeira, 1992). 

No que concerne à caracterização climática do local onde se encontra implantada a “Ovo do Santo, 

Lda.”, foram utilizados valores climatológicos médios recolhidos no período 1961-1990 na estação 

meteorológica mais próxima da exploração, localizada no Santo da Serra (Latitude: 32º 43 N, 

Longitude: 16º 49’ W, altitude 660 m), por se considerar que estes dados são representativos das 

normais climatológicas vigentes no local em estudo. 

 

Tabela 4.1 - Dados Climatológicos do Santo da Serra (1961-1990) 

Mês 
Nebulosidade 

(0-10) 

Temperatura Média do 

Ar 
Precipitação 

Humidade 

Relativa 1 

(média) 

Vento 

Mês 

( ºC) 

Máx 

( ºC) 

Min 

( ºC) 

Média 

(mm) 

N.º de 

dias 
(%) 

Rumo 

predominante 

Intensidade 

média (km/h) 

Janeiro 8 9,8 12,8 7,0 292,7 17,2 85 N 8,4 

Fevereiro 8 9,8 12,6 7,0 246,3 15,2 82 N 8,7 

Março 8 10,0 12,9 7,2 209,3 15,2 79 N 8,6 

Abril 8 10,6 13,9 7,4 134,0 14,7 78 N 8,3 

Maio 7 12,2 15,7 8,6 81,4 11,7 75 N 8,1 

Junho 7 13,4 16,9 9,9 65,4 10,9 79 N 7,6 

Julho 6 15,1 18,6 11,6 23,6 6,1 72 N 8,8 

Agosto 6 17,0 21,4 12,6 43,4 8,2 73 N 8,2 

Setembro 7 15,7 19,2 12,2 119,8 11,1 78 N 6,6 

Outubro 7 14,0 17,2 10,8 203,0 15,9 82 N 7,0 

Novembro 8 12,3 15,3 9,3 277,0 17,9 83 N 7,9 

Dezembro 8 10,4 13,2 7,7 267,0 17,8 84 N 7,7 

          

Média 

(ano) 
7 12,6 15,8 9,3 - - 79 - 8 

Total (ano) - - - - 1962,9 161,9 - -  
1Dados da Estação Meteorológica da Camacha devido à inexistência de registos da Humidade Relativa na Estação Meteorológica 

do Santo da Serra.  
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Com base nos dados apresentados na Tabela 4.1, 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 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.  

No que diz respeito aos ventos, predominam os do quadrante Norte em todos os meses do ano, sendo 

mais fortes em julho e fevereiro. A predominância dos ventos do quadrante Norte e a altitude do Santo 

da Serra tornam este local muito húmido, assinalando-se a ocorrência de precipitação todos os meses 

do ano. 

 

 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

4.2.1 Metodologia 

A metodologia adotada para a caracterização da geologia e geomorfologia da área de estudo consistiu 

na consulta de bibliografia e cartografia geológica da região, em particular da Carta Geológica da Ilha 

da Madeira, na escala 1/50.000, publicada pela Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais 

(2010).  

A pesquisa bibliográfica foi corroborada e complementada por trabalho de campo. 

 

4.2.2 Caracterização da Situação de Referência 

A Ilha da Madeira localiza-se na Placa Africana. É o resultado do magmatismo oceânico intraplaca 

devido à ação de uma pluma mantélica. Formou-se, sobretudo, ao longo de duas fases de erupções 

vulcânicas: uma fase sobretudo explosiva, inicialmente submarina, e uma fase posterior de carácter 

mais efusivo. A primeira fase (eruptiva) foi essencialmente responsável pela formação de materiais de 

projeção (piroclastos), enquanto a segunda (efusiva) deu origem, sobretudo, a derrames lávicos 

(basaltos).  

As diferentes fases de evolução foram agrupadas na cartografia geológica, como complexos vulcânicos: 

-CVI o mais antigo, com idade superior a 7 Ma 

-CVM, com idades entre 7 e 1,8  Ma 

-CVS, com idades inferiores a 1,8 Ma a 7000 Anos 
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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 (Figura 4.1).  

 

Não se registam na área de implantação da Exploração “Ovo do Santo, Lda.” quaisquer acidentes ou 

monumentos geológicos dignos de registo, sendo possivelmente o mais próximo a Lagoa do Santo da 

Serra, que constitui um vestígio de uma cratera de um aparelho vulcânico. Também não se conhecem 

valores geológicos/minerais com interesse científico digno de preservação na área da exploração, pelo 

que o projeto em apreço não será capaz de induzir quaisquer impactes neste domínio.  

 

No que concerne à evolução geomorfológica da Ilha da Madeira, Galopim (1991) refere que a sua 

configuração atual, forma alongada, com 46 km segundo a direção E –W e 23 km na direção N – S, com 

cerca de 737 km2 de área, é consequência da forma, da estrutura e da idade do edifício vulcânico que 

lhe deu origem, da natureza litológica dos seus materiais e da respetiva disposição, bem como do tipo 

e da intensidade dos agentes externos vigentes decorrentes da situação geográfica.  

“Ovo do Santo, Lda.” 

Figura 4.1 - Excerto de Carta Geológica da ilha da Madeira 
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Dos agentes externos suprarreferidos, assumem particular relevância o clima, as águas pluviais que 

alimentam a densa rede fluvial com regime predominantemente torrencial, a variação do nível do mar 

e a ação das vagas sobre o litoral de arribas. A combinação destes fatores levou ao aparecimento de 

formas de relevos especiais – cones vulcânicos, depressões profundas, arribas, ravinas, crateras, 

planaltos, terraços, etc. a que muitas vezes foram atribuídas designações locais – “paul”, “achada”, 

“curral”, etc.   

 

A configuração do aparelho vulcânico, encarado na sua globalidade e complexidade, corresponde ao 

relevo vulcânico que se eleva do fundo do oceano e de que a Madeira, as Desertas e o Porto Santo não 

são mais do que os pontos culminantes que ultrapassaram o nível do mar e chegam a atingir 1800 m, 

a partir dos quais se desce normalmente por declives muito fortes, mais pronunciados na costa norte. 

Arribas a pique, com algumas centenas de metros de altitude, contornam a maior parte da ilha 

desprovida de litoral que se eleva bruscamente acima do nível do mar. 

 

4.1.2.1. Tectónica e Sismicidade  

A Ilha da Madeira situa-se numa região intraplaca (Placa Africana), a Sul da Falha dos Acores-

Gibraltar, que constitui a fronteira entre a placa Africana e a placa Euroasiática.  

Localiza-se num hot spot, estando a sua origem associada ao vulcanismo intraplaca em ambiente 

oceânico. Constitui, portando, uma estrutura resultante da edificação de grupos complexos de 

aparelhos vulcânicos na sequência da abertura do Oceano Atlântico, cuja história está relacionada com 

a evolução da crosta oceânica na Placa Africana.   

Dada a localização da Ilha (no interior da placa 

africana), a sismicidade verificada é reflexo, na maior 

parte dos casos, dos sismos que ocorrem no arquipélago 

dos Açores e em Portugal Continental, cujos epicentros 

estão situados na falha Açores-Gibraltar.  

Verifica-se que, apesar do elevado número de sismos com 

epicentro próximo do arquipélago da Madeira, estes não 

possuem grande magnitude. São os sismos com 

magnitude inferior a 2 na escala de Richter que ocorrem 

com maior frequência, observando-se apenas um sismo 

com magnitude superior a 4 (Figura 4.2). O principal 

perigo decorrente destes sismos está relacionado com a 

possibilidade de poderem despoletar movimentos de 

massa em locais em risco iminente de colapso. Este risco 

é potenciado quando os eventos sísmicos ocorrem 

durante ou imediatamente após períodos de chuva 

intensa.   

Figura 4.2 - Sismicidade no Arquipélago da 

Madeira e área Adjacente  

(IPMA, 2015) 
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 SOLOS 

4.3.1 Metodologia 

A caracterização dos tipos e aptidões do solo foi realizada com recurso à Carta de Solos e à respetiva 

notícia explicativa, complementada pela realização de visitas de campo. 

 

4.3.2 Caracterização da Situação de Referência 

A área em estudo localiza-se numa mancha onde dominam os “Umbric Andosols” ou Andossolos 

Úmbricos (Figura 4.3). 

 

Os andossolos úmbricos, são andossolos com horizonte A úmbrico, com consistência untuosa e textura 

franco-arenosa ou mais fina, obtida como média pesada de todos os horizontes até à profundidade de 

100 cm, sem propriedades gleicas nesta mesma espessura de perfil; sem “permafrost” a menos de 200 

cm de profundidade. Derivam principalmente de rochas basálticas, mas podem também ter origem a 

partir de tufos, embora em reduzida proporção, e muito raramente de piroclastos grosseiros.  

No que diz respeito ao desenvolvimento do solo, predominam os solos com espessura superior a 50 cm. 

Os níveis que estabelecem o limite do solum correspondem, sobretudo, a rocha com grau de alteração 

muito variável, apresentando aspeto totalmente terroso ou incluindo apenas, em maior ou menor 

proporção, bolsas, veios, etc., de material terroso. Menos frequentemente tratam-se de níveis onde 

predominam elementos grosseiros basálticos (apenas blocos ou blocos e/ou os demais lotes grosseiros), 

“Ovo do Santo, Lda.” 

Figura 4.3 - Excerto da Carta de Solos da Ilha da Madeira 
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em geral envolvidos por terra; em proporção muito pequena podem observar-se bacadas de lava 

basáltica inalteradas, que determina nos solos pouco espessos a sua especificação como fase lítica.  

 

De acordo com a nota explicativa da “Carta dos Solos da Ilha da Madeira” (Lisboa, 1992), os andossolos 

caracterizam-se, de forma geral, por solos com propriedades ândicas até à profundidade de 35 cm ou 

superior e tendo um horizonte A mólico ou úmbrico, seguido ou não de um horizonte B câmbico, ou 

então tendo um horizonte A ócrico e um horizonte B câmbico; sem quaisquer outros horizontes de 

diagnóstico; sem propriedades gléicas a menos de 50 cm de profundidade; sem as características que 

são de diagnóstico dos vertissolos; sem propriedades sálicas. 

 

Na zona de implantação do projeto os solos mais frequentes são os cor pardo-avermelhado escuro (5YR 

¾) com tonalidade mais escura (s); pardo escuro (7,5YR 3/2) (h); humífero com bastante saibro e cascalho 

de rocha basáltica; agregação granulosa e sub angulosa muito fina, fina e média, fraca a moderada; 

pouco compacto, pouco pegajoso e pouco plástico,  podendo também ocorrer os de cor pardo escura, 

pardo amarelada e vermelha. 

São solos 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 (maior que 7% e muito frequentemente 

superior a 15%), 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 os 

níveis das formas assimiláveis de fósforo e potássio muito baixos. Por conseguinte, estes solos 

apresentam fertilidade química natural fraca, não obstante a sua riqueza em matéria orgânica e 

reservas minerais, possuem aptidão condicionada e/ou moderada para a agricultura. 

 

Devido ao relevo pouco acentuado e ligeiramente ondulado e inclinado, a erosão tem pouca 

importância, sendo as perdas de material pouco significativas, em comparação com outras zonas onde 

as condições topográficas são menos favoráveis.  
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 RECURSOS HÍDRICOS E QUALIDADE DA ÁGUA 

4.4.1 Metodologia 

A metodologia adotada para a caracterização dos recursos hídricos na área de estudo consistiu no 

enquadramento dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos ao nível da região de bacia 

hidrográfica e unidade hidrogeológica. A partir deste enquadramento, foi elaborada a caracterização 

dos recursos hídricos existentes na zona de implantação do projeto, nas vertentes de quantidade, 

qualidade e usos, sustentados na informação existente em diversos documentos, designadamente:  

− Plano Regional da Água da Madeira - PRAM;  

− Estudo de Avaliação do Risco de Aluviões na Ilha da Madeira;  

− Sistema Nacional de Informação dos Recursos Hídricos; 

− Plano de Gestão da Região Hidrográfica da Madeira PGRH10 (2016-2021). 

 

4.4.2 Caracterização da Situação de Referência 

O território nacional encontra-se subdividido em 10 regiões hidrográficas, 8 em Portugal Continental 

e 2 nas Regiões Autónomas (Figura 4.4).  

O projeto em análise insere-se na Região Hidrográfica 10 (RH10), que corresponde à Região Autónoma 

da Madeira (RAM) e integra todas as bacias hidrográficas de todas as ilhas do arquipélago, incluindo 

as águas subterrâneas e as águas costeiras. Possui 2248 km2 (801,1 km2 correspondentes às ilhas e 

1446,9 km2 relativas às águas costeiras). 

Figura 4.4 - Região Hidrográfica da Madeira 

FONTE: PGRH, 2016 
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Recursos Hídricos Superficiais 

Na Ilha da Madeira estão identificados 234 cursos de água e 126 bacias hidrográficas. As bacias 

hidrográficas dos cursos de água são, geralmente, estreitas e alongadas, com um grau de encaixe muito 

acentuado e com vales de perfil transversal em forma de “V”. As ribeiras possuem, geralmente um 

carácter torrencial, com torrentes muito enérgicas e ativas nas estações pluviosas, que estão na origem 

de episódios de enxurradas que ocorrem de forma cíclica.  

 

A “Ovo do Santo, Lda.” insere-se na bacia da Ribeira de Santa Cruz, na proximidade da Ribeira da 

Serra D'água (também designada por Ribeira de Santa Cruz- troço inicial - uma vez que origina a 

ribeira com essa designação após conflusão com a Ribeira Primeira) (Figura 4.5). 

 

 

 

Na Tabela 4.2 encontram-se patentes as principais características do curso de água principal e da 

bacia hidrográfica da Ribeira de Santa Cruz. A bacia hidrográfica possui 18,38 km2 e o curso de água 

principal possui cerca de 10 329 m de comprimento, a altitude máxima é de 1 237 m e possui um declive 

médio de 12,33%. 

 
Tabela 4.2 - Características do curso de água principal da Ribeira de Santa Cruz e da bacia correspondente 

Bacia / Curso de 

Água 

Área 

(km2) 

Perímetro 

(km) 

Altitude 

Média 

(m) 

Comprimento do 

Curso de Água 

Principal 

(m) 

Altitude Máxima 

do Curso de Água 

Principal 

(m) 

Declive do 

Curso de 

Água 

Principal 

(%) 

Ribeira de Santa 

Cruz 
18,38 23,277 556 10329 1237 12,33 

Fonte: PGRH (2016) 

 

Além da proximidade da exploração à Ribeira da Serra D'água, assinala-se a proximidade à Ribeira 

Primeira (afluente da Ribeira de Santa Cruz) (Figura 4.6). 

Figura 4.5 - Delimitação das massas de água superficiais na RH10, com identificação da localização da “Ovo do 

Santo, Lda.” 

“Ovo do Santo, Lda.” 

Lda. 
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É de registar ainda a existência de diversas levadas na zona envolvente à “Ovo do Santo, Lda.”, embora 

localizadas a uma distância considerável (Figura 4.7). De entre as levadas existentes destacam-se:  

- Levada da Serra 

- Levada Nova de Santa Cruz 

- Levada Nova do Moinho da Serra 

- Levada dos Tornos 

- Levada da Serra do Faial 

 

No que diz respeito às pressões naturais e incidências antropogénicas sobre as massas de água de 

superfície, o Plano de Gestão da Região Hidrográfica da Madeira (PGRH) considera as pressões 

qualitativas com origem pontual e difusa, as pressões quantitativas, as pressões morfológicas e 

hidromorfológicas e as pressões biológicas. 

Relativamente às pressões qualitativas com origem pontual, o PGRH identifica na Ribeira de Santa 

Cruz descargas industriais (associadas ao Caram – Centro de Abate da RAM - e à MAAL), 

Figura 4.6 - Localização da “Ovo do Santo, Lda.” relativamente às Ribeiras 

Ribeira da Serra d’Água 

Ribeira Primeira 

Figura 4.7 – Localização das Levadas face à localização da “Ovo do Santo, Lda.” 

Levada Nova de Santa Cruz 

Levada da Serra do Faial 

Levada da Serra 

Levada Nova do Moinho da Serra 

Levada dos Tornos 
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agropecuárias (associadas à Sodiprave e Santagro, salientando-se que esta última já não labora), e 

urbanas (oriundas da ETAR de Santa Cruz) (Figura 4.8). 

 

 

No que diz respeito às pressões qualitativas associadas a fontes difusas, o PGRH indica que no concelho 

de Santa Cruz a atividade agropecuária é a fonte de poluição difusa mais relevante (Figura 4.9). 

 

No que concerne às pressões morfológicas e hidromorfologicas sobre as massas de água superficiais 

enunciadas no PGRH, salienta-se a lagoa do Santo da Serra (lagoa artificial), localizada nas imediações 

da “Ovo do Santo, Lda.”. 

 

No PGRH não são enunciadas pressões biológicas sobre as massas de água na RH10. 

 

Da conjugação das pressões significativas inventariadas com a avaliação do estado das massas de água 

superficiais na RH10, o PGRH conclui que o impacte das referidas pressões sobre o estado das massas 

de água terá, em geral, fraca magnitude e reduzido significado, com algumas exceções, das quais se 

destacam no âmbito do presente estudo: 

“Ovo do Santo, Lda. 

Figura 4.8 - Pressões qualitativas com origem pontual com descargas nas massas de água de superfície da 

Ilha da Madeira 
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- Pressões sobre a qualidade (por parte dos efluentes agropecuários e industriais) e hidromorfologia 

(pela densidade de pontes da Ribeira de Santa Cruz). 

 

Paralelamente à análise das disposições do PGRH, foi realizada a análise visual da Ribeira da Serra 

D’Água, no troço confinante com a exploração “Ovo do Santo, Lda.”, a montante desta e a jusante, a 

fim de se verificar a existência de indícios de poluição orgânica, nomeadamente de origem pecuária. 

No âmbito desta análise, não foram detetados quaisquer indícios de poluição no referido curso de água.  

Figura 4.9 - Pressões qualitativas com origem difusa e pontual com descarga nas massas de água de 

superfície 

Figura 4.10 - Troço da Ribeira confinante com a “Ovo do Santo, Lda.” 
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Foram ainda solicitados à Direção Regional do Ordenamento e Território e Ambiente (DROTA) 

dados da monitorização da qualidade das águas superficiais da Região Autónoma da Madeira, referentes 

à Ribeira de Santa Cruz (Anexo IV), verificando-se o cumprimento da generalidade dos valores limite 

definidos. 

De salientar ainda que no Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Arquipélago da Madeira não é 

assinalada a existência de massas de água superficiais que constituam zonas protegidas por normativo 

próprio para a captação de água destinada ao consumo humano, pelo que neste âmbito não se colocam 

quaisquer restrições. 

 

Recursos Hídricos Subterrâneos 

De acordo o PGRH10, existem na Madeira três grandes unidades hidrogeológicas: a do Maciço Central, 

a do Caniçal e a do Paúl da Serra (Figura 4.11).  O projeto em análise insere-se na unidade 

hidrogeológica do Maciço Central. 

 

O Maciço Central, como o próprio nome indica, situa-se na região central da Ilha, onde se encontram 

os pontos mais altos e, de acordo com esquema hidrogeológico conceptual da Ilha da Madeira 

Figura 4.11 - Massas de Água Subterrâneas da Ilha da Madeira 

“Ovo do Santo, Lda.” 
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apresentado por Nascimento (1990), constitui um dos principais pontos de recarga de aquíferos da 

Região, fruto da elevada pluviosidade que ocorre nessas zonas, da topografia favorável à retenção da 

água da chuva e da permeabilidade dos solos, além da existência de nevoeiros persistentes em 

associação com um coberto vegetal que propicia a ocorrência do fenómeno de precipitação oculta, 

entendida como a capacidade que a vegetação tem de, por um processo de impacto ou colisão, fazer 

precipitar as minúsculas gotículas de água existentes no nevoeiro e que na sua ausência 

permaneceriam em suspensão na atmosfera. Uma vez precipitada, a água pode-se infiltrar nos solos e 

alimentar os aquíferos.  

Entre as principais zonas favoráveis à infiltração existentes no Maciço Central, destaca-se no âmbito 

do presente estudo o Santo da Serra - nesta zona desenvolve-se uma caldeira vulcânica de subsidência 

que, associada aos filões sub-horizontais a Sul e a Este, favorecem a percolação vertical. De acordo com 

Duarte (1995) esta área será responsável pela alimentação da Galeria das Fontes Vermelhas e dos 

furos da Ribeira de Santa Cruz e de Machico. 

No que concerne ao projeto em análise, este 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” (Figura 4.12). 

 

Tabela 4.3 - Classificação dos aquíferos 

 

De acordo com o Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Arquipélago da Madeira (PGRH), na 

proximidade da zona de implantação do projeto encontram-se alguns furos (Figura 4.13). 

Classe 1 

Caracterização do aquífero Áreas favoráveis a infiltração 

Grau de permeabilidade Geralmente elevada 
  

Classe 3 

Caracterização do aquífero 
Aquíferos de moderada a elevada produtividade, com 

reservas somente locais 

Grau de permeabilidade Média a fraca 

Figura 4.12 – Áreas favoráveis à infiltração na ilha da 

Madeira 
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Neste âmbito, é pertinente analisar o enquadramento do projeto relativamente às zonas protegidas 

consignadas pela DQA. 

No contexto da DQA e da Lei da Água, constituem zonas protegidas as “zonas designadas por 

normativo próprio para a captação de águas para consumo humano”, as “zonas designadas para a 

proteção de habitats ou de espécies em que a manutenção ou a melhoria do estado da água seja um 

dos fatores importantes para a proteção, incluindo os sítios relevantes da Rede Natura 2000 e outras 

áreas importantes para a conservação”, as “massas de água designadas como águas de recreio, 

incluindo as zonas designadas como águas balneares” e “as zonas de infiltração máxima”. 

Um modo de assegurar a proteção destas zonas, consiste na criação de perímetros de proteção das 

captações, através do estabelecimento de restrições de utilidade ao uso e transformação do solo na 

vizinhança das captações, em função das características geológicas das formações que armazenam as 

águas subterrâneas exploradas e dos caudais extraídos. Nos termos do Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 

de setembro, foram já realizados os estudos hidrogeológicos necessários à delimitação dos perímetros 

de proteção das captações de abastecimento público, contudo, no PGRH é mencionado que estes ainda 

carecem de aprovação na RAM. 

 

No que diz respeito às potenciais pressões sobre as massas de água subterrâneas inventariadas no 

PGRH, são destacadas como principais condicionantes ao cumprimento dos parâmetros definidos na 

“Ovo do Santo, Lda.”, 

Lda. 

Figura 4.13 - Captações de água subterrânea para consumo humano na RH10 
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Lei da Água / Diretiva Quadro da Água, as extrações de água subterrânea e a intrusão salina por 

avanço da interface água doce/água marinha, destacando-se as massas de água do Maciço Central.  

A monitorização da massa de água subterrânea intitulada Maciço Central indica a presença de frações 

de água marinha em três furos, um deles na Ribeira de Santa Cruz, numa captação localizada a menos 

de 1 km da costa (PGRH, 2014).  

De acordo com o PGRH, as pressões de origem pontual apesar de existentes são, em geral, pouco 

significativas para as massas de água subterrâneas na Ilha da Madeira, assim como as pressões de 

origem difusa. 

 

Disponibilidades Hídricas 

Na Ilha da Madeira os recursos hídricos subterrâneos constituem uma fonte importante de 

abastecimento de água, satisfazendo parte das necessidades de consumo da população.  

Os estudos relativos ao balanço hídrico da Região sugerem valores de precipitação média anual em 

torno dos 1600 mm e de evapotranspiração potencial média anual na ordem dos 1100 mm que dão 

origem a uma evapotranspiração real média anual da ordem de 500 a 600 mm. Resulta, então, um 

excesso hídrico da ordem de 1000 mm que fica disponível para escoamento superficial (550 mm) e para 

infiltração (450 mm) (França, et al., 2016).  

Figura 4.14 - Carta de Pressões sobre as Águas Subterrâneas 
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O escoamento superficial e parte da infiltração alimentam as ribeiras com um caudal estimado de 580 

hm3/ano. A restante água contribui para a recarga do aquífero de base e dos aquíferos suspensos (cerca 

de 300 hm3/ano) e aflora à superfície em nascentes ou é parcialmente captada em galerias horizontais 

ou em furos realizados nos leitos das ribeiras.  

Em anos secos, as disponibilidades de água superficiais e subterrâneas, em situação pristina, baixam 

para valores abaixo de 300 hm3/ano, existindo registos de anos excecionalmente secos (e.g. 2011/12) 

em que a disponibilidade de água foi inferior a 100 hm3/ano (Procesl, 2002; Santos e Aguiar, 2005 e 

Nemus, 2013). 

 

As necessidades médias de água da Ilha da Madeira atingem 100 hm3/ano se se excluírem as 

necessidades para produção de energia, conforme consta no Quadro 4.1. No caso de se incluírem as 

necessidades de água para produção de energia, as necessidades estimadas são de 200 hm3/ano. 

 
Quadro 4.1 - Estimativas das necessidades de água do Arquipélago da Madeira por tipologia de uso 

Uso Caudais (hm3/ano) 

Agricultura e pecuária 42.06 

Indústria 1.49 

Servida por sistemas dedicados 0.53 

Servida por sistemas urbanos 0.95 

Sector doméstico/residencial 37.09 

Servida por sistemas urbanos 37.09 

Turismo 3.62 

Servida por sistemas urbanos 2.41 

Campos de golfe 1.21 

Outros usos urbanos 15 

“Livre serviço” 0.29 

TOTAL 99.55 
Fonte: PROCESL, 2002; NEMUS, 2013 

 

A comparação do valor das necessidades com as disponibilidades potenciais de água revela a existência 

de algum stress hídrico, uma vez que nem todo o potencial pode ser explorado, e porque a variabilidade 

inter-anual e sazonal das disponibilidades de água, em conjunto com a variabilidade sazonal das 

necessidades de água, pode dificultar a satisfação plena das necessidades, nomeadamente nos meses 

de Verão nos anos mais secos.  

Os sistemas de abastecimento público urbano são responsáveis por satisfazer cerca de 55 hm3/ano do 

sector doméstico residencial (mais de 260 mil habitantes residentes), do sector do turismo (16 mil 

habitantes equivalentes), da indústria e de outros usos. Uma percentagem muito significativa destes 

volumes diz respeito a necessidades da vertente sul-este (52,13 hm3/ano), que inclui os concelhos de 

Câmara Lobos, Funchal, Santa Cruz e Machico. 

A origem da água dos sistemas de abastecimento urbanos reparte-se por origens superficiais (28,65 

hm3/ano), origens subterrâneas (25,99 hm3/ano) e água do mar dessalinizada (0,82 hm3/ano), 

correspondendo este último valor à produção da estação de dessalinização da ilha do Porto Santo 

(França, et al., 2016). 
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A atividade agropecuária é responsável pela utilização de 42 hm3/ano, correspondendo essencialmente 

às necessidades de rega. A superfície agrícola utilizada do Arquipélago da Madeira é da ordem dos 

5500 ha, estimando-se que mais de 4000 ha sejam regados. Esta superfície distribui-se por terras 

aráveis (2242 ha), que incluem as culturas temporárias (2173 ha), culturas permanentes (2482 ha), 

prados e pastagens (521 ha) e hortas familiares (183 ha). 

As necessidades de água para rega (42 hm3/ano) repartem-se pela vertente norte (11,52 hm3/ano), pela 

vertente sul-oeste (15,96 hm3/ano), pela vertente sul-este (14,41 hm3/ano) e pelo Porto Santo (0,17 

hm3/ano). Estas necessidades são satisfeitas predominantemente com água de origem subterrânea, 

através de levadas, sendo limitado o recurso a lagoas de água superficial, a água dessalinizada ou ao 

efluente reutilizado (Nemus, 2013). 

As necessidades médias anuais de água para a indústria ascendem a 1,49 hm3, volume que é satisfeito 

pelo sistema de abastecimento público urbano (0,93 hm³/ano) e por sistemas dedicados (0,52 hm³/ano), 

como são os que ocorrem nas zonas industriais do Caniçal, Porto Novo (Santa Cruz), Zona Oeste 

(Câmara de Lobos) e do Santo da Serra, na Estação de Tratamento de Resíduos da Meia Serra (Santa 

Cruz) e nos portos e aeroporto. 

As necessidades de água para o setor do turismo correspondem ao consumo pelos turistas que dormem 

em unidades hoteleiras (5 625 mil dormidas em 2011), ao consumo pela população flutuante não 

residente em 19 400 alojamentos de uso sazonal, e ainda às necessidades de rega dos três campos de 

golfe. Uma percentagem significativa das necessidades de água da população turística e sazonal 

concentra-se nos concelhos do Funchal (10700 hab.eq.), Santa Cruz (2300 hab.eq), Porto Santo (800 

hab.eq) e Calheta (613 hab.eq). 

O volume de água destinado a outros usos inclui essencialmente o comércio e os serviços. O volume de 

água designado por “serviço livre” corresponde às necessidades de água da população servida por 

sistemas de natureza precária, e que não é atendida pelo sistema de abastecimento urbano, 

fundamentalmente dos concelhos de Câmara Lobos, Machico, São Vicente e Ribeira Brava. 

As 10 centrais hidroelétricas existentes na ilha da Madeira dispõem no seu conjunto de 50 MW de 

potência instalada e consomem cerca de 93 hm³/ano (NEMUS, 2013). Existem ainda três centrais 

termoelétricas e seis parques eólicos com limitadas necessidades de água. A água captada e aduzida 

às centrais hidroelétricas é, em grande parte, utilizada para outros fins após a passagem pelas 

turbinas. A maioria dos sistemas existentes aproveita a diferença entre a cota de captação, próxima 

de 1000 m, e as cotas das zonas agrícolas e dos aglomerados populacionais, abaixo dos 600 m, para 

produzir energia antes de proceder ao fornecimento para consumo. Existem também dois sistemas com 

centrais em série, sendo que nesse caso a água é duplamente utilizada para produzir energia. 
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Qualidade das Massas de Água 

A avaliação do estado global das massas de água superficiais resulta da combinação do 

estado/potencial ecológico, do estado químico e da avaliação complementar das zonas protegidas. Na 

Ilha da Madeira, as águas superficiais possuem, em geral, boa qualidade e caraterísticas estáveis.  

Na zona de implantação do projeto, de acordo com o PGRH (Figura 4.15), as massas de água 

superficiais (rios-estado final) são classificadas com o estado global “medíocre”, a sub-bacia 

hidrográfica possui a classificação “boa” e as águas costeiras classificação “excelente”.  

No que concerne às águas subterrâneas, a avaliação do seu estado global resulta da combinação da 

avaliação do estado quantitativo e do estado químico. Atendendo à Figura 4.16 conclui-se que as 

massas de água subterrâneas apresentam boa qualidade no Concelho de Santa Cruz, à semelhança do 

que ocorre na totalidade da Ilha. 
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Figura 4.15 - Classificação do estado global das massas de água superficiais 

“Ovo do Santo, Lda.” 

Figura 4.16 - Classificação do estado global das massas de água subterrâneas 
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Riscos Hidrogeomorfológicos  

Cheias e Aluviões 

Devido ao contexto orográfico e climático, a Ilha da Madeira possui propensão natural para a 

ocorrência de cheias rápidas (nas quais se incluem as “aluviões”).  

As bacias hidrográficas pequenas e com declives acentuados originam tempos de concentração 

reduzidos, a que se juntam precipitações com elevada intensidade que originam elevados caudais de 

ponta. Esta situação é agravada pelo colapso acidental de grandes condutas adutoras e pela obstrução 

dos canais de transporte de água, bem como pela deficiente desobstrução e limpeza dos leitos. 

O concelho de Santa Cruz constitui uma zona crítica para a ocorrência de cheias. Os dados 

bibliográficos indicam a ocorrência periódica destes fenómenos, com registo de perda de vidas humanas 

e avultados danos materiais. Na Tabela 4.4 encontram-se os registos históricos das principais aluviões 

no Concelho de Santa Cruz. 

 
Tabela 4.4 - Registos históricos das principais aluviões no concelho de Santa Cruz 

Data Zona Consequências 

9 de outubro de 1803 Costa sul da Ilha Cerca de 1000 mortes; Funchal, Santa Cruz e Machico 

destruídos; muitas perdas no comércio do Funchal e perdas 

de muitos terrenos agrícolas. 

27 de setembro de 1989 Funchal, Santa 

Cruz e Machico 

Inundações. 

3 de novembro de 1956 Machico e Santa 

Cruz 

6 mortes; destruição de terrenos de cultivo, estradas, pontes 

e casas; morte de gado. 

18 de novembro de 1724 Machico, Santa 

Cruz e Funchal 

26 mortes; vila de Machico destruída; Santa Cruz e Funchal 

parcialmente destruídos. 

