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INTRODUÇÃO
A presente Memória Descritiva, agora revista, integra já os elementos finais de projeto entregues
com o 2.º Aditamento ao Dossier do pedido de regularização do licenciamento pecuário para
exploração porcina para produção de leitões, da Soacorgo – Sociedade de Agricultura de Grupo
Agro-Pecuário do Corgo, Lda., nos termos Regime Extraordinário de Regularização de Atividades
Económicas (RERAE) constante do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro e da Portaria n.º
68/2015, de 9 de março.
Esta instalação estaria sujeita ao regime de autorização prévia, enquadrando-se no n.º 1, do artigo
15.º (Controlo prévio) do Novo Regime do Exercício da Atividade Pecuária (NREAP) aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 81/2013, de 14 de Junho.
Nos termos da legislação suprarreferida, esta instalação enquadra-se no tipo 1, porquanto possui
mais de 260 CN de capacidade instalada. O pedido de regularização reporta ao Formulário NREAP
– Classe 1, processo n.º 023689/01/C, relativo à instalação pecuária de suinicultura para produção
de leitões Soacorgo – Sociedade de Agricultura de Grupo Agro-Pecuário do Corgo, Lda., em prédio
de 221.500 m2, sita em Cardal, união de freguesias de Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes,
concelho da Mealhada e distrito de Aveiro.
Neste contexto, a requerente pretende criar uma exploração integrada dedicada exclusivamente à
produção de leitões, com base num efetivo de cerca de 2.500 porcas reprodutoras, a ser objeto de
regularização.
No âmbito do processo RERAE, a DRAPC enquanto entidade coordenadora do licenciamento,
notificou a requerente através de 3 ofícios com os n.º 4246, de 14.05.2019 (OF/744/2019/DLAL),
4968, de 28.05.2019 (OF/913/2019/DLAL), 5823, de 19.06.2019 (OF/1098/2019/DLAL) para
apresentar alguns esclarecimentos e elementos adicionais, com vista à correta instrução do
processo.
Para a adequada resposta ao pedido de elementos, foi elaborado um novo Plano de Produção (que
se anexou ao 2.º aditamento RERAE), e que se apresenta no Anexo 1, e procedeu-se à revisão e
atualização das peças desenhadas em conformidade com a realidade física da instalação e o
cumprimento dos requisitos legais da atividade e áreas de suporte de animais. Foram ainda
consultados os processos urbanísticos da CM da Mealhada.
Assim, esse 2.º Aditamento visou dar resposta aos pedidos de elementos formulados pela DGAV,
CCDRC e CM Mealhada, notificado pela DRAPC enquanto entidade coordenadora, para efeitos de
instrução do referido processo e agora devidamente integrado na presente memória descritiva,
conforme determinado pela CCDRC, enquanto Autoridade de AIA.
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MEMÓRIA DESCRITIVA contendo uma descrição detalhada do edificado e da atividade
A presente descrição reporta a uma exploração em processo de regularização identificada no
Formulário NREAP – Classe 1, processo n.º 023689/01/C, relativo à instalação pecuária de
suinicultura para produção de leitões Soacorgo – Sociedade de Agricultura de Grupo Agro-Pecuário
do Corgo, Lda., em prédio de 221.500 m2, sita em Cardal, união de freguesias de Mealhada,
Ventosa do Bairro e Antes, concelho da Mealhada e distrito de Aveiro.
Inicialmente, possuía explorações autónomas com âmbitos de exploração diferentes:
•

Exploração 1 (Área Edificada 1) corresponde a uma exploração existente, desde sempre
dedicada à produção de leitões, cujo licenciamento carece de regularização, nos termos do
NREAP e do RJUE;

•

Exploração 2 (Área Edificada 2) corresponde a uma exploração existente, licenciada para
bovinos – produção de leite, recentemente regularizada no âmbito do REAP (Título de
Exploração n.º 1673/2014, entretanto revogada) e com alvará de utilização válido, entretanto
reformulada quanto à espécie e âmbito, destinando-se também à atividade de Suinicultura
– Produção de leitões, já em curso, desde 2014.

Neste contexto, a requerente pretende criar uma exploração integrada dedicada exclusivamente à
produção de leitões, com base num efetivo de cerca de 2.250 porcas reprodutoras, a ser objeto de
regularização.
Complementarmente, existe ainda uma fábrica de alimentos compostos para autoconsumo,
atualmente inativa, mas passível de reativação para produção para autoconsumo, a qual carece de
regularização em termos de licenciamento industrial e urbanístico. Esta enquadra-se como uma
Instalação Complementar da Atividade Pecuária (ICAP), sujeita a um regime de licenciamento
autónomo, neste caso industrial, embora nesta fase não haja pretensão do seu licenciamento.
Relativamente à componente urbanística, importa referir que as instalações correspondentes à
Exploração 2 possuem alvará de utilização válido para bovinos, sendo necessário efetuar a
alteração do uso para suinicultura, mantendo o âmbito de uso pecuário, e na exploração 1, embora
existam edifícios licenciados com alvarás de construção carece de regularização relativamente ao
restante edificado.
Desta forma, nos termos do RERAE, será despoletado o pedido de licenciamento nos termos do
RJUE, dos novos elementos, junto do Município da Mealhada.
Em suma, o presente projeto prevê uma única exploração que funcionará de forma integrada
aproveitando as instalações das 2 explorações originais, mas que funcionam como um único Núcleo
de Produção.
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Figura 1. – Localização das duas explorações pecuárias (GoogleEarth, 2015)

Face ao exposto, a requerente pretende, então, regularizar a exploração integrada dedicada à
produção de leitões, tendo como pretensão um efetivo de 2.250 porcas reprodutoras
(correspondendo a 1.170 CN), e 1.265 recria de porcas para renovação do efetivo (189,80 CN).
Quadro 1. – Capacidades instaladas previstas na instalação
Efetivo

N.º animais

Capacidade Instalada (CN)

Porcas reprodutoras

2.250

1.170

Recria de porcas para renovação do efetivo

1.265

189,80

Varrascos (machos)

26

Leitões para venda (56.925/ano)

4.000

TOTAL

8.020

1.359,80

A exploração porcina para produção de leitões é conduzida em regime intensivo (sistema de
exploração), pelo método convencional, possuindo a Marca de Exploração JR28L.
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A pretensão insere-se numa propriedade com área total de cerca de 22,15 ha sita no lugar de
Cardal, união de freguesias de Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes, concelho da Mealhada e
distrito de Aveiro, em território integrado na NUT II - Região Centro e NUT III – Região de Coimbra.