 

No que concerne especificamente à Freguesia de Santo António da Serra, entre 1803 e 2010, a 

bibliografia indica a ocorrência de 6 a 10 fenómenos de cheias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.17 - Ocorrências de cheias registadas por freguesia (1803–2010) 
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Movimentos de Massa em Vertentes 

A Ilha da Madeira possui uma propensão natural para a ocorrência de movimentos de massa em 

vertentes. 

De acordo com a terminologia proposta pela UNESCO (WPWLI, 1993), os movimentos de vertente que 

afetam o território madeirense, dividem-se em quatro tipologias: 

− Desabamentos - bastante comuns em toda a ilha; ocorrem com mais expressão nas 

arribas costeiras (na terminologia regional são intituladas de “quebradas”), e ao 

longo de vales encaixados; 

− Tombamentos - associados a áreas de escoadas vulcânicas com disjunção prismática 

bem desenvolvida (com particular expressão no Paúl da Serra); 

− Deslizamentos - ocorrem ao longo dos vales e na faixa costeira; 

− Escoadas – ocorrem, sobretudo, devido a períodos de precipitação intensa. 

Os movimentos de massa assumem importância a dois níveis: por um lado, pelos danos que podem 

provocar no local onde ocorrem; por outro, pelo contributo fundamental que têm na produção de 

material sólido, de diversas dimensões, que chega aos fundos dos vales e alimentam os caudais durante 

os períodos de precipitações intensas. Neste último nível, as escoadas constituem em grande parte a 

componente sólida dos eventos de escoamento extraordinário designados “aluviões”, e considerados no 

contexto das cheias no ponto anterior.  

Na Freguesia de Santo António da Serra os movimentos de vertente são pouco frequentes (Figura 

4.18), provavelmente devido às características das formações superficiais, ao declive pouco acentuado 

e à natureza do coberto vegetal/uso do solo naquela região. 

 

 

Figura 4.18 - Ocorrências de movimentos de vertente registadas por freguesia (1856–2010) 
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  FLORA E VEGETAÇÃO 

4.5.1 Metodologia 

A caracterização da flora e vegetação foi efetuada para a totalidade da área da Exploração, bem como 

para a zona envolvente. 

A metodologia utilizada compreendeu a realização de levantamentos de campo para a identificação 

das espécies in situ, consulta bibliográfica e análise de elementos cartográficos, culminando com a 

listagem das espécies existentes. 

Salienta-se que a zona em estudo não abrange qualquer área protegida ou sítio da Rede Natura 2000.  

 

4.5.2 Caracterização da Situação de Referência 

A ilha da Madeira está enquadrada numa região fitogeográfica denominada Macaronésia, que engloba, 

para além das restantes ilhas da Região Autónoma da Madeira, os arquipélagos dos Açores, das 

Canárias, de Cabo Verde e ainda uma pequena área da costa noroeste de África. Esta região 

fitoclimática é rica em endemismos.  

Na Madeira, a existência de comunidades específicas de plantas está fortemente correlacionada com 

as condições climáticas originadas pelos gradientes de altitude, bem como com a própria geomorfologia 

da ilha. 

A vegetação natural da Madeira pode ser dividida em quatro andares fitoclimáticos (Formação 

Xerófila, Floresta de Transição, Laurissilva e Vegetação de Altitude), distribuídos do modo exposto na 

Figura 4.19.  

 

 

Figura 4.19 - Andares Fitoclimáticos 

 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi6-q2S5sHjAhUcA2MBHY__BMUQjRx6BAgBEAU&url=http://madeira-gentes-lugares.blogspot.com/2007/05/laurissilva-floresta-da-madeira.html&psig=AOvVaw2K7IZa24CaPRQya3g8ZSHI&ust=1563653685807284
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De acordo com a Figura 4.19, a área de implantação do Projeto insere-se no limiar de transição entre 

a “Laurissilva” e a “Floresta de Transição”. 

A Laurissilva corresponde ao 3º andar fitoclimático, está inserida entre os 600 e os 1350 m de altitude, 

e corresponde a uma área onde a humidade relativa é elevada (superior a 85%), possui o maior valor 

de precipitação (mínimo 1700 mm/ano) e frequência de nevoeiros. Apresenta uma grande diversidade 

florística. Como espécies características destacam-se a Orquídea da Serra (Dactylorhiza foliosa); Os 

Gerânios (Geranium maderense e Geranium palmatum); a Estreleira (Argyranthemum pinnatifidium) 

e a Godiera da Madeira (Goodyera macrophyla Lowe); Loureiro (Laurus novocanariensis); Vinhático 

(Persea indica); Til (Ocotea foetens); Folhado (Clethra arbórea); entre outras. A Laurissilva 

desempenha um importante papel no estabelecimento do equilíbrio ecológico insular, sendo o principal 

suporte da fauna e flora endémicas, assumindo-se como elemento fundamental na formação e fixação 

de solos. Esta floresta é também conhecida como “produtora de água”, atendendo ao seu efeito nas 

precipitações verticais, assim como através de fenómenos locais de captação de nevoeiros, designados 

de precipitação horizontal ou oculta. 

A Floresta de Transição insere-se no 2º andar fitoclimático. Localiza-se, aproximadamente, entre os 

300 e 600 m de altitude e caracteriza-se pelo clima fresco e húmido. Neste andar fitoclimatico 

prosperam espécies de Laurissilva misturadas com as do litoral (Laurissilva do Barbusano). Aqui é 

predominante o barbusano (Apllonias Barbujana), a faia-das-ilhas (Myrica Faya), o azevinho (Ilex 

canariensis), o marmulano (Sideroxylon marmulano), a urze-das-vassouras (Erica Platycodon ssp. 

madeirinicola) e o seixeiro (Salix canariensis). 

No que concerne especificamente à área de implantação do projeto e à sua envolvente imediata, é 

possível encontrar zonas arborizadas, em alguns casos com árvores de grande porte, espécies de 

pequeno porte e zonas já desmatadas.  

As espécies arbóreas e arbustivas são essencialmente acácias (Acacia mearnsii), cedros (Cupressus 

macrocarpa, Chamaecyparis lawsoniana e Thujopsis dolabrata) e eucaliptos (Eucalyptus globulus), 

sendo ainda possível encontrar pinheiros (Pinus pinaster), loureiros (Laurus novocanariensis) e faias 

(Myrica faya). 

Junto ao troço da Ribeira de Santa Cruz confinante com a exploração, além das espécies supracitadas, 

é possível encontrar fetos arbóreos (Cyathea medullaris). 

Nas áreas anexas às edificações existentes é possível encontrar cameleiras (Camellia japonica), bem 

como outras espécies ornamentais, designadamente hortências (Hydrangea macrophylla), fetos 

arbóreos (Cyathea medullaris), feijoa (Acca sellowiana), azevinho (Ilex canariensis) e alecrim 

(Rosmarinus officinalis). 

Espécies com características invasoras e/ou infestantes são comuns na exploração, exemplos disto são 

a Reseda-Brava (Reseda media), Saramago (Raphanus raphanistrum), Carqueja (Ulex europaeus spp. 

europaeus), Giesta (Cytisus scoparius), Trevo (Trifolium repens e trifolium pratense), Labaças (Rumex 

spp.), Língua-de-vaca (Plantago lanceolata), Capuchinhas (Tropaeolum majus), Serralhas (Sonchus 
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oleraceus), Jarros (Zantedeschia aethiopica), Malvas (Malva negletta), Moleirinha (Fumaria 

officinalis), Dente de Leão (Taraxacum officinale), Junça (Cyperus esculentus), Cabelo de Cão (Poa 

annua), Ervilhaca (Vicia spp.), Erva-azeda (Oxalis spp.) e a Erva-da-fortuna (Trandescantia 

fluminensis). 

É ainda comum a Abundância (Ageratina adehophora), os Amores-de-burro (Bidens pilosa), Fedigozes 

(Bituminaria bituminosa), Hortelã de leite (Mentha spicata), Morangueiros (Fragaria vesca), Orégãos 

(Origanum vulgare), Tomate Barrela (Physalis peruviana), Maracujá-banana (Passiflora mollissima), 

Rícino (Ricinus communis), Erva Moura (Solanum nigrum), Azevém (Lolium multiflorum e Lolium 

perenne), Silvado (Rubus ulmifolius), Feiteira (Pteridium aquilinum), Cogumelos (Armillaria spp.), 

Malmequer-dos-campos (Calendula arvensis) e Serradela (Ornithopus perpusillus). 

Salienta-se que na zona especifica da implantação do novo pavilhão de produção se encontra apenas 

vegetação herbácea, sem estatuto de proteção associado (Figura 4.20). 

 

 

Figura 4.20 - Zona onde se pretende implantar o novo pavilhão de produção (sistema de produção no solo) 

 

No Anexo V, encontram-se elencadas as espécies identificadas na área da Exploração “Ovo do Santo, 

Lda.”. Algumas espécies vegetais existentes na zona de implantação do projeto são endémicas, 

existindo ainda espécies indígenas e exóticas ou introduzidas. Todas as espécies endémicas, assim 

como as espécies indígenas existentes no local são espécies relativamente comuns na Região. Neste 

âmbito contabilizou-se a existência de 92 espécies, das quais 46 são autóctones, 44 exóticas e 2 

endémicas da Madeira. 

 

http://www.lemiepiante.it/enciclopedia-2375/malvaceae/malva-negletta/malva-neglecta-wallr..html
https://en.wikipedia.org/wiki/Fumaria_officinalis
https://en.wikipedia.org/wiki/Fumaria_officinalis
https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiOoK381qrgAhUR0xoKHcSFCpUQjhx6BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Fpt.wikipedia.org%2Fwiki%2FCyperus_esculentus&psig=AOvVaw2c9XG11rDsqFNAN0unhV1k&ust=1549665220167576
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Figura 4.21 - Panorama geral da Flora existente na "Ovo do Santo, Lda." 
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 FAUNA 

4.6.1 Metodologia 

A caracterização da fauna existente na zona de implantação da “Ovo do Santo, Lda.” e na zona 

envolvente teve por base o estudo dos seguintes aspetos: 

− Composição específica da fauna e valor para a conservação das espécies a nível regional, 

nacional e comunitário; e  

− Sensibilidade à perturbação. 

A metodologia utilizada envolveu a realização de visitas de campo e a consulta de bibliografia acerca 

das espécies existentes e/ou potencialmente presentes na área de incidência do Projeto. Durante o 

trabalho de campo, foram utilizadas técnicas de observação direta, mas também as vocalizações (no 

caso das aves) e a prospeção de vestígios no terreno, como pegadas, dejetos, tocas, cadáveres, mechas 

de pelo, penas, etc. 

No estudo encontra-se patente a listagem de espécies observadas e aquelas que, não tendo sido 

avistadas durante o trabalho de campo, têm grande probabilidade de frequentar o local. 

 

4.6.2 Caracterização da Situação de Referência 

As espécies faunísticas existentes no local de implantação do projeto encontram-se patentes no Anexo 

VI. 

De entre os invertebrados observados, os insetos foram os que ocorreram com maior frequência e em 

maior número, especialmente as abelhas (Apis melífera) e borboletas associadas às flores. Embora se 

tenha confirmado a presença de apenas 4 espécies de borboletas (Colias crócea, Parage aegeria aegeria, 

Pieris rapae e Vanessa vulcania), é possível que ocorram no local outras espécies, como por exemplo a 

acobreada da madeira (Lycaena phlaeoides), a azulinha da Madeira (Lampides boeticus) e o almirante 

vermelho europeu (Vanessa atalanta), já que dentro da área de estudo existem plantas de que se 

alimentam as suas larvas. 

Situação idêntica à descrita para os insetos ocorre com as espécies de coleópteros (escaravelhos) que 

são citados na bibliografia como existentes em Santo António da Serra ou em habitats com 

características semelhantes e que embora não se tenha confirmado a sua presença durante as ações 

de observação levadas a cabo, existe grande probabilidade de ocorrerem no local. 

Das espécies de invertebrados observadas ou possivelmente existentes, nenhuma se encontra em 

perigo ou fortemente ameaçada. 

No que concerne à avifauna, das espécies observadas, salienta-se o bis-bis (Regulus ignicapillus 

madeirensis), as lavandeiras (Motacilla cinerea schmitzi) e as mantas (Buteo buteo harterti). Contudo, 

poderão existir outras aves na área de estudo, nomeadamente aquelas cuja existência é registada nas 
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zonas envolventes com habitats semelhantes, designadamente francelhos (Falco tinnunculus 

canariensis) e a coruja (Tyto alba schmitzi). 

Relativamente à avifauna importa sublinhar o facto de algumas espécies estarem protegidas no 

Arquipélago da Madeira pela aplicação de legislação, designadamente:  

−  Convenção de Berna – Tem por objetivo a conservação da vida selvagem e dos seus habitats 

naturais na Europa, com particular destaque para as espécies de fauna e flora ameaçadas ou 

vulneráveis, incluindo as migratórias. O disposto nesta Convenção está transcrito para o 

Direito Português através do Decreto-Lei n.º 316/89, de 22 de setembro, alterado pelo Decreto-

Lei n.º 196/90, de 18 de junho.  

− Diretiva 79/409/CEE – Também conhecida como “Diretiva Aves”, tem como objetivo proteger a 

avifauna selvagem da Comunidade Europeia e está transposta para o Direito Português 

através do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril.  

− Diretiva 92/43/CEE – Diretiva comunitária conhecida como “Diretiva Habitats”, tem como 

objetivo promover a manutenção da biodiversidade, tendo em conta as suas implicações sociais 

e económicas, através da proteção e conservação de habitats e espécies selvagens da fauna e 

flora, presentes nos países da Comunidade Europeia. Está transcrita para o Direito Português 

através do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril.  

Neste âmbito salienta-se que embora algumas das espécies avistadas ou com possibilidade de 

existência no local de implantação do projeto pertençam a espécies ou subespécies endémicas da 

macaronésia ou do Arquipélago da Madeira e estejam abrangidas por estatutos legais de proteção, 

nomeadamente o Anexo II da Diretiva Aves e Anexos II e III da Convenção de Berna, nenhuma delas 

se encontra fortemente ameaçada. 

 

Não se registou a observação de anfíbios, répteis ou mamíferos, designadamente ratos (Rattus 

norvegicus, Rattus rattus e Mus musculus), coelhos (Oryctulagus cuniculus), morcegos (Nyctalus leisleri 

ssp. Verrucosus, Plecotus austriacus e Pipistrellus maderensis), rãs (Rana perezi) aquando das visitas 

à exploração, sendo, contudo, muito provável que estas ocorram no local. 

Da fauna supracitada, merecem particular destaque os morcegos, uma vez que as três espécies de 

morcegos existentes na Madeira estão protegidas, a nível europeu pela Convenção de Berna (Anexo II 

e III) e Diretiva Aves/Habitats B-IV, e a nível internacional pela Convenção de Bona (Anexo II). 

 

  ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

4.7.1 Metodologia 

Ao nível do Ordenamento do Território, a análise realizada teve por base os instrumentos de gestão 

territorial em vigor. 
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4.7.2 Planos de Âmbito Municipal 

O PDM de Santa Cruz promove a organização do espaço municipal, estabelecendo classes de espaço e 

categorias de utilização. 

De acordo com o Plano Diretor Municipal de Santa Cruz, aprovado pela Resolução n.º 3/2004/M, de 4 

de junho, publicada em Diário da República, II série, n.º 131, de 4 de junho de 2004 (correspondente à 

Resolução n.º 607/2004, tomada em Conselho do Governo Regional em 29 de abril), a zona alvo de 

estudo insere-se numa mancha classificada como “Espaços Agroflorestais”, enquadrando-se nas 

subclasses “Espaços Agrícolas”, “Espaços Residenciais em Meio Rural” e “Espaços Florestais – Floresta 

Exótica” (Desenho 2 e Figura 4.22). O novo pavilhão de produção inserir-se-á em “Espaço Agrícola”. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com o Artigo n.º 29 do PDM de Santa Cruz, os “Espaços agroflorestais” “constituem espaços 

florestais as áreas onde predomina a floresta, e aquelas que se encontrando livres interessa fomentar 

a sua florestação e ainda os solos com características adequadas à silvicultura, sendo a sua 

manutenção essencial à defesa dos solos contra os riscos de erosão e à preservação do regime 

hidrológico do território”. Em função da tipologia percentual de ocupação existente, os espaços 

agroflorestais foram subdivididos em diversas subclasses de espaço, entre as quais se destacam 

aquelas em que a Exploração se enquadra:  “Espaços Agrícolas”, “Espaços Residenciais em Meio Rural” 

e “Espaços Florestais (floresta exótica)”. 

 

De acordo com o Regulamento do PDM: 

Espaços agrícolas - “são zonas onde os solos são dotados de boas características físicas e químicas para 

as práticas agrícolas e incluem os espaços agricultados, actualmente aqueles em que a prática ou uso 

agrícola foram abandonados”. 

Figura 4.22 - Exceto da Planta de Ordenamento do PDM de Santa Cruz 



 

 84 

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

VOLUME I - RELATÓRIO SÍNTESE 

MACJ - Investimentos & Consultoria, Lda. 

Espaços residenciais em meio rural - “as zonas residenciais em meio rural apresentam características 

mistas dos meios urbano e rural, sendo localizadas em áreas de densificação do povoamento periurbano 

dispostas normalmente em alinhamentos ao longo do sistema viário, e caracterizam-se basicamente 

pela ocorrência das seguintes condições: 

a) Densidade igual ou superior a 10 hab/ha; 

b) Possuírem bons acessos através da rede viária existente”. 

Espaços florestais — “o seu zonamento reporta-se à base de dados do uso dos solos na Região, tendo 

sido considerados valores da ocupação actual iguais ou superiores a 50% para a identificação das 

respectivas manchas, e excluídos os perímetros inferiores a 500 m2.” No concelho de Santa Cruz foram 

identificadas as seguintes subclasses de ocupação florestal: Floresta exótica, Outros tipos de floresta 

natural; Laurissilva; Floresta mista; e Matos.” 

 

No PDMSC encontram-se definidas as normas de uso dos espaços agroflorestais, designadamente: 

 

“Artigo 49.º  

Normas gerais  

Nos espaços agro-florestais, a fixação das populações e a sua dignificação devem, sempre que possível, 

ser apoiadas mediante incentivos ao aproveitamento agrícola ou florestal mais adequado à protecção 

e recuperação dos solos, sendo proibidos usos que destruam as suas potencialidades. 

(…) 

Artigo 50.º  

Espaços florestais  

1 — O uso do solo nos espaços florestais está condicionado ao cumprimento do seguinte: 

(…) 

1.2 — Floresta exótica e floresta mista - estes espaços comportam actividades várias na área da 

agricultura e da silvicultura, podendo comportar equipamentos estruturantes, cumpridos que sejam 

os parâmetros de edificabilidade previstos para as diferentes actividades, e com suporte em estudos 

ambientalmente sustentáveis. 

(…) 

Artigo 51.º  

Espaços agrícolas  

1 — São zonas onde os solos apresentam potencialidades produtivas, devendo nelas ser privilegiada a 

agricultura, com interdição ou forte restrição a usos não agrícolas.  

2 — A edificabilidade nos espaços agrícolas, fica sujeita ao previsto no artigo 54º. 

(…) 

 
Artigo 52.º  

Espaços residenciais em meio rural  

Nestes espaços, para garantir uma urbanização limitada de forma a não agravar as carências de 

equipamentos e a manter algumas características do meio rural, apenas se admitem construções em 
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prédios confinantes com acesso público com pelo menos 4 m de dimensão, e sujeitas aos seguintes 

condicionamentos:  

1 — Normas de aplicação comum:  

1.1 — Interdição de operações de loteamento urbano, sendo, no entanto, possíveis operações de 

destaque se as parcelas resultantes confinarem ambas com o arruamento/estrada públicos e desde que 

não resultem parcelas com área inferior a 400 m2;  

1.2 — É permitido o parcelamento rural, desde que suportado em infra-estruturas de acesso público 

existentes, em parcelas com área mínima de 2 500 m2;  

1.3 — Salvaguarda das características panorâmicas das vias.  

1.4 —Área bruta máxima de construção emergente por unidade edificada de 300 m2 e altura máxima 

de 10 m;  

1.5 — Os muros de vedação terão uma altura máxima de 1.5 m;  

1.6 — Opção por linguagem arquitectónica de carácter local, com cobertura tradicional de quatro águas 

em telha;  

1.7 — Afastamentos da construção aos limites laterais e tardoz do prédio rústico ou parcela, iguais ou 

superiores a metade da altura da fachada respectiva, e nunca inferior a 3 m;  

1.8 — Afastamentos da construção à E. R. e C. M., aplicar-se-á a legislação em vigor em razão da 

matéria.  

2 - Em usos de habitação:  

2.1 — Edificação de habitações isoladas, unifamiliares ou geminadas;  

2.2 — Criação de um estacionamento por fogo no interior da parcela ou prédio rústico;  

2.3 — Afastamento da construção á estrutura de acesso em caminhos ou estradas municipais, 7 m ao 

eixo do acesso, e obrigatoriedade de cedência de faixa para alargamento do caminho de serventia, caso 

o mesmo não tenha dimensões regulamentares, assim como para criação de passeio em toda a frente 

de prédio rústico ou parcela, com pelo menos 1.2 m e nivelado com o acesso;  

2.4 — Percentagem de impermeabilização máxima do prédio ou parcela - 50%;  

3 - Em usos de comércio local, instalações de actividades artesanais ou de espaços de valorização dos 

produtos locais:  

3.1 — Criação de pelo menos 10 lugares de parqueamento público exteriores e com ligação directa com 

a estrutura de acesso pública, dois privados, e impermeabilização do solo não superior a 60%;  

3.2 — Afastamento da construção á estrutura de acesso em caminhos ou estradas municipais, 10m ao 

eixo do acesso, e obrigatoriedade de cedência de faixa para alargamento do caminho de serventia, caso 

o mesmo não tenha dimensões regulamentares, assim como para criação de passeio em toda a frente 

de prédio rústico ou parcela, com pelo menos 1.2 m e nivelado com o acesso;  
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4 — Instalações de turismo rural, no aproveitamento por recuperação de edificações existentes e nos 

termos definidos no POT.  

5 — É sempre permitida a instalação de áreas de recreio, essencialmente reservadas ao uso da 

população local, e a execução de instalações ligadas à manutenção e criação de serviços públicos, de 

utilidade pública ou interesse social. 

(…) 

Artigo 54.º 

Espaços de habitação dispersa 

1 — Nas áreas onde existe habitação dispersa, só poderão ser licenciadas novas edificações nas 

seguintes condições:  

1.1 — Para resolver problemas habitacionais de 1ª habitação permanente, sem alternativa viável, 

devidamente comprovada, cumulativamente com as seguintes normas:  

a) Não se localizarem em espaços naturais ou florestais condicionados;  

b) ABC máxima 150 m
2 
e altura máxima de edificação 7.0 m;  

c) O prédio rústico confrontar directamente com via pública pavimentada, com pelo menos 5 m de 

largura;  

d) Área impermeabilizada da parcela não superior a 30%.  

1.2 — Habitação própria com altura máxima de 7 m e ABC não superior a 200 m
2
, em prédio rústico 

confinante com acesso público, e ligada a projecto de exploração agrícola ou silvícola devidamente 

aprovado para área sobrante de terreno, que não poderá ser inferior à parcela agrícola em vigor na 

Região.  

2 — Poderão ser remodeladas as edificações existentes degradadas, para fins de habitação, turísticos 

e restauração, desde que não se aumente a área de construção existente, e sejam cumpridos os 

parâmetros mínimos no que se reporta a acessos, áreas verdes e espaços de parqueamento previstos 

na Portaria Regional n.º 9/95, de 3 de fevereiro.” 

 

Atendendo ao suprarreferido, não se identificam incompatibilidades do Projeto em análise com o PDM 

em vigor em Santa Cruz. Acresce que a Câmara Municipal de Santa Cruz deliberou em reunião 

ordinária do Município, realizada a 4 de outubro de 2018, e em conformidade com o solicitado através 

de requerimento da Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, a pedido da empresa “Ovo do Santo, 

Lda.”, a autorização da localização de um estabelecimento industrial relativo à ampliação/implantação 

de um novo pavilhão, destinado à produção de galinhas poedeiras no solo, a instalar no prédio 

existente, localizado ao Caminho das Eiras, n.º 36, na freguesia de Santo António da Serra, no concelho 

de Santa Cruz, inscrito na matriz sob o artigo 12 da secção "M", conforme atestado no Anexo III.  
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De acordo com os Estudos de Base do PDMSC, que lista o património classificado e não classificado do 

concelho, não existem na envolvente da Exploração elementos relevantes. Refira-se, contudo, a 

presença de algumas “Quintas” tradicionais com qualidade arquitetónica e a existência de levadas 

algumas das quais acompanhadas por veredas frequentadas diariamente, embora a uma distância 

considerável, cuja preservação importa assegurar. 

 

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, área criada pelo Decreto-Regulamentar n.º 14/82/M, de 10 de novembro, que tem 

desempenhado um importante papel na conservação da natureza na Ilha da Madeira. 

 

 

 

Figura 4.24 - Áreas Protegidas na RAM 
 

 

 

 

  

Ovo do Santo 

Figura 4.23 - Áreas protegidas na Ilha da Madeira 
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 QUALIDADE DO AR 

4.8.1 Metodologia 

De modo a proceder à correta avaliação da qualidade do ar, consideraram-se as atividades económicas 

praticadas na zona de implantação do Projeto, bem como a ocupação do solo, uma vez que existe uma 

grande dependência entre estes parâmetros e a qualidade do ar.  

  

A metodologia adotada para a caracterização da situação atual da qualidade do ar na área de 

implantação do Projeto compreendeu os seguintes passos:  

− Identificação das áreas onde se localizam os principais recetores sensíveis à poluição atmosférica 

e as principais fontes poluentes, através da análise da fotografia aérea, cartografia e 

levantamentos de campo;  

− Avaliação da qualidade do ar com base nos dados disponibilizados pela Direção Regional do 

Ordenamento Do Território e Ambiente (DROTA) no Relatório de Qualidade do Ar 2017 - Proteção 

da Saúde Humana e da Vegetação e Ecossistemas (RQA 2017) pela Agência Portuguesa do 

Ambiente (APA).  

 

4.8.2 Caracterização da Situação de Referência 

Tendo em conta os potenciais impactes na qualidade do ar, decorrentes das ações de construção e de 

exploração, consideram-se recetores sensíveis à poluição atmosférica as áreas de ocupação 

maioritariamente humana (áreas urbanas onde se incluem os espaços de uso coletivo e os edifícios de 

habitação).  

Uma vez que o Projeto não se encontra dentro do tecido urbano, toda a área é considerada como não 

sensível à poluição atmosférica. Embora a área não esteja abrangida pelo estatuto de área protegida, 

considerou-se igualmente a análise dos dados referentes à Proteção da Saúde Humana e da Vegetação 

e Ecossistemas, uma vez que a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal de Santa Cruz 

classifica-a como “Espaços Agroflorestais” enquadrando-se fundamentalmente nas subclasses 

“Espaços Agrícolas”, “Espaços Florestais” e “Espaços Residenciais em Meio Rural”. 

 O contributo desta atividade para a alteração da qualidade do ar é negligenciável, considerando a sua 

natureza e enquadramento, bem como a análise dos dados referentes á qualidade do ar abaixo. 

 

Em geral, as fontes poluentes dividem-se em 2 categorias:  

− Poluentes emitidos diretamente para a atmosfera, designadamente o monóxido de carbono 

(CO), óxidos de azoto (NOx), dióxido de enxofre (SO2) e partículas em suspensão;  

− Poluentes que resultam das reações químicas que ocorrem na atmosfera, nomeadamente o 

ozono (O3) e os compostos orgânicos voláteis (COV).  
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O CO é um dos principais poluentes atmosféricos sendo produzido pelas combustões incompletas de 

combustíveis fósseis e outros materiais orgânicos. As principais fontes são os meios de transporte que 

consomem combustíveis derivados do petróleo.  

Os óxidos de enxofre são igualmente produzidos pela queima de combustível e na calcinação de 

minerais que contenham enxofre, sendo o dióxido de enxofre o mais abundante.  

O monóxido de azoto tem como principal fonte de emissão a combustão proveniente dos veículos 

automóveis, centrais térmicas e caldeiras industriais. O dióxido de azoto tem como principal fonte as 

unidades industriais.  

Os hidrocarbonetos são um extenso grupo de compostos orgânicos. As suas emissões resultam das 

atividades humanas sobretudo das combustões incompletas de combustíveis fósseis que ocorrem nos 

veículos automóveis, refinarias e indústria petroquímica.  

O ozono (O3) é o mais importante dos oxidantes fotoquímicos, aparecendo nos níveis mais baixos da 

atmosfera como resultado das reações químicas envolvendo poluentes atmosféricos orgânicos, óxidos 

de azoto, oxigénio e radiação solar.  

As partículas em suspensão inaláveis (PM10) são produzidas por processos naturais e atividades 

antropogénicas, designadamente nas obras de construção civil e no tráfego automóvel.  

Não ocorrem fontes de poluição no local, para além das emissões provenientes dos veículos automóveis 

que circulam na estrada regional – destacando-se a ER 102.   

 

Avaliação da Qualidade do Ar  

 

Desde julho de 2003 encontra-se em funcionamento a Rede de Monitorização da Qualidade do Ar da 

Região Autónoma da Madeira, atualmente composta por três estações fixas e uma estação móvel. Duas 

das estações fixas pertencem à Aglomeração Funchal1, nomeadamente, estação de São João (estação 

do tipo tráfego), vocacionada para a avaliação da qualidade do ar em função do tráfego automóvel, e 

estação de São Gonçalo (estação do tipo urbano de fundo), mais abrangentes em termos de áreas de 

monitorização. A terceira estação encontra-se localizada na freguesia de Santana, estando vocacionada 

para a avaliação da qualidade do ar em ambiente rural (Rural de Fundo). 

A estação de Santana, do tipo rural de fundo, dispõe de uma monitorização em contínuo da qualidade 

do ar, analisando os seguintes parâmetros: NO, NO2, NOX, O3 e partículas em suspensão (PM10 e 

PM2,5).  

                                                      
1 A Aglomeração Funchal constitui a unidade territorial de gestão da qualidade do ar na Região Autónoma da Madeira, sendo 

composta pelo Concelho do Funchal e pelas freguesias do Caniço, Gaula, Câmara de Lobos, Estreito de Câmara de Lobos e Quinta 

Grande. A definição da aglomeração obedeceu aos parâmetros impostos pelo Decreto-Lei nº 276/99, de 23 de Julho, que define 

aglomeração como uma zona caracterizada por um número de habitantes superior a 250.000 ou em que a população seja igual ou 

fique aquém de tal número de habitantes, desde que não seja inferior a 50.000 habitantes, sendo a densidade populacional 

superior a 500 hab/km2. Na definição da Aglomeração Funchal foram ainda tidos em conta os censos populacionais de 1991 

facultados pelo Instituto Nacional de Estatística.  
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Figura 4.25 - Localização das estações de monitorização fixas que integram a Aglomeração Funchal 

FONTE: DROTA/SRA, 2016 

 

Atendendo às vocações diferenciadas das estações e à sua localização face ao projeto, consideram-se 

relevantes para a caracterização da qualidade do ar nesta área os dados recolhidos na estação de 

Santana. Os dados de um determinado poluente, são comparados com os resultados das estações de 

São João e são Gonçalo. 

O Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 43/2015, de 27 de março, 

estabelece o regime da avaliação e gestão da qualidade do ar ambiente, fixando os objetivos para a 

qualidade do ar ambiente tendo em conta as normas, as orientações e os programas da Organização 

Mundial da Saúde, destinados a evitar, prevenir ou reduzir as emissões de poluentes atmosféricos. 

Esta legislação estabelece nomeadamente: 

− valores limite para a proteção da saúde humana para os poluentes dióxido de enxofre, dióxido de 

azoto, monóxido de carbono, e PM10; 

− requisitos (LSA e LIA) para a avaliação das concentrações de dióxido de enxofre, dióxido de azoto, 

óxidos de azoto, partículas em suspensão (PM10 e PM2,5) e monóxido de carbono no ar ambiente no 

interior de uma zona ou aglomeração;  

− limiar de informação para o ozono e limiares de alerta para o dióxido de enxofre, dióxido de azoto 

e ozono; 

− níveis críticos para a proteção da vegetação para o dióxido de enxofre e para os óxidos de azoto; 

− valores alvo e objetivos a longo prazo para o ozono; 

− objetivo nacional de redução da exposição, valor alvo e valor limite para PM2,5. 

 

Para o efeito, apresenta-se de seguida um resumo dos resultados das medições efetuadas nas duas 

estações, para o ano de 2017, no que se refere aos poluentes CO (monóxido de carbono), SO2 (dióxido 

de enxofre), NO2 (dióxido de azoto), PM10 (partículas) e O3 (ozono). 
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Os dados apresentados foram retirados Relatório de Qualidade do Ar 2017 - Proteção da saúde 

Humana e da Vegetação e Ecossistemas (RQA, 2016), publicado em agosto de 2018 pela DROTA, no 

qual são apresentados e analisados os valores das concentrações dos poluentes atmosféricos obtidos 

durante o ano, na Rede de Monitorização da Qualidade do Ar da Região Autónoma da Madeira, no 

referente à proteção da saúde humana. 

  

Monóxido de Carbono  

Devido ao peso do sector dos transportes na emissão de monóxido de carbono (CO), os níveis deste 

poluente estão fortemente correlacionados com a intensidade do tráfego, sendo desta forma 

considerado um indicador da poluição derivada desta fonte.  

No ano de 2017, na estação de São João observou-se o cumprimento dos valores limite definidos na 

legislação em vigor.  

O quadro seguinte indica o valor limite diário para o poluente monóxido de carbono tendo em vista a 

proteção da saúde humana. 

 São João (ug/m3) Valor limite 

(ug/m3) 
LSA 

(ug/m3) 

LIA 

(ug/m3) 
Período de referência Ano 2016 Ano 2017 

Máximo diário das médias 

de oito horas 
3072 822 10000 7000 5000 

 

Da análise verifica-se o cumprimento do valor limite definido para o poluente CO. A média octo-horária 

mais elevada foi atingida no dia 10 de agosto, consequência dos incêndios que ocorreram na RAM no 

ano 2016. 

 

Nota: (*) O valor máximo diário das médias octo-horárias é selecionado com base nas médias obtidas por períodos 

de oito horas consecutivas, calculadas a partir dos dados horários e atualizadas de hora a hora. Cada média por 

período de oito horas calculada desta forma é atribuída ao dia em que termina; desta forma, o primeiro período de 

cálculo de um dia tem início às 17 horas do dia anterior e termina à 1 hora do dia em causa; o último período de 

cálculo de um dia tem início às 16 horas e termina às 24 horas do mesmo dia.  

70 % do valor limite (7 mg/m3).  

 ii)  50 % do valor limite (5 mg/m3).   
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Dióxido de Enxofre 

Os quadros seguintes indicam os limites para o poluente SO2 tendo em vista a proteção da saúde 

humana. O poluente SO2 possui dois limites para proteção de saúde humana: um limite horário e um 

limite diário. De salientar que, em relação à proteção da saúde humana, encontra-se também definido 

para este poluente um limiar de alerta. 

 

  Proteção da saúde humana  

 Valor limite  Limiar de 

Alerta 
LSA - H LIA - H 

Período de referência (ug/m3) (ug/m3) (ug/m3) (ug/m3) 

Uma hora 350 (*) 500 (***)   

Um dia 125 (**)  60 % do v. limite (i) 40 % do v. limite (ii) 

 

Nota:     (*) a não exceder mais de 24 vezes por ano civil.  

        (**) a não exceder mais de três vezes por ano civil.  

                               (***) a medir em três horas consecutivas.  

       (i) 75 μg/ m3, a não exceder mais de três vezes em cada ano civil.  

                               (ii) 50 μg/m3, a não exceder mais de três vezes em cada ano civil.  

 

  Proteção da vegetação 

 Nível Crítico (ug/m3) LSA - V LIA - V 

Período de referência  (ug/m3) (ug/m3) 

Ano Civil 20   
Inverno (*) 20 60 % do n. crítico (iii) 40 % do n. crítico (iv) 

 

      Nota:        (*) De 1 de outubro a 31 de março  

(i) 60 % do nível crítico aplicável no Inverno (12 μg/m3).  

(ii) 40 % do nível crítico aplicável no Inverno (8 μg/m3).  

 

Nos gráficos infra apresentam-se os resultados, para o ano 2017, do poluente SO2, comparando com os 

respetivos valores limite definidos para a proteção da saúde humana e da vegetação e ecossistemas, 

verificando-se o cumprimento dos limites definidos para o poluente: 

 



 

 93 

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

VOLUME I - RELATÓRIO SÍNTESE 

MACJ - Investimentos & Consultoria, Lda. 

No referente à Proteção da vegetação e ecossistemas naturais, o SO2 possui dois níveis críticos (limites) 

para a proteção da vegetação: nível crítico anual e nível crítico de inverno, compreendido entre o 

período 1 de outubro a 31 de março.   

Encontram-se igualmente definidos limiares Inverno de avaliação para a proteção de vegetação e 

ecossistemas.   

 

Gráfico 4.1 - SO2: níveis críticos para proteção da vegetação e ecossistemas naturais 

 

 

Gráfico 4.2 - SO2: limiares de avaliação (inverno) para proteção da vegetação e ecossistemas naturais 

 

Verifica-se o cumprimento dos níveis críticos definidos para o poluente SO2, relativo à proteção da 

vegetação e ecossistemas.   

Mais se verifica que a média de inverno se encontra abaixo dos limiares inverno de avaliação em ambos 

os anos.  

 

 

Dióxido de Azoto 

 

Os quadros seguintes indicam os limites e limiares de avaliação para os poluentes NO2/NOx tendo em 

vista a proteção da saúde humana e da vegetação e ecossistemas naturais.  
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Quadro 4.2 - Dióxido de azoto (NO2) 

 NO2 - Proteção da saúde humana 

Período de 

referência 

Valor limite 
(ug/m3) 

Limiar de alerta 
(ug/m3) 

LSA - H 
(ug/m3) 

LIA - H 

(ug/m3) 

Uma hora 200 (*) 400 (**) 70 % do valor limite (i) 50 % do valor limite (ii) 

Ano Civil 40  80 % do valor limite 

(iii) 
65 % do valor limite 

(iv) 
            Nota: 

(*) a não exceder mais de 18 vezes por ano civil.  

(**) a medir em três horas consecutivas.  
(i) 140 μg/m3, a não exceder mais de 18 vezes em cada ano civil.  

(ii) 100 μg/m3, a não exceder mais de 18 vezes em cada ano civil.  

(iii) 80 % do valor limite (32 μg/m3). 

(iv) 65 % do valor limite (26 μg/m3) 

 

Quadro 4.3 - Óxidos de azoto (NOx) 

 

 

 

 

 

 

Nota:     i) 80 % do nível crítico (24 μg/m3).  

ii) 65 % do nível crítico (19,5 μg/m3).  

  

Nas tabelas e gráficos infra apresentam-se os resultados, para o ano 2017, dos poluentes NO2 e NOX, 

comparando com os respetivos valores limite e limiares de avaliação definidos para a proteção da saúde 

humana e da vegetação e ecossistemas.   

 

Dióxido de azoto - Proteção da saúde humana 

 
 O poluente NO2 possui dois limites para a proteção da saúde humana: um limite horário e um limite 

anual. De salientar que, em relação à proteção da saúde humana, encontra-se também definido para 

este poluente um limiar de alerta.   

Encontram-se igualmente definidos limiares horários e anuais de avaliação para a proteção humana.  

 

  NOX - Proteção da vegetação  

Período de referência 

Nível crítico 
(ug/m3) 

LSA - V 
(ug/m3) 

LIA - V 

(ug/m3) 

Ano Civil 30 80 % do nível 

crítico (i) 
65 % do nível crítico 

(ii) 
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Gráficos 4-1 - NO2: valores limite e limar de alerta para proteção da saúde humana  
 

Gráficos 4-2 - NO2: limiares de avaliação para proteção da saúde humana 

  

Quadro 4.4 - Dióxido de azoto (NO2) 

  NO2 - Proteção da saúde humana    

Período de referência 

Santana (ug/m3) São João (ug/m3) Valor 

limite 

(ug/m3) 

LSA - H 

(ug/m3) 

LIA - H 

(ug/m3) 
Ano 2016 Ano 2017 Ano 2016 Ano 2017 

Uma hora 8,1 (*) 31,4 (*) 127,1 (*) 172,2 (*) 200 140 100 

Ano Civil 1,5 1,7 32,8 34,3 40 32 26 

Nota: (*) máximo horário obtido durante o respetivo ano.   

 

Pela análise dos gráficos e da tabela supra verifica-se, em ambas as estações, o cumprimento dos 

limites horário e anual definidos para o poluente NO2, relativo à proteção da saúde humana.  

Verifica-se um aumento das concentrações de NO2 do ano 2016 para o ano 2017.  

  

Em relação aos limiares de avaliação para proteção da saúde humana constata-se: - a estação de 

Santana encontra-se com concentrações inferiores aos limiares anuais e horários de avaliação;    
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 Óxidos de azoto  

  

O poluente NOx, utilizado como referência para proteção da vegetação, possui um nível crítico (limite) 

anual e limiares anuais de avaliação.   

De salientar que se tratando da proteção de vegetação e dos ecossistemas, são aferidas as 

concentrações dos poluentes existentes nas estações de fundo, pelo que a análise é apenas efetuada à 

estação de Santana.   

Proteção da vegetação:    

 
Gráfico 4.3 - NOx: nível crítico para proteção da vegetação e ecossistemas naturais 

 

 

Gráfico 4.4 - NOx: limiares de avaliação para proteção da vegetação e ecossistemas naturais 

  

Quadro 4.5 - NOx: Nível crítico para a proteção da vegetação e ecossistemas naturais 

 Nível crítico (ug/m3)   

Período de referência 
Santana (proteção 

vegetação) 
Valor limite 

(proteção vegetação) 
LSA - V 

(ug/m3) 

LIA - V 

(ug/m3) 

Ano Civil 2,2 (*) 30 24 19,5 

(*) Anos 2016 e 2017  
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Pela análise dos gráficos e da tabela supra verifica-se o cumprimento do nível crítico definido para o 

poluente NOx, relativo à proteção da vegetação e ecossistemas naturais. Mais se verifica que a média 

anual se encontra abaixo dos limiares de avaliação. De salientar que a média anual de NOx foi igual 

em ambos os anos.  

 

Ozono  

 

Os quadros seguintes indicam os limites e limiares de avaliação para o poluente O3 tendo em vista a 

proteção da saúde humana e da vegetação e ecossistemas naturais.  

  
Quadro 4.6 - Ozono (O3) 

 O3 - Proteção da saúde humana 

Período de referência 

Valor 

Alvo  

(ug/m3) 

Obj. Longo prazo 

(**) 

(ug/m3) 

Limiar de 

informação 

(ug/m3) 

Limiar de 

alerta 

(ug/m3) 

Valor máximo diário das 

médias octo-horárias (*) 120 (i) 120 
 

Uma hora   180 240 (ii) 

  
Nota:  

(*) O valor máximo diário das médias octo-horárias é selecionado com base nas médias obtidas por 

períodos consecutivos de oito horas, calculadas a partir dos dados horários e atualizados de hora a hora. 

Cada média por período de oito horas calculada desta forma é atribuída ao dia em que termina; desta 

forma, o primeiro período de cálculo de um dia tem início às 17 horas do dia anterior e termina à 1 hora 

do dia em causa; o último período de cálculo de um dia tem início às 16 horas e termina às 24 horas do 

mesmo dia  

(**) prazo não definido.   

(i) a não exceder mais de 25 dias, em média, por ano civil, num período de três anos.  
(ii) a excedência do limiar deve ser medida ou estimada durante três horas 

consecutivas.   

 

Quadro 4.7 - Ozono (O3) 

 O3 - Proteção da vegetação 

Período de referência 
Valor Alvo 

AOT40 (ug/m3.h) 

Obj. Longo prazo (*) 

AOT40 (ug/m3.h) 

De maio a julho 18000 (i) 6000 

   Nota: (*) prazo não definido.    
          (i) em média, num período de cinco anos.  
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Nas tabelas e gráficos infra apresentam-se os resultados, para o ano 2017, do poluente O3, comparando 

com os respetivos valores alvo, objetivos a longo prazo, limiares de informação e de alerta definidos 

para a proteção da saúde humana e da vegetação e ecossistemas.   

  

Proteção da saúde humana  

  

 

Gráfico 4.5 - O3: valor alvo e limares de informação e alerta para proteção da saúde humana 

 

  
Quadro 4.8 - O3: proteção da saúde humana 

  O3 - Proteção da saúde humana 

Período de 

referência 

Santana  
(ug/m3) 

São Gonçalo 
(ug/m3) Valor 

Alvo 
(ug/m3) 

Obj. Longo 

prazo 
(ug/m3) 

Limiar 

informação 
(ug/m3) 

Limiar 

alerta 
(ug/m3) Ano 

2016 
Ano 

2017 
Ano 

2016 
Ano 

2017 

Máximo das 

médias octo-

horárias 
114,2 110,8 98 102,6 120 120  

Máximo horário 120,3 110,8 136,5 106,6   180 240 

 

Dos gráficos e quadro acima apresentados verifica-se o cumprimento dos limites e do objetivo a longo 

prazo para o poluente ozono, tendo em vista a proteção da saúde humana.  

Verifica-se ainda a redução dos máximos horários em ambas as estações do ano 2016 para o ano 2017.   

 

Proteção da vegetação e ecossistemas naturais  

   

Para a proteção da vegetação e dos ecossistemas utiliza-se o denominado «AOT40» expresso em (μg/m3), 

que designa a soma da diferença entre as concentrações horárias superiores a 80 μg/m3 (40 partes por 
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bilião) e o valor 80 μg/m3 num determinado período, utilizando apenas os valores horários medidos 

diariamente entre as 8 e as 20 horas, tempo da Europa Central (TEC).  

 

Gráfico 4.6 - O3: valor alvo e objetivo a longo prazo para proteção da vegetação e ecossistemas 

  

 

  
Quadro 4.9 - O3: AOT40 

 AOT40 ((ug/m3).h)   

São Gonçalo Santana 
Valor Alvo Obj. Longo Prazo  

Ano 2016 Ano 2017 Ano 2016 Ano 2017 

1212,5 48,1 4392,9 170,5 18000 6000 

  

  

Do gráfico e quadro supra verifica-se o cumprimento do valor alvo e objetivo a longo prazo para o 

AOT40, indicador para a proteção da vegetação e ecossistemas naturais.  

Verifica-se ainda uma enorme redução do parâmetro AOT40 do ano 2016 para 2017. Tal deve-se ao 

facto de ao longo do ano ter-se aferido uma diminuição geral das concentrações horárias de ozono.   

 

Partículas em Suspensão  

As partículas em suspensão apresentam ciclos diários, semanais e anuais muito variáveis no espaço e 

no tempo, dadas as suas inúmeras fontes, tais como o tráfego automóvel, a combustão doméstica, as 

obras de construção civil, a indústria, os incêndios, muitas vezes acumulados nos locais, tornando a 

permanência contínua no local.  

 

Partículas PM10 

O Quadro 4.10 apresenta os limites definidos para o poluente PM10 tendo em vista a proteção da saúde 

humana. 
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Quadro 4.10 - PM10: proteção da saúde humana 

 PM10 - Proteção da saúde humana 

Valor limite LSA  H LIA - H 

 (ug/m3) (ug/m3) (ug/m3) 

1 dia 50 (*) 70 % do valor limite 

(i) 
50 % do valor limite 

(ii) 

Ano civil 40 70 % do valor limite 

(iii) 
50 % do valor limite 

(iv) 

  
Nota:  

(*) a não exceder mais de 35 vezes por ano civil.  

(i) 70 % do valor limite (35 μg/m3), a não exceder mais de 35 vezes em cada ano civil.  

(ii) 50 % do valor limite (25 μg/m3), a não exceder mais de 35 vezes em cada ano civil.  

(iii) 70 % do valor limite (28 μg/m3).  

(iv) 50 % do valor limite (20 μg/m3)  

 

Os resultados, uma vez aplicada a metodologia de desconto da contribuição devida a eventos naturais 

para a concentração média diária e anual de PM10 em 2017 são infra apresentados.    
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Gráfico 4.8 - PM10: limiares diários de avaliação para proteção da saúde humana 

  
Quadro 4.11 - PM10: proteção da saúde humana 

       PM10 - Proteção da saúde 

humana 

Período de 

referência 
São João (ug/m3) São Gonçalo 

(ug/m3) 
Santana (ug/m3) Limite 

Anual 
LSA-H LIA - H 

(Ano civil) Ano 2016 Ano 

2017 
Ano 

2016 
Ano 

2017 
Ano 

2016 
Ano 

2017 
(ug/m3) (ug/m3) (ug/m3) 

Média Total  17 26 10 16 15 19    

Média 

Corrigida 
15 23 9 13 14 16 40 28 20 

% redução 12 11 10 18 7 14    

  

Pelo quadro supra verifica-se um aumento das concentrações anuais de PM10, em todas as estações, do 

ano 2016 para o ano 2017. Tal deve-se a um maior número de eventos naturais associados ao efeito de 

persistência (prolongamento da intrusão do evento quando as condições meteorológicas não favorecem 

a dispersão atmosférica).        

  

Gráfico 4.7 - PM10: média diária 
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 AMBIENTE SONORO 

4.9.1 Metodologia 

A área de intervenção no âmbito do Projeto em apreço apresenta características naturais, com uma 

componente marcante no que respeita à atividade agrícola e florestal, bem como de lazer e turismo de 

natureza. 

Importa, no entanto, analisar o ambiente sonoro previsivelmente resultante quer das obras de 

construção, quer da circulação rodoviária após intervenção, de modo a avaliar a afetação provocada, 

designadamente no que respeita ao cumprimento das exigências regulamentares aplicáveis 

estabelecidas no Decreto-Lei n.º 9/2007 (Regulamento Geral do Ruído), e à eventual necessidade de 

implementar medidas de minimização do ruído.  

 

4.9.2 Enquadramento Legal  

A legislação em vigor em matéria de prevenção e controlo da poluição sonora - Regulamento Geral do 

Ruído (RGR) - aprovada pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, estabelece o seguinte:  

 

Artigo 3.º  

Definições  

Para efeitos do presente Regulamento, entende-se por:  

(…)  

a) Atividade ruidosa permanente: a atividade desenvolvida com carácter permanente, ainda que 

sazonal, que produza ruído nocivo ou incomodativo para quem habite ou permaneça em locais onde se 

fazem sentir os efeitos dessa fonte de ruído, designadamente laboração de estabelecimentos 

industriais, comerciais e de serviços;  

b) Atividade ruidosa temporária: a atividade que, não constituindo um ato isolado, tenha carácter não 

permanente e que produza ruído nocivo ou incomodativo para quem habite ou permaneça em locais 

onde se fazem sentir os efeitos dessa fonte de ruído tais como obras de construção civil, competições 

desportivas, espetáculos, festas ou outros divertimentos, feiras e mercados;  

(…)  

j) Indicador de ruído diurno-entardecer-noturno (Lden): o indicador de ruído, expresso em dB(A), 

associado ao incómodo global, dado pela expressão:  

Lden = 10×log 1/24 [13×10Ld/10 + 3×10(Le+5)/10 + 8×10(Ln+10)/10]  
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l) Indicador de ruído diurno (Ld): o nível sonoro médio de longa duração, conforme definido na 

Norma NP 1730-1:1996, ou na versão atualizada correspondente, determinado durante uma série de 

períodos diurnos representativos de um ano;  

m) Indicador de ruído do entardecer (Le): o nível sonoro médio de longa duração, conforme definido 

na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão atualizada correspondente, determinado durante uma série 

de períodos do entardecer representativos de um ano;  

n) Indicador de ruído noturno (Ln): o nível sonoro médio de longa duração, conforme definido na 

Norma NP 1730-1:1996, ou na versão atualizada correspondente, determinado durante uma série de 

períodos noturnos representativos de um ano;  

(…)  

p) Período de referência: o intervalo de tempo a que se refere um indicador de ruído, de modo a 

abranger as atividades humanas típicas, delimitado nos seguintes termos:  

i. Período diurno - das 7 às 20 horas;  

ii. Período do entardecer - das 20 às 23 horas;  

iii. Período noturno - das 23 às 7 horas;  

q) Recetor sensível: o edifício habitacional, escolar, hospitalar ou similar ou espaço de lazer, com 

utilização humana;  

(…)  

s) Ruído ambiente: o ruído global observado numa dada circunstância num determinado instante, 

devido ao conjunto das fontes sonoras que fazem parte da vizinhança próxima ou longínqua do local 

considerado;  

t) Ruído particular: o componente do ruído ambiente que pode ser especificamente identificada 

por meios acústicos e atribuída a uma determinada fonte sonora;  

u) Ruído residual: o ruído ambiente a que se suprimem um ou mais ruídos particulares, para uma 

situação determinada;  

v) Zona mista: a área definida em plano municipal de ordenamento do território, cuja ocupação 

seja afeta a outros usos, existentes ou previstos, para além dos referidos na definição de zona sensível;  

x) Zona sensível: a área definida em plano municipal de ordenamento do território como vocacionada 

para uso habitacional, ou para escolas, hospitais ou similares, ou espaços de lazer, existentes ou 

previstos, podendo conter pequenas unidades de comércio e de serviços destinadas a servir a população 
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local, tais como cafés e outros estabelecimentos de restauração, papelarias e outros estabelecimentos 

de comércio tradicional, sem funcionamento no período noturno; (…)  

 

Artigo 11.º  

Valores limite de exposição  

1. Em função da classificação de uma zona como mista ou sensível, devem ser respeitados os 

seguintes valores limite de exposição:  

a) As zonas mistas não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 65 dB(A), expresso 

pelo indicador Lden, e superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador Ln;  

b) As zonas sensíveis não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 55 dB(A), expresso 

pelo indicador Lden, e superior a 45 dB(A), expresso pelo indicador Ln; (…)  

2. Os recetores sensíveis isolados não integrados em zonas classificadas, por estarem localizados 

fora dos perímetros urbanos, são equiparados, em função dos usos existentes na sua proximidade, a 

zonas sensíveis ou mistas, para efeitos de aplicação dos correspondentes valores limite fixados no 

presente artigo.  

3. Até à classificação das zonas sensíveis e mistas a que se referem os n.os 2 e 3 do artigo 6.º, para 

efeitos de verificação do valor limite de exposição, aplicam-se aos recetores sensíveis os valores limite 

de Lden igual ou inferior a 63 dB(A) e Ln igual ou inferior a 53 dB(A).  

4. Para efeitos de verificação de conformidade dos valores fixados no presente artigo, a avaliação 

deve ser efetuada junto do ou no recetor sensível, por uma das seguintes formas:  

a) Realização de medições acústicas, sendo que os pontos de medição devem, sempre que tecnicamente 

possível, estar afastados, pelo menos, 3,5 m de qualquer estrutura refletora, à exceção do solo, e 

situar-se a uma altura de 3,8 m a 4,2 m acima do solo, quando aplicável, ou de 1,2 m a 1,5 m de 

altura acima do solo ou do nível de cada piso de interesse, nos restantes casos;  

b) Consulta dos mapas de ruído, desde que a situação em verificação seja passível de caracterização 

através dos valores neles representados.  

5. Os municípios podem estabelecer, em espaços delimitados de zonas sensíveis ou mistas, 

designadamente em centros históricos, valores inferiores em 5 dB(A) aos fixados nas alíneas a) e b) do 

n.º 1.  
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Artigo 12.º  

Controlo prévio das operações urbanísticas  

(…)  

5.  É interdito o licenciamento ou a autorização de novos edifícios habitacionais, bem como de novas 

escolas, hospitais ou similares e espaços de lazer enquanto se verifique violação dos valores limite 

fixados no artigo anterior.  

(…)  

Artigo 13.º  

Atividades ruidosas permanentes  

1. A instalação e o exercício de atividades ruidosas permanentes em zonas mistas, nas 

envolventes das zonas sensíveis ou mistas ou na proximidade dos recetores sensíveis isolados 

estão sujeitos:  

a) Ao cumprimento dos valores limite fixados no artigo 11.º; e  

b) Ao cumprimento do critério de incomodidade, considerado como a diferença entre o 

valor do indicador LAeq do ruído ambiente determinado durante a ocorrência do ruído particular 

da atividade ou atividades em avaliação e o valor do indicador LAeq do ruído residual, diferença 

que não pode exceder 5 dB(A) no período diurno, 4 dB(A) no período do entardecer e 3 dB(A) no 

período noturno, nos termos do anexo I ao presente Regulamento, do qual faz parte integrante.  

2. Para efeitos do disposto no número anterior, devem ser adotadas as medidas necessárias, de 

acordo com a seguinte ordem decrescente:  

a) Medidas de redução na fonte de ruído;  

b) Medidas de redução no meio de propagação de ruído;  

c) Medidas de redução no recetor sensível.  

           (…)  

5. O disposto na alínea b) do n.º 1 não se aplica, em qualquer dos períodos de referência, para um valor 

do indicador LAeq do ruído ambiente no exterior igual ou inferior a 45 dB(A) ou para um valor do 

indicador LAeq do ruído ambiente no interior dos locais de receção igual ou inferior a 27 dB(A), 

considerando o estabelecido nos n.os 1 e 4 do anexo I.  

 

Artigo 14.º  
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Atividades ruidosas temporárias  

É proibido o exercício de atividades ruidosas temporárias na proximidade de:  

a) Edifícios de habitação, aos sábados, domingos e feriados e nos dias úteis entre as 20 e as 8 

horas;  

b) Escolas, durante o respetivo horário de funcionamento;  

c) Hospitais ou estabelecimentos similares.” 

 

4.9.3 Ambiente Acústico Atual  

De acordo com o Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, as áreas podem ser acusticamente 

classificadas em zonas sensíveis e zonas mistas, consoante o seu uso.  

A definição espacial destas zonas cabe à autarquia local, neste caso à Câmara Municipal de Santa 

Cruz que, no entanto, ainda não produziu o estudo necessário para a elaboração do “Mapa de Ruído”, 

de acordo com o disposto na legislação em vigor à data e com as normativas aplicáveis.  

Não está assim identificado o nível de potência sonora das principais fontes de ruído - o tráfego 

automóvel, tendo em conta os dados disponíveis sobre a rede viária existente e as fontes fixas de ruído, 

como as unidades industriais com emissão de ruído para o exterior - ilustrando assim a condição 

acústica do concelho.  

Não obstante, realizou-se o reconhecimento da área em análise, através da caracterização da sua 

ocupação e relativamente ao tipo de recetores presentes na zona envolvente à área em estudo.  

Definem-se como recetores sensíveis, os edifícios habitacionais, escolares, hospitalares ou similares ou 

espaços de lazer, com utilização humana, passíveis de serem afetados negativamente pela 

implementação do projeto.  

Durante o reconhecimento da área de implantação do projeto, verificou-se que o ambiente sonoro local 

é contribuído essencialmente por uma fonte sonora, o tráfego rodoviário local, na Estrada Regional, 

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".  

Resultante da atividade da exploração, para além do tráfego de veículos que servirão a exploração, 

podem considerar-se como fontes emissoras, os motores e ventiladores instalados nos pavilhões 

avícolas. No entanto, 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).  

Até que exista classificação de zonas, aplica-se para todos os recetores sensíveis os valores limite de 

Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A), de acordo com o n.º 3 do art. 11º do RGR.   
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 PAISAGEM 

4.10.1 Metodologia  

A consideração do elemento paisagem num estudo desta natureza, requer a sua análise como um 

recurso e como um parâmetro suscetível de ser quantificado e valorado. 

Embora a paisagem da Ilha da Madeira constitua, na realidade, um património inestimável, é um 

recurso capaz de induzir benefícios económicos significativos por ser indissociável da atividade 

turística. As atividades ligadas ao turismo possuem um peso significativo no produto interno bruto 

regional, verificando-se uma grande dependência económica da Região em relação a este elemento, o 

que exorta ao respeito pelos cenários que a tornam atrativa.  

De modo a se percecionar as implicações de uma determinada ação sobre a paisagem, é necessário 

realizar uma análise da sensibilidade da paisagem na situação de referência, de modo a possibilitar a 

avaliação dos impactes.  

Não obstante existir elevada subjetividade associada ao descritor paisagem, a metodologia utilizada 

neste estudo consistiu na identificação e na particularização das suas características visuais básicas 

(forma, linha, cor, textura, escala e espaço) para, numa fase posterior, se verificar como serão afetadas 

pelas intervenções preconizadas e avaliar a magnitude e a relevância dos respetivos impactes.  

Deste modo, a análise realizada visa prever o modo como a paisagem irá responder às intervenções 

pretendidas, nas componentes de qualidade visual e na capacidade de absorção visual, que em conjunto 

determinam a sensibilidade visual da paisagem. Por sua vez, se forem tidas em consideração as 

características visuais do projeto em estudo, é possível identificar o impacte visual associado à 

implantação das infraestruturas consignadas no projeto, de acordo com o diagrama representado na 

Figura 4.26.  

 

 

 

 

 

 

 

4.10.2 Caracterização da Paisagem 

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

caráter eminentemente agrícola e 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 capacidade de absorção visual. Também a cortina arbórea 

Características 
Visuais Projeto 

Caraterísticas 
Visuais da Paisagem

Qualidade Visual

Capacidade de 
Absorção Visual

Sensibilidade Visual 
da Paisagem

Impacte Visual do 
Projeto

 Figura 4.26 - Metodologia de análise da sensibilidade da paisagem 
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existente em volta da exploração, conjugada com o caracter aplanado da zona onde se insere o projeto, 

constituem elementos que contribuem para a elevada capacidade de absorção visual. 

Efetivamente, a vegetação é o principal componente natural da paisagem local, conferindo-lhe uma 

elevada qualidade. Não se regista a existência de aspetos visualmente significativos, nomeadamente 

de natureza geológica, como afloramentos rochosos, escarpas, gargantas, etc. 

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 e cinza devido às infraestruturas já 

implantadas; a paisagem é pouco luminosa e já está marcada pela presença das infraestruturas afetas 

à Exploração.  

A escala é reduzida, dado o espaço contido e a diminuta existência de pontos de visibilidade das 

infraestruturas da “Ovo do Santo, Lda.” a partir de pontos externos a esta. Dada a cortina arbórea de 

elevado porte existente em toda a envolvente da exploração e o caracter aplanado da zona, a 

visibilidade das infraestruturas construídas e a construir é e continuará a ser limitada. 

Outro elemento relevante na valoração da paisagem é a existência do elemento água, na ribeira 

confinante com a Exploração. 

Os principais elementos artificiais existentes na zona, além das infraestruturas associadas à 

Exploração, são as estradas, as 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 ao turismo, embora não sejam visíveis a partir da Exploração devido à cortina arbórea. 

Face ao exposto, considera-se que a paisagem apresenta uma qualidade visual e capacidade de 

absorção visual média a alta.   

Em termos de inserção paisagística, considera-se que a ampliação proposta não vem prejudicar de 

forma significativa a imagem ou adequação paisagística existente, adequando-se assim ao contexto 

próximo. Os materiais e linguagem propostos para a ampliação da Exploração assumem os indícios 

formais dos pavilhões já lá existentes, quer pelos materiais, quer pelas tonalidades utilizadas e serão 

pouco visíveis a partir de pontos externos. 

Note-se que a paisagem foi já afetada na sua qualidade intrínseca pela presença de elementos 

construídos, designadamente as estradas, muros e caminhos, as construções (tanto de habitações como 

dos pavilhões avícolas da “Ovo do Santo, Lda.”), linhas elétricas aéreas, etc. Assim, embora a paisagem 

possua um carácter naturalizado está já antropogeneizada pela presença de elementos que, embora 

não interfiram muito com a dinâmica do meio natural, o marcam do ponto de vista cénico. 
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Figura 4.27 - Cortina arbórea existente em volta da exploração 

Figura 4.29 – Vegetação e curso de água confinante com a 

Exploração 

Figura 4.28 - Espaços internos da Exploração 
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 SOCIO-ECONOMIA 

4.11.1 Metodologia 

O estudo das caraterísticas socioeconómicas da área onde se localiza a exploração baseou-se na análise 

ao nível concelhio e regional das informações estatísticas disponibilizadas pela Direção Regional de 

Estatística.  

 

4.11.2 Caracterização da Situação de Referência 

 

Demografia  

 

O projeto em estudo localiza-se na Região Autónoma da Madeira, no concelho de Santa Cruz, freguesia 

de Santo António da Serra.   

Segundo as Estatísticas Demográficas da RAM, em 2017, a população residente na Região foi estimada 

em 254 368 pessoas (das quais 118 411 homens e 135 957 mulheres), o que representa uma diminuição 

da população residente de 508 pessoas face a 2016, traduzindo-se numa taxa de crescimento efetivo 

negativa, de -2,0‰ (-6,1‰ em 2016). Para esta taxa contribuiu, essencialmente, o valor negativo da 

taxa de crescimento natural (-2,2‰). 