1. Infraestruturas construídas
Uma vez que a exploração é integrada, podem ocorrer transferências de animais entre ambas as
áreas conforme a idade e objetivo, seguindo o plano de produção proposto (vide Anexo 1).
Assim sendo, existe uma única exploração e um único núcleo de exploração composto por duas
Áreas de Produção:
Área Edificada 1 (exploração de suínos inicial)
As instalações construídas destinadas à exploração pecuária neste conjunto ocupam uma área total
de implantação de 8.642,25 m2, de área coberta sendo composta por vários edifícios, e 4 zonas
técnicas específicas descobertas, destinadas à “ETAR” (Sistema de Retenção de Efluentes
Pecuários), rodilúvio, báscula e depósito de GPL que ocupam 5.140,90 m2. No Quadro 2, apresentase um resumo das existências de edificado, bem como das atividades principais desenvolvidas nos
pavilhões, no contexto do plano de produção.
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Quadro 2. – Edifícios de alojamento de animais e complementares existentes, bem como áreas técnicas de apoio. O somatório de áreas é descriminado entre edifícios cobertos (valores
centrados, na coluna) e áreas impermeabilizadas descobertas (valores alinhados à direita, na coluna).
Edifício/Áreas de apoio
1 – Fábrica rações
2 - Báscula

Área
implantaçã
o (m2)
690,00

Área
construção
(m2)
690,00

4,10

4,10

Volumetria
(m3)
3.105
9,85

N.º de
pisos

Cércea
máxima

Altura
fachada

Altura
edifício

Atividade principal
Fabrico de alimentos compostos – autoconsumo

1

4,50

4,50

4,50

na

na

na

na
5

3 - Quarentena

144,00

144,00

478,45

1

4,00

3,08

4,30

4 - Pavilhão 1

1.326,00

1.326,00

6.895,20

1

3,60

3,60

5,70

Gestação e maternidades

5 - Pavilhão 2

1.965,00

1.965,00

10.294,20

1

4,02

4,02

5,80

Gestação, maternidades e desmame

6 - Pavilhão 3

735,00

735,00

2.304,22

1

2,35

2,35

3,08

Desmame

7 - Pavilhão 4

1.120,00

1.120,00

2.945,60

1

2,16

2,16

3,07

Gestação

8 - Pavilhão 5

1.890,00

1.890,00

9.450,00

1

3,39

3,39

5,00

Gestação e maternidades

9 - Varrascaria e laboratório

250,00

250,00

975,00

1

3,20

3,20

4,08

Varrascos (machos)

10 - Enfermaria

64,00

64,00

307,20

1

4,20

4,20

5,16

11 - Entreposto - Cais de carga

105,00

105,00

462,00

1

3,85

3,85

4,34

12 - Vestiário

47,00

47,00

158,39

1

4,20

4,20

5,16

13 - Residência do suinicultor/Área administrativa

98,00

184,00

959,80

2

5,95

5,95

6,88

97,50

1

3,94

3,94

3,94

na

na

na

na

14 – ETAR (separador de sólidos)
Lagoas da ETAR (Sistema retenção de efluentes
pecuários)

59,00

59,00

5.000,00

5.000,00

15 - Rodilúvio

39,00

39,00

14,85

1

2,93

2,60

3,14

16 – Câmara Frigorífica (cadáveres)

20,80

20,80

54,85

1

2,60

2,60

2,60

17 – Depósito GPL

18,00

18,00

18,00

na

na

Na

Total edificado

8.642,25

8.758,25

Total - Áreas impermeáveis descobertas

5.140,90

n.a.

Total impermeabilizado

13.783,15

n.a.

38.766,26

A Negrito identifica-se os elementos que foram objeto de aprovação urbanística e emissão de alvará de construção.
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A ETAR ou Sistema de Retenção de Efluentes Pecuários, atualmente em funcionamento, é
composto por um tanque de receção de efluente bruto, onde se faz a separação de sólidos e
deposição em galera (para armazenamento na Nitreira – Área edificada 2) sendo a fração líquida
encaminhada para um sistema de 4 lagoas anaeróbias que ocupam uma área de 5.000m2,
impermeabilizadas e descobertas, com capacidade total de 13.695m3. Todas as suas paredes e
pisos foram executados de forma a evitar infiltrações dos efluentes no solo. Este sistema lagunar
encontra-se em desativação progressiva e será eliminado definitivamente após reformulação do
Sistema de Retenção de Efluentes Pecuários principal, que se situará na Área Edificada 2.
Existe na instalação um local destinado ao armazenamento temporário de cadáveres de animais,
constituído por uma câmara frigorífica com a capacidade para cerca de 30 m3. Estes são recolhidos
pelo transportador da Unidade Transformação de Subprodutos, que é o destino final destes
subprodutos. Esta câmara está localizada fora da barreira sanitária e afastada de todos os outros
elementos construídos.
O Edifício 1 corresponde a uma fábrica de alimentos compostos para autoconsumo, a qual nos
termos do NREAP, é enquadrada como ICAP – Instalação Complementar da Atividade Pecuária,
sujeita a licenciamento específico, neste caso licenciamento industrial nos termos do SIR, sendo a
DRAPC a entidade coordenadora do licenciamento. No entanto, esta unidade encontra-se inativa e
não está prevista a curto prazo entrar em atividade, pelo que nesta fase não é seguro que se
proceda ao seu licenciamento. Não obstante, considerando que é uma construção existente, será
contemplada no presente EIA, salvaguardando assim uma alteração estratégica futura do operador.
Atualmente, o alimento composto para os animais consumido nesta instalação é adquirido a
terceiros.
A Figura 2 apresenta o esquema de implantação na Área Edificada 1.
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Figura 2. – Esquema de implantação da Área Edificada 1 (adaptado Peça Desenhada n.º 1)

Área Edificada 2 (antiga exploração de bovinos)
Neste conjunto edificado, apenas o Edifício 1 – Pavilhão 1 constitui área produtiva efetiva, tendo
sido reformulado o seu layout interno, de forma a adaptar-se à exploração de suínos,
desenvolvendo-se numa área total de implantação de 4.938,80 m2. É ainda complementada por 2
alpendres cobertos e 3 áreas técnicas específicas impermeabilizadas.
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Quadro 3. – Edifícios de alojamento de animais e complementares existentes, bem como áreas técnicas de apoio. O somatório de áreas é descriminado entre edifícios cobertos (valores
centrados, na coluna) e áreas impermeabilizadas descobertas (valores alinhados à direita, na coluna).
Edifício/Áreas de apoio

Área
implantação
(m2)

Área
construção
(m2)

Volumetria
(m3)

N.º de pisos

Cércea
máxima

Altura
fachada

Altura
edifício

Atividade principal

6,24

5,99

8,06

acondicionamento de forragens

Armazenamento e
1 – Alpendre

599,50

2 – Pavilhão 1

4.938,80
Casa do caseiro 478,72

4 - Alpendre

5.009,40

1

871,00

371,00
871,00

1

na

na

na

7 – Apoio forragens

1.230,00

1.230,00

1

465,00

465,00

1

na

na

na

na

na

na

na

na

na

5.979,90
n.a.

Total impermeabilizado atual

9.485,30

n.a.

Total edificado final

5.909,30

5.979,90

Total - Áreas impermeáveis descobertas final

3.576,00

n.a.

Total impermeabilizado final

9.485,30

n.a.