 

 

Gráfico 4.9 - Variação populacional, saldo natural e saldo migratório, R. A. Madeira, 2013-2017 

 

 

Entre 2013 e 2017, à exceção do município de Santa Cruz, todos os municípios da RAM registaram 

sucessivamente taxas de crescimento efetivo da população negativas, resultado, regra geral, de saldos 

naturais e de saldos migratórios igualmente negativos.  
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Gráfico 4.10 - Taxas de crescimento efetivo, natural e migratório, R. A. Madeira e Municípios, 2017 

 

A população da RAM possui uma estrutura envelhecida, onde a proporção de jovens (13,9%) é inferior 

à idosa (16,4%) (DREM, 2017). 

 

A RAM mantém assim a tendência de envelhecimento demográfico, em resultado da queda de 

natalidade, do aumento da longevidade e de saldos migratórios negativos ou nulos. 

 

Quadro 4.12  População residente por grandes grupos etários, R. A. Madeira e Municípios, 2013-2017 

 

Sublinha-se que Santa Cruz constitui um dos únicos Municípios da RAM onde a percentagem de jovens 

(16,4%) é superior à percentagem de idosos (11%).  
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Gráfico 4.11 - Distribuição percentual da população residente por grandes grupos etários, R. A. Madeira e 

Municípios, 2017 

 

A tendência de envelhecimento demográfico na RAM está espelhada na alteração do perfil das 

respetivas pirâmides etárias ao longo dos anos em análise. Com efeito, pode observar-se, por um lado, 

o estreitamento da base da pirâmide, que traduz uma redução do efetivo populacional, por via da 

diminuição da natalidade, e, por outro, o alargamento do topo da pirâmide, que reflete o acréscimo do 

número de pessoas idosas, relacionado com o aumento da esperança de vida.   

 

Entre 2013 e 2017, o índice de envelhecimento da população residente na RAM aumentou de 95 para 

118 (por cada 100 jovens). Até 2080, estes valores poderão aumentar para 307 idosos por cada 100 

jovens (DREM, Projeções da população residente para 2015-2080). 

 

Gráfico 4.12 - Pirâmides etárias da R. A. Madeira, 2013, 2017 e 2080  

(projeções da população residente 2015-2080, cenário central) 
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Em 2017, registaram-se 1 960 nados-vivos, filhos de mães residentes na RAM, mais 5,5% (102 crianças) 

do que em 2016 (-4,6%), o que corresponde a uma taxa bruta de natalidade de 7,7 nados-vivos por mil 

habitantes.   

 

Este acréscimo de nados-vivos resultou numa ligeira recuperação do índice sintético de fecundidade 

face ao ano anterior de 2016 (alteração de 1,07 filhos por mulher em idade fértil em 2016 para 1,16 

filhos por mulher em idade fértil em 2017).  

 

 

Gráfico 4.13 - Taxa bruta de natalidade (por mil habitantes), R. A. Madeira e Municípios, 2017 

 

Em 2017 registaram-se 2 513 óbitos de residentes na RAM, menos 101 pessoas (-3,9%) do que em 2016 

(2 614). Da totalidade dos óbitos registados, a maior parte – 63,1% – ocorreu em pessoas com idades 

iguais ou superiores a 75 anos.  

Ocorreram 7 óbitos de crianças com menos de 1 ano em 2017, mais 2 que em 2016 (5 óbitos). A taxa de 

mortalidade infantil, em 2017, foi de 3,6 óbitos por mil nados vivos, aumentando face ao valor registado 

em 2016 (2,7 óbitos por mil nados-vivos). No triénio 2015-2017 a esperança de vida à nascença para a 

população residente na RAM foi estimada em 78,18 anos, tendo sido de 74,25 para os homens e de 

81,43 para as mulheres. Estes valores foram ligeiramente superiores aos obtidos para o período 

antecedente (73,96 anos para os homens e 81,41 para as mulheres), mantendo-se a tendência de 

aumento da longevidade.  

No mesmo período, a esperança média de vida aos 65 anos para o total da população residente na RAM 

foi de 17,75 anos: 15,12 anos para os homens e 19,40 anos para as mulheres. 

 

No que concerne especificamente ao Concelho de Santa Cruz, este é constituído por cinco freguesias 

(Santa Cruz, Caniço, Gaula, Camacha, e Santo António da Serra), possui uma superfície de 67,29 Km2 
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e uma população residente de 43 005 indivíduos, cuja distribuição se encontra expressa no Gráfico 

4.14. 

No que diz respeito à distribuição da população pelas diferentes freguesias do Município de Santa Cruz 

verifica-se que existem, de facto, alguns contrastes, sendo na freguesia do Caniço que reside mais de 

metade da população do concelho. A freguesia, Santo António da Serra, onde se insere o projeto em 

análise, representa apenas 2% da população total do concelho. Esta freguesia possui 14,77 km² de área 

e 936 habitantes (Censos, 2011). A sua densidade populacional é 63,4 hab/km² e a principal atividade 

é a agricultura. 

 

 

Gráfico 4.14 - População Residente no Município de Santa Cruz (Censos, 2011) 

 

Apesar da dinâmica demográfica positiva ao nível do concelho, que aumentou a sua população em 44% 

na última década, a freguesia de Santo António da Serra apresenta uma dinâmica demográfica 

negativa desde o ano 1960, cujo decréscimo populacional, embora não muito expressivo, se tem 

mantido (Gráfico 4.15).   
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Gráfico 4.15 - Número de Habitantes de Santo António da Serra 
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Na 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), seguida dos indivíduos com mais 

de 65 anos (18%). Em 2011 apenas 28% da população possuía idade inferior a 24 anos.  

Este facto indica a necessidade de se promover o desenvolvimento de uma estrutura social e económica 

sustentável que, pelo menos, garanta a manutenção da população residente. 

 

 

Gráfico 4.16 - Número de Habitantes por Grupos Etários em Santo António da Serra 

 

O concelho de Santa Cruz compreende atividades económicas bastante diversificadas, em 

conformidade com as especificidades geográficas das suas freguesias. Assim, além da agricultura 

(sobretudo o cultivo intensivo de floricultura e horticultura), da pecuária (principalmente avicultura) 

e da pesca, há ainda a assinalar a existência de indústrias de vimes, serralharias civis. 

Em Santo António da Serra, fruto do solo bastante fértil, além das inúmeras espécies vegetais bravias, 

destaca-se a existência de pomares com consideráveis dimensões. 

 

 

Empregabilidade e Atividades Económicas  

Os resultados do Inquérito ao Emprego relativos ao 1.º trimestre de 2019 indicam uma taxa de 

desemprego na Região Autónoma da Madeira (RAM) estimada em 7,0%, o que representa uma 

diminuição de 2,1 pontos percentuais (p.p.) face ao observado no trimestre homólogo e uma redução de 

1,9 p.p. face ao trimestre anterior. É o valor mais baixo registado desde 2011. Na Figura 4.30 pode-se 

observar a evolução da taxa de emprego na Região Autónoma da Madeira (RAM). 
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Figura 4.30 – Evolução da taxa de desemprego na RAM. 

 

No 1.º trimestre de 2019, a taxa pessoas ativas em idade ativa (15 e mais anos) foi estimada em 63,4%, 

sendo que a taxa de atividade nas mulheres foi de 59,2%, enquanto a dos homens foi de 68,4%. 

A população empregada fixou-se em 129,1 mil pessoas, o que reflete um acréscimo homólogo e 

trimestral, respetivamente, de 6,6% e 3,3%. Para esta variação contribuíram as seguintes ocorrências:  

• O acréscimo de 8,0% da população empregada do sexo feminino; 

 • O crescimento da população empregada entre os 45 e os 64 anos, entre os 25 e os 34 anos e dos 

empregados com 65 e mais anos;  

• O aumento de 25,8% no número de pessoas empregadas com escolaridade completa no “Ensino 

secundário e pós-secundário”, o qual equivale a 25,3% da população empregada;  

• O acréscimo da população empregada na “Construção” em cerca de 2,4 mil (+34,1%) e na 

“Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca” em cerca de 1,4 mil (+10,5%); 

 • O aumento de 4,6% no número de pessoas a trabalhar por conta de outrem e de 15,5% nos 

trabalhadores por conta própria; 

 • O acréscimo nos empregados a tempo completo. 

 

A diminuição da taxa de desempregados resulta, em parte, das seguintes ocorrências:  

• Do decréscimo verificado no número de mulheres desempregadas;  

• Da redução observada no número de desempregados de curta duração; 

• Da diminuição verificada no número de desempregados entre os 15 e os 24 anos. 
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Na Tabela 4.5, pode-se verificar os valores apurados no primeiro trimestre de 2019 para a população 

ativa, população empregada, população desempregada e população inativa. 

 

Tabela 4.5 - População ativa, população empregada, população desempregada e população inativa, no 1ª 

trimestre de 2019 na RAM 

 

 

A análise da Tabela 4.5 permite concluir que o sector da “Agricultura, produção animal, caça, floresta 

e pesca” possui um peso significativo na empregabilidade na RAM. A agricultura familiar surge com 

particular relevância, tendo uma relação direta na criação de emprego, preservação do ambiente e 

biodiversidade em grande parte do território A agricultura familiar garante a gestão do ambiente e 

sobretudo, dinamiza a vida social nos espaços rurais, como é o caso de Santo António da Serra. 

No concelho de Santa Cruz, predominam, principalmente, as atividades ligadas ao setor terciário, nas 

áreas do comércio, dos serviços de hotelaria e do turismo, com o Hotel Vila Galé a ser o principal polo 

de atração. No setor secundário, destacam-se as indústrias da panificação, da conserva de peixe e 

de carpintaria. 

No setor primário, a agricultura predomina, sendo o cultivo da batata o que toma maior destaque, 

seguindo-se o cultivo de hortícolas extensivas e intensivas, de frutos frescos e subtropicais, de flores e 

da vinha. A pecuária tem também um peso importante na economia concelhia, nomeadamente a que 

está ligada à avicultura, bovinicultura e suinicultura. 

 

A freguesia de Santo António da Serra é a freguesia mais rural do concelho de Santa Cruz onde as 

atividades agrícolas e pecuárias são mais predominantes. O sector terciário possui alguma relevância, 

essencialmente devido ao facto do Campo de Golfe se inserir nesta freguesia e pela localização de 

alguns hotéis e de estabelecimentos de alojamento local. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Setor_terci%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A9rcio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Turismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Setor_secund%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Peixe
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carpintaria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Batata
https://pt.wikipedia.org/wiki/Flor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vinha
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Os dados provisórios das Contas Económicas da Agricultura Regionais (CEAREG), mostram que na 

Região Autónoma da Madeira a produção do ramo agrícola em 2017 fixou-se em 112 milhões de euros, 

um aumento de 2,2% em termos nominais face ao ano precedente. Do total da produção agrícola 

regional de 2017, 84,7% foi proveniente da componente vegetal e 11,4% da animal, sendo que as 

restantes parcelas derivaram de serviços agrícolas e atividades secundárias não agrícolas. A principal 

fatia da produção animal, cujo total foi de 12,8 milhões de euros, derivou da avicultura, que concentrou 

61,9% daquele total. 

 

De acordo com o Inquérito à Estrutura das Explorações Agrícolas 2016 (IEEA 2016), a Região 

Autónoma da Madeira tinha em 2016, 11 628 explorações e uma Superfície Agrícola Utilizada (SAU) 

de 4 893,2 hectares. Comparativamente ao inquérito anterior (IEEA 2013), a redução do número de 

explorações foi de 3,6%, enquanto a SAU diminuiu 7,0%. 

Segundo as estimativas para o ano de 2018 fornecidas pela Direção Regional de Agricultura (DRA), 

relativas às áreas e produções agrícolas regionais, a batata continua a ser a cultura com maior volume 

de produção (28 848 t) observando-se, no entanto, um decréscimo de produção de 1 841 t entre 2017 e 

2018.  

Quanto à produção animal, a avicultura industrial é a atividade mais relevante. A produção de ovos 

em 2018 rondou os 18,3 milhões de unidades, menos 24,4% que em 2017. O abate de frango não 

ultrapassou as 3 120,6 toneladas (peso limpo), um decréscimo de 6,7% em relação ao ano transato. No 

Gráfico 4.17 pode observar-se a produção de ovos e o abate de frangos. 

 

 

Gráfico 4.17 – Produção de ovos e abate de frangos 
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No que diz respeito à pesca, o total de pesca descarregada nos portos da Região diminuiu 5,9% face a 

2017, rondando as 7 518 toneladas. O valor de primeira venda decresceu 13,1%, com o acumulado 

anual a atingir os 18,8 milhões de euros. A evolução verificada em 2018 resultou fundamentalmente 

do decréscimo nas capturas de atum e similares (-9,1%) e do chicharro (-23,5%). 

  

Rede Viária / Mobilidade  

A “Ovo do Santo Lda.” sita ao Caminho das Eiras Nº 36, freguesia do Santo da Serra, concelho de Santa 

Cruz. 

O Caminho das Eiras possui ligação à Estrada Regional 102 (ER102), que por sua vez possui ligação à 

Estrada Regional 207 e 202 (ER207 e ER202) (Figura 4.31). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 GESTÃO DE RESÍDUOS, EFLUENTES E SUBPRODUTOS 

 

4.12.1 Metodologia 

A construção, a exploração e a desativação do Projeto em análise são suscetíveis de originar uma 

panóplia de resíduos, efluentes e subprodutos, cuja correta gestão importa assegurar.  

De forma a avaliar os impactes decorrentes da produção e gestão de resíduos, importa caracterizar o 

sistema de gestão vigente na Região e as especificidades do sistema na área de implantação do Projeto. 

Para o efeito, no presente capítulo identifica-se e caracteriza-se o sistema de gestão de resíduos em 

vigor e verifica-se a existência/inexistência de entidades/operadores de gestão de resíduos licenciados 

para a gestão de cada tipologia de resíduos previsivelmente produzidos.  

Figura 4.31 - Rede viária existente nas imediações da Exploração 

ER102 

ER207 

ER202 

ER102 

Caminho das Eiras 
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A caracterização do sistema de gestão de resíduos teve por base informação disponibilizada pela 

Agência Portuguesa do Ambiente (APA), pela Secretaria Regional do Ambiente e dos Recursos 

Naturais, nomeadamente a Direção Regional do Ordenamento do Território e Ambiente (DROTA) e 

pelas entidades gestoras de fluxos específicos de resíduos a atuar na RAM. 

Aborda-se ainda as vias de gestão dos efluentes pecuários produzidos na RAM e, consequentemente, 

na Exploração “Ovo do Santo”. 

 

4.12.2 Caracterização da Situação de Referência 

Face à tipologia e características do projeto em análise, será de esperar que a produção de efluentes e 

resíduos ocorra de forma diferenciada nas fases de construção, de exploração e de desativação do 

projeto. 

 

Durante a fase de construção é expectável a produção de: 

− Resíduos de tecidos vegetais, com origem nas ações de limpeza da área de implantação do novo 

pavilhão de produção e para implantação do estaleiro de obra; 

− Solos e rochas, oriundos das ações de escavação para a implantação do novo pavilhão de 

produção. Parte dos solos e rochas podem ser reintegrados na obra; 

−  Resíduos de embalagens de plástico, vidro e metal, papel e cartão e resíduos indiferenciados 

resultantes do funcionamento dos estaleiros e da presença dos trabalhadores afetos à obra; 

− RCD’s provenientes das operações de construção, incluindo resíduos de madeira, sucata 

metálica, etc. 

− Resíduos diversos provenientes das operações de manutenção da maquinaria de apoio à obra, 

nomeadamente resíduos de óleo, pneus usados, filtros de óleo, combustíveis, resíduos de 

equipamentos elétricos e eletrónicos etc.; 

 

Durante a fase de exploração, em virtude das atividades preconizadas, prevê-se a produção dos 

seguintes resíduos, efluentes e subprodutos: 

− Resíduos de embalagens de plástico, metal e vidro; 

− Resíduos de papel e catão; 

− Resíduos indiferenciados; 

− Lâmpadas usadas; 

− Pneus usados - oriundos da frota de veículos afeta à exploração; 

− Óleos usados - resultantes das operações de manutenção de equipamentos; 
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− Metais – materiais resultantes das operações de reparação e manutenção das infraestruturas 

e equipamentos; 

− Resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos; 

− Resíduos de embalagens de medicamentos veterinários; 

− Resíduos da prestação de cuidados de saúde em animais; 

− Resíduos de embalagens perigosas; 

− Subprodutos de origem animal, incluindo ovos impróprios para consumo ou comercialização, 

cadáveres de animais e penas; Estrume e Excrementos. 

 

Embora não se encontre prevista a desativação do projeto, a ocorrer, serão produzidos diversos tipos 

de resíduos, semelhantes aos nomeados para a fase de construção, mas em quantidades superiores, 

designadamente no que concerne à produção de RCD. 

Na Região Autónoma da Madeira, a gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) em alta é da 

responsabilidade da empresa Água e Resíduos da Madeira, S.A. (ARM), que gere, em regime de 

exclusividade, o Sistema de Transferência, Triagem, Tratamento e Valorização de Resíduos.  

Neste âmbito, os RSU ou equiparados alvos de deposição indiferenciada em Santa Cruz, são recolhidos 

pelo município (a quem se encontra acometida a responsabilidade de gestão dos resíduos em baixa) e 

são encaminhados para uma infraestrutura da ARM - Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos da 

Meia Serra (ETRS-Meia Serra). Na ETRS-Meia Serra, os resíduos sofrem valorização energética ou, 

alternativamente, e quando não passíveis de valorização energética, são depositados em aterro. 

Os resíduos recicláveis de papel/cartão, vidro de embalagem e as embalagens de plástico e metal 

recolhidas seletivamente são encaminhadas para uma estação de transferência da tutela da ARM, 

onde são processadas de acordo com a sua tipologia e são encaminhados para reciclagem em instalações 

localizadas em Portugal Continental.  

Também a gestão dos resíduos de pilhas e baterias, pneus, resíduos de equipamentos elétricos e 

eletrónicos e resíduos de construção e demolição é suscetível de ser assegurada pelo sistema de gestão 

de resíduos vigente na RAM:  

 

− Relativamente aos resíduos de óleos e óleos usados, o seu regime de gestão é estabelecido pelo 

Decreto-Lei n.º 152-D/2017, de 11 de dezembro. Este regulamento define a hierarquia de 

operações de gestão de óleos usados, estabelecendo que deve ser privilegiada a regeneração, 

depois as outras formas de reciclagem e, por último as outras formas de valorização. Estabelece 

os objetivos de gestão e metas a atingir, a responsabilidade pela gestão, define as especificações 

técnicas a que deve obedecer a recolha dos óleos e as regras de armazenagem, tratamento, 

reciclagem e valorização deste resíduo. Os óleos usados podem ser entregues em pontos de 

retoma e nas estações de transferência que integram o sistema multimunicipal de gestão de 
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resíduos da RAM. Depois de recolhidos, os óleos usados são enviados uma entidade gestora que 

fica responsável pelo encaminhamento do resíduo para reciclagem, regeneração ou valorização 

energética.  

 

− A gestão de pneus e pneus usados rege-se pelos princípios definidos pelo Decreto-Lei n.º 152-

D/2017, de 11 de dezembro. Neste âmbito, encontra-se estabelecido que cabe à VALORPNEU 

- Sociedade de Gestão de Pneus, Lda., a organização e gestão do sistema de recolha e destino 

final de pneus usados. Na RAM existem diversos locais onde estes resíduos podem ser 

entregues (ecocentros da ARM ou na ETRS de Meia Serra ou outros pontos autorizados para o 

efeito), visando a sua correta gestão. 

 

O regime jurídico da gestão de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE) é 

instituído pelo Decreto-Lei n.º 152-D/2107, de 11 de dezembro, que aprova e estabelece medidas 

de proteção do ambiente e da saúde humana, com o objetivo de prevenir ou reduzir os impactes 

adversos decorrentes da produção e gestão desses resíduos, diminuir os impactes globais da 

utilização dos recursos, melhorar a eficiência dessa utilização e contribuir para o 

desenvolvimento sustentável. A gestão do fluxo de REEE tem por base o princípio da 

responsabilidade alargada do produtor, atribuindo-se ao produtor do EEE a responsabilidade 

pela sua gestão quando este atinge o final de vida, podendo ser assumida a título individual 

ou transferida para um sistema coletivo.  

Tendo em consideração o suprarreferido, os REEE podem ser depositados gratuitamente nas 

instalações de recolha seletiva (centros de receção e pontos de recolha de REEE) ou ser geridos 

através da retoma pelos estabelecimentos de venda destes equipamentos, mediante a aquisição 

de um equipamento novo com características equivalentes. Os REEE de muito pequena 

dimensão podem ainda ser depositados nas lojas retalhistas com áreas de venda superiores a 

400 m2;  

 

− A gestão dos Resíduos de Construção e Demolição (RCD), rege-se pelo Decreto-Lei n.º 46/2008, 

de 12 de março, alterado pelo decreto-lei n.º 73/2011, de 17 de junho, na sua redação atual, que 

estabeleceu o regime das operações de gestão de RCD, visando a criação de condições legais 

para a correta gestão deste resíduo, instituindo o dever de prevenção da produção e da redução 

da perigosidade do resíduo, a triagem dos resíduos na origem, a reciclagem e outras formas de 

valorização, visando a redução da utilização de recursos naturais e a minimização da deposição 

em aterro, aumentando o tempo de vida útil dos aterros. Outra das principais pretensões do 

diploma era promover a reciclagem dos RCD’s, um desígnio cuja oportunidade veio, entretanto, 

a ser reforçada com a publicação do decreto-lei n.º 73/2011, de 17 de junho, que alterou o regime 

geral da gestão de resíduos e transpõe a diretiva n.º 2008/98/CE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho de 19 de novembro relativa aos resíduos, que veio estabelecer metas de reciclagem 
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de RCD bastante ambiciosas: em 2020, 70% dos RCD produzidos nos estados-membros terão 

de ser encaminhados para reciclagem. Encontra-se legalmente estabelecido que a gestão dos 

RCD é da responsabilidade de todos os intervenientes no seu ciclo de vida, desde o produto 

original até ao resíduo produzido, na medida da respetiva intervenção. A responsabilidade dos 

vários intervenientes no ciclo de vida dos RCD extingue-se pela transmissão dos resíduos a um 

operador licenciado para a sua gestão.   

 

Na Tabela 4.6 apresenta-se uma listagem dos resíduos cuja produção é expectável no âmbito do Projeto 

em análise e os possíveis destinos. Á data não é possível apresentar os quantitativos de resíduos a 

produzir, sendo expectável que a produção seja menosprezável, com exceção dos excrementos/estrumes 

produzidos durante a Exploração do Projeto, cuja produção anual pode atingir as 1500 toneladas, e os 

resíduos de construção e demolição, caso ocorra a desativação da Exploração. 

 

Tabela 4.6 - Resíduos previsivelmente produzidos e destinos possíveis 

Resíduo 
(designação comum) 

Código LER Destinos Possíveis 

Mistura de resíduos urbanos e equiparados 20 03 01 ARM/ETRS Meia Serra/Valorização Energética 

Metais 20 01 40 ARM 

Papel e Cartão 15 01 01 ARM/E.T/ Reciclagem 

Embalagens de plástico e metal 
15 01 02 
15 01 04 

ARM/E.T/Reciclagem 

Vidro de embalagem 15 01 07 ARM /E.T/ Reciclagem 

Objetos cortantes e perfurantes 
Resíduos cuja recolha e eliminação está sujeita a requisitos 
específicos tendo em vista a prevenção de infeções 

18 02 01 
180202* 

ARM/Meia Serra/Eliminação 

Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de 
substâncias perigosas 
Embalagens de Medicamentos 

150110* 
Centros de Receção VALORFITO 
Valormed 

Fezes, urina e estrume de animais (incluindo palha suja), 
efluentes recolhidos separadamente e tratados noutro 
local 

02 01 06 ARM /ETRS-Meia Serra 

Resíduos de tecidos animais 02 01 02 ARM /ETRS-Meia Serra 

Lâmpadas fluorescentes e outros resíduos contendo 
mercúrio 

20 01 21 * ARM / Pontos da Rede Eletrão 

Óleos usados 
13 01 
13 02 

ARM / Vários OGR 

Filtros de óleo 16 01 07 * ARM / Vários OGR 

Pilhas e Acumuladores 16 06 ARM / Vários OGR 

Fuelóleo e gasóleo 13 07 01 Vários OGR 

Pneus 16 01 03 ARM / Vários OGR  

Solos e rochas 17 05 04 Vários OGR 

Resíduos de construção e demolição (betão, tijolos, 
misturas betuminosas, solos e rochas, madeira, metais, 
cabos) (LER 17) 

Outros 17 Aterro de inertes 

 

Tendo em consideração o suprarreferido, conclui-se que: 

− Os resíduos urbanos e equiparados correspondem aos resíduos produzidos nas instalações 

sociais e nas atividades administrativas da “Ovo do Santo, Lda.”. A sua natureza e/ou 
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composição é semelhante aos resíduos provenientes das habitações, pelo que estes resíduos 

poderão ser geridos através do sistema municipal de gestão de resíduos. Note-se que deverá 

ser realizada a deposição seletiva dos resíduos, de modo a viabilizar a sua valorização 

material. 

− Relativamente aos resíduos da prestação de cuidados de saúde em animais dos grupos III e 

IV, que compreendem objetos cortantes e perfurantes  e outros resíduos cuja recolha e 

eliminação estão sujeitas a requisitos específicos tendo em vista a prevenção de infeções, 

estes podem ser encaminhados para a Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos da Meia 

Serra, já que esta se encontra licenciada para a sua gestão. 

− No decorrer da atividade produtiva serão ainda produzidos resíduos de embalagens de 

medicamentos de uso veterinário, os quais são podem ser encaminhados para a MAMEPE, 

entidade reconhecida como Centro de Receção de Resíduos de Embalagens de Medicamentos 

de Uso Veterinário, a quem cabe a responsabilidade pelo envio dos resíduos para 

tratamento. 

− As lâmpadas, bem como outros resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos que se 

venham a produzir, devem ser entregues nos pontos de venda destes equipamentos 

(mediante a aquisição de um equipamento novo) ou nos diversos pontos de retoma existentes 

na Região.  

− Os resíduos de pilhas e acumuladores, de combustíveis, óleos usados podem ser 

encaminhados para tratamento nas infraestruturas da ARM, ou alternativamente, poder-

se-á recorrer aos serviços de Operadores de Gestão de Resíduos licenciados para a sua 

gestão. Também para a gestão de RCD’s se poderá recorrer aos serviços dos vários 

Operadores de Gestão de Resíduos licenciados. 

 

No que diz respeito aos subprodutos de origem animal, designadamente efluentes pecuários 

(excrementos e estrume), o modelo de gestão mais comumente praticado na Região Autónoma da 

Madeira assenta na sua valorização agronómica e, na sua impossibilidade, no seu encaminhamento 

para a ETRS da Meia Serra. 

Também os cadáveres de animais mortos nas explorações pecuárias, bem como os ovos impróprios para 

consumo e/ou comercialização podem ser encaminhados para a Estação de Tratamento de Resíduos 

Sólidos da Meia Serra, onde podem ser eliminados em condições de segurança. 
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 EVOLUÇÃO PREVISÍVEL DO ESTADO DO AMBIENTE NA AUSÊNCIA DO PROJETO 

Neste capítulo analisa-se a evolução hipotética dos descritores ambientais considerados na situação de 

referência. 

 

 CLIMA 

Os cenários relativos às alterações climáticas indicam, de modo genérico, o aumento significativo da 

temperatura durante a Primavera e Verão na Ilha da Madeira, e consequentemente na zona de 

implantação do projeto. As projeções indicam ainda a diminuição da precipitação entre o outono e a 

primavera. 

 

 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

Não se esperam alterações das componentes geológicas e geomorfológicas na área de implantação da 

exploração e na sua envolvente, uma vez que não se encontra prevista qualquer tipo de intervenção. 

 

 SOLOS 

Na ausência do Projeto, é de prever que o uso atual do solo se mantenha (espaço com espécies vegetais 

diversas), prolongando-se espacial e temporalmente o nível de afetação atual. 

 

 RECURSOS HÍDRICOS E QUALIDADE DA ÁGUA 

Considera-se que a magnitude das alterações climáticas determinará a disponibilidade de recursos 

hídricos na Região. 

Do ponto de vista dos recursos hídricos superficiais, os cenários estudados apontam para o aumento 

do risco e severidade de cheias e secas e a deterioração da qualidade físico-química e ecológica das 

linhas de água em resultado das alterações causadas no regime hidrológico.  

As alterações climáticas poderão influenciar negativamente a disponibilidade de água subterrânea na 

região. 

 

 FLORA E VEGETAÇÃO 

Na ausência de desenvolvimento do projeto, não são de prever alterações significativas ao nível da 

flora e vegetação quer na área de implantação do projeto, quer na sua envolvente, a não ser o 

adensamento da vegetação espontânea existente e a propagação de espécies com caráter invasor. 
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 FAUNA 

Na ausência de desenvolvimento do projeto, não são de prever alterações significativas ao nível da 

fauna e dos habitats quer na área de implantação do projeto, quer na sua envolvente. 

 

 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

Não é de prever qualquer alteração ao nível do ordenamento do território. 

 

 QUALIDADE DO AR 

Na ausência da implementação do Projeto, a situação manter-se-á idêntica aos moldes atuais. 

 

 AMBIENTE SONORO 

Na ausência da implementação do Projeto, a situação manter-se-á idêntica à atualidade. 

 

 PAISAGEM 

Da análise da zona onde se insere a “Ovo do Santo, Lda.”, é de prever, na ausência do projeto, que as 

características gerais da paisagem se mantenham embora se possam vir a verificar ligeiras alterações 

das quais avançamos as seguintes:  

− Adensamento, gradual e progressivo, da vegetação arbustiva e arbórea; 

− Devido a fatores socioeconómicos, as pequenas áreas agrícolas existentes na zona envolvente 

à de implantação do projeto podem vir a ser abandonadas, passando a ser ocupadas por matos. 

 

 RESÍDUOS, EFLUENTES E SUBPRODUTOS 

Na ausência da implementação do Projeto, a situação manter-se-á nos moldes atuais. 

 

 SOCIO ECONOMIA 

Na ausência da implementação do Projeto e não se conhecendo outros Projetos para a área em estudo, 

prevê-se que as características socioeconómicas se mantenham semelhantes à situação atual. 
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 ANÁLISE DE IMPACTES E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO  

 METODOLOGIA 

No presente capítulo procede-se à avaliação dos impactes ambientais resultantes das fases de 

construção (do novo pavilhão de produção), de exploração (no seu todo) e de desativação da Exploração 

“Ovo do Santo, Lda.” sobre os descritores que se considera poderem vir a ser, direta ou indiretamente, 

afetados pelo projeto. A avaliação de impactes teve por base as características do projeto e a situação 

de referência.  

Embora se pretenda com a avaliação de impactes ambientais uma análise objetiva, a sua determinação 

envolve alguma subjetividade devido aos critérios que cada indivíduo ou comunidade utiliza e atribui 

aos aspetos em estudo. Sabe-se, contudo, que um impacte será tanto mais significativo quanto maior 

for a alteração dos “usos-qualidade” do ambiente por ele induzida. De igual modo, um impacte será 

tanto mais significativo quanto maior for a abrangência espacial, duração, irreversibilidade, 

probabilidade e magnitude que o caracterizam. 

Para tentar ultrapassar esta subjetividade, procurou-se avaliar os impactes decorrentes do Projeto 

com o maior rigor possível, atendendo ao seu grau de significância e em função da avaliação da perda 

de usos do ambiente para o homem ou ecossistema.  

A metodologia adotada envolveu a classificação dos diversos impactes sobre os vários descritores, tendo 

por base os parâmetros enunciados no Quadro 6.1.  

 

Quadro 6.1 - Critérios de Classificação dos Impactes 

Parâmetro Descrição Classificação Pontuação 

Fase Fase em que se produz o impacte. 

Construção  

Exploração  

Desativação  

Sinal 
Efeito da ação na qualidade do 

ambiente. 

Positivo + 

Negativo - 

Magnitude 

Grau de alteração de determinado 

elemento ambiental, relativamente à 

situação de referência. 

Elevada 3 

Média 2 

Reduzida 1 

Certeza 
Probabilidade de ocorrência do 

impacte. 

Certo (Probabilidade >66%) 100% 

Provável (33%<Probabilidade ≤66%) 66% 

Improvável (Probabilidade ≤33%) 33% 

Desconhecido (não estudado) 100% 

Importância 

Importância da alteração produzida 

face à qualidade do descritor / 

Importância que a incidência assume 

perante a sociedade.  

Grande 6 

Moderada 4 

Pequena 2 

Reversibilidade 

Possibilidade de regresso ao estado 

inicial, uma vez produzida a 

incidência, no médio ou longo prazo.  

 

Irreversível (Recuperação ≤33%) 3 

Parcialmente Reversível 

(33%<Recuperação ≤66%) 
2 

Reversível (Recuperação >66%) 1 

Persistência 

Determinação do tempo durante o 

qual se faz sentir a alteração 

ambiental produzida e as suas 

consequências. 