A Negrito identifica-se os elementos que foram objeto de aprovação urbanística e emissão de alvará de utilização.
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desmame
9,18

7,00

8, 9 e 10- ETAR - (Sistema retenção de efluentes

3.576,00

5,62
5,00

1

Total - Áreas impermeáveis descobertas atuais

5,82

Gestação, maternidades e

7,16

5,00

1.010,00

5.909,30

3,70

1

1.010,00

Total edificado atual

3,87
2

6 – Silos horizontais (futuro tanque de retenção)

pecuários) Tanques

para a alimentação animal

1

549,32

371,00

5 - Nitreira

599,50

Habitação
Parque de estrumes coberto
Parque de estrumes descoberto
A demolir para fazer o tanque de
retenção 3
Apoio ao armazém das forragens

Retenção de efluentes pecuários
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A área destinada à receção dos efluentes residuais em estado líquido (ETAR) e separação de
efluentes em estado sólido (estrumes), é constituída por 1 tanque de receção de efluente bruto, 2
tanques destinados a retenção de líquidos (3 tanques estanques – 465 m2), sistema de separação
sólido/líquido e zona de receção e maturação de estrumes (Nitreira).
Todas as suas paredes e pisos foram executados de forma a evitar infiltrações dos efluentes no
solo.
Este sistema será reformulado para constituir o Sistema de Retenção e Tratamento de Efluentes
Pecuários principal e que será constituído por um tanque de receção (a partir do qual se fará a
separação de sólidos, a armazenar na nitreira existente) existente, 2 tanques de retenção intermédia
da fração líquida existentes e 1-2 tanques adicionais a construir (1 na área dos atuais silos
horizontais e outro na zona das lagoas 3 e 4, após eliminação destas). Este sistema totalizará uma
área útil de 2.717m2 e um volume total de armazenamento da fração líquida inicial de 13.307m3 e
no final de 25.338m3.
A Figura 3 apresenta o esquema de implantação na Área Edificada 2.
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Figura 3. – Esquema de implantação da Área Edificada 2 (adaptado Peça Desenhada n.º 2)

Para além dos pavilhões, a exploração comporta ainda a casa do tratador, escritório, rodilúvio e
pedilúvio, maternidade, enfermaria e depósito de farinhas. Está assim, dotada de todos os requisitos
legais e necessários à finalidade a que se destina.
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2. Infraestruturas a Construir
Na Área Edificada 2 (antiga bovinicultura) o edificado foi objeto de reformulação do layout interno,
para adaptação à nova exploração de suínos, no entanto, não houve alteração externa das
construções ou respetivas implantações.
Não obstante, prevê-se a necessidade de reformular o Sistema de Retenção de Efluentes Pecuários
(ETAR) existente.
Os efluentes pecuários provenientes de cada pavilhão, são encaminhados por rede enterrada
dedicada com as respetivas caixas de visita até ao tanque 1 de receção geral e deste para um
separador de sólidos, após o que a fração sólida é armazenada em nitreira e a fração líquida é
encaminhada aos tanques de retenção 1 e 2.
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Figura 1 – Separador de sólidos já instalado.
Esta fração líquida será depois tratada por um Sistema de tratamento físico-químico, para redução
dos nutrientes azoto e fósforo, sendo a fração líquida tratada encaminhada para armazenamento
em tanque, em betão pré-fabricado, dedicado de 12.500m3 a instalar na área dos antigos silos
horizontais.

Figura 2 – Unidade de tratamento físico-químico a instalar.
As lamas resultantes do tratamento serão depositadas em balsas de secagem, após o que podem
ser enviadas para valorização agrícola ou unidade de compostagem autorizada.

Elaborado: QueroVento – revisto em 20.09.2021

Aprovado: 20.09.2021

SOACORGO – SOCIEDADE DE AGRICULTURA DE
GRUPO AGRO-PECUÁRIO DO CORGO, LDA.

Edição: 1

Memoria Descritiva
Revisão: 0

Fica desde já previsto ainda um 2.º tanque idêntico e a instalar na área das lagoas 3 e 4, do antigo
Sistema lagunar de retenção, para o qual se propõe a desativação definitiva, após retirar e tratar os
efluentes ali retidos. No final, serão objeto de enchimento para regularização do terrapleno.
Não estão previstas outras alterações ou ampliações, salvo se tal decorrer do presente processo
ou das aprovações ambientais, em sede de AIA ou licenciamento ambiental.

3. Processo produtivo
De acordo com o Plano de Produção definido, o presente projeto prevê uma capacidade instalada
para 2.250 porcas reprodutoras, com uma produção anual prevista de 56.716 leitões/ano.
Destas porcas reprodutoras, cerca de 110 funcionam para auto reposição com produção prevista
de 900 futuras reprodutoras que, com taxa de seleção, representa cerca de 40% do efetivo de
exploração sendo os machos enviados para o mercado (leitão/assar).
A fertilidade ao parto prevista no Plano de Produção é de 85%. A deteção do cio é feita diariamente,
2 vezes por dia, nos 7 dias após o desmame, com a passagem do varrasco em frente às porcas a
inseminar e uma vez por dia a todas as outras porcas cuja gestação ainda não tenha sido
confirmada por ecografia.
A cobrição será feita através de inseminação artificial, 12 horas após a deteção de cio, e repetida
24 horas.
O diagnóstico de gestação é feito por ultrassonografia aos 24-28 dias após a inseminação e aos 28
dias de gestação, as porcas com diagnóstico gestação positivo, são conduzidas ao sector de
gestação em parques nos pavilhões.
O parto (aproximadamente 2,4 por ano) decorrerá, em média, aos 115 dias. A média prevista de
leitões nascidos por ninhada será de 11 leitões.
O período de aleitamento terá a duração média de 28 dias, tendo os leitões no desmame um peso
médio de 7-8 kg, sendo transferidos para recrias, onde são separadas por sexo e tamanho, sendo
as porcas encaminhadas para o setor de cobrições.
As maternidades são imediatamente lavadas e desinfetadas no próprio dia do desmame, mantendose em vazio sanitário por um período de 7 dias.
O mínimo de leitões por recria (parque) é variável consoante a sua dimensão com permanência de
cerca de 3 semanas saindo para o mercado com pesos entre os 10 e 14 kg-p.v.
O sémen utilizado provém de varrascos BISARO para o leitão de assar, e sémen raça Land Race
para cruzar com as porcas em linha pura, tendo como resultado uma fêmea híbrida LWxLR.
Elaborado: QueroVento – revisto em 20.09.2021
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O vazio sanitário nas baterias e nas maternidades é de 7 dias após lavagem e desinfeção.
Por razões de biossegurança são asseguradas diferentes regras para o efeito, como entrada
condicionada de pessoas, entrada por duche, roupa e calçado próprios da exploração, controlo de
roedores, entre outros.
14