Permanente  

(Duração > 66%)  
3 

Temporário  
(33% < Duração ≤ 66%)  

2 

Efémero  1 
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A significância de cada impacte foi calculada utilizando a seguinte fórmula: 

𝑆𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑒

= 𝑆𝑖𝑛𝑎𝑙 ∗ 𝑀𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒 ∗ 𝐶𝑒𝑟𝑡𝑒𝑧𝑎 ∗ (𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎 + 𝑅𝑒𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 + 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑖𝑠𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎

+ 𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠ã𝑜 + 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑀𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎çã𝑜) 

 

Os valores resultantes deste cálculo podem variar entre -54 (impacte negativo máximo) e +54 (impacte 

positivo máximo). Para a classificação do impacte, dividiu-se o valor absoluto máximo da significância 

em três classes de igual amplitude, os quais permitem classificar os impactes como: 

− Pouco Significativo [0<Significância do Impacte ≤18] [Positivo ou Negativo] 

− Significativo [18<Significância do Impacte ≤36] [Positivo ou Negativo] 

− Muito Significativo [36<Significância do Impacte ≤54] [Positivo ou Negativo] 

 

A significância dos impactes identificados no presente estudo é apresentada numa matriz de impactes. 

 

No que concerne às medidas de mitigação ou corretivas, procurou-se propor medidas simples e de fácil 

concretização, eficazes, economicamente viáveis e ambientalmente benéficas. As medidas incidem 

sobre a fase de construção, exploração e desativação, sendo identificadas ao longo da avaliação de 

impactes. 

  

(Duração ≤ 33%) 

Extensão 
Superfície territorial afetada pelo 

projeto. 

Regional 3 

Municipal 2 

Local 1 

Medidas de 

Minimização 

Possibilidade de aplicar medidas 

mitigadoras.  estas podem ser de três 

tipos: 

- Medidas de prevenção 

- Medidas de minimização ou correção 

- Medidas de compensação 

Impossível 3 

Difícil 2 

Fácil 1 
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 CLIMA 

Nas subsecções que se seguem identificam-se os impactes previsíveis sobre o clima nas fases de 

construção, exploração e desativação da “Ovo do Santo, Lda.”. 

 

6.2.1 Fase de Construção 

A tipologia e dimensão do projeto em análise não é suscetível de provocar 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, direto, temporário, pouco 

significativo, de magnitude reduzida, parcialmente reversível, com extensão local. 

Uma vez que a construção das instalações projetadas exige o recurso a viaturas e equipamentos que 

utilizam combustíveis fósseis, será de prever a emissão de gases com efeito de estufa (GEE), com 

efeitos sob o clima. Atendendo à curta duração da atividade de construção e aos meios necessários, 

avalia-se o impacte como negativo, direto, pouco significativo, de magnitude reduzida e irreversível, 

com extensão local. 

 

Quadro 6.2 - Classificação de Impactes sobre o Descritor Clima, Fase de Construção 

 

6.2.2 Fase de Exploração 

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

Embora a existência de infraestruturas possa conduzir ao aparecimento de zonas abrigadas e ao 

aumento pontual da turbulência do ar, dadas as características da movimentação geral da atmosfera 

e a dimensão das infraestruturas da “Ovo do Santo, Lda.”, não se prevê que os efeitos produzidos sejam 

Descrição Sumária dos 

Impactes 

Ações que Originam 

Impactes 

Características dos 

Impactes 

Significância 

Aumento da amplitude 

térmica diária 

Desmatação 

Decapagem do solo 

Construção 

Negativo 

Magnitude Reduzida  

Certo  

Importância Pequena  

Parcialmente reversível 

Temporário 

Extensão local 

Medidas de Mitigação Difícil 

Pouco 

Significativo 

Aumento da concentração de 

GEE na atmosfera 

Utilização de máquinas 

e equipamentos que 

utilizam combustíveis 

fósseis 

Negativo 

Magnitude Reduzida 

Certo 

Importância Pequena 

Irreversível 

Permanente 

Extensão global 

Medidas de Mitigação Difícil 

Pouco 

Significativo 
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dignos de serem salientados. Estas alterações não são passíveis de quantificação, mas pode-se afirmar 

que a sua extensão será reduzida, salientando-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, armazenando maior quantidade de calor durante o dia. No período noturno, 

esse calor é irradiado a um ritmo superior ao da envolvente, pelo que haverá um maior arrefecimento, 

resultando assim em maiores amplitudes térmicas relativamente à situação de referência. Note-se que 

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

significativo, de magnitude reduzida e embora permanente, não terá implicações no contexto climático 

regional ou local. 

 

Na fase de exploração do projeto ocorrerão ainda emissões de CO2, mas em especial de CH4 e N2O 

resultantes do metabolismo animal. 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, 

permanente e irreversível, é pouco significativo. 

 

Quadro 6.3 - Classificação de Impactes sobre o descritor Clima, Fase de Exploração 

 

6.2.3 Fase de Desativação 

No caso de ocorrer a desativação do projeto em análise, 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. 

Descrição Sumária dos Impactes Ações que Originam 

Impactes 

Características dos 

Impactes 

Significância 

Aumento da amplitude térmica 

diária 

Novas infraestruturas 

implantadas 

 

Negativo 

Magnitude reduzida 

Certo  

Importância Pequena 

Reversível 

Permanente 

Extensão Local 

Medidas de Mitigação 

Difícil 

Pouco 

Significativo 

Aumento da concentração de 

GEE na atmosfera, com 

consequências ao nível do 

aquecimento global 

Produção e Gestão de 

Efluentes Pecuários 

 

Utilização de máquinas e 

equipamentos que 

utilizam combustíveis 

fósseis 

Negativo 

Magnitude reduzida 

Certo 

Importância Pequena 

Irreversível 

Permanente 

Extensão Global 

Medidas de Mitigação 

Difícil 

Pouco 

Significativo 
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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), durante o período 

de desativação da exploração. Findas as operações de desativação, cessarão as emissões. 

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

o impacte global como negativo, direto, permanente, de magnitude reduzida e pouco significativo. 

 

Quadro 6.4 - Classificação de Impactes sobre o descritor Clima, Fase de Desativação 

 

6.2.4 Medidas de Mitigação 

As medidas de mitigação descritas visam reduzir as alterações sobre o descritor “clima” durante as 

diversas fases do projeto. 

 

Fase de Construção 

− Reduzir a utilização de máquinas e equipamentos ao mínimo e indispensável; 

− Reduzir as ações de desmatação e decapagem ao mínimo e indispensável. 

 

Fase de Exploração 

− Plantação de árvores que promovam o ensombramento dos edifícios de modo a reduzir as 

necessidades energéticas para climatização. 

 

Fase de Desativação 

− Reduzir a utilização de máquinas e equipamentos ao mínimo e indispensável; 

− Promover a reflorestação do espaço, de modo a mitigar as alterações induzidas na fase de 

construção e a reposição, na medida do possível, das condições vigentes antes da implantação 

do projeto. 

 

Descrição Sumária dos 

Impactes 

Ações que Originam 

Impactes 

Características dos 

Impactes 

Significância 

Aumento da concentração de 

GEE na atmosfera 

Utilização de máquinas 

e equipamentos que 

utilizam combustíveis 

fósseis 

Negativo 

Magnitude reduzida 

Certo 

Importância Pequena 

Irreversível 

Permanente 

Extensão Global 

Medidas de Mitigação Difícil 

Pouco 

Significativo 
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 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

6.2.1 Fase de Construção 

Na fase de construção, face às intervenções planeadas para a implantação do novo pavilhão de 

produção, as quais implicam a realização de escavações, a compactação do solo, a movimentação de 

terras associadas à execução da plataforma onde assentará pavilhão e infraestruturas conexas, 

implicando modelação topográfica, preconiza-se a alteração da situação de referência ao nível da 

geomorfologia, resultando num impacte negativo, direto, de magnitude média, importância moderada, 

permanente e de extensão local, resultando num impacte significativo.  

Nesta fase é ainda expectável um acréscimo temporário dos riscos de erosão associado à circulação de 

veículos e maquinaria afeta aos trabalhos. Este impacte será negativo, local, pouco significativo, certo, 

temporário e reversível, de magnitude reduzida e importância pequena. 

 

Quadro 6.5 - Classificação de Impactes sobre o descritor Geologia e Geomorfologia, Fase de Construção 

 

 

6.2.2 Fase de Exploração 

Embora as alterações mais significativas sobre os descritores geologia e geomorfologia ocorram 

durante a fase de construção (alteração da morfologia original do terreno), mantêm-se durante a fase 

de exploração do projeto. O impacte classifica-se como negativo, direto, de magnitude média, 

importância moderada, permanente e de extensão local, resultando num impacte significativo. 

 

 

 

Descrição Sumária dos 

Impactes 

Ações que Originam 

Impactes 

Características dos Impactes Significância 

Alteração da morfologia 

original do terreno 

Escavação do solo 

Movimentação de 

terras 

Negativo  

Magnitude média 

Certo 

Importância moderada 

Parcialmente Reversível  

Permanente 

Extensão Local 

Medidas de Mitigação 

Impossível 

Significativo 

Aumento da erodibilidade 

Escavação do 

solo/modelação do 

terreno 

Movimentação de 

máquinas e veículos 

afetos à obra 

Negativo 

Magnitude Reduzida 

Provável 

Importância Pequena 

Reversível 

Efémero 

Extensão local 

Medidas de Mitigação Fácil 

Pouco 

Significativo 



 

 133 

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

VOLUME I - RELATÓRIO SÍNTESE 

MACJ - Investimentos & Consultoria, Lda. 

Quadro 6.6 - Classificação de Impactes sobre o Descritor Geologia e Geomorfologia, Fase de Exploração 

 

 

6.2.3 Fase de Desativação 

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 oriundos da fase de construção. 

 

Quadro 6.7 - Classificação de Impactes sobre o descritor Geologia e Geomorfologia, Fase de Desativação 

 

6.2.4 Medidas de Mitigação 

 

Fase de Construção 
− Delimitar as áreas destinadas às escavações, minimizando as áreas a afetar pelo projeto e os 

volumes de terras a movimentar.  

 

Fase de Desativação 
− Recuperar, na medida do possível, as características originais do terreno.  

 

 SOLO 

O solo, enquanto recurso natural básico, desempenha múltiplas funções e disponibiliza diversos 

serviços aos seres vivos em geral e ao Homem em particular, os quais podem ser afetados durante as 

diferentes fases do projeto. Nas subsecções que se seguem, apresentam-se os impactes previsivelmente 

existentes em cada fase.  

Descrição Sumária dos 

Impactes 

Ações que Originam 

Impactes 

Características dos Impactes Significância 

Alteração da 

morfologia original do 

terreno 

Permanência das 

alterações resultantes 

das ações de escavação e 

movimentação de terras 

realizadas na fase de 

construção 

Negativo 

Magnitude média 

Certo 

Importância Moderada 

Parcialmente Reversível 

Permanente 

Extensão Local 

Medidas de Mitigação Impossível 

Significativo 

 

Descrição Sumária dos 

Impactes 

Ações que Originam 

Impactes 

Características dos Impactes Significância 

Alteração da morfologia 

original do terreno 

Permanência das 

alterações na 

geomorfologia na área de 

implantação do projeto 

Negativo  

Magnitude média 

Certo 

Importância moderada 

Parcialmente Reversível 

Permanente 

Extensão Local 

Medidas de Mitigação Impossível 

Significativo 
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6.3.1 Fase de Construção 

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, ainda que ligeiramente, 

principalmente ao nível dos horizontes superficiais, com evidente perda das suas características 

típicas, enunciadas aquando da caracterização da situação de referência. Este impacte será direto, 

negativo, de magnitude média, pouco significativo, maioritariamente temporário e parcialmente 

reversível, com extensão local. 

Para além da alteração do perfil do solo e das suas características agronómicas pelas ações 

suprarreferidas e pela movimentação de máquinas e veículos afetas à obra, há 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 combustíveis, óleos e 

de materiais de construção ou de outras substâncias com elevado potencial poluente, bem como pela 

incorreta gestão resíduos. A ocorrer, este impacte será negativo, direto, temporário, de magnitude 

reduzida, com extensão local e pouco significativo. 

A remoção do coberto vegetal, as ações de escavação e a circulação de veículos, podem 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 reduzem substancialmente a magnitude e a significância dos impactes. 

Neste âmbito, apesar dos impactes serem negativos, são pouco significativos e a sua mitigação não é 

impossível. 

 

Quadro 6.8 - Classificação de Impactes sobre o descritor Solos, Fase de Construção 

Descrição Sumária dos 

Impactes 

Ações que Originam 

Impactes 
Características dos Impactes Significância 

Alteração dos horizontes 

superficiais do solo e das 

suas características 

Decapagem do solo 

Escavações e aterros 

Operação de máquinas e 

circulação de veículos 

afetos à obra 

Construção do pavilhão 

de produção e 

infraestruturas conexas 

Negativo 

Magnitude média 

Certo 

Importância Pequena 

Parcialmente Reversível 

Temporário 

Extensão local 

Medidas de Mitigação Difícil 

Pouco 

Significativo 

Aumento da incidência dos 

fenómenos de erosão 

Perda de solo por erosão 

Desmatação 

Decapagem do solo 

Operação de máquinas e 

circulação de veículos 

Negativo 

Magnitude Reduzida 

Provável 

Importância Pequena 

Irreversível 

Temporário 

Extensão local 

Medidas de Mitigação Fácil 

Pouco 

Significativo 

Contaminação do solo 

Abastecimento de 

combustíveis e mudança 

de óleo 

Manuseamento de 

materiais de construção 

Armazenamento 

temporário de resíduos 

Negativo 

Magnitude reduzida 

Improvável 

Importância Pequena 

Reversível 

Temporário 

Extensão local 

Medidas de Mitigação Fácil 

Pouco 

Significativo 



 

 135 

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

VOLUME I - RELATÓRIO SÍNTESE 

MACJ - Investimentos & Consultoria, Lda. 

Por outro lado, a implantação das novas infraestruturas implica a alteração da situação de referência 

em matéria de ocupação do solo, associados à preparação do terreno para as obras (desmatação, 

decapagem, etc.) à permanência e operação de máquinas e de veículos no terreno e do novo edificado, 

traduzindo-se ainda no aumento do grau de artificialização do solo. Este impacte é negativo, de 

magnitude média, maioritariamente temporário, extensão local e significativo. 

 

Quadro 6.9 - Classificação de Impactes sobre o descritor Solos/ocupação do solo, Fase de Construção 

 

6.3.2 Fase de Exploração 

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.  

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

acidentais de substâncias com elevado potencial poluente (por exemplo, detergentes, desinfetantes, 

óleos e combustíveis) e ao incorreto armazenamento e gestão dos resíduos. Este impacte será negativo, 

direto, de magnitude média, importância moderada, improvável, reversível, temporário, com extensão 

local, pouco significativo e de fácil mitigação pela adoção de boas práticas. 

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, direto, 

de magnitude média, importância moderada, embora reversível, temporário e local. Este impacte 

traduzir-se-á na melhoria progressiva da estrutura do solo e 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, 

Descrição Sumária dos 

Impactes 

Ações que Originam 

Impactes 
Características dos Impactes Significância 

Aumento do grau de 

artificialização 

Desmatação 

Permanência de máquinas e 

circulação de veículos afetos 

à obra 

Armazenamento temporário 

de resíduos 

Negativo 

Magnitude Média 

Certo 

Importância Moderada 

Parcialmente Reversível 

Temporário 

Extensão Local 

Medidas de Mitigação Difícil 

Significativo 

Alteração da ocupação do 

solos 

Desmatação 

Permanência de máquinas e 

circulação de veículos afetos 

à obra 

Armazenamento temporário 

de resíduos e materiais de 

construção 

Negativo 

Magnitude Média 

Certo  

Importância Moderada 

Parcialmente reversível 

Temporário 

Extensão Local 

Medidas de Mitigação 

Impossível 

Significativo 



 

 136 

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

VOLUME I - RELATÓRIO SÍNTESE 

MACJ - Investimentos & Consultoria, Lda. 

resultando num impacte negativo, pouco significativo, de magnitude média, importância moderada, 

embora seja reversível, temporário e com extensão local. A ocorrência desta situação é improvável, 

uma vez que a exploração possui um Plano de Gestão de Efluentes Pecuários, cujo cumprimento é 

obrigatório. 

 

Quadro 6.10 - Classificação de Impactes sobre o descritor Solos, Fase de Exploração 

 

No que concerne ao uso do solo, não são de esperar novos impactes na fase de exploração, uma vez que 

todas as alterações ocorrerão na fase de obra. Deste modo, o grau de artificialização e a ocupação do 

solo encontrar-se-á associado à presença dos pavilhões de produção e infraestruturas conexas, sendo 

os impactes idênticos aos mencionados na fase de construção. 

Os impactes serão negativos, de magnitude média, diretos, importância moderada, parcialmente 

reversíveis, permanentes, locais e significativos. 

 

 

Descrição Sumária 

dos Impactes 

Ações que Originam 

Impactes 
Características dos Impactes Significância 

Alteração dos 

horizontes superficiais 

do solo e das suas 

características 

agronómicas 

Presença de 

infraestruturas 

Negativo 

Magnitude média 

Certo 

Importância Moderada 

Parcialmente Reversível 

Temporário  

Extensão local  

Medidas de Mitigação Impossível  

Significativo 

 

Contaminação do solo 

Manuseamento de 

substâncias com potencial 

poluente 

Armazenamento 

temporário de resíduos 

Descargas acidentais de 

águas residuais 

Excesso de aplicação de 

efluentes pecuários ao solo 

Negativo  

Magnitude média 

Improvável 

Importância Moderada 

Reversível 

Temporário 

Extensão local 

Medidas de Mitigação Fácil 

Pouco 

Significativo 

Melhoria das 

características 

agronómicas do solo 

Aplicação de efluentes com 

respeito pelas boas 

práticas agrícolas e 

ambientais 

Positivo 

Magnitude média  

Provável 

Moderada 

Reversível  

Temporário 

Extensão local 

Medidas de Mitigação (n.a) 

Pouco 

Significativo 

Detioração das 

características 

agronómicas do solo 

Excesso/incorreta aplicação 

de efluentes pecuários ao 

solo 

Negativo 

Magnitude média 

Improvável 

Moderada 

Reversível 

Temporário 

Extensão local 

Medidas de Mitigação Difícil 

Pouco 

Significativo 
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Quadro 6.11 - Classificação de Impactes sobre o descritor Solos/Ocupação do Solo, Fase de Exploração 

  

6.3.3 Fase de Desativação 

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 ao armazenamento temporário dos resíduos.  

Embora o impacte resultante das ações de demolição, per si, e da operação das máquinas e veículos, 

manuseamento de substâncias com elevado potencial de provocarem fenómenos de poluição em caso 

de acidente, bem como do armazenamento temporário de resíduos seja negativo, o risco pode ser 

minimizado pela adoção de boas práticas e pela implementação de medidas de mitigação que 

viabilizem a recuperação das características do espaço, repondo as condições existentes na situação de 

referência.  

Ainda assim, o impacte global da desativação será positivo, na medida em que irá reduzir a 

artificialização do espaço e possibilitar a recuperação da ocupação inicial do solo. 

 

Quadro 6.12 - Classificação de Impactes sobre o descritor Solos/Ocupação do Solo, fase de desativação 

Descrição 

sumária dos 

impactes 

Ações que originam os 

impactes 
Características dos impactes Significância 

Alteração dos 

horizontes 

superficiais do 

solo e das suas 

características 

Demolição e remoção de 

infraestruturas 

Operação de máquinas e 

veículos 

Negativo 

Magnitude Média 

Certo 

Importância Moderada 

Reversível 

Temporário 

Local 

Minimização Difícil 

Significativo 

Contaminação 

do solo 

Manuseamento de 

substâncias com potencial 

poluente 

Negativo 

Magnitude reduzida  

Improvável 

Importância Pequena 

Pouco 

Significativo 

Descrição Sumária dos 

Impactes 

Ações que Originam 

Impactes 

Características dos 

Impactes 
Significância 

Aumento do grau de 

artificialização 

Ocupação do solo pelas 

infraestruturas de 

produção e outras conexas 

Negativo 

Magnitude Média  

Certo 

Importância Moderada 

Parcialmente Reversível 

Permanente 

Extensão Local 

Medidas de Mitigação 

Difícil  

Significativo 

Alteração da ocupação 

do solo 

Ocupação do solo pelas 

infraestruturas de 

produção e outras conexas 

Negativo 

Magnitude Média 

Certo 

Importância Moderada 

Parcialmente Reversível  

Permanente  

Extensão Local  

Medidas de Mitigação 

Impossível  

Significativo 
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Descrição 

sumária dos 

impactes 

Ações que originam os 

impactes 
Características dos impactes Significância 

Armazenamento temporário 

de resíduos 

Reversível 

Temporário  

Extensão local  

Medidas de Mitigação Fácil 

Alteração da 

ocupação do 

solo 

Remoção de infraestruturas 

Positivo 

Magnitude Média 

Certo 

Importância Moderada 

Reversível 

Permanente 

Local 

Pouco Significativo 

Redução da 

artificialização 

do solo 

Demolição e remoção das 

infraestruturas 

Positivo 

Magnitude Média 

Certo 

Importância Moderada 

Reversível 

Permanente 

Local 

Pouco Significativo 

 

   

6.3.4 Medidas de Mitigação  

Nas subsecções que se seguem apresentam-se as medidas de mitigação dos impactes suprarreferidos. 

 

Fase de Construção 

− 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; 

− Limitar ao mínimo as movimentações de terra em geral; 

− Recomendar a redução da velocidade de circulação dos veículos na obra. 

− Limitar, na medida do possível, a circulação de maquinaria pesada às vias existentes.; 

− Limitar as ações de preparação do terreno às áreas estritamente indispensáveis para a realização 

da obra e proceder à sua execução, se possível, em períodos sem precipitação para minimizar o risco 

de erosão do solo; 

− Efetuar as movimentações de terra assim que os solos estejam limpos e fora dos períodos de maior 

pluviosidade, de modo a diminuir a erosão hídrica e o transporte de partículas; 

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

funcionamento, para minimizar risco de derrames de óleo e combustíveis no local;  

− Armazenar as substâncias perigosas ou com potencial de contaminação do solo (tintas, solventes, 

óleos, combustíveis, etc.) em recipientes identificados, num local abrigado de chuvas e com bacia de 

retenção, dispondo de materiais absorventes (serradura, areia ou outro) para confinar eventuais 

derrames. As embalagens contaminadas devem ser também armazenadas em condições adequadas, 

abrigadas de chuvas e em zona impermeabilizada para evitar a contaminação do solo e da água; 
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− Proceder às operações de abastecimento de combustíveis das máquinas com equipamentos 

adequados e observar as boas práticas desta operação, para minimizar os riscos de derrame; 

− No caso de avaria de equipamentos e de necessidade de reparação no local, proceder de forma 

adequada à gestão dos resíduos líquidos eventualmente produzidos, nomeadamente óleos 

hidráulicos ou lubrificantes; 

− No caso de ocorrer um derrame acidental de substâncias poluentes, sem prejuízo de outras medidas, 

proceder de imediato à remoção do solo contaminado e encaminhar o resíduo resultante para 

destino final adequado; 

− Armazenar ordenadamente, em locais concebidos para o efeito e separados de acordo com a sua 

natureza, os resíduos de modo a encaminhá-los para reciclagem, valorização ou eliminação; 

− Encaminhar regularmente todos os resíduos para uma entidade licenciada para o efeito, 

conservando os registos das operações e assegurando o cumprimento dos requisitos legais 

aplicáveis, designadamente o preenchimento das guias específicas para transporte de resíduos; 

− Construir um poço para descarga das águas de lavagem de autobetoneiras, cobrindo o fundo com 

areia ou brita, para assegurar a fácil drenagem, podendo os materiais depositados ser, 

posteriormente, integrados na obra; 

− No final dos trabalhos de construção, proceder à limpeza exaustiva em toda a área de intervenção 

e zonas adjacentes, removendo do local os materiais de construção sobrantes (britas, areia, blocos, 

ferro, etc.), encaminhando os resíduos para destino final adequado e procedendo à recuperação do 

solo para possibilitar a regeneração do coberto vegetal e habitat. 

 

Fase de Exploração 

− Garantir a armazenagem dos resíduos em condições adequadas e encaminhá-los para entidades 

gestoras/operadores de gestão licenciados para o efeito; 

− 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; 

− Garantir o cumprimento do estipulado no Plano de Gestão de Efluentes Pecuários; 

− Criar zonas de infiltração de águas pluviais, de modo a reduzir o escoamento superficial e o 

consequente arrastamento de partículas de terra; 

− Se existir necessidade de armazenar no local substâncias com potencial de contaminação dos solos 

(por exemplo desinfetantes, detergentes, etc.), efetuar o armazenamento em local adequado 

(abrigado das chuvas, impermeabilizado e com bacias de retenção) e disponibilizar materiais 

absorventes (serradura, areia ou outro) para confinar eventuais derrames; 

− Verificar periodicamente a implementação dos procedimentos de gestão dos resíduos, de acordo com 

a sua perigosidade e potencial de valorização, bem como a sua entrega a entidades autorizadas, 

mantendo os registos destas operações; 

− Na eventualidade da ocorrer um derrame, promover a remoção do solo contaminado e encaminhá-

lo para destino adequado; 

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

a limpeza das fossas estanques e para o tratamento dos efluentes; 
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− Conceção de áreas apropriadas para o manuseamento de substâncias potencialmente poluentes. 

 

Fase de Desativação 

− 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. 

− Proceder à requalificação da área afetada, em termos de ocupação do solo através de reflorestação; 

− Proceder à remoção dos equipamentos móveis, muros, pavimentos e outros, e à limpeza do local, 

encaminhando os resíduos para valorização ou destino final adequado.  

− Limitar a movimentação de equipamentos e veículos associados às operações de desmantelamento 

às áreas estritamente indispensáveis para minimizar a compactação e o risco de erosão do solo; 

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

mínimo prejuízo para os valores ambientais em geral e versando especialmente sobre a recuperação 

dos solos. 

− Proceder à limpeza e à descompactação do solo nas áreas afetadas, repondo, na medida do possível, 

as condições existentes anteriormente à implantação da Exploração. 

− Limitar as ações de desativação às áreas estritamente indispensáveis e proceder à sua execução, se 

possível, em períodos sem precipitação para minimizar o risco de erosão do solo. 

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

funcionamento, para minimizar risco de ocorrência de derrames de óleo e combustíveis no local. 

− Proceder às operações de abastecimento de combustíveis das máquinas com equipamentos 

adequados e observar as boas regras desta operação, para minimizar os riscos de derrame. 

− Em caso de derrames de substâncias poluentes, proceder de imediato à remoção do solo 

contaminado e ao seu encaminhamento para destino final adequado. 

− Armazenar ordenadamente, em locais adequados e separados de acordo com a sua natureza, os 

resíduos de modo a encaminhá-los para reciclagem ou outras formas de valorização ou eliminação; 

− No final dos trabalhos de construção, proceder à limpeza exaustiva em toda a área de intervenção 

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

adequado e procedendo à recuperação do solo para possibilitar a regeneração do coberto vegetal e 

habitat. 

 

 RECURSOS HÍDRICOS 

Face às características da área de implantação do projeto e ao tipo de intervenções preconizadas, o 

projeto é suscetível de provocar alterações nos recursos hídricos, apresentando-se os impactes 

diferenciados nas várias fases do projeto. 
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6.4.1 Fase de Construção 

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, aumentando o escoamento superficial 

e reduzindo a capacidade de infiltração de água. Porém, a pequena área a afetar pelo projeto, faz com 

que o impacte apesar de negativo, seja pouco significativo, possua uma magnitude reduzida, 

importância moderada, seja local, temporário e reversível. 

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, das ações de construção e pela movimentação de viaturas e equipamentos 

afetos às obras. Eventuais derrames acidentais de óleos, combustíveis e outras substâncias com 

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

incorreto armazenamento dos materiais de construção também podem afetar a qualidade dos recursos 

hídricos. Tendo em consideração o suprarreferido, considera-se que o impacte global produzido pela 

implantação do projeto na qualidade dos recursos hídricos será negativo e direto, mas pouco 

significativo, temporário e reversível. 

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

 

Quadro 6.13 - Classificação de impactes sobre o descritor Recursos Hídricos, Fase de Construção 

  

 

Descrição Sumária 

dos Impactes 

Ações que Originam 

Impactes 

Características dos 

Impactes 
Significância 

Aumento do 

escoamento superficial 

e redução da 

infiltração 

Compactação do solo devido às 

escavações, operação de 

máquinas, circulação de veículos 

Impermeabilização dos solos 

Negativo 

Magnitude Reduzida 

Certo 

Importância Moderada 

Reversível 

Temporário 

Extensão Local 

Medidas de Mitigação 

Difícil 

Pouco 

Significativo 

Alteração da qualidade 

das águas superficiais e 

subterrâneas 

Escavações e transporte de 

terras 

Manuseamento e derrames de 

combustíveis e de óleos e de 

outras substâncias 

potencialmente poluentes 

Armazenamento temporário de 

resíduos 

 

Negativo  

Magnitude Reduzida  

Provável  

Importância Moderada 

Reversível 

Temporário 

Extensão Municipal 

Medidas de Mitigação 

Difícil 

Pouco 

Significativo 
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6.4.2 Fase de Exploração 

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

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

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

 

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. 

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. 

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, tornando diminuta a probabilidade de ocorrerem impactes negativos sobre a 

qualidade dos recursos hídricos com origem nas águas residuais. 

Também as águas pluviais poderão arrastar para a linha de água confrontante com a Exploração 

material sólido particulado associado à circulação de veículos de abastecimento, das viaturas próprias 

e externas à Exploração, bem como de resíduos de ração existentes no pavimento junto aos silos, 

alterando a qualidade da água. 

Face ao suprarreferido, considera-se que o impacte da exploração do projeto na qualidade dos recursos 

hídricos será negativo, pouco significativo, de magnitude média, importância moderada, improvável, 

reversível, temporário e com extensão local. 

No que concerne à alteração da qualidade das águas subterrâneas, o maior risco encontra-se associado 

à lixiviação dos elementos constantes dos efluentes pecuários valorizados agronomicamente. 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, pouco significativo, de magnitude média, importância moderada, 

improvável, reversível, temporário e com extensão local. 

Durante a fase de exploração do projeto será ainda de esperar o aumento dos consumos de água, 

fundamentalmente associados ao abeberamento animal e às operações de lavagem e desinfeção das 
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instalações. A adoção de um modelo de produção desajustado e a eventual existência de avarias podem 

agravar os consumos de água embora, dada a magnitude da exploração e os consumos estimados, o 

impacte possua magnitude reduzida, importância pequena, extensão local e seja pouco significativo. 

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 e o facto desta se encontrar vegetada reduz 

significativamente os impactes que poderiam ocorrer. Neste âmbito, considera-se que o impacte será 

negativo, porém de magnitude reduzida, importância pequena, extensão local e pouco significativo. 

Tendo em conta o suprarreferido, os impactes sobre os recursos hídricos para a fase de exploração 

classificam-se como negativos e pouco significativos.  

 

Quadro 6.14 - Classificação de impactes nos Recursos Hídricos, Fase de Exploração 

 

6.4.3 Fase de Desativação 

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 

negativo, pouco significativo, de magnitude reduzida, importância pequena, parcialmente reversível, 

temporário e local. 

Descrição 

Sumária dos 

Impactes 

Ações que Originam Impactes Características dos Impactes Significância 

Alteração da 

qualidade dos 

recursos hídricos 

Incorreta gestão dos efluentes 

pecuários 

Incorreto manuseamento/ 

derrame acidental de 

substâncias poluentes 

Incorreta gestão de resíduos 

Transporte de material 

particulado pelas águas pluviais                                                                                        

Negativo  

Magnitude Média  

Improvável  

Importância Moderada 

Reversível  

Temporário  

Extensão Local/Municipal  

Medidas de Mitigação Fácil 

Pouco 

Significativo 

 

Aumento do 

consumo de água / 

redução das 

disponibilidades 

hídricas 

Funcionamento da Exploração 

(abeberamento, limpeza e 

desinfeção das instalações) 

Inadequada exploração das 

infraestruturas 

Modelo de produção desajustado 

Negativo 

Magnitude Reduzida 

Certo  

Importância Pequena 

Reversível  

Permanente  

Extensão Local  

Medidas de Mitigação Fácil 

Pouco 

Significativo 

Aumento do 

escoamento 

superficial e da 

erosão hídrica 

Impermeabilização do solo pelas 

infraestruturas 

 

Negativo 

Magnitude Reduzida  

Provável  

Importância Pequena 

Irreversível 

Efémero 

Extensão Local 

Medidas de Mitigação Difícil 

Pouco 

Significativo 
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A qualidade dos recursos hídricos poderá ser afetada como consequência de derrames acidentais de 

substâncias com elevado potencial poluente e do incorreto armazenamento e gestão dos resíduos. No 

entanto, é de prever que os resíduos sejam corretamente acondicionados na exploração e 

posteriormente encaminhados para entidades licenciadas para a sua gestão, dando cumprimento à 

legislação em vigor, pelo que não é de antecipar a ocorrência de impactes significativos. 