4. Infraestruturas Básicas
Para satisfação das suas necessidades energéticas, a Soacorgo, Lda., utiliza energia elétrica e gás
de petróleo liquefeito – propano – que são utilizados maioritariamente em aquecimento e regulação
da temperatura interior dos pavilhões de alojamento dos animais, bem como para garantir uma
luminosidade nunca inferior a 40 lux. Para aquecimento das instalações de animais recorre a
queimadores (de GPL), cuja potência é de 1 kW, sendo variável o número de queimadores que
funcionam em simultâneo, e a aquecedores elétricos de 5.000W, nas maternidades.
Adicionalmente, utiliza gasóleo rodoviário para abastecimento de veículos pesados e tratores que
circulam internamente para apoio à produção.
Importa ainda referir que a instalação possui um gerador de emergência, com a potência de 100
kVA, funcionando a gasóleo com depósito integrado de 150L. Não é possível efetuar uma estimativa
do consumo de gasóleo, sendo desejável que o gerador funcione o mínimo de horas possível.
Existe na instalação um depósito para armazenamento de GPL – Propano – com a capacidade de
2,5m3 e um depósito superficial de gasóleo rodoviário com capacidade 5.000L, sendo que em
ambos os casos não carecem de licenciamento, devendo antes serem objeto de notificação ao
Município nos termos do respetivo regime legal.
Foram consumidos cerca de 408.232 kWh no ano de 2016, a uma média mensal de 34.020 kWh,
com origem na rede pública de energia elétrica. O consumo de gás propano foi de 14,378 ton em
2016 e o consumo de gasóleo rodoviário foi de cerca de 9.000 litros.
A água utilizada na instalação é proveniente de duas captações subterrâneas existentes na
propriedade (1 por cada Área Edificada), 1 das quais possui licença válida e atualizada e a outra
tem a licença caducada, pelo que foi requerido o licenciamento no âmbito do pedido de
Licenciamento Único Ambiental (LUA). Em ambos os casos, preconiza-se a utilização para consumo
humano, até que seja contratualizada a ligação à rede pública de abastecimento, abeberamento
animal, lavagens e desinfeções, climatização e rega.
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A água para consumo na exploração pecuária é bombeada, através de equipamento elétrico, para
um reservatório com a capacidade de 20 m3 e para os tanques de enchimento automático dotados
de boia, disponíveis para abeberamento animal.
Em cada captação, a água é sujeita a tratamento por cloro através de uma bomba doseadora
associada ao sistema de captação/bombeamento de água.
As necessidades de água para abeberamento dos animais estimam-se aproximadamente em 30,53
m3/dia e cerca de 0,55 m3/dia para consumo humano e, ainda, cerca de 25 m3/dia para lavagens
dos pavilhões.
O consumo total anual, já considerando consumos ocasionais, foi estimado em 20.407 m 3 que
corresponde a um consumo médio mensal de 1.700 m3 e diário de 55,91 m3.
Na área de implantação do presente projeto existe uma rede interna separativa, que permite efetuar
a recolha e encaminhamento dos efluentes pecuários produzidos, diferenciada da rede de recolha
e drenagem de efluentes domésticos (provenientes das instalações sanitárias). Esta rede de
efluentes domésticos, dotada de caixas de visita, encontra-se devidamente emanilhada.
Posteriormente, e devido aos quantitativos em causa (produção estimada é de 115 m3/ano), os
efluentes domésticos serão encaminhados para o sistema de retenção de efluentes pecuários.

5. Matérias-primas e Subsidiárias
A exploração possui uma fábrica de alimentos compostos para animais, atualmente inativa mas
passível de reativação para produção para autoconsumo.
Atualmente, os animais são alimentados com ração adquirida a terceiros, variando a sua tipologia
consoante a faixa etária e/ou período produtivo
De acordo com o Plano de Produção, o plano alimentar consta de vários tipos de ração para as
diferentes fases de produção, sendo que os tipos de ração dependem da idade e peso animais.
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Quadro 4. - Tipos de ração para as diferentes fases de produção
Tipo de animal

Tipo de ração

Futuras Reprodutoras

Futuras Reprodutoras

Porcas Gestação

Gestação

Porcas Lactação

Lactação

Leitões fase inicial 10dias desmame

Lacto iniciadas

Leitão (do desmame até 12/14kg p.v.)

Pré- Starter

Leitões c/ mais 14kg p.v. (F. Reprodutoras)

Starter

Para o armazenamento da ração, a instalação dispõe de silos, com capacidades que variam entre
as 6 e as 10 ton (num total de 21), possuindo ainda 4 silos de 50 ton para cereais, na fábrica de
rações (inativa).
A ração, comprada a terceiros, chega à instalação através de camiões, é descarregada no tegão
da fábrica de rações, sendo armazenada por vácuo nos silos de produto acabado da fábrica. Destes
é carregada e posteriormente distribuída internamente, com recurso a um camião graneleiro, pelos
silos existentes junto das áreas produtivas. O enchimento destes silos é feito por manga de pressão.
Estima-se um consumo de ração de cerca de 3.795 ton/ano.

6. Subprodutos e Resíduos
Subprodutos
Os animais encontram-se em pavilhões com pavimento parcialmente ripado, técnica esta que
permite o envio das dejeções e desperdícios alimentares para valas construídas na base dos
mesmos. Os efluentes produzidos são armazenados nas valas e periodicamente, por acionamento
de um sistema de comportas, são enviados graviticamente para o sistema de tratamento/retenção.
No âmbito do projeto e do novo PGEP, foi incluída esta nova solução cuja implementação se prevê
efetuar até ao final de 2021, conforme descrição abaixo:
DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE RETENÇÃO E TRATAMENTO DO EFLUENTE PECUÁRIO
Os efluentes pecuários provenientes de cada pavilhão, são encaminhados por rede enterrada
dedicada com as respetivas caixas de visita até ao tanque 1 de receção geral e deste para um
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separador de sólidos, após o que a fração sólida é armazenada em nitreira e a fração líquida é
encaminhada aos tanques de retenção 1 e 2.

17

Figura 1 – Separador de sólidos já instalado.

Esta fração líquida será depois tratada por um Sistema de tratamento físico-químico, para redução
dos nutrientes azoto e fósforo, sendo a fração líquida tratada encaminhada para armazenamento
em tanque, em betão pré-fabricado, dedicado de 12.500m3 a instalar na área dos antigos silos
horizontais.
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Figura 2 – Unidade de tratamento físico-químico a instalar.

As lamas resultantes do tratamento serão depositadas em balsas de secagem, após o que podem
ser enviadas para valorização agrícola ou unidade de compostagem autorizada.
Fica desde já previsto ainda um 2.º tanque idêntico e a instalar na área das lagoas 3 e 4, do antigo
Sistema lagunar de retenção, para o qual se propõe a desativação definitiva, após retirar e tratar os
efluentes ali retidos. No final, serão objeto de enchimento para regularização do terrapleno.
Segundo a TecnaPur (vide Anexo 2 do PGEP) que concebeu este Sistema de tratamento físicoquímico de coagulação-floculação, que constitui uma segunda fase de separação (após filtração
mecânica) que garante a extração de quase todos os sólidos suspensos dos dejetos, evitando
emissões de amoníaco e outros gases com efeito de estufa (GEE).
Segundo o fabricante, na primeira fase da TecnaPur, a filtração mecânica, permite extrair até 40%
dos sólidos dos dejetos. No entanto, as partículas sólidas permanecem na parte líquida, a maioria
com um tamanho inferior a 50 mícrons, é impossível de se separar mecanicamente. Com o
tratamento físico-químico (Fase II) da TecnaPur, conseguimos extraí-los, conseguindo uma redução
de até 75% do nitrogénio e 95% do fósforo da parte líquida em comparação com os dejetos iniciais,
tornando-o ideal para a fertirrigação, reduzindo os sólidos suspensos e melhorando o seu equilíbrio
N-P-K.
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Figura 3 – Esquema de tratamento da Tecnapur.

Assim, o efluente permanece nas valas dedicadas sendo encaminhado posteriormente, por
gravidade, para um tanque de receção, de seguida passa pelo separador de sólidos, separando a
fração sólida, armazenada em nitreira coberta, e a parte líquida é encaminhada para os tanques de
retenção 1 e 2 intermédia, sendo depois tratada em reator físico-químico e segue depois de tratado
para o tanque de retenção 3. Apenas existirá agitação de fundo no tanque de retenção 1.
No final, o efluente é encaminhado para os solos agrícolas com o intuito da valorização agrícola.
Serão efetuadas duas culturas por ano, uma de azevém e outra de milho em diferentes alturas do
ano. A fração sólida é encaminhada para valorização agrícola por terceiros, tal e qual, ou para
unidade de compostagem autorizada, conforme as condições de mercado.
Na figura seguinte apresenta-se o fluxograma do sistema de retenção e tratamento a implementar
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na exploração pecuária.

Efluente bruto (pavilhões de produção)
20
Fossas/Valas

Separação sólido líquido

(área =1.016m2)
Volume
=1.016m3)

Nitreira
(área =371m2)
Volume =1.113m3)

Tanque retenção 1

Reator físico-químico

(área =135m2)

Tanque de
receção (1)

Volume =405m3)

Tanque retenção 3

(área =50m2)

Tanque retenção 2

(área =942m2)

(área =240m2)

Volume
=150m3)

(área =206m2)

Volume =12031m3)

Volume =24m3)

Balsa de lamas

Volume =721m3)

O armazenamento da parte sólida do efluente pecuário, estrume, é realizado numa nitreira
devidamente impermeabilizada e coberta com as seguintes caraterísticas:
Área útil – 371 m2
Volume útil – 1113 m3
Altura útil – 3 m
A nitreira encontra-se devidamente impermeabilizada e coberta, com um tempo de retenção de
cerca de 3 meses.
Em complemento, existe ainda uma área descoberta, impermeabilizada e murada com retenção de
escorrências com:
Área útil – 871 m2
Volume útil – 1742 m3
Altura útil – 2 m
O armazenamento da parte líquida do efluente pecuário, chorume, é realizado em quatro tanques
(1 tanque de receção, 2 tanques de retenção intermédia e 1 tanque de retenção final 3) com
as seguintes caraterísticas:
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Tanque Receção
Área útil – 50 m2
Volume útil – 150 m3
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Altura útil – 3 m
Tanque 1
Área útil – 135m2
Volume útil – 405 m3
Altura útil – 3 m
Tanque 2
Área útil – 206m2
Volume útil – 721 m3
Altura útil – 3,5 m
Tanque 3
Área útil – 942 m2
Volume útil – 12031 m3
Altura útil – 13,25 m
Os tanques de receção encontram-se devidamente impermeabilizados, construídos em betão e
apresentam uma capacidade total de retenção de 13.307 m3 tempo de retenção mínimo de cerca
de 6 meses (o que dobra o período mínimo de retenção que é de 3 meses).
Ainda existe na exploração um sistema de retenção alternativo que poderá ser utilizado
transitoriamente, constituído por 4 lagoas de retenção. As lagoas de retenção encontram-se em
série, com implantação próximo do retangular e taludes regularizados de acordo com as
características seguintes:
Lagoa Retenção 1

Lagoa Retenção 2

Lagoa Retenção 3

Lagoa Retenção 4

Altura útil

5

5

5

5

Dimensões de topo

55x20

55x20

45x32,5

40x25
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3120

4485

2970

Este sistema alternativo apresenta uma capacidade de retenção de 7 meses.
Logo que esteja instalado o sistema definitivo de tratamento físico-químico e o novo tanque de
retenção 3, o que se prevê, ocorra até final de 2021, tal permitirá iniciar a desativação definitiva do
sistema lagunar, com remoção e tratamento dos efluentes ali retidos, no novo sistema físicoquímico, após o que poderão promover-se o aterro das mesmas para regularização do terrapleno,
num processo cuja duração estimada é 1,5 anos.
Por último, prevê-se desde já a possibilidade de instalar um novo tanque de retenção em betão
idêntico ao tanque de retenção 3, com igual capacidade, ou seja, 12031m3. Nestas condições e
apesar de se eliminar o sistema lagunar, enquanto capacidade de retenção, com este novo tanque
a instalação disporá de 25.338m3 de capacidade total, o que cobre a produção de 11,5 meses, ou
seja, praticamente 4 vezes o período mínimo de retenção que é de 3 meses.
Ambas as frações do efluente pecuário, serão encaminhados para valorização agrícola em terrenos
próprios e de terceiros, prevendo-se a sua administração nos terrenos próprios mediante a rotação
de 2 culturas: azevém (Inverno) e milho (Verão). Em alternativa poderá ainda haver
encaminhamento da fração sólida para operador licenciado.
Neste contexto, prevê-se a intervenção sequencial nos sistemas acima descritos, com a seguinte
proposta de ação:
1. Fechar toda rede de drenagem de efluentes pecuários (incluindo caixas de visita e
comportas) e tanques de armazenamento, incluindo o tanque de receção e o separador de
sólidos;
2. Reformular o sistema de armazenamento existente na antiga vacaria, transformando-o no
sistema principal de separação de sólidos e retenção de líquidos;
a. Aproveitamento dos tanques existentes (tanque de receção 1 e retenção 1 e 2), com
eventual cobertura amovível;
b. Instalação de um sistema de tratamento físico-químico com grande capacidade de
redução de nutrientes e gases voláteis com potencial odorífero – solução já
contratualizada com empresa especializada;
c. Instalação de tanques adicionais em betão para armazenamento da fração líquida,
após tratamento, conforme proposta de PGEP submetida a apreciação – a situar o
1.º nos antigos silos horizontais pré-existentes e o 2.º na área das lagoas 3/4 após a
sua eliminação;
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3. Desativação e eliminação das lagoas existentes, a efetuar gradualmente após a instalação
definitiva do sistema principal descrito no ponto anterior;
4. Plantação e ou reforço de cortinas arbóreas nos limites da instalação, nomeadamente na
antiga vacaria.
Existe ainda na instalação um local destinado ao armazenamento temporário de cadáveres de
3