Dadas as características das intervenções, considera-se que apesar de negativos, os impactes serão 

pouco significativos, diretos, de magnitude reduzida, importância pequena a moderada, temporários e 

locais. 

 

Quadro 6.15 - Classificação de impactes nos Recursos Hídricos, fase de desativação 

Descrição 

sumária dos 

impactes 

Ações que originam os 

impactes 
Características dos impactes Significância 

Alteração das 

condições de 

circulação das 

águas 

superficiais e da 

infiltração 

Operação de máquinas e 

veículos 

Compactação do solo 

Negativo  

Magnitude reduzida  

Certo  

Importância Pequena 

Parcialmente Reversível  

Temporário  

Local  

Medidas de mitigação: Fácil  

Pouco 

Significativo 

Alteração da 

qualidade das 

águas 

superficiais e 

subterrâneas 

Derrames acidentais de 

substâncias com elevado 

potencial poluente 

Gestão de resíduos 

Remoção das 

infraestruturas 

Negativo  

Magnitude Média  

Improvável 

Importância Moderada 

Reversível  

Temporário 

Local  

Medidas de mitigação: Difícil 

Pouco 

Significativo 

 

 

6.4.4 Medidas de Mitigação  

Nas subsecções que se seguem apresentam-se medidas para mitigação dos impactes decorrentes da 

construção, exploração e desativação da Exploração sobre os recursos hídricos. 

 

Fase de Construção 

− 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. 

− Minimizar as intervenções nas zonas com maior declive, privilegiando a localização das 

infraestruturas/equipamentos afetos às obras numa zona próxima da estrada, onde os declives são 

menores e a vegetação é mais pobre, de acordo com possibilidades existentes, atendendo aos limites 

da propriedade do terreno. 

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

funcionamento, minimizando o risco de derrames de óleo e combustíveis. 
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− Não realizar a lavagem dos equipamentos em zonas não preparadas para esse efeito. 

− Armazenar as substâncias perigosas ou com potencial de contaminação do solo e da água (tintas, 

solventes, óleos, combustíveis, etc.) em recipientes identificados, num local abrigado de chuvas e 

com bacia de retenção, dispondo de materiais absorventes (serradura, areia ou outro) para conter 

eventuais derrames. As embalagens contaminadas devem ser armazenadas em condições 

adequadas, ao abrigo de chuvas e em zona impermeabilizada para evitar a contaminação do solo e 

da água. 

− Proceder às operações de abastecimento de combustíveis com equipamentos adequados e cumprir 

as boas práticas associadas à operação, de modo a minimizar o risco de derrame.  

− No caso de avaria de equipamentos e de necessidade de reparação no local, proceder de forma 

adequada à gestão resíduos eventualmente produzidos, nomeadamente óleos hidráulicos ou 

lubrificantes. 

− No caso de ocorrerem derrames acidentais de substâncias poluentes sobre o solo, sem prejuízo de 

outras medidas, proceder de imediato à remoção do solo contaminado, reencaminhando-o para 

destino final adequado. 

− Armazenar ordenadamente, em locais adequados, e separados de acordo com a sua natureza, os 

resíduos de modo a encaminhá-los para reciclagem, valorização ou eliminação. 

− No final dos trabalhos de construção, proceder à desmontagem do estaleiro e efetuar uma operação 

de limpeza exaustiva em toda a área de intervenção e zonas adjacentes, removendo do local os 

materiais de construção sobrantes (britas, areia, blocos, ferro, etc.), encaminhando os resíduos para 

destino final adequado e procedendo à recuperação do solo de modo a viabilizar a regeneração do 

coberto vegetal e habitats.  

− Reduzir ao mínimo a movimentação de veículos e equipamentos em locais não pavimentados. 

 

Fase de Exploração 

− Definir locais específicos para armazenagem dos resíduos. 

− Se houver necessidade de armazenar na exploração substâncias perigosas ou com potencial de 

contaminação da água (exemplo: tintas, detergentes, etc.), efetuar o armazenamento em local 

adequado (abrigado das chuvas, impermeabilizado e com bacias de retenção) e ter sempre à 

disposição materiais absorventes (serradura, areia ou outro) para confinar eventuais derrames. 

− Verificar periodicamente a implementação dos procedimentos de gestão dos resíduos, de acordo com 

a sua perigosidade e potencial de valorização, e proceder à entrega de resíduos apenas a entidades 

licenciadas. 

− Manter as áreas verdes de modo a minimizar a erosão do solo.  

− Realizar, sempre que possível, limpezas e desinfeções a seco ou com um gasto mínimo de água, 

originando uma menor quantidade de efluentes. 

− Avaliar constantemente os consumos de água de modo a detetar eventuais disfunções nos 

equipamentos ou a existência de ruturas nas canalizações. 

− Utilizar dispositivos que permitam minimizar o gasto de água. 

− Calibrar regularmente os bebedouros e pipetas. 
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− Cumprir o Plano de Gestão de Efluentes Pecuários. Promover a aplicação dos efluentes pecuários 

no solo de modo controlado, em conformidade com o PGEP e cumprir todos os procedimentos 

definidos relativamente ao modo de aplicação, 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 contaminação do solo e das águas superficiais e subterrâneas. 

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

a limpeza das fossas estanques e para o tratamento dos efluentes. 

− Proceder regularmente à limpeza dos arruamentos e outras áreas exteriores impermeabilizadas, 

preferencialmente sem recurso a água, para minimizar o transporte de resíduos através do sistema 

de drenagem pluvial para as linhas de água. 

− Realizar a manutenção e reparação de máquinas e equipamentos em instalações concebidas para o 

efeito. 

− Selecionar 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. 

 

Fase de Desativação 

− Impor contratualmente aos responsáveis pela desativação da Exploração 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 ao mínimo a movimentação de veículos e equipamentos em locais não pavimentados. 

− As operações de manutenção e reparação de máquinas e equipamentos devem ser realizadas em 

instalações preparadas para esse efeito. 

− Assegurar que os veículos e máquinas afetos às operações de desativação da Exploração se 

encontram em boas condições de funcionamento, minimizando o risco de derrames de óleos e 

combustíveis; 

− Proceder às operações de abastecimento de combustíveis das máquinas com equipamentos 

adequados e observar as boas regras desta operação, de modo a minimizar o risco de derrame.  

− No caso de avaria dos equipamentos e da necessidade de reparação no local, proceder de forma 

adequada à gestão dos resíduos eventualmente produzidos, nomeadamente óleos hidráulicos ou 

lubrificantes e combustíveis; 

− No caso de ocorrer um derrame acidental de substâncias poluentes, sem prejuízo de outras medidas, 

proceder de imediato à remoção do solo contaminado, reencaminhando-o para destino final 

adequado; 

− Armazenar ordenadamente, em locais adequados e separados de acordo com a sua tipologia, os 

resíduos de modo a encaminhá-los para valorização ou eliminação; 

− 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 procedendo à recuperação do solo de modo a viabilizar a regeneração do coberto vegetal e habitats 

e a evitar a degradação da qualidade ambiental. 
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 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

 

6.5.1 Fase de Construção, Exploração e Desativação 

A análise dos impactes sobre o ordenamento do território, limita-se à verificação da conformidade do 

projeto e das suas componentes com o PDM em vigor.  

Da análise da compatibilidade do projeto com o regulamento do PDM, conclui-se que este se enquadra 

nos usos permitidos e, no que refere às condicionantes aplicáveis não se identificam, à partida, 

incompatibilidades, desde que sejam cumpridos os requisitos regulamentares aplicáveis e obtidas as 

autorizações e pareceres favoráveis das entidades competentes. 

 

 QUALIDADE DO AR 

 

6.6.1 Fase de Construção 

A quantificação das emissões de poeiras e outro material particulado revela-se muito difícil, já que 

depende de vários fatores, designadamente do teor de humidade do ar, da época do ano em que a obra 

é realizada, das características da maquinaria empregue, etc. 

Não obstante o suprarreferido, na fase de construção são expectáveis alguns impactes sobre a 

qualidade do ar, essencialmente devidos à emissão de poeiras (partículas em suspensão) resultantes 

das ações de construção preconizadas no projeto em estudo. De entre as ações de construção, destacam-

se, pela sua importância em termos de potencial impacte na qualidade do ar, a execução das escavações 

e a movimentação de terras, o transporte de materiais pulverulentos, bem como o manuseamento de 

areias e britas. Tratam-se de impactes negativos, diretos, no entanto pouco significativos, dada a 

reduzida dimensão da obra, temporários, de extensão local, magnitude reduzida e reversíveis. 

Para além das ações de construção e relativamente à emissão de poeiras, devem ser mencionados os 

efeitos decorrentes do funcionamento da maquinaria afeta à obra e da circulação dos veículos pesados, 

os quais são minimizados pela dimensão dos trabalhos, a duração prevista da obra e o facto da área de 

intervenção se localizar na proximidade de uma Estrada Regional e pela exploração já possuir vias de 

circulação pavimentadas, o que minimiza a necessidade de abertura e utilização de acessos não 

consolidados. Também o facto da exploração se encontrar cercada de uma cortina arbórea e de grande 

parte dos acessos internos da exploração a utilizar durante a fase de construção do novo pavilhão de 

produção e das infraestruturas conexas se encontrarem pavimentados, minimizam os impactes sobre 

a qualidade do ar. O caráter temporário destas emissões confere uma importância pouco significativa, 

embora se trate de um impacte negativo. 

Também o vento pode ser responsável pela emissão de poeiras, em particular nas áreas sujeitas a 

decapagem e nas zonas de deposição/armazenamento de terras/inertes. As partículas em suspensão 
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podem ter natureza diversa, predominando as partículas de solo e materiais inertes que pela sua 

granulometria, mais ou menos grosseira, se depositam, normalmente, a curta distância. 

O aumento de tráfego durante a fase de construção é ainda responsável pela emissão de substâncias 

como monóxido e dióxido de carbono, óxidos de enxofre e azoto e hidrocarbonetos, suscetíveis de afetar 

a qualidade do ar. 

Os impactes previstos serão negativos, de magnitude reduzida, importância pequena e localizados 

(afetam apenas as áreas do projeto, frentes de obra e acessos), temporários e pouco significativos.  

 

Quadro 6.16 - Classificação de Impactes sobre o Descritor Qualidade do Ar, Fase de Construção 

  

  

6.6.2 Fase de Exploração 

Na fase de exploração do projeto, os impactes sobre a qualidade do ar estão essencialmente associados 

às emissões de substâncias poluentes, nomeadamente partículas, hidrocarbonetos, monóxido e 

dióxido de carbono, dióxido de enxofre, óxidos de azoto, amoníaco, gás sulfídrico, compostos orgânicos 

voláteis, nomeadamente metano e oxido nitroso e outros compostos responsáveis por odores. Estas 

emissões terão origem, sobretudo, no sistema de aquecimento utilizado na recria (aquecedores), no 

tráfego automóvel e no metabolismo das aves. 

O processo de aquecimento dos pavilhões de recria gera emissões de poluentes em concentrações 

desconsideráveis, nomeadamente partículas, hidrocarbonetos, monóxido e dióxido de carbono. 

Também o consumo de combustível associado à utilização de veículos para o transporte de insumos 

necessários ao processo produtivo e dos produtos (ovos) são suscetíveis de gerar emissões que podem 

afetar a qualidade do ar, embora este impacte seja pouco significativo face à situação de referência 

dado o pequeno aumento de tráfego/consumo de combustível associado.  

Durante a laboração da exploração será ainda de prever a existência de odores decorrentes do 

metabolismo animal, gerados nomeadamente pela produção de metano, óxido nitroso e outros 

compostos, sendo expectável que os impactes ambientais resultantes sejam de magnitude reduzida e 

de âmbito local. Este impacte é minimizado pelo facto dos excrementos (sistema de produção em 

Descrição Sumária dos Impactes Ações que Originam Impactes Características dos 

Impactes 
Significância 

Afetação da qualidade do ar 

devido à presença de partículas 

de solo e de materiais de 
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(monóxido e dióxido de carbono, 
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azoto, entre outros) 

Desmatação 

Decapagem do solo 

Escavações e aterros 

Operação de máquinas e 

circulação de veículos 

Manuseamento de materiais 

de construção 

Negativo 

Magnitude Reduzida 

Certo 

Importância Pequena 

Reversível 

Temporário 

Extensão Local 

Medidas de Mitigação 

Difícil 

Pouco 

Significativo 



 

 149 

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

VOLUME I - RELATÓRIO SÍNTESE 

MACJ - Investimentos & Consultoria, Lda. 

gaiolas) e do estrume (sistema de produção no solo), serem transportados por um sistema mecânico 

de tapetes e serem descarregados diretamente nos veículos de transporte, evitando o seu 

armazenamento por períodos prolongados na exploração. Também o fato de existir o controlo de 

temperatura, humidade e ventilação no interior dos pavilhões de produção, para fins de bem-estar 

animal, minimiza a emissão de odores. Ainda assim, o sistema de ventilação dos pavilhões de 

produção prevê a saída de ar à cota máxima dos pavilhões, o que facilita a elevação e dispersão de 

odores. Por outro lado, a existência de uma cortina arbórea em toda a envolvente da exploração 

permite minimizar os possíveis impactes/incomodidade associada à emissão de odores. Deste modo e 

relativamente à emissão de odores, é expectável que o impacte apesar de negativo possua uma 

magnitude reduzida, importância moderada e local. 

Também a valorização agronómica dos excrementos/estrume é suscetível de gerar alguma 

incomodidade associada aos odores, no entanto o impacte será pouco significativo. 

De acordo com o suprarreferido, os impactes sobre a qualidade do ar serão negativos, mas pouco 

significativos, de magnitude reduzida, importância pequena a moderada e com extensão local.   

 

Quadro 6.17 - Classificação de Impactes sobre o Descritor Qualidade do Ar, Fase de Exploração 

 

6.6.3 Fase de Desativação 

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

de partículas pela movimentação de veículos dentro da exploração e pelas ações de demolição, o que se 

traduzirá na afetação da qualidade do ar. Também a utilização de combustíveis fósseis nos veículos e 

equipamentos a empregar nas ações de desativação e as decorrentes emissões para a atmosfera, podem 

afetar a qualidade do ar, traduzindo-se num um impacte negativo, de magnitude reduzida, 

importância pequena, temporário e local.  
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Quadro 6.18 - Classificação de Impactes sobre o descritor Qualidade do Ar, Fase de Desativação 

 

6.6.4 Medidas de Mitigação  

Fase de Construção 

− 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. 

− Racionalizar a circulação de veículos. Privilegiar a circulação baixa velocidade e em locais 

pavimentados. 

− Efetuar a aspersão de água nos períodos do dia 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. 

− Os parques de materiais devem localizar-se no interior da área de intervenção ou em áreas 

degradadas; devem ser privilegiados locais de declive reduzido e com acesso próximo, para evitar 

ou minimizar a movimentação de terras e a necessidade de abertura de acessos.  

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

− Promover a manutenção adequada dos veículos e máquinas, para minimizar os níveis de emissão 

de poluentes atmosféricos. 

 

Fase de Exploração 

− Cumprir o plano de gestão de efluentes pecuários. 

− Manutenção da cortina arbórea na envolvente da exploração. 

− Inspecionar regularmente e manter os sistemas de monitorização e controlo da temperatura em 

boas condições de funcionamento. 

− Inspecionar regularmente e manter o sistema de aquecimento em boas condições de funcionamento. 

 

Fase de Desativação 

− Impor contratualmente aos responsáveis pela execução das operações de desativação da Exploração 

o cumprimento das medidas de mitigação e de outros requisitos definidos pela entidade licenciadora 

Descrição Sumária dos Impactes 
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e outras entidades competentes em matéria de ambiente, bem como a sensibilização dos 

trabalhadores para a importância e necessidade de uma adequada gestão ambiental; 

− Racionalizar a circulação de veículos. Privilegiar a circulação baixa velocidade e em locais 

pavimentados. 

− Efetuar a aspersão de água 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 resíduos; 

− Realizar o transporte de resíduos resultantes das demolições devidamente cobertos, de forma a 

minimizar a emissão de poeiras.  
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 AMBIENTE SONORO 

  

6.7.1 Fase de Construção 

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

envolvente, sobretudo em consequência da realização de operações de escavação, da circulação de 

veículos pesados e equipamentos, e da montagem do novo pavilhão de produção.  

O ruído produzido na fase de obra apresentará variações significativas com a evolução dos trabalhos, 

o que é característico dos processos de construção deste tipo, sendo mais elevados durante as operações 

de escavação, desmonte de pedra e movimentação de terras, embora possam ocorrer situações pontuais 

de incomodidade durante a montagem do pavilhão. 

A zona onde se insere o projeto, não está sujeita a diferentes fontes sonoras locais significativas (ruído 

ambiente), pelo que, o ruído inerente ao tráfego dos veículos pesados e funcionamento do equipamento  

utilizar na obra não será mascarado por essas fontes sonoras. 

Do ruído inerente ao tráfego de veículos pesados e funcionamento dos equipamentos resultarão 

impactes negativos que gerarão alguma incomodidade na zona envolvente à obra. Refira-se que a 

existência da cortina arbórea em volta da exploração atenua a propagação do som e que o facto da obra 

decorrer apenas no período diurno reduz a probabilidade de ocorrer incomodidade. 

Neste âmbito assume grande importância o cuidadoso planeamento de obra, com adoção de medidas 

ambientais, desde a escolha dos meios para o transporte dos materiais de construção. Sublinha-se 

ainda 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, 

fator essencial para minimizar o grau de incomodidade da população potencialmente afetadas. 

Deste modo, será de esperar que a incomodidade originada pelo aumento do ruído na fase de 

construção, constitua um impacte negativo, direto, embora, pouco significativo, de magnitude média, 

importância moderada, temporário e reversível. 

 

Quadro 6.19 - Classificação de Impactes sobre o Descritor Ambiente Sonoro, Fase de Construção 
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6.7.2 Fase de Exploração 

No âmbito da normal laboração da Exploração, parte das ações suscetíveis de provocar ruído ocorrem 

no interior dos pavilhões de produção, minorando assim as emissões e a incomodidade na vizinhança. 

Assim, 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.  

Regista-se ainda a existência de algumas fontes de ruído de caráter pontual, associadas à realização 

de operações de limpeza e desinfeção das unidades de produção e restantes operações de preparação 

dos pavilhões (que no caso dos pavilhões de produção ocorre uma vez em cada ano e meio), ao 

abastecimento de rações e à captura dos bandos, bem como o funcionamento dos ventiladores. 

A localização da instalação fora do perímetro urbano e a existência de cortinas arbóreas de porte alto 

nas áreas que circundam a instalação são dois fatores que permitem reduzir uma eventual 

incomodidade provocada pelos ruídos próprios da instalação (motores, ventiladores e máquinas). 

Refira-se igualmente que a totalidade das cargas e descargas se realizam fora do período de descanso 

(23.00 h – 7.00 h).  

Neste âmbito, é de esperar que, na fase de exploração, o impacte seja negativo, embora pouco 

significativo, direto, local, efémero e reversível, assumindo, globalmente, uma magnitude muito 

reduzida. 

 
Quadro 6.20 - Classificação de Impactes sobre o Descritor Ambiente Sonoro, Fase de Exploração 

 

6.7.3 Fase de Desativação 

Durante a fase de desativação da Exploração, embora não se encontre prevista, é de esperar um 

aumento dos níveis sonoros no local e na área envolvente, sobretudo em consequência da utilização de 

maquinaria pesada nas operações de demolição, da circulação de veículos pesados e do manuseamento 

de máquinas e equipamentos. 

O facto da zona onde se insere o projeto, não estar sujeita a diferentes fontes sonoras locais (ruído 

ambiente), faz com que o ruído inerente ao tráfego dos veículos pesados e funcionamento dos 

equipamentos não seja mascarado por essas fontes sonoras. 
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Do ruído inerente ao tráfego de veículos pesados e funcionamento dos equipamentos resultarão 

impactes negativos que gerarão alguma incomodidade na zona envolvente à obra, muito focalizada. 

Neste âmbito assume grande importância o cuidadoso planeamento das operações de desativação da 

Exploração, com a definição de medidas ambientais, incluindo a escolha dos meios de transporte dos 

resíduos de construção e demolição. Sublinha-se ainda 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, fator essencial para minimizar o grau de 

incomodidade das populações potencialmente afetadas. 

É de esperar que, na fase de desativação, o impacte seja negativo, direto, de importância moderada, 

magnitude média, embora pouco significativo, efémero e reversível. 

 
Quadro 6.21 - Classificação de Impactes sobre o Descritor Ambiente Sonoro, Fase de Exploração 

 

6.7.4 Medidas de Mitigação 

Fase de Construção 

A regulamentação aplicável (Art.º 14.º do Decreto-Lei n.º 9/2007 - Atividades ruidosas temporárias) 

não estabelece limites para os níveis sonoros com origem em trabalhos de construção civil, nem 

contempla a adoção de medidas de minimização do ruído resultante deste tipo de atividades, 

restringindo apenas os horários de realização das mesmas.  

Não obstante, considera-se conveniente a implementação de algumas medidas visando reduzir a 

incomodidade das populações afetadas pelo ruído da obra, favorecendo também a sua reação aos efeitos 

adversos desta.  

Adiante sugerem-se algumas medidas de carácter genérico:  

− 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 da população, designadamente a afetação das acessibilidades.  

− Realizar ações de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores e encarregados 

envolvidos na execução das obras relativamente às ações suscetíveis de causar impactes ambientais 

e às medidas de minimização a implementar, designadamente normas e cuidados a ter no decurso 

dos trabalhos.  

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

ruído possível.  
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− Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem homologação acústica 

nos termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de conservação/manutenção.  

− Recomendar a redução da velocidade de circulação dos veículos na obra. 

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

em simultâneo.  

− Promover a manutenção adequada dos veículos e máquinas, de modo a prevenir a produção de ruído 

associado ao seu mau funcionamento. 

 

Fase de Exploração 

− Impor a circulação dos veículos a baixa velocidade.  

− Restringir fortemente as cargas e descargas fora das horas normais de funcionamento, esta medida 

visa igualmente proporcionar uma condição de bem-estar animal das aves. 

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

anómalas de emissão de ruído.  

 

Fase de Desativação 

− Impor a circulação dos veículos a baixa velocidade.  

− 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.  

− Realizar ações de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores e encarregados 

envolvidos na desativação da Exploração relativamente às ações suscetíveis de causar impactes 

ambientais e às medidas de minimização a implementar, designadamente normas e cuidados a ter 

no decurso dos trabalhos.  

− Assegurar que são selecionados os métodos e os equipamentos que originem o menor ruído possível.  

− Garantir a utilização unicamente de equipamentos que apresentem homologação acústica nos 

termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de conservação/manutenção.  

− Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos utilizados, de forma a 

manter as normais condições de funcionamento e dar cumprimento às normas relativas à emissão 

de ruído.  
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 PAISAGEM 

 

6.8.1 Fase de Construção 

Durante a fase de construção identificam-se as seguintes ações como principais fatores potenciadores 

de impactes ambientais sobre a paisagem: instalação e funcionamento do estaleiro de obra; preparação 

da zona de implantação do novo pavilhão de produção; e construção do novo pavilhão de produção e 

infraestruturas conexas.  

Algumas das características visuais básicas da paisagem serão afetadas durante a fase de construção, 

influindo na sua qualidade visual e funcionalidade. Os impactes de âmbito funcional prendem-se com 

a afetação das principais componentes da paisagem, nomeadamente do solo, do uso do solo e da 

vegetação. Já os impactes de âmbito visual prendem-se com a alteração das vistas e da reação dos 

observadores. 

Com a preparação da zona de implantação do novo pavilhão de produção assistir-se-á à perda de 

coberto vegetal e à inutilização do solo, alterando a sua funcionalidade. Considerando, porém, que o 

coberto existente na zona de implantação do novo pavilhão de produção corresponde a espécies 

herbáceas de baixo valor ecológico e cénico e que a área a afetar será reduzida, entende-se que o 

impacte apesar de negativo será pouco significativo, de magnitude média, importância pequena, 

parcialmente reversível, temporário e local. 

A execução da obra originará igualmente alguma perturbação causada pela presença e pela circulação 

de pessoas, veículos e equipamentos afetos aos trabalhos, dos quais resultará alguma desorganização 

e/ou degradação da qualidade da paisagem. Considerando, no entanto, que a obra tem lugar numa 

zona com média qualidade visual e que a mesma tem ocorrência espacial e temporal limitada, o seu 

impacte é negativo, direto, pouco significativo, temporário e reversível. 

A nível visual, o estaleiro e as infraestruturas do novo pavilhão de produção constituirão intrusões das 

quais resultará alguma desarmonia na paisagem em que se inserem devido à alteração de alguns dos 

seus elementos estruturantes, nomeadamente o solo e o coberto vegetal, que ainda assim não 

proporcionará alterações gravosas na sua matriz. Esta convicção deve-se ao facto de a área prevista 

para a implantação dos elementos do Projeto abranger um local que já se encontra alterado pelas 

infraestruturas já afetas à Exploração. Neste âmbito, dada a magnitude das intervenções preconizadas 

e pelo facto da paisagem já se encontrar algo alterada, considera-se que o impacte apesar de negativo, 

direto, de magnitude média, certo, temporário, será parcialmente reversível e pouco significativo. 

Durante a fase de obra poderá ainda ocorrer a diminuição da visibilidade devido à existência de poeiras 

em suspensão oriundas do manuseamento de materiais de construção, decapagem do solo, escavação 

e transporte de terras, produzindo um impacte negativo, direto, pouco provável, de importância 

pequena, temporário, extensão local e pouco significativo.  
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Em suma, durante a fase de obra, é expectável a alteração das características visuais básicas da 

paisagem (cor, linha, forma e textura). Ocorrerá a intensificação dos tons de castanho e cinzento no 

início da obra, alterando-se para a cor branca no final da obra, cor já existente nos pavilhões de 

produção implantados. Ao nível da luminosidade não serão de esperar alterações significativas, uma 

vez que a vegetação existente no local onde se pretende implantar o novo pavilhão é de pequeno porte. 

A paisagem ganhará artificialização e irá sofrer uma perda da qualidade visual. No entanto, a 

Exploração já possui diversas infraestruturas construídas e está enquadrada no coberto vegetal 

arbóreo que com ela confina, além de que a fase de construção possui uma ocorrência espacial e 

temporal limitada, pelo que se considera que o impacte global, apesar de negativo e direto, é pouco 

significativo, temporário, com extensão local e parcialmente reversível.  

 

Quadro 6.22 - Classificação de Impactes sobre o Descritor Paisagem, Fase de Construção 

 

6.8.2 Fase de Exploração 

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

relativamente à situação de referência pela existência de novos elementos construídos, 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 a partir do exterior diminutos.  

A nível visual os pavilhões de produção constituirão os elementos de maior exposição a potenciais 

observadores, ainda que, conforme já referido, devido à cortina arbórea existente os pontos de 

observação serão diminutos. Deste modo, entende-se que o impacte resultante será negativo, direto, 

pouco significativo, de magnitude média, importância pequena e reversível. 
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circulação de veículos da obra  

Manuseamento de materiais 

para construção  

 

Negativa  

Magnitude Reduzida 

Improvável   

Importância Pequena   
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Quadro 6.23 - Classificação de Impactes sobre o Descritor Paisagem, Fase de Exploração 

 

6.8.3 Fase de Desativação 

Durante esta fase é esperada a existência de alguma desordem funcional e a perturbação visual da 

paisagem decorrentes das operações de desativação, sobretudo devido à presença de máquinas e 

circulação e veículos. A esta desordem e perturbações estará associado um impacte negativo, pouco 

significativo, de magnitude média, direto, com importância pequena, reversível, temporário e com 

extensão local. 

 
Quadro 6.24 - Classificação de Impactes sobre o Descritor Paisagem, Fase de Desativação 

 

 

6.8.4 Medidas de Mitigação  

Fase de Construção 

− Privilegiar a utilização de áreas degradadas e com acessos próximos para a instalação do estaleiro 

de obra; 

− Limitar as ações de remoção do coberto vegetal, limpeza e decapagem do solo às áreas estritamente 

indispensáveis à execução da obra; 

− Armazenar ordenadamente, em locais adequados e separados de acordo com a sua natureza, os 

resíduos com potencial de valorização e os resíduos indiferenciados, e entregá-los regulamente a 

entidades autorizadas; 

− Repovoamento vegetal das áreas de estaleiros e áreas de depósito de materiais e armazenamento 

temporário de resíduos, com adequados planos de sementeira de herbáceas e arbustivas e plantação 

de espécies arbóreas adequadas à região. 
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− No final dos trabalhos de construção, proceder à limpeza exaustiva em toda a área de intervenção 

e zonas adjacentes, removendo do local os materiais de construção sobrantes (britas, areia, blocos, 

ferro, etc.), encaminhando os resíduos para destino final adequado e procedendo à recuperação do 

solo para possibilitar a regeneração do coberto vegetal e habitat. 

 

Fase de Exploração 

− Assegurar a manutenção dos pavilhões de forma a prevenir a sua degradação e evitar a perda de 

qualidade visual da paisagem; 

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

visual; 

− Realização dos trabalhos de conservação da área arborizada, proporcionando a diversidade e a 

valorização da paisagem em termos visuais e ecológicos.  

 

Fase de Desativação 

− Elaborar um plano de desativação da Exploração que contemple as ações de desmantelamento e o 

destino associado a cada elemento retirado; 

− Apresentar um plano de recuperação paisagística. 

  

 FLORA E VEGETAÇÃO 

 

6.9.1 Fase de Construção 

Os impactes sobre a flora e vegetação far-se-ão sentir sobretudo na fase de construção, com a 

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 

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, direto, de magnitude média, 

importância pequena, permanente, mas pouco significativos 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.  

O manuseamento de materiais de construção, o depósito temporário de terras, areias e britas podem 

igualmente ter consequências negativas para a flora local, favorecendo a sua destruição por 
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esmagamento ou obstrução da luz solar e/ou através do empoeiramento, embora este impacte seja 

temporário e circunscrito às áreas mais próximas dos locais de trabalho. A poluição do solo, devido a 

eventuais derrames acidentais de óleos, combustíveis, tintas e outras substâncias potencialmente 

poluentes, bem como o eventual abandono de resíduos sólidos sobre espaços vegetados também pode 

refletir-se negativamente sobre as espécies vegetais existentes. 

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

vegetal, não só na zona de implantação do novo pavilhão, mas também na sua envolvente, onde existem 

algumas das espécies endémicas e indígenas. Este impacte, embora improvável, será negativo, direto, 

de magnitude média e importância grande, irreversível, permanente, local e pouco significativo. 

 

Quadro 6.25 - Classificação de Impactes sobre o Descritor Flora, Fase de Construção 

 

6.9.2 Fase de Exploração 

Os impactes negativos sobre a flora e vegetação na fase de exploração do projeto possuem menor 

relevância do que os decorrentes da fase de construção. 

Durante esta fase 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. O impacte será negativo, direto, de magnitude reduzida, importância pequena, 

reversível, permanente, de extensão local e pouco significativo. 

Também a circulação de pessoas e veículos necessários ao exercício da atividade da “Ovo do Santo, 

Lda.”, 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 o eventual abandono 

de resíduos sobre o solo e a incorreta valorização dos efluentes pecuários são ações passíveis de 
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degradar ou destruir a flora. Este impacte embora negativo e direto, será pouco significativo, de 

magnitude reduzida, importância pequena e local.  

Salienta-se que se a valorização agronómica do efluente for realizada corretamente, isto é, se o efluente 

for aplicado em quantidades e condições adequadas, irá beneficiar as características agronómicas do 

solo e o desenvolvimento das plantas, resultando num impacte positivo, indireto, temporário, de 

magnitude média, local e pouco significativo. Contudo, se a valorização agronómica dos efluentes for 

realizada incorretamente, isto é, se a aplicação de efluente aos solos não tiver em consideração as 

necessidades culturais e as características do solo, por exemplo excedendo a quantidade de nutrientes 

necessária, e se não forem respeitadas as boas práticas ambientais, a qualidade dos solos será 

diminuída e o desenvolvimento das plantas pode ser prejudicado, sendo de admitir a ocorrência de 

fenómenos de fitotoxicidade e a existência de condições favoráveis ao desenvolvimento de comunidades 

de herbáceas nitrófilas e/ou ruderais. Este impacte será negativo, indireto, temporário, de magnitude 

reduzida, importância pequena, irreversível, temporário, extensão local e pouco significativo. 