animais, constituído por uma câmara frigorífica com a capacidade para cerca de 30 m . Estes são
recolhidos pelo transportador da Unidade Transformação de Subprodutos, que é o destino final
destes subprodutos. Esta câmara está localizada fora da barreira sanitária e afastada de todos os
outros elementos construídos.
Ainda assim, foi submetido em Novembro de 2018 à DRAPC um plano de destruição de cadáveres
através do sistema de hidrólise, contratualizado com a empresa VSO – Valorização de Subprodutos
Orgânicos. Lda.. A sua implementação decorre do disposto no Regulamento (CE) n.º 1069/2009,
de 21 de outubro que define as regras sanitárias relativas aos subprodutos animais e no
Regulamento (EU) n.º 142/2011, de 25 de fevereiro que define as regras de implementação do
mesmo. Considera-se também o publicado no Regulamento (EU) n.º 2015/9, de 6 de janeiro que
altera o Regulamento (UE) n.º 142/2011 e prevê que os suinicultores em território nacional podem,
entre outros, aplicar um plano de eliminação de cadáveres com hidrólise com subsequente
eliminação.
Com este plano aprovado, a exploração será munida de 6 depósitos a fim de ali serem depositados
os subprodutos gerados na exploração. Estes depósitos são construídos por manilhas de betão
armado e revestidos por duas telas, material que garante estanquicidade e durabilidade.
Este plano está atualmente em apreciação pela DGAV, segundo a comunicação da DRAPC,
conforme comprovativo e cópia no Anexo 2.
No Quadro 5.6.3. apresentam-se os subprodutos gerados no estabelecimento e respetiva gestão.
QUADRO 5.6.3. – Gestão de subprodutos produzidos na exploração
Descrição

Quantidade

Unidades

Estrume

4.314

t/ano

Chorume

26.367

m3/ano

Animais mortos

41.461,50

Kg/ano

Origem
Pavilhões
de
produção
Pavilhões
de
produção
Pavilhões
de
produção

Armazenamento
temporário

Transporte

Nitreira

Próprio e
Externo

Tanques de
retenção

Próprio

Câmara
frigorífica

Luis Leal &
Filhos

Destino
Interno/Externo
Valorização
agrícola por
terceiros nos
termos do PGEP
Unidade de
Transformação de
Subprodutos

Decorrente do processo produtivo, os resíduos gerados na exploração e a respetiva gestão
apresentam-se no quadro seguinte.
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QUADRO 5.6.4. – Gestão de Resíduos produzidos no estabelecimento
Cód.
LER

Designação
Embalagens
plásticas de
PUV’s e MV’s

15 01 06
Embalagens
de vidro de
PUV’s e MV’s

15 01 10
(*)

Origem

Quant.
kg/ano

Armazenamen
to

Local de
deposição
interna

Transporte

Destino
Interno/Externo
24

Produção
animal:
cuidados
veterinários

Embalagens
de biocidas

Produção
animal:
Desinfeção dos
pavilhões

100

Caixa em PVC

Parque de
armazenamento
de resíduos – PA1

Próprio
INOGEN
(Valormed)

INOGEN
(Valormed)

25

Paletes (1m2),
com tampa e
viradas para
cima,
envolvidas por
filme plástico
transparente

Parque de
armazenamento
de resíduos – PA1

Ambicargo,
Lda.

Ambimed, Lda.

Resíduos

Produção

hospitalares

animal

800

Contentor

Parque de
armazenamento
de resíduos – PA1

Cannon
Hygiene
Portugal, Lda

Cannon Hygiene
Portugal, Lda

20 01 01

Papel e cartão

Instalações
complementare
s

50

Caixa em PVC

Parque de
armazenamento
de resíduos – PA1

Câmara
Municipal
(ERSUC)

Externo: Centro
de triagem
(ERSUC)

20 01
21(*)

Lâmpadas
fluorescentes

Iluminação

2

Caixa em
cartão

Parque de
armazenamento
de resíduos – PA1

Ambicargo,
Lda.

Ambimed, Lda.

20 01 39

Plástico

Instalações
complementare
s

50

Caixa em PVC

Parque de
armazenamento
de resíduos – PA1

Câmara
Municipal
(ERSUC)

Externo: Centro
de triagem
(ERSUC)

20 03 01

Outros
resíduos
urbanos e
equiparados,
incluindo
mistura de
resíduos

Instalações
complementare
s

2.000

Contentor em
PVC

Parque de
armazenamento
de resíduos – PA1

Câmara
Municipal
(ERSUC)

Externo: Aterro
(ERSUC)

18 02 02*

De referir que a instalação está devidamente inscrita no SILIAMB, declarando anualmente, através
do preenchimento do MIRR, todas as produções e transferências de resíduos.
Prevê-se que o armazenamento dos resíduos produzidos seja efetuado internamente (por período
inferior a um ano), no espaço designado por “Alpendre” (1) existente na Área Edificada 2. Este local
dispõe de condições adequadas para o efeito uma vez que apresenta uma área espaçosa, coberta
e impermeabilizada, para além de ter ligação direta à estrada, o que permite a recolha dos resíduos
sem qualquer interferência com as áreas produtivas da instalação.
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8. Quadro de pessoal da empresa
O regime laboral da empresa é de um só turno, das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00 horas
(2.ª a 6.ª feira). No fim-de-semana, há um único turno de meio-dia para acompanhamento, cumprido
por 1 trabalhador em cada uma das áreas edificadas.
A empresa Soacorgo dispõe atualmente de 13 trabalhadores (Quadro 9)).
QUADRO 9. – Colaboradores da empresa e sua distribuição
Período

1.º Turno

Descrição

H

(13h-14h almoço)

N.º Horas

8

Administrativos

0

2

2

Fabris

5

2

7

Outros

4

0

4

Período

9h às 13h

N.º Horas
Fins de Semana

Total

9h às 18h

Período

Dias da semana

M

4

Administrativos

0

0

0

Fabris

1

0

1

Outros

0

0

0

Prevê-se que o presente projeto de integração numa única exploração, depois de concluído, permita
criar até mais 5 postos de trabalho.

9. Descrição das instalações de caráter social, dos vestiários, balneários,
lavabos e sanitários
Na Área Edificada 1, existe uma habitação com 2 pisos, denominada como “casa do suinicultor”,
sendo que o primeiro piso é dotado de uma instalação sanitária, um quarto, sala e arrumos. O 2.º
piso é dotado de uma sala comum, instalação sanitária, dois quartos e uma divisão para arrumos.
Existe ainda um vestiário, com instalação sanitária e balneário, com áreas dedicadas para homens
e mulheres.
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Na antiga Área Edificada 2 existe uma habitação com 2 pisos, sendo que o primeiro piso é dotado
de uma cozinha rural e vestiário, com instalação sanitária e balneário, com áreas dedicadas a
homens e mulheres. O 2.º piso é dotado de uma sala comum, instalação sanitária e quartos.

10.

26

Equipamentos e Frota

Na instalação, para apoio à produção, existem 2 tratores, 1 camião graneleiro para distribuição
interna de ração e 3 veículos de média dimensão para transporte de leitões vivos para abate e de
carcaça após abate.

11.

Tráfego Gerado

Este projeto gera circulação rodoviária de veículos pesados, com interferência em especial na rede
viária local e regional. No Quadro 10 apresenta-se o resumo do tráfego gerado e o número total de
veículos pesados associados.
QUADRO 10. – Resumo do tráfego de veículos pesados gerados pelo projeto
Atividades

N.º veículos pesados/semana

Saídas de animais

10

Entradas de ração (granel)

2

Entradas de ração (ensacado)

0,5

Gás

0,5

Diversos (manutenção, resíduos, outros)

1

Total

14

Globalmente prevê-se que presente projeto gere um máximo teórico de 14 veículos pesados por
semana (2 veículos por dia útil), os quais circularão pelas diversas vias rodoviárias na proximidade
das instalações. Conforme referido, o acesso é feito por via municipal pavimentada, que faz a
ligação entre a EN234 e a EM543, sendo que ambas fazem a ligação a Nascente à EN1/IC2. Para
Poente, a EM543 garante o acesso a Antes e a EN234 permite o acesso à Variante de acesso à A1
(autoestrada do Norte), no Nó da Mealhada.
Globalmente o Projeto gerará um total de 728 veículos pesados por ano.
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Fase de construção:
Considerando que a instalação se encontra já construída e em fase de exploração, a fase de
construção será relativa apenas à reformulação do Sistema de Retenção de Efluentes Pecuários
existente, a complementar com tratamento físico-químico da fração líquida.
No âmbito do projeto e do novo PGEP, foi incluída esta nova solução cuja implementação se prevê
efetuar até ao final de 2021, conforme descrição no subcapítulo 5.6 e conforme plano abaixo:
1. Fechar toda rede de drenagem de efluentes pecuários (incluindo caixas de visita e
comportas) e tanques de armazenamento, incluindo o tanque de receção e o separador de
sólidos;
2. Reformular o sistema de armazenamento existente na antiga vacaria, transformando-o no
sistema principal de separação de sólidos e retenção de líquidos;
a. Aproveitamento dos tanques existentes (tanque de receção 1 e retenção 1 e 2), com
eventual cobertura amovível;
b. Instalação de um sistema de tratamento físico-químico com grande capacidade de
redução de nutrientes e gases voláteis com potencial odorífero – solução já
contratualizada com empresa especializada;
c. Instalação de tanques adicionais em betão para armazenamento da fração líquida,
após tratamento, conforme proposta de PGEP submetida a apreciação – a situar
i. o 1.º nos antigos silos horizontais pré-existentes, a qual está inativa e sem
aproveitamento, aproveitando-se assim uma área impermeabilizada já
existente e que não tem outra utilidade para a exploração atual. A intervenção
resume-se à demolição dos muros dos silos horizontais, aproveitando a
plataforma de fundação existente, para implantação da estrutura metálica de
suporte dos tanques e colocação de tela impermeável e equipamentos de
bombagem de apoio;
ii.

e o 2.º na área das lagoas 3/4 após a sua eliminação;

3. Desativação e eliminação das lagoas existentes, a efetuar gradualmente após a instalação
definitiva do sistema principal descrito no ponto anterior;
4. Plantação e ou reforço de cortinas arbóreas nos limites da instalação, nomeadamente na
antiga vacaria.
A intervenção correspondente aos pontos 1 e 2 (com exceção do 2.º tanque) está contratualizada
e prevê-se que que durante o último trimestre de 2021 (3 meses), entrando em funcionamento de
imediato, após conclusão.
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Logo que esteja instalado o sistema definitivo de tratamento físico-químico e o novo tanque de
retenção 3, o que se prevê, ocorra até final de 2021, tal permitirá iniciar a desativação definitiva do
sistema lagunar, com remoção e tratamento dos efluentes ali retidos, no novo sistema físicoquímico, após o que poderão promover-se o aterro das mesmas para regularização do terrapleno,
num processo cuja duração estimada é 1,5 anos.
28

Não estão previstas outras alterações ou ampliações.

Fase de exploração:
Para a fase de exploração a avaliação será feita para toda a instalação, integrando as seguintes
intervenções:
•

Circulação de veículos ligeiros e pesados – entrada e saída de pessoas, matérias-primas e
produtos;

•

Trasfega de matérias-primas;

•

Produção, recolha e tratamento de dejetos de animais e animais mortos;

•

Limpeza e manutenção dos pavilhões;

•

Lavagem dos pavilhões;

•

Armazenamento temporário de efluentes pecuários.

A duração da fase de exploração é de longa duração, na ordem de décadas considerando que:
•

A evolução desta empresa tem vindo a apontar para um crescimento gradual e
economicamente sustentado, assente na modernização das instalações e equipamentos;

•

Este polo de produção integrada encontra-se assente numa estratégia de autonomia em
matéria de tratamento de resíduos;

•

A atividade desenvolvida, por estar ligada à área alimentar, ou seja, ser um bem de primeira
necessidade, faz prever a sua perpetuação por tempo indeterminado.

Fase de desativação:
Para a fase de desativação a avaliação será feita para toda a exploração, integrando as seguintes
intervenções:
•

Desmantelamento dos pavilhões e de outras unidades edificadas;

•

Remoção de equipamentos;

•

Circulação de veículos ligeiros e pesados;

Elaborado: QueroVento – revisto em 20.09.2021

Aprovado: 20.09.2021

SOACORGO – SOCIEDADE DE AGRICULTURA DE
GRUPO AGRO-PECUÁRIO DO CORGO, LDA.

Edição: 1

Memoria Descritiva
Revisão: 0

•

Produção e gestão de resíduos;

•

Dar destino adequado a equipamentos das várias unidades existentes e de apoio à
atividade;

•

Reflorestação com vegetação autóctone e adaptada às condições edafo-climáticas da área.
29

No Anexo 3, apresentamos os elementos desenhados do projeto de arquitetura, com plantas,
alçados e cortes.
Não se encontram ainda finalizados os projetos de especialidades, cuja conclusão depende da
aprovação final e das pronúncias das várias entidades oficiais e das soluções técnicas a serem
aprovadas e eventuais condicionalismos impostos.
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ANEXO 1 – PLANO DE PRODUÇÃO
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PLANO DE PRODUÇÃO