 

Quadro 6.26 - Classificação de Impactes sobre o Descritor Flora, Fase de Exploração 

 

 

6.9.3 Fase de Desativação 

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, direto, de magnitude média, 

importância moderada, permanente, irreversível, local e pouco significativo. 
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Quadro 6.27 - Classificação de Impactes, Descritor Flora, Fase de Desativação 

 

6.9.4 Medidas de Mitigação  

Fase de Construção 

− Garantir que a execução da obra se restringe às áreas estritamente necessárias, de modo a evitar 

afetações desnecessárias do coberto vegetal. 

− Evitar a circulação de veículos em zonas não pavimentadas. 

− Repovoamento vegetal das áreas de estaleiros e áreas de depósito de materiais e armazenamento 

temporário de resíduos, com adequados planos de sementeira de herbáceas e arbustivas e plantação 

de espécies arbóreas adequadas à região. 

− Armazenar as substâncias perigosas ou com potencial de contaminarem o solo e o meio hídrico em 

recipientes identificados, num local abrigado da chuva e com bacia de retenção, dispondo de 

materiais absorventes (serradura, areia ou outro) para confinar eventuais derrames. As 

embalagens contaminadas devem ser também armazenadas em condições adequadas, ao abrigo de 

chuvas e em zona impermeabilizada para evitar a contaminação do solo e da água. 

− Proceder às operações de abastecimento de combustíveis com equipamentos adequados e cumprir 

as boas práticas desta operação, para minimizar o risco de derrames.  

− No caso de avaria de equipamentos e de necessidade de reparação no local, proceder de forma 

adequada à gestão dos resíduos eventualmente produzidos, nomeadamente óleos hidráulicos ou 

lubrificantes. 

− No caso de ocorrer um derrame acidental de substâncias poluentes, sem prejuízo de outras medidas, 

proceder de imediato à remoção do solo contaminado e encaminhar o resíduo resultante para 

destino final adequado, a definir pelas autoridades competentes. 

− Realizar a manutenção de veículos e equipamentos apenas em áreas preparadas para esse efeito. 

− No final dos trabalhos de construção, proceder à limpeza exaustiva em toda a área de intervenção 

e zonas adjacentes, removendo do local os materiais de construção sobrantes (britas, areia, blocos, 

ferro, etc.), encaminhando os resíduos para destino final adequado e procedendo à recuperação do 

solo para possibilitar a regeneração do coberto vegetal e habitat. 

 

Fase de Exploração 

− Arborização das zonas envolventes ao novo pavilhão de produção. 

− Limpeza e manutenção do coberto vegetal na zona envolvente dos pavilhões, de forma a minimizar 

o risco de incêndio. 
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− Realizar a deposição seletiva dos resíduos, a armazenagem na exploração em condições apropriadas 

(de modo a evitar a ocorrência de fenómenos de contaminação dos solos e a afetação direta ou 

indireta da flora) e envio de todos os resíduos gerados para destino adequado; 

− Circulação de veículos apenas nas vias destinadas ao efeito e circulação a velocidade reduzida; 

− Cumprir as boas práticas agrícolas e ambientais na aplicação dos efluentes pecuários, 

nomeadamente no que diz respeito às quantidades máximas de efluentes a aplicar aos solos 

(estipuladas no PGEP). Respeitar as distâncias de segurança em relação às linhas de água. 

 

Fase de Desativação 

− Limitar as operações de desativação às áreas estritamente necessárias de modo a evitar afetações 

dispensáveis sobre o coberto vegetal; 

− Proceder a limpeza e recuperação das áreas afetadas, repondo, na medida do possível, as condições 

existentes anteriormente à implantação da exploração.  

− Proceder à reflorestação das zonas afetadas. 

  

 FAUNA 

6.10.1 Fase de Construção 

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, da circulação de viaturas e funcionamento de 

máquinas, bem como do ruído e vibração associados ás atividades construtivas. 

Todas as ações identificadas irão conduzir ao aumento da perturbação direta das comunidades 

faunísticas e à afetação dos seus habitats característicos e, no conjunto, darão origem a um impacte 

negativo, de magnitude reduzida, importância moderada, temporário, parcialmente reversível, local e 

pouco significativo.   

A necessidade de corte da vegetação, sobretudo herbácea, existente na zona de implantação do novo 

pavilhão de produção provocará a alteração e a degradação dos habitats, afetando indiretamente a 

fauna, uma vez que é nas plantas de pequeno porte que os insetos encontram abrigo e que a avifauna 

encontra alimento (invertebrados e sementes) apesar de repousarem, se abrigarem e nidificarem, 

tipicamente, nas árvores e arbustos que, embora presentes na Exploração, não se encontram na área 

de implantação do novo pavilhão de produção e por isso não serão afetados. Neste âmbito, o corte da 

vegetação poderá afetar negativamente a fauna. O impacte será indireto, local, com importância 

moderada e pouco significativo, dada a reduzida magnitude das intervenções preconizadas e a 

existência de espaços próximos com características idênticas. 

A circulação de viaturas e pessoas e a operação de máquinas afetas à obra poderá induzir a perturbação 

e alteração de comportamento da fauna, com destaque para as aves. Em situações de perturbação nos 

locais onde se alimentam e repousam, por exemplo devido à circulação de veículos e operação de 

máquinas, a maioria das espécies deixa de frequentar o local. No entanto, esta perturbação será 
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temporária e limitada às zonas intervencionadas e sua envolvente imediata, acrescendo que os 

terrenos circundantes possuem características idênticas ao da área a afetar, pelo que é possível que os 

animais passem a ocupar as áreas vizinhas no decorrer da obra e após o seu término voltem a 

frequentar a área da Exploração. Assim, considera-se que este impacte será negativo, de magnitude 

média, importância moderada, temporário, reversível, local e pouco significativo. 

A circulação de máquinas e veículos no interior da propriedade poderá ainda resultar na mortalidade 

de alguns insetos, resultando num impacte negativo, direto, irreversível, mas quase insignificante 

dado o reduzido número de espécies potenciais. 

Em suma, os impactes sobre a fauna na fase de construção serão negativos, mas pouco significativos e 

maioritariamente temporários. As ações construtivas a executar, pela sua magnitude e pela extensão 

livre nas áreas circundantes, apesar de induzirem alterações nos habitats, perturbarem a fauna e 

alterarem o seu comportamento, não colocam em risco nenhuma espécie protegida, pois existem 

habitats com características semelhantes em áreas adjacentes. Não obstante, após a obra, deverão ser 

adotadas medidas de beneficiação da zona intervencionada, permitindo restituir na medida do possível 

as características preexistentes. 

 

Quadro 6.28 - Classificação de Impactes sobre o Descritor Fauna, Fase de Construção 

 

Descrição Sumária dos 

Impactes 
Ações que Originam Impactes Características dos Impactes Significância 

Alteração e degradação 

de habitats 

Desmatação 

Decapagem do solo 

Escavações e aterros 

Armazenamento temporário de 

resíduos 

Depósito e manuseamento de 

materiais 

Circulação de máquinas e 

veículos 

Negativo 

Magnitude reduzida 

Certo  

Importância Moderada  

Parcialmente Reversível 

Temporário 

Extensão Local  

Medidas de Mitigação Difícil 

Pouco 

Significativo 

Perturbação da Fauna 

Desmatação 

Decapagem do solo 

Operação de máquinas e 

circulação de veículos 

Presença humana 

Atividades de construção 

Negativo 

Magnitude Média 

Provável  

Importância Moderada  

Reversível  

Temporário  

Extensão Local  

Medidas de Mitigação Difícil  

Pouco 

Significativo 

Alteração do 

comportamento da 

avifauna 

Desmatação 

Decapagem do solo 

Escavações e aterros 

Ações de construção 

Presença humana 

Operação de máquinas e 

circulação de veículos  

Atividades de construção 

Negativo  

Magnitude Média  

Provável 

Importância Moderada  

Reversível  

Temporário  

Extensão Local 

Medidas de Mitigação Difícil 

Pouco 

Significativo 
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6.10.2 Fase de Exploração 

Na fase de exploração, a fauna poderá ser afetada negativamente, quer pela perturbação induzida pela 

presença humana e pela circulação de viaturas necessárias ao funcionamento da Exploração, quer pela 

eventual degradação dos seus habitats, 

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

manutenção de equipamentos e infraestruturas e da incorreta gestão de resíduos e efluentes 

pecuários. Este impacte, a ocorrer, será negativo, de magnitude média, importância moderada, 

temporário, reversível, local e pouco significativo. 

A circulação de veículos na exploração afetos aos funcionários, ao transporte de matérias-primas e 

produtos e as operações de manutenção e reparação dos equipamentos e infraestruturas, bem como a 

presença humana e o funcionamento de equipamentos podem perturbar a fauna. Ainda assim, estes 

impactes não serão inéditos, uma vez que este tipo de movimentações já faz parte do normal 

funcionamento da exploração e não parece afetar de modo significativo a fauna, pelo que o impacte 

será negativo, pouco significativo, de magnitude média, importância moderada, reversível, 

temporário e local. 

A avifauna será, porventura, a mais afetada pela laboração da Exploração. Poderá ocorrer a alteração 

do seu comportamento, sobretudo devido à incomodidade gerada pela operação de máquinas e 

circulação de veículos, bem como da presença humana mais assídua e pelas operações de manutenção, 

reparação e abastecimento da exploração. Neste âmbito, considera-se que o impacte apesar de 

negativo, possui magnitude média, importância moderada, extensão local, reversível, temporário e 

será pouco significativo. 

Por outro lado, existe a possibilidade, embora pouco provável, de contaminação do ribeiro confinante 

com a exploração por substâncias transportadas pelas águas pluviais, o que poderá afetar 

negativamente a fauna, quer pela destruição de habitats, quer pela afetação da saúde dos animais. 

Este impacte, apesar de pouco provável, 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. 

 

Quadro 6.29 - Classificação de Impactes sobre o Descritor Fauna, Fase de Exploração 

Descrição Sumária dos 

Impactes 

Ações que Originam Impactes Características dos Impactes Significância 

Alteração e degradação 

de habitats 

Circulação de veículos 

Operações de manutenção e 

reparação 

Rejeição de resíduos 

Derrames acidentais de 

substâncias poluentes 

Gestão de efluentes pecuários 

Negativo 

Magnitude Média 

Improvável  

Importância Moderada 

Reversível 

Temporário 

Extensão Local 

Medidas de Mitigação Difícil 

Pouco 

Significativo 

Perturbação da Fauna 
Operação de máquinas e 

circulação de veículos 

Negativo  

Magnitude Média  

Pouco 

Significativo 
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6.10.3 Fase de Desativação 

É expectável a perturbação da fauna e a alteração e degradação dos seus habitats no decorrer das 

operações de desmantelamento e remoção das infraestruturas da Exploração. 

A alteração e degradação de habitats poderá decorrer do armazenamento temporário de resíduos na 

Exploração em condições não apropriadas, da existência de derrames acidentais de substâncias 

poluentes sobre os compartimentos ambientais, bem como pela circulação de veículos associados às 

operações de desmantelamento e remoção das infraestruturas. Destas perturbações resultará um 

impacte negativo, pouco significativo, de magnitude média, importância moderada, ainda que 

temporário e reversível. 

Durante esta fase é ainda expectável a perturbação da fauna devido à operação de máquinas, à 

circulação de veículos e à forte presença humana. Este impacte será negativo, de magnitude média, 

importância moderada, local, temporário, reversível e pouco significativo. 

Destaca-se ainda a possível alteração do comportamento da avifauna em resultado da incomodidade 

causada pela presença humana e pela operação de máquinas e circulação de veículos necessários à 

desativação da Exploração. Este impacte será negativo, de magnitude média, importância moderada, 

temporário, reversível, local e pouco significativo. 

 

Quadro 6.30 - Classificação de Impactes sobre o Descritor Fauna, Fase de Construção 

Presença humana 

Operações de manutenção, 

reparação e abastecimento 

Provável  

Importância Moderada  

Reversível  

Temporário  

Extensão Local 

Medidas de Mitigação Difícil  

Alteração do 

comportamento da 

avifauna 

Operação de máquinas e 

circulação de veículos 

Presença humana 

Operações de manutenção, 

reparação e abastecimento 

Negativo  

Magnitude Média  

Provável  

Importância Moderada 

Reversível 

Temporário 

Extensão Local  

Medidas de Mitigação Difícil 

Pouco 

Significativo 

Descrição Sumária dos 

Impactes 

Ações que Originam Impactes Características dos 

Impactes 

Significância 

Alteração e degradação 

de habitats 

Armazenamento temporário de 

resíduos 

Circulação de máquinas e veículos 

Derrames acidentais de 

substâncias 

Negativo 

Magnitude Média 

Provável  

Importância Moderada 

Reversível 

Temporário 

Extensão Local  

Medidas de Mitigação 

Difícil 

Pouco 

Significativo 

Perturbação da Fauna 

Operação de máquinas e circulação 

de veículos 

Presença humana 

Negativo  

Magnitude Média 

Provável  

Pouco 

Significativo 
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6.10.4 Medidas de Mitigação 

Fase de Construção 

− O acesso à exploração deverá ser efetuado exclusivamente através das vias destinadas e a 

velocidade reduzida, reduzindo o stress para os animais; 

− Delimitar as áreas destinadas à decapagem do solo e escavações, bem como as áreas de trabalho e 

armazenamento de materiais e resíduos, limitando ao mínimo necessário as áreas afetadas e o corte 

da vegetação existente; 

− Armazenar as substâncias perigosas ou com potencial de contaminarem o solo e o meio hídrico 

(tintas, solventes, óleos, combustíveis, etc.) em recipientes identificados, num local abrigado da 

chuva e com bacia de retenção, dispondo de materiais absorventes (serradura, areia ou outro) para 

confinar eventuais derrames. As embalagens contaminadas também devem ser armazenadas em 

condições adequadas, em zonas abrigadas das chuvas e impermeabilizadas, de modo a evitar a 

contaminação do solo e da água; 

− Proceder às operações de abastecimento de combustíveis com equipamentos adequados e cumprir 

as boas práticas desta operação, para minimizar os riscos de derrames acidentais;  

− No caso de avaria de máquinas e de necessidade de reparação no local, proceder de forma adequada 

à gestão dos resíduos; 

− Armazenar ordenadamente, em locais adequados e separados de acordo com a sua natureza, os 

resíduos com potencial de valorização e os resíduos indiferenciados, e entregá-los regulamente a 

entidades autorizadas para a sua gestão; 

− No caso de ocorrer um derrame acidental de substâncias poluentes, sem prejuízo de outras medidas, 

proceder de imediato à remoção do solo contaminado, encaminhando-o para destino final adequado; 

− No final das obras proceder à recuperação do solo para possibilitar a regeneração do coberto vegetal 

e habitats; 

− Assegurar que a calendarização da obra atende à redução dos níveis de perturbação das espécies 

da fauna na área de influência dos trabalhos, nos períodos mais críticos, designadamente a época 

de reprodução, que decorre genericamente entre o início de abril e o fim de junho. 

− No final dos trabalhos de construção, proceder à limpeza exaustiva em toda a área de intervenção 

e zonas adjacentes, removendo do local os materiais de construção sobrantes (britas, areia, blocos, 

ferro, etc.), encaminhando os resíduos para destino final adequado e procedendo à recuperação do 

solo para possibilitar a regeneração do coberto vegetal e habitat. 

Importância Moderada 

Reversível  

Temporário  

Extensão Local 

Medidas de Mitigação 

Difícil  

Alteração do 

comportamento da 

avifauna 

Presença humana 

Operação de máquinas e circulação 

de veículos 

Negativo  

Magnitude Média 

Provável  

Importância Moderada  

Reversível 

Temporário  

Extensão Local 

Medidas de Mitigação 

Difícil  

Pouco 

Significativo 
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Fase de Exploração 

− Garantir que o espalhamento dos efluentes pecuários é efetuado de acordo com o estipulado no 

PGEP, com respeito pelas boas práticas agrícolas e ambientais; 

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

toxicidade; 

− Proceder ao correto armazenamento dos resíduos produzidos na Exploração, impedindo a 

degradação dos habitats pela sua presença; 

− Manter as condições adequadas para favorecer a regeneração do coberto vegetal.  

 

Fase de Desativação 

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

desnecessárias sobre a fauna e seus habitats; 

− Proceder à limpeza e recuperação das áreas afetadas, repondo, na medida do possível, as condições 

existentes anteriormente à implantação da Exploração. 

 

 

 SOCIO-ECONOMIA 

 

6.11.1 Fase de Construção 

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

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

impacte possua magnitude reduzida, seja temporário e reversível, possui uma importância grande. 

Ao nível económico, é de realçar o contributo 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, embora pouco significativo, de magnitude reduzida, certo, de importância 

grande, temporário e irreversível. 

Por outro lado, é possível que as obras gerem alguma incomodidade na população local em resultado 

do expetável aumento da circulação de veículos e das ações construtivas, com efeitos sobre a circulação 

rodoviária, sobre o ambiente sonoro e na qualidade do ar, influindo na qualidade de vida da 

comunidade local. No entanto, este impacte apesar de negativo será pouco significativo, de magnitude 

média, importância moderada, reversível e temporário. 
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Quadro 6.31 - Classificação de Impactes sobre o Descritor Socio-economia, Fase de Construção 

 

6.11.2 Fase de Exploração 

Na fase de exploração é de destacar a importância do projeto para o aumento da especiação económica 

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

pouco significativo e de magnitude reduzida, é certo, possui importância moderada e é reversível. 

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 sua dependência externa, resultando num 

impacte positivo, de magnitude reduzida, certo, direto, de importância moderada e reversível.   

É ainda expectável um impacte positivo associado à criação direta e indireta de novos empregos 

associados à maior necessidade de mão de obra / aumento do número de funcionários e pelo aumento 

da procura da prestação de serviços externos/aquisição de insumos por parte da exploração. 

Considerando a tendência da última década relativamente a taxa de desemprego, o impacte do Projeto 

é positivo, pouco significativo, de importância grande e reversível. 

Com a entrada em funcionamento do novo pavilhão de produção, prevê-se também um aumento do 

tráfego, nomeadamente ao nível da circulação de veículos pesados associados ao reabastecimento da 

exploração, por exemplo de ração, mas também ao fluxo de produto (ovos) para fora da Exploração, que 

podem contribuir para a degradação da rede viária e causar alguma incomodidade à população local. 

Este impacte será negativo, direto, de magnitude reduzida, importância pequena e pouco significativo. 

 

 

Descrição Sumária dos 

Impactes 

Ações que Originam 

Impactes 

Características dos Impactes Significância 

Criação de postos de 

trabalho temporários 

Aquisição de bens e 

serviços 

Positivo  

Magnitude Reduzida  

Certo  

Importância grande 

Reversível  

Temporário 

Extensão Regional 

Pouco 

Significativo 

Perturbação da 

comunidade local pela 

existência de obras 

Ações de construção 

Operação de máquinas e 

circulação de veículos 

afetos à obra 

Negativo 

Magnitude Média 

Provável 

Importância Moderada  

Reversível  

Temporário  

Extensão Municipal 

Medidas de Mitigação Difícil 

Pouco 

Significativo 

Receita para o Estado 

por via direta e indireta 

e contribuição para o 

aumento do PIB da RAM 

Aquisição de bens e 

serviços 

Positivo 

Magnitude Reduzida 

Certo  

Importância grande  

Irreversível 

Temporário  

Extensão Regional 

Pouco 

Significativo 
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Quadro 6.32 - Classificação de Impactes sobre o Descritor Socio-economia, Fase de Exploração 

 

6.11.3 Fase de Desativação 

No decorrer da desativação da exploração será expectável o aumento temporário da empregabilidade 

(associado às operações de desmantelamento), seguido da diminuição dos níveis de emprego direta ou 

indiretamente associados à laboração da Exploração. Deste modo, os impactes expectáveis no cenário 

de desativação serão negativos, diretos, pouco significativos, de importância grande e reversíveis. 

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, de magnitude reduzida importância moderada, 

reversíveis e com extensão regional. 

 

Quadro 6.33 - Classificação de Impactes sobre o Descritor Socio-economia, Fase de Desativação 

Descrição Sumária dos 

Impactes 
Ações que Originam Impactes Características dos Impactes Significância 

Especiação da economia 

local 

Aumento da atividade pecuária 

no município 

Positivo  

Magnitude Reduzida  

Certo  

Importância Moderada  

Reversível  

Permanente 

Extensão Municipal  

Pouco 

Significativo 

Criação de postos de 

trabalho 

Aquisição de bens e serviços 

Criação de emprego 

Positivo  

Magnitude Reduzida  

Certo 

Importância Grande 

Reversível  

Permanente  

Extensão Regional 

Pouco 

Significativo 

Aumento da oferta de 

produto 

regional/Redução da 

dependência externa da 

RAM 

Produção de ovos 

Positivo 

Magnitude Reduzida 

Certo  

Importância Moderada 

Reversível  

Permanente 

Extensão Regional 

Pouco 

Significativo 

Aumento do tráfego 

automóvel 

Transporte de insumos para a 

exploração  

Transporte de produtos para o 

mercado 

Negativo  

Magnitude Reduzida 

Certo  

Importância Pequena 

Reversível  

Permanente 

Extensão Municipal  

Medidas de Mitigação Difícil 

Pouco 

Significativo 

Descrição Sumária dos 

Impactes 

Ações que Originam 

Impactes 
Características dos Impactes Significância 

Eliminação de postos de 

trabalho 
Desativação da Exploração 

Negativo 

Magnitude Reduzida 

Certo  

Importância Grande 

Reversível 

Permanente 

Extensão Regional  

Medidas de Mitigação Impossível  

Pouco 

Significativo 
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6.11.4 Medidas de Mitigação 

Fase de Construção, Exploração e Desativação 

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

locais/regionais. 

− Recomendar a redução da velocidade de circulação dos veículos na obra. 

 

 

 RESÍDUOS, SUBPRODUTOS E EFLUENTES PECUÁRIOS 

 

6.12.1 Fase de Construção 

A produção de resíduos depende dos processos de construção adotados por cada empreiteiro, dos 

materiais selecionados para a obra, estando também intimamente relacionada com a forma como os 

trabalhadores executam as tarefas de construção. Deste modo, à data, não é possível apresentar os 

quantitativos de resíduos a produzir.  

No entanto, é expectável que durante a fase de obra ocorra uma produção significativa de resíduos, 

particularmente de resíduos sólidos urbanos e de resíduos de construção e demolição.  

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 

existência de derrames de substâncias com elevado potencial poluente sobre o meio recetor natural ou 

decorrentes do incorreto armazenamento dos resíduos na Exploração e/ou incorreto encaminhamento 

para destino final. O impacte será negativo, pouco significativo, de magnitude reduzida, importância 

pequena e temporário.  

Redução da oferta de 

produto 

regional/Aumento da 

dependência externa 

Desativação da Exploração 

Negativo 

Magnitude Reduzida 

Certo 

Importância Moderada 

Reversível 

Permanente 

Extensão Regional 

Medidas de Mitigação Impossível 

Pouco 

Significativo 

Redução da receita para 

o Estado por via direta e 

indireta e contribuição 

para o aumento do PIB 

da RAM 

Desativação da Exploração 

Negativo  

Magnitude Reduzida  

Certo  

Importância Pequena 

Irreversível 

Permanente  

Extensão Regional  

Medidas de Mitigação Impossível 

Pouco 

Significativo 
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Quadro 6.34 - Classificação de Impactes, Descritor: Resíduos, Subprodutos e Efluentes, Fase de Construção 

 

 

6.12.2 Fase de Exploração 

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, dada a 

reduzida representatividade da quantidade de resíduos a produzir face à quantidade de resíduos 

geridos atualmente pelo município.  

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, 

classificando-se o impacte associado como negativo, pouco significativo, direto, de magnitude reduzida 

e importância pequena. 

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 por apresentarem na 

sua composição concentrações significativas de amónia e elementos de granulometria fina que podem 

afetar a qualidade do ar no decorrer das operações de limpeza dos pavilhões de produção e durante 

transporte para destino final e podem gerar situações de incomodidade. No entanto, se for seguido o 

disposto no Plano de Gestão de Efluentes Pecuários da Exploração, respeitando o disposto no código 

de boas práticas agrícolas e adotando boas práticas ambientais, o impacte associado à produção e 

gestão do estrume/excrementos não será significativo.  

No que concerne ao estrume/excrementos não passiveis de valorização agronómica e cuja gestão passa 

pelo seu encaminhamento para a ETRS da Meia Serra, poderá sobrecarregar as infraestruturas. No 

entanto, atendendo à capacidade instalada da ETRS, não se prevê que afete de modo significativo o 

seu funcionamento.  

A minimização do impacte da laboração da Exploração sobre o sistema de gestão vigente passa pelo 

cuidadoso planeamento da gestão de resíduos e pela adoção de boas práticas, designadamente através 

do correto armazenamento e da segregação dos resíduos na Exploração e do seu encaminhamento para 

Descrição Sumária dos 

Impactes 

Ações que Originam 

Impactes 
Características dos Impactes Significância 

Aumento da produção de 

resíduos sólidos urbanos 

e de resíduos de 

construção e demolição e 

ocorrência de acidentes 

Construção do novo 

pavilhão de produção e 

infraestruturas conexas e 

presença de pessoas afetas 

à obra 

Negativo 

Magnitude Reduzida 

Certo 

Importância Pequena 

Reversível 

Temporário  

Extensão Regional  

Medidas de Mitigação Difícil 

Pouco 

Significativo 
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operadores licenciados, minimizando a probabilidade de ocorrer contaminação do ambiente e de 

originarem problemas de saúde pública. 

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

e/ou do sistema vigente os absorver, os potenciais impactes negativos estarão associados a acidentes, 

como poderá ser a ocorrência de derrames acidentais de substâncias/efluentes/resíduos com potencial 

poluente no meio recetor natural ou o incorreto armazenamento dos resíduos na Exploração e 

encaminhamento para destino final indigno. A ocorrerem estas situações, o impacte será negativo, 

contudo a magnitude, importância e persistência do impacte dependerá fundamentalmente das 

características do resíduo. 

 

Quadro 6.35 – Classificação de Impactes, Descritor: Resíduos, Subprodutos e Efluentes, Fase de Exploração 

 

6.12.3 Fase de Desativação 

Durante a fase de desativação ocorrerá sobretudo a produção de resíduos de construção e demolição 

(RCD). A gestão destes resíduos deverá atender às disposições legais, desde a fase de planeamento da 

desativação até à sua execução, preconizando, designadamente, o registo de dados dos RCD, a 

reutilização em obra, a segregação, o armazenamento temporário e o transporte até destino final. 

Ao nível da capacidade das entidades gestoras/operadores necessários para gerir os resíduos 

previsivelmente produzidos durante esta fase, dada a magnitude da Exploração, não serão de esperar 

impactes significativos.  

Adotando-se as boas práticas de gestão de resíduos, os impactes negativos estarão associados a 

acidentes, como poderá ser a ocorrência de derrames de produtos oleosos, combustíveis ou de outros 

resíduos com elevado potencial poluente, que podem afetar negativamente a qualidade ambiental. A 

ocorrerem situações de acidente, o impacte será negativo, contudo a magnitude, importância e 

persistência do impacte dependerá fundamentalmente das características do resíduo. 

 

Descrição Sumária dos 

Impactes 

Ações que Originam 

Impactes 

Características dos Impactes Significância 

Aumento da produção de 

efluentes pecuários e 

outros SPOA 

Laboração da 

exploração 

Negativo 

Magnitude Reduzida 

Certo 

Importância Pequena 

Irreversível 

Permanente 

Extensão Regional 

Medidas de Mitigação Difícil 

Pouco Significativo 

Aumento da produção de 

resíduos/sobrecarga do 

sistema de gestão vigente 

Laboração da 

exploração 

Negativo  

Magnitude Reduzida  

Certo 

Importância Pequena  

Irreversível  

Permanente 

Extensão Regional  

Medidas de Mitigação Difícil  

Pouco Significativo 
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Quadro 6.36 - Classificação de Impactes, Descritor: Resíduos, Subprodutos e Efluentes, Fase de Desativação 

 

6.12.4 Medidas de Mitigação 

Fase de Construção 

− Reduzir ao máximo a produção de resíduos; 

− Reutilizar, sempre que possível, os resíduos produzidos; 

− Definir e implementar um Plano de Gestão de Resíduos, considerando todos os resíduos suscetíveis 

de serem produzidos na obra, com a sua identificação e classificação, em conformidade com a Lista 

Europeia de Resíduos (LER), a definição de responsabilidades de gestão e a identificação dos 

destinos finais mais adequados para os diferentes fluxos de resíduos. 

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

tipologia e em conformidade com a legislação em vigor. Deve ser prevista a contenção/retenção de 

eventuais escorrências/derrames. 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; 

− Os resíduos produzidos nas áreas sociais e equiparáveis a resíduos urbanos devem ser depositados 

em contentores destinados ao efeito, devendo ser promovida a separação na origem das frações 

recicláveis e posterior envio para reciclagem. 

− Os resíduos de óleos, tintas, colas e resinas usados devem ser armazenados em recipientes 

estanques, para posterior envio a destino final apropriado, preferencialmente a reciclagem.  

 

Fase de Exploração 

− Reduzir ao máximo a produção de resíduos; 

− Reutilizar, sempre que possível, os resíduos produzidos; 

− Definir e implementar um Plano de Gestão de Resíduos, considerando todos os resíduos suscetíveis 

de serem produzidos, com a sua identificação e classificação, em conformidade com a Lista Europeia 

Descrição Sumária dos 

Impactes 

Ações que Originam 

Impactes 

Características dos Impactes Significância 

Aumento da produção de 

resíduos 

Demolição dos pavilhões 

de produção e 

infraestruturas conexas e 

presença de pessoas 

afetas à demolição das 

infraestruturas 

Negativo 

Magnitude Reduzida 

Certo  

Importância Pequena  

Irreversível  

Temporário  

Extensão Regional  

Medidas de Mitigação Fácil 

Pouco Significativo 

Contaminação pontual 

associada a acidentes (ex. 

derrames de óleos) 

Incorreto 

manuseamento/gestão de 

resíduos 

Negativo (-) 

Magnitude Dependente das 

Caract dos Resíduos 

Improvável 

Importância Magnitude 

Dependente das Caract dos 

Resíduos 

Reversibilidade Dependente 

das Caract dos Resíduos 

Dependente das 

características dos 

resíduos 
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de Resíduos (LER), e a identificação dos destinos finais mais adequados para os diferentes fluxos 

de resíduos. 

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

tipologia e em conformidade com a legislação em vigor. Deve ser prevista a contenção/retenção de 

eventuais escorrências/derrames. Não é admissível a deposição de resíduos, ainda que provisória, 

nos leitos de linhas de água e zonas de máxima infiltração.  

− Os resíduos produzidos nas áreas sociais e equiparáveis a resíduos urbanos devem ser depositados 

em contentores destinados ao efeito, devendo ser promovida a separação na origem das frações 

recicláveis e posterior envio para reciclagem. 

− 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. 

− Sensibilizar os trabalhadores para a separação correta dos resíduos produzidos; 

− Os resíduos de óleos lubrificantes, combustíveis e outras substâncias com elevado potencial 

poluente devem ser armazenados em recipientes estanques, para posterior envio a destino final 

apropriado, preferencialmente a reciclagem.  

− Manter um registo atualizado das quantidades de resíduos gerados e respetivos destinos finais.  

− Respeitar escrupulosamente o modelo de gestão de efluentes pecuários definido no PGEP, 

nomeadamente no que concerne às quantidades de efluentes passíveis de valorização em cada 

exploração agrícola constante do plano e respeitar as boas práticas ambientais. 

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

exploração e os locais de destino. 

− Manter atualizada a informação sobre a legalidade dos operadores de gestão de resíduos 

contratados designadamente o alvará do transportador, licença/autorização do destino final dos 

resíduos, etc. 

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

operadores não autorizados. 

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

(estrume/excrementos). 

 

Fase de Desativação 

− Reduzir ao máximo a produção de resíduos. 

− Reutilizar, sempre que possível, dos resíduos produzidos. 

− Definir e implementar um Plano de Gestão de Resíduos, considerando todos os resíduos suscetíveis 

de serem produzidos durante a desativação da Exploração, com a definição das responsabilidades 

de gestão e a identificação dos destinos finais mais adequados para os diferentes fluxos de resíduos. 

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

tipologia e em conformidade com a legislação em vigor. Deve ser prevista a contenção/retenção de 

eventuais escorrências/derrames. Não é admissível a deposição de resíduos, ainda que provisória, 

nas margens, leitos de linhas de água e zonas de máxima infiltração.  
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− Não proceder ao abandono, queima, injeção no solo, descarga incontrolada e entrega de resíduos a 

operadores não autorizados. 

− Os resíduos produzidos nas áreas sociais e equiparáveis a resíduos urbanos devem ser depositados 

em contentores especificamente destinados para o efeito, devendo ser promovida a separação na 

origem das frações recicláveis e posterior envio para reciclagem. 

− Manter um registo atualizado das quantidades de resíduos gerados e respetivos destinos finais.  

− Sempre que ocorra um derrame de substâncias perigosas/resíduos sobre o solo, deve proceder-se à 

recolha do solo contaminado, se necessário com o auxílio de um produto absorvente, e ao seu 

armazenamento e envio para destino final adequado. 

 

 IMPACTES CUMULATIVOS 

Neste subcapítulo procede-se a identificação e análise dos impactes no ambiente que resultam do 

Projeto em associação com outros projetos, existentes ou previstos, bem como dos projetos 

complementares ou subsidiários. 

No que respeita a projetos existentes, salienta-se a existência de diversas explorações pecuárias no 

Concelho e de dois matadouros (Figura 6.1), que são suscetíveis de provocar impactes cumulativos com 

a “Ovo do Santo, Lda”. 

 
6.13.1 Clima 

A existência de outras explorações pecuárias na envolvente é relevante no que se refere a fontes de 

emissão de GEE. Existe assim um impacte negativo cumulativo. 

 

6.13.2  Geologia e Geomorfologia 

As atividades existentes não acarretam impactes cumulativos significativos sobre a geologia e 

geomorfologia da área de estudo. 

 
6.13.3 Recursos Hídricos e Qualidade da Água 

Os impactes cumulativos sobre os recursos hídricos podem fazer-se sentir ao nível da quantidade e ao 

nível da qualidade das águas. Estes impactes resultam do consumo significativo de água pela atividade 

Legenda: 

1 – Santagro (desativada); 

2 – Matadouro;  

3 – Ovo do Santo;  

4 – Matadouro Sodiprave;  

5 – Bovimadeira;  

6 - Aviatlântico 

Figura 6.1 - Explorações pecuárias e matadouros existentes na zona envolvente do projeto 

em análise 
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pecuária. Além disso, a existência de um número considerável de explorações na zona pode ter um 

efeito cumulativo nos fenómenos de contaminação difusa das águas subterrâneas e superficiais, com 

impacte ao nível da qualidade das águas. 

 

6.13.4 Solos 

A execução das construções previstas no Projeto, em associação com as instalações existentes, na 

própria exploração e nas explorações localizadas na envolvente, terão um impacte cumulativo negativo 

sobre os solos devido ao acréscimo das áreas impermeabilizadas e a diminuição da capacidade de 

infiltração. Considerando, no entanto, que as formações geológicas existentes favorecem a infiltração, 

não e expectável que da implantação das construções resultem consequências de maior, pelo que este 

impacte será pouco significativo. 

 
6.13.5 Flora e Vegetação 

No que respeita as construções, a execução do Projeto contribuirá para o empobrecimento ecológico da 

área onde se insere, devido ao acréscimo das áreas artificializadas em detrimento das áreas com 

revestimento natural. Terá, por isso, um impacte cumulativo negativo, embora pouco significativo, 

dada a magnitude das instalações da exploração.  

 

6.13.6  Fauna 

Do ponto de vista faunístico, não são identificados impactes cumulativos. 

 
6.13.7 Ordenamento do Território 

Não são identificados impactes cumulativos. 
 
 

6.13.8 Paisagem 

A execução do Projeto contribuirá, cumulativamente com as restantes explorações, para a alteração da 

paisagem, resultando num impacte cumulativo negativo, mas pouco significativo, dado que, por um 

lado, as construções previstas em Projeto mantêm uma tipologia de uso e características estruturais 

idênticas às edificações já existentes nas várias explorações. 

 

6.13.9 Socio-economia 

O emprego e atividade económica ganham uma maior expressão com a ampliação da exploração e de 

outras atividades económicas relacionadas, em particular, com o setor primário, na envolvente a 

Exploração. Por conseguinte este Projeto concorre para o valor social e económico da região. 
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6.13.10  Gestão de Resíduos, Efluentes e Subprodutos 

A existência de outras explorações pecuárias na envolvente da Exploração, leva a que existam vários 

centros de produção de resíduos, efluentes e subprodutos que, embora possam individualmente 

produzir quantidades desprezíveis destes elementos, no conjunto possuem alguma representatividade 

e podem sobrecarregar os sistemas de gestão existentes. 

 

6.13.11 Qualidade do Ar 

A afetação da qualidade do ar, nomeadamente no que concerne aos odores, pode ser potenciada pela 

existência de outras explorações pecuárias nas imediações da “Ovo do Santo, Lda.”.  

 

6.13.12  Ambiente Sonoro 

Do ponto de vista do ambiente sonoro, a presença de outras explorações na envolvente contribui para 

um aumento das fontes de emissão de ruido e deterioração da qualidade do ambiente sonoro, em 

particular devido à utilização de veículos que fazem o transporte de insumos e produtos de e para as 

Explorações. 

 

 MATRIZ SÍNTESE DE IMPACTES  

No Anexo VII apresenta-se a Matriz Síntese de Impactes do Projeto, cujo resumo se apresenta abaixo. 
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I
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Aumento das

emissões de GEE
Negativo Reduzida Certo Pequena Irreversível Permanente Global Difícil

Pouco 

significativo

Aumento da

amplitude térmica

diária

Negativo Reduzida Certo PequenaParcialmente ReversívelTemporário Local Difícil
Pouco 

significativo

Aumento da

amplitude térmica

diária

Negativo Reduzida Certo Pequena Reversível Permanente Local Difícil
Pouco 

significativo

Aumento da

concentração de

GEE na atmosfera,

com consequências

ao nível do

aquecimento global

Negativo Reduzida Certo Pequena Irreversível Permanente Global Difícil
Pouco 

significativo

D
e
s
a
ti

v
a
ç

ã
o Aumento das

emissões de GEE
Negativo Reduzida Certo Pequena Irreversível Permanente Global Difícil

Pouco 

significativo

Alteração da

morfologia original

do terreno

Negativo Média Certo ModeradaParcialmente ReversívelPermanente Local Impossível Significativo

Aumento da

erodibilidade
Negativo Reduzida Provável Pequena Reversível Temporário Local Fácil

Pouco 

significativo

E
x
p

lo
r
a
ç
ã
o

Alteração da

morfologia original

do terreno

Negativo Média Certo ModeradaParcialmente ReversívelPermanente Local Impossível Significativo

D
e
s
a
ti

v
a
ç
ã
o Permanência das

alterações na

geomorfologia na

área de implantação

do projeto

Negativo Média Certo ModeradaParcialmente ReversívelPermanente Local Impossível Significativo

Alteração dos

horizontes 

superficiais do solo e

das suas

características 

agronómicas

Compactação do solo

Perda de solo por

erosão
Negativo Reduzida Provável Pequena Irreversível Temporário Local Fácil

Pouco 

Significativo

Contaminação do

solo
Negativo Reduzida

Imprová

vel
Pequena Reversível Temporário Local Fácil

Pouco 

Significativo

Aumento do grau de

artificialização
Negativo Média Certo ModeradaParcialmente ReversívelTemporário Local Difícil Significativo

Alteração da

ocupação do solo
Negativo Média Certo ModeradaParcialmente ReversívelTemporário Local Impossível Significativo

Alteração dos

horizontes 

superficiais do solo e

das suas

características 

agronómicas

Negativo Média Certo PequenaParcialmente ReversívelTemporário Local Impossível Significativo

Contaminação do

solo
Negativo Média

Imprová

vel
Moderada Reversível Temporário Local Difícil

Pouco 

significativo

Melhoria das

características 

agronómicas do solo

Positivo Média Provável Moderada Reversível Temporário Local n.a
Pouco 

significativo

Detioração das

características 

agronómicas do solo

Negativo Média
Imprová

vel
Moderada Reversível Temporário Local Difícil Significativo

Aumento do grau de

artificialização
Negativo Média Certo ModeradaParcialmente ReversívelPermanente Local Difícil Significativo

Alteração da

ocupação do solo
Negativo Média Certo ModeradaParcialmente ReversívelPermanente Local Impossível Significativo

Alteração dos

horizontes 

superficiais do solo e

das suas

características

Negativo Média Certo Moderada Reversível Temporário Local Difícil Significativo

Contaminação do

solo
Negativo Reduzida

Imprová

vel
Pequena Reversível Temporário Local Fácil

Pouco 

significativo

Alteração da

ocupação do solo
Positivo Média Certo Moderada Reversível Permanente Local Impossível

Pouco 

significativo

Redução da

artificialização do

solo

Positivo Média Certo Moderada Reversível Permanente Local Impossível
Pouco 

significativo

Aumento do

escoamento 

superficial e redução

da infiltração

devidos à

compactação e

impermeabilização 

do solo

Negativo Reduzida Certo Moderada Reversível Temporário Local Difícil
Pouco 

Significativo

Alteração da

qualidade das águas

superficiais e

subterrâneas

Negativo Reduzida Provável Moderada Reversível Temporário
Municipal/

Regional
Difícil

Pouco 

Significativo

Alteração da

qualidade das águas

superficiais e

subterrâneas

Negativo Média
Imprová

vel
Moderada Reversível Temporário

Municipal/

Regional
Difícil

Pouco 

Significativo

Aumento do

consumo de água /

redução das

disponibilidades 

hídricas

Negativo Reduzida Certo Pequena Reversível Permanente Local Fácil
Pouco 

Significativo

Aumento do

escoamento 

superficial e da

erosão hídrica

Negativo Reduzida Provável Pequena Irreversível Efémero Local Difícil
Pouco 

Significativo

Alteração das

condições de

circulação das águas

superficiais e da

infiltração (Aumento

do escoamento

superficial e redução

da

infiltração)

Alteração da

qualidade das águas

superficiais e

subterrâneas

Negativo Média
Imprová

vel
Moderada Reversível Temporário Local Difícil

Pouco 

Significativo

C
o
n

s
tr

u
ç
ã
o

Afetação da

qualidade do ar

devido à presença de 

partículas, 

hidrocarbonetos e

gases de combustão

de motores

(monóxido e dióxido

de carbono, dióxido

de enxofre, óxidos

de azoto, entre

outros)

Negativo Reduzida Certo Pequena Reversível Temporário Local Difícil
Pouco 

Significativo

Produção e

dispersão de odores

devido à produção e

gestão de efluentes

pecuários

Negativo Reduzida Provável Moderada Irreversível Permanente Local Difícil
Pouco 

Significativo

Afetação da

qualidade do ar

devido à presença de 

partículas e emissão

de gases poluentes

Negativo Reduzida Certo Pequena Irreversível Temporário Local Difícil
Pouco 

Significativo

D
e
s
a
ti

v
a
ç
ã
o

Afetação da

qualidade do ar

devido à presença de 

partículas, 

hidrocarbonetos e

gases de combustão

de motores

(monóxido e dióxido

de carbono, dióxido

de enxofre, óxidos

de azoto, entre

outros)

Negativo Reduzida Certo Pequena Reversível Efémero Local Difícil
Pouco 

Significativo

C
o
n

s
tr

u
ç
ã
o

Incomodidade na

vizinhança 

provocada pelo

aumento do ruído

Negativo Média Provável Moderada Reversível Temporário Local Difícil
Pouco 

Significativo

E
x
p

lo
r
a
ç
ã
o

Incomodidade na

vizinhança 

provocada pelo ruído

Negativo Reduzida
Pouco 

Provável
Moderada Reversível Efémero Local Difícil

Pouco 

Significativo

D
e
s
a
ti

v
a
ç
ã
o

Incomodidade na

vizinhança 

provocada pelo

aumento do ruído

Negativo Média Provável Moderada Reversível Efémero Local Difícil
Pouco 

Significativo

Perturbação 

funcional e visual

sobre a paisagem

Negativo Média Certo PequenaParcialmente ReversívelTemporário Local Difícil
Pouco 

Significativo

Diminuição da

visibilidade devido a

poeiras em

suspensão

Negativo Média
Imprová

vel
Pequena Reversível Temporário Local Difícil

Pouco 

Significativo

E
x
p

lo
r
a
ç
ã
o

Ocorrência de

alterações sobre a

estrutura visual da

paisagem devido à

implantação 

definitiva das

instalações

Negativo Média Certo Pequena  Reversível Permanente Local Difícil
Pouco 

Significativo

D
e
s
a
ti

v
a
ç
ã
o

Desordem funcional

e perturbação visual
Negativo Média Certo Pequena Reversivel Temporário Local Difícil

Pouco 

Significativo

C
o
n

s
tr

u
ç
ã
o

Aumento da

produção de

resíduos sólidos

urbanos e de

resíduos de

construção e

demolição

Negativo Reduzida Certo Pequena Irreversível Temporário Regional Difícil
Pouco 

Significativo

Aumento da

produção de

efluentes pecuários

e outros SPOA

Negativo Reduzida Certo Pequena Irreversível Permanente Regional Difícil
Pouco 

Significativo

Aumento da

produção de

resíduos

Negativo Reduzida Certo Pequena Irreversível Permanente Regional Difícil
Pouco 

Significativo

Aumento da

produção de

resíduos

Negativo Reduzida Certo Pequena Irreversível Temporário Regional Difícil
Pouco 

Significativo

Contaminações 

pontuais por

ocorrência de

acidentes/gestão 

inadequada dos

resíduos

Negativo -
Imprová

vel
Local

Dependente das 

características 

dos resíduos. 

Variável de 

pouco a muito 

significativo.

Destruição de flora

indígena e/ou

endémica

Negativo Média
Imprová

vel
Grande Irreversível Permanente Local Difícil

Pouco 

Significativo

Destruição de flora

introduzida
Negativo Média Certa Pequena Irreversível Permanente Local Difícil

Pouco 

Significativo

Diminuição da área

disponível para as

espécies vegetais

Negativo Reduzida Certa Pequena Reversível Permanente Local Difícil
Pouco 

Significativo

Menor área

disponível para as

plantas

Negativo Reduzida Certa Pequena Reversível Permanente Local Difícil
Pouco 

Significativo

Destruição ou

degradação de

espécies vegetais

Negativo Reduzida
Imprová

vel
Pequena Irreversível Temporário Local Fácil

Pouco 

Significativo

D
e
s
a
ti

v
a
ç
ã
o

Destruição ou

degradação de

espécies vegetais

Negativo Média Provável Moderada Irreversível Permanente Local Fácil
Pouco 

Significativo

Alteração e

degradação de

habitats

Negativo Reduzida Certo ModeradaParcialmente ReversívelTemporário Local Dificil
Pouco 

Significativo

Perturbação da

Fauna
Negativo Média Provável Moderada Reversível Temporário Local Difícil

Pouco 

Significativo

Alteração do

comportamento da

avifauna

Negativo Média Provável Moderada Reversível Temporário Local Difícil
Pouco 

Significativo

Alteração e

degradação de

habitats

Negativo Média Provável Moderada Reversível Temporário Local Difícil
Pouco 

Significativo

Perturbação da

Fauna
Negativo Média Provável Moderada Reversível Temporário Local Difícil

Pouco 

Significativo

Alteração do

comportamento da

avifauna

Negativo Média Provável Moderada Reversível Temporário Local Difícil
Pouco 

Significativo

Alteração e

degradação de

habitats

Negativo Média Provável Moderada Reversível Temporário Local Difícil
Pouco 

Significativo

Perturbação da

Fauna
Negativo Média Provável Moderada Reversível Temporário Local Difícil

Pouco 

Significativo

Alteração do

comportamento da

avifauna

Negativo Média Provável Moderada Reversível Temporário Local Difícil
Pouco 

Significativo

Criação de postos de

trabalho 

temporários

Positivo Reduzida Certo Grande Reversível Temporário Regional
Pouco 

Significativo

Perturbação da

comunidade local

pela existência de

obras

Negativo Média Provável Moderada Reversível Temporário Municipal Difícil
Pouco 

Significativo

Receita para o

Estado por via

direta e indireta e

Contribuição para o

aumento do PIB da

RAM

Positivo Reduzida Certo Grande Irreversível Temporário Regional
Pouco 

Significativo

Especiação da

economia local
Positivo Reduzida Certo Moderada Reversível Permanente Municipal

Pouco 

Significativo

Criação de postos de

trabalho
Positivo Reduzida Certo Grande Reversível Permanente Regional

Pouco 

Significativo

Aumento da oferta

de produto regional
Positivo Reduzida Certo Moderada Reversível Permanente Regional

Pouco 

Significativo

Aumento do tráfego

automóvel
Negativo Reduzida Certo Pequena Reversível Permanente Municipal Difícil

Pouco 

Significativo

Eliminação de

postos de trabalho
Negativo Reduzida Certo Grande Reversível Permanente Regional Impossível

Pouco 

Significativo

Redução da oferta

de produto

regional/Aumento da

dependência externa

Negativo Reduzida Certo Moderada Reversível Permanente Regional Impossível
Pouco 

Significativo

Redução da receita

para o Estado por

via direta e indireta

e contribuição para o 

aumento do PIB da

RAM

Negativo Reduzida Certo Pequena Irreversível Permanente Regional Impossível
Pouco 

Significativo
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Fácil
Pouco 

Significativo
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Reduzida Certo PequenaParcialmente ReversívelTemporário Local

Local Dificil
Pouco 
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I
m

p
a

c
t
e

Alteração dos horizontes

superficiais do solo e das suas

características agronómicas

Compactação do solo

Perda de solo por erosão Negativo Reduzida Provável Pequena Irreversível Temporário Local Fácil
Pouco 

Significativo

Contaminação do solo Negativo Reduzida Improvável Pequena Reversível Temporário Local Fácil
Pouco 

Significativo

Aumento do grau de

artificialização
Negativo Média Certo Moderada

Parcialmente 

Reversível
Temporário Local Difícil Significativo

Alteração da ocupação do solo Negativo Média Certo Moderada
Parcialmente 

Reversível
Temporário Local Impossível Significativo

Alteração dos horizontes

superficiais do solo e das suas

características agronómicas

Negativo Média Certo Pequena
Parcialmente 

Reversível
Temporário Local Impossível Significativo

Contaminação do solo Negativo Média Improvável Moderada Reversível Temporário Local Difícil
Pouco 

significativo

Melhoria das características

agronómicas do solo
Positivo Média Provável Moderada Reversível Temporário Local n.a

Pouco 

significativo

Detioração das características

agronómicas do solo
Negativo Média Improvável Moderada Reversível Temporário Local Difícil Significativo

Aumento do grau de

artificialização
Negativo Média Certo Moderada

Parcialmente 

Reversível
Permanente Local Difícil Significativo

Alteração da ocupação do solo Negativo Média Certo Moderada
Parcialmente 

Reversível
Permanente Local Impossível Significativo

Alteração dos horizontes

superficiais do solo e das suas

características

Negativo Média Certo Moderada Reversível Temporário Local Difícil Significativo

Contaminação do solo Negativo Reduzida Improvável Pequena Reversível Temporário Local Fácil
Pouco 

significativo

Alteração da ocupação do solo Positivo Média Certo Moderada Reversível Permanente Local Impossível
Pouco 

significativo

Redução da artificialização do

solo
Positivo Média Certo Moderada Reversível Permanente Local Impossível

Pouco 

significativo

Aumento do escoamento

superficial e redução da

infiltração devidos à

compactação e

impermeabilização do solo

Negativo Reduzida Certo Moderada Reversível Temporário Local Difícil
Pouco 

Significativo

Alteração da qualidade das águas

superficiais e subterrâneas
Negativo Reduzida Provável Moderada Reversível Temporário

Municipal/

Regional
Difícil

Pouco 

Significativo

Alteração da qualidade das águas

superficiais e subterrâneas
Negativo Média Improvável Moderada Reversível Temporário

Municipal/

Regional
Difícil

Pouco 

Significativo

Aumento do consumo de água /

redução das disponibilidades

hídricas

Negativo Reduzida Certo Pequena Reversível Permanente Local Fácil
Pouco 

Significativo

Aumento do escoamento

superficial e da erosão hídrica
Negativo Reduzida Provável Pequena Irreversível Efémero Local Difícil

Pouco 

Significativo

Alteração das condições de

circulação das águas superficiais

e da infiltração (Aumento do

escoamento superficial e redução

da

infiltração)

Alteração da qualidade das águas

superficiais e subterrâneas
Negativo Média Improvável Moderada Reversível Temporário Local Difícil

Pouco 

Significativo

C
o
n

s
tr

u
ç
ã
o

Afetação da qualidade do ar

devido à presença de partículas,

hidrocarbonetos e gases de

combustão de motores (monóxido 

e dióxido de carbono, dióxido de

enxofre, óxidos de azoto, entre

outros)

Negativo Reduzida Certo Pequena Reversível Temporário Local Difícil
Pouco 

Significativo

Produção e dispersão de odores

devido à produção e gestão de

efluentes pecuários

Negativo Reduzida Provável Moderada Irreversível Permanente Local Difícil
Pouco 

Significativo

Afetação da qualidade do ar

devido à presença de partículas e

emissão de gases poluentes

Negativo Reduzida Certo Pequena Irreversível Temporário Local Difícil
Pouco 

Significativo

D
e
s
a
ti

v
a
ç
ã
o

Afetação da qualidade do ar

devido à presença de partículas,

hidrocarbonetos e gases de

combustão de motores (monóxido 

e dióxido de carbono, dióxido de

enxofre, óxidos de azoto, entre

outros)

Negativo Reduzida Certo Pequena Reversível Efémero Local Difícil
Pouco 

Significativo

Fácil
Pouco 

Significativo

Q
u

a
li

d
a
d

e
 d

o
 A

r

E
x
p
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r
a
ç
ã
o

Reduzida Certo Pequena
Parcialmente 

Reversível
Temporário Local

Local Dificil
Pouco 

Significativo
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x
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r
a
ç
ã
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D
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Negativo

Negativo Média Certo Pequena
Parcialmente 

Reversível
Temporária

S
o
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s

C
o
n

s
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u
ç
ã
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Incomodidade na vizinhança

provocada pelo aumento do ruído
Negativo Média Provável Moderada Reversível Temporário Local Difícil

Pouco 

Significativo

E
x
p

lo
ra

çã
o

Incomodidade na vizinhança

provocada pelo ruído
Negativo Reduzida

Pouco 

Provável
Moderada Reversível Efémero Local Difícil

Pouco 

Significativo

D
e
sa

ti
v
a
çã

o

Incomodidade na vizinhança

provocada pelo aumento do ruído
Negativo Média Provável Moderada Reversível Efémero Local Difícil

Pouco 

Significativo

Perturbação funcional e visual

sobre a paisagem
Negativo Média Certo Pequena

Parcialmente 

Reversível
Temporário Local Difícil

Pouco 

Significativo

Diminuição da visibilidade devido

a poeiras em suspensão
Negativo Média Improvável Pequena Reversível Temporário Local Difícil

Pouco 

Significativo

E
x
p

lo
ra

çã
o Ocorrência de alterações sobre a

estrutura visual da paisagem

devido à implantação definitiva

das instalações

Negativo Média Certo Pequena  Reversível Permanente Local Difícil
Pouco 

Significativo

D
e
sa

ti
v
a
çã

o

Desordem funcional e

perturbação visual
Negativo Média Certo Pequena Reversivel Temporário Local Difícil

Pouco 

Significativo

C
o
n

st
ru

çã
o

Aumento da produção de

resíduos sólidos urbanos e de

resíduos de construção e

demolição

Negativo Reduzida Certo Pequena Irreversível Temporário Regional Difícil
Pouco 

Significativo

Aumento da produção de

efluentes pecuários e outros

SPOA

Negativo Reduzida Certo Pequena Irreversível Permanente Regional Difícil
Pouco 

Significativo

Aumento da produção de

resíduos
Negativo Reduzida Certo Pequena Irreversível Permanente Regional Difícil

Pouco 

Significativo

Aumento da produção de

resíduos
Negativo Reduzida Certo Pequena Irreversível Temporário Regional Difícil

Pouco 

Significativo

Contaminações pontuais por

ocorrência de acidentes/gestão

inadequada dos resíduos

Negativo - Improvável Local

Dependente das 

características 

dos resíduos. 

Variável de 

pouco a muito 

significativo.

Destruição de flora indígena e/ou

endémica
Negativo Média Improvável Grande Irreversível Permanente Local Difícil

Pouco 

Significativo

Destruição de flora introduzida Negativo Média Certa Pequena Irreversível Permanente Local Difícil
Pouco 

Significativo

Diminuição da área disponível

para as espécies vegetais
Negativo Reduzida Certa Pequena Reversível Permanente Local Difícil

Pouco 

Significativo

Menor área disponível para as

plantas
Negativo Reduzida Certa Pequena Reversível Permanente Local Difícil

Pouco 

Significativo

Destruição ou degradação de

espécies vegetais
Negativo Reduzida Improvável Pequena Irreversível Temporário Local Fácil

Pouco 

Significativo

D
e
sa

ti
v
a
çã

o

Destruição ou degradação de

espécies vegetais
Negativo Média Provável Moderada Irreversível Permanente Local Fácil

Pouco 

Significativo

Alteração e degradação de

habitats
Negativo Reduzida Certo Moderada

Parcialmente 

Reversível
Temporário Local Dificil

Pouco 

Significativo

Perturbação da Fauna Negativo Média Provável Moderada Reversível Temporário Local Difícil
Pouco 

Significativo

Alteração do comportamento da

avifauna
Negativo Média Provável Moderada Reversível Temporário Local Difícil

Pouco 

Significativo

Alteração e degradação de

habitats
Negativo Média Provável Moderada Reversível Temporário Local Difícil

Pouco 

Significativo

Perturbação da Fauna Negativo Média Provável Moderada Reversível Temporário Local Difícil
Pouco 

Significativo

Alteração do comportamento da

avifauna
Negativo Média Provável Moderada Reversível Temporário Local Difícil

Pouco 

Significativo

Alteração e degradação de

habitats
Negativo Média Provável Moderada Reversível Temporário Local Difícil

Pouco 

Significativo

Perturbação da Fauna Negativo Média Provável Moderada Reversível Temporário Local Difícil
Pouco 

Significativo

Alteração do comportamento da

avifauna
Negativo Média Provável Moderada Reversível Temporário Local Difícil

Pouco 

Significativo

Criação de postos de trabalho

temporários
Positivo Reduzida Certo Grande Reversível Temporário Regional

Pouco 

Significativo

Perturbação da comunidade local

pela existência de obras
Negativo Média Provável Moderada Reversível Temporário Municipal Difícil

Pouco 

Significativo

Receita para o Estado por via

direta e indireta e Contribuição

para o aumento do PIB da RAM

Positivo Reduzida Certo Grande Irreversível Temporário Regional
Pouco 

Significativo

Especiação da economia local Positivo Reduzida Certo Moderada Reversível Permanente Municipal
Pouco 

Significativo

Criação de postos de trabalho Positivo Reduzida Certo Grande Reversível Permanente Regional
Pouco 

Significativo

Aumento da oferta de produto

regional
Positivo Reduzida Certo Moderada Reversível Permanente Regional

Pouco 

Significativo

Aumento do tráfego automóvel Negativo Reduzida Certo Pequena Reversível Permanente Municipal Difícil
Pouco 

Significativo

Eliminação de postos de trabalho Negativo Reduzida Certo Grande Reversível Permanente Regional Impossível
Pouco 

Significativo

Redução da oferta de produto

regional/Aumento da

dependência externa

Negativo Reduzida Certo Moderada Reversível Permanente Regional Impossível
Pouco 

Significativo

Redução da receita para o

Estado por via direta e indireta e

contribuição para o aumento do

PIB da RAM

Negativo Reduzida Certo Pequena Irreversível Permanente Regional Impossível
Pouco 

Significativo
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 PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO  

As lacunas de conhecimento relacionadas com o presente estudo dizem respeito à inexistência de 

alguns dados sobre o local de estudo. Tal situação não permite, assim, uma avaliação precisa dos 

impactes gerados em alguns descritores.  

As principais lacunas verificadas são:  

 Relativamente ao ruído, as principais dificuldades estão relacionadas com a inexistência de 

informações no que respeita aos níveis de ruído, nomeadamente a ausência de zonamento 

acústico e respetivas classificações no Plano Diretor Municipal de Santa Cruz, bem como de 

um Mapa de Ruído do Concelho de Santa Cruz.  

 

 AMBIENTE SONORO 

7.1.1 Objetivo 

Com o objetivo de confirmar as conclusões do presente estudo 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, proceder-se à monitorização 

dos níveis sonoros, nas fases de construção e exploração do projeto.  

7.1.2 Parâmetros a Monitorizar  

O índice de ruído a parametrizar é o LAeq, em dB(A).  

Salienta-se que as medições deverão ser efetuadas em bandas de 1/3 de oitava, durante o 

funcionamento de máquinas, equipamentos e quaisquer operações ruidosas.   

Os procedimentos experimentais deverão seguir as recomendações constantes nas Normas 

Portuguesas aplicáveis, nomeadamente as constantes da NP-1730.  

 

 QUALIDADE DO AR 

O principal objetivo da monitorização da qualidade do ar, é a obtenção de dados que permitam 

identificar alterações na qualidade do ar 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 propor a realização de um plano de 

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

realização. 

 

 OUTROS 

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

proceder à sua monitorização sistemática.    
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  LACUNAS TÉCNICAS OU DE CONHECIMENTO  

As lacunas de conhecimento relacionadas com o presente estudo dizem respeito à inexistência de 

alguns dados sobre o local de implantação da “Ovo do Santo, Lda.”. Tal situação não permite, assim, 

uma avaliação precisa dos impactes gerados em alguns descritores.  

As principais lacunas verificadas são:  

 Na região em estudo não existe qualquer informação referente a medições de Qualidade do Ar, 

daí que não sejam apresentados dados quantitativos e se tenha recorrido a uma caracterização 

simplesmente qualitativa.  

 Relativamente ao ruído, as principais dificuldades estão relacionadas com a inexistência de 

informações no que respeita aos níveis de ruído resultantes de cada equipamento e máquina a 

ser utilizada e com o facto de não se saber qual a localização do estaleiro de apoio à obra.  

 A inexistência de material bibliográfico sobre a flora e a fauna existentes no Santo da Serra, 

assim como acerca dos habitats, limitaram a análise às observações realizadas nas várias 

visitas ao local e à comparação com outros locais localizados à mesma cota. 

 Dada a inexistência de dados relativamente aos quantitativos de resíduos a produzir, 

designadamente na fase de obra e de desativação da Exploração, a análise realizada centrou-

se na aferição da capacidade de gestão pelos operadores/sistema de gestão vigente na Região. 
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 CONCLUSÕES     

O presente Estudo de Impacte Ambiental incidiu sobre a Exploração “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 de galinhas poedeiras criadas em gaiolas desde 

2009 e pretende agora ampliar as suas instalações de modo a iniciar um novo modelo de produção 

(produção de ovos de galinhas criadas no solo).  

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

(120 Cabeças Normais) e por uma unidade de produção com capacidade para 40 000 aves (520 Cabeças 

Normais). O proponente do projeto pretende realizar a ampliação da exploração através da construção 

de um novo pavilhão de produção (aumento da capacidade produtiva em 17.319 aves, o equivalente a 

225.1 Cabeças Normais). Assim, a “Ovo do Santo” passará de uma capacidade instalada de 640 CN 

para 865,1 CN. 

Neste âmbito, o EIA apresentado contempla a análise da atividade exercida atualmente, bem como a 

ampliação da Exploração.  

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 comprometer significativamente 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 através da adoção de medidas de mitigação 

constantes do presente documento.  

Não obstante, os impactes negativos mais significativos ocorrerão na fase de construção e serão devidos 

às ações de decapagem do solo, movimentação de terras, operação de máquinas e circulação de veículos 

e dos impactes de construção civil, incidindo particularmente sobre a geologia e geomorfologia, solos, 

paisagem, flora e vegetação.  

Na fase de exploração, os impactes negativos mais significativos ocorrem sobre os solos, na geologia e 

geomorfologia (devido à permanência dos impactes da fase de construção), ao nível da produção e 

gestão de efluentes resíduos e subprodutos, da paisagem, da qualidade do ar e do ambiente sonoro. 

A concretização do Projeto, virá assegurar a sustentabilidade empresarial da “Ovo do Santo Lda.” e 

com isso contribuir para o crescimento dos sectores pecuário e agroalimentar da Região, levando a que 

o Projeto tenha um impacte positivo sobre a socio-economia e desenvolvimento territorial. No plano 

biofísico apresenta também impactes positivos para a fertilidade dos solos resultantes do 

aproveitamento agrícola dos efluentes pecuários, cujo modelo de gestão segue as orientações legais em 

vigor. 
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Por último, esta avaliação assentou em informação bibliográfica e legal de caráter sectorial, que foi 

complementada, tanto quanto possível, com elementos cartográficos e com informação recolhida 

através da realização de trabalho de campo, pelo que as lacunas técnicas existentes não inviabilizam 

nem comprometem as conclusões do estudo e, consequentemente, não são suscetíveis de impedir a 

execução do projeto. 
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