SOACORGO
Sociedade de Agricultura de Grupo Agro-Pecuário do Corgo, Lda.
(constituído por 45 páginas e 13 plantas anexas)
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INTRODUÇÃO
O presente plano de produção refere-se à unidade de produção de leitões para assar,
pertencente à SOACORGO - Sociedade de Agricultura de Grupo Agro-Pecuário do Corgo,
Lda, sita em Cardal, união de freguesias de Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes,
Concelho da Mealhada e distrito de Aveiro.
As instalações da exploração terão capacidade para albergar, de acordo com as
normas de Bem-Estar animal, 2.250 porcas reprodutoras e respetiva descendência de
leitões para assar, bem como os animais destinados a futuros reprodutores em sistema
de auto reposição
O efetivo base será constituído por 2.140 porcas híbridas Large white x Land race,
um núcleo de seleção de 100 porcas Large white puras e um núcleo de 10 porcas
Bísaras puras.
Os leitões para assar, serão produto do cruzamento de porcas híbridas Large white
x Land race, com varrasco terminal da raça Bísara.
Prevê-se um efetivo de reposição anual de 900 marrãs produzidas na própria
exploração correspondendo a 40% do efetivo base.
A manutenção do efetivo reprodutor e a produção de leitões para assar serão feitas
através se sémen produzido na própria exploração e pela aquisição de sémen fresco
sempre que se julgar necessário.
Para tal, o efetivo de machos reprodutores, será constituído por apenas 4 varrascos
para auxílio de deteção de cios e 10 varrascos dadores de sémen fresco.
As porcas ficarão alojadas em celas individuais até à confirmação de gestação
positiva por ultrassonografia aos 24-28 dias de gestação, transitando logo após, em
grupos de 110 porcas com tempo de gestação idênticos, para parques coletivos até aos
3 dias anteriores à data prevista do parto, altura em que serão levadas para as
maternidades em grupos de 104 porcas.
Cada grupo de 104 porcas, será conduzido por forma a que haja no máximo uma
diferença de 4 dias entre a primeira e a última cobrição, o que permitirá um bom vazio
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sanitário das maternidades (5 dias) utilizando o sistema de “tudo dentro, tudo fora” e
simultaneamente um melhor maneio reprodutivo.
Prevêem-se desmames aos 28 dias.
A transição para a recria será efetuada provocando o mínimo de stress, estimandose um peso médio de cerca de 7 a 8 Kg por leitão.
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MEMÓRIA DESCRITIVA
A exploração é composta no total por 7 pavilhões separados entre si
distribuídos por 2 polos.

Polo 1
Pavilhões 1,2,3,4 e 5
Estruturas de apoio:
1 balneário de apoio
1 quarentena
1 varrasqueira
1 sala de recolha de sémen
1 laboratório para análise, contraste e preparação/embalagem de sémen
1 enfermaria
1 cais de carga/descarga

Polo 2
Pavilhões 6 e 7
Estruturas de apoio:
1 balneário principal
1 Lavandaria
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PAVILHÃO – 1
Com uma área bruta de construção de 1.366 m2, é composto por 2 módulos de
maternidades 1 e 2 e servido de 2 armazéns de apoio.
Tem capacidade de 236 lugares de maternidade

Maternidade 1
Com uma área bruta de 424,76 m², é constituída por 5 salas de maternidade servidas
por um corredor de acesso com 1,00 m de largura, apetrechado de sistema de
arrefecimento cooling.
Cada sala está perfeitamente individualizada, incluindo fossas próprias e estão
totalmente separadas entre si, o que permite corretos vazios sanitários
Todas elas estão apetrechadas de sistema automático de alimentação e de
controlador ambiental de temperatura, humidade e gases
Cada sala, com 78,50 m2 de área bruta, é composta por 2 grupos de 8 lugares de
maternidade em paralelo, cada um com 4,08 m2, servidos por um corredor traseiro
de 0,90 m de largura.
Cada cela de maternidade mede 2,20 m de comprimento e 0,60 m de largura.

Maternidade 2
Com uma área bruta de 814,74 m², é constituída por 13 salas de maternidade
servidas por um corredor de acesso com 0,90 m de largura, apetrechado de sistema
de arrefecimento cooling.
Cada sala está perfeitamente individualizada, incluindo fossas próprias e estão
totalmente separadas entre si, o que permite corretos vazios sanitários
Todas elas estão apetrechadas de sistema automático de alimentação e de
controlador ambiental de temperatura, humidade e gases
Cada sala, com 53,25 m2 de área bruta, é composta por 2 grupos de 6 lugares de
maternidade em espinha, cabeça com cabeça, cada um com 3,45 m2, servidos por
um corredor de 0,90 m de largura.
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Cada jaula de maternidade mede 1,90 m de comprimento e 0,60 m de largura.

Armazéns de apoio
Este pavilhão é servido por 2 armazéns de apoio com 26,00 m2 cada, um deles
localizado entre os dois módulos de maternidade e o outro no topo do pavilhão.
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PAVILHÃO – 2
Com uma área bruta de construção de 1.895 m2, é composto por:
1 módulo de maternidade 3
1 módulo de recria 1
2 módulos de cobrição/gestação 1 e 2
1 módulo de parques para recuperação de animais debilitados 1
1 armazém/farmácia
1 gabinete de apoio.
Tem capacidade para:
36 lugares de maternidade
120 lugares de leitões dos 8 aos 20 kg
496 celas de cobrição/gestação
Sector destinado à recuperação de animais debilitados

Maternidade 3
Com uma área bruta de 281,00 m², é constituída por 3 salas de maternidade servidas
por um corredor de acesso apetrechado de sistema de arrefecimento cooling.
Cada sala está perfeitamente individualizada, incluindo fossas próprias e estão
totalmente separadas entre si, o que permite corretos vazios sanitários
Todas elas estão apetrechadas de sistema automático de alimentação e de
controlador ambiental de temperatura, humidade e gases
Cada sala, com 83,80 m2 de área bruta, é composta por 2 grupos de 6 lugares de
maternidade em paralelo, cada um com 4,25 m2, servidos por um corredor traseiro
de 1,03 m de largura e 2 dianteiros com 0,60 m de largura cada, permitindo uma
visualização frontal e traseira das porcas e dos leitões.
Cada cela de maternidade mede 2,00 m de comprimento e 0,60 m de largura.
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Recria 1
Com uma área bruta de 230,20 m2, este módulo é constituído por 5 salas servidas
por um corredor de acesso com 1,05 m de largura.
Cada sala tem uma área bruta de 40,33 m2, e é constituída por 6 parques de 4,06 m2
de área útil, servidos por um corredor frontal de 0,90 m de largura e estão
apetrechadas de sistema de alimentação e controlo de temperatura automáticos.
Este sector de recria, destina-se exclusivamente aos animais selecionados através
do núcleo de seleção, para futuros reprodutores, e tem capacidade para alojar
1.567 leitões possíveis reprodutores/ano.

Cobrição/Gestação 1
Com uma área bruta de 529,30 m2, este módulo é constituído por 2 salas de celas
individuais com 2,10 m de comprimento e 0,60 m de largura.
Uma sala é composta por 148 unidades e a outra por 100 unidades num total de 248
dispostas em 4 filas, e servidas por corredores de acesso com 1,00 m de largura
Está equipada com alimentação automática.
Os comedouros são corridos e servem de bebedouro com água de nível constante

Cobrição/Gestação 2
Com uma área bruta de 595,40 m2, este módulo é constituído por 5 salas de celas
individuais com 2,10 m de comprimento e 0,60 m de largura.
As 5 salas são compostas respetivamente, por 56, 72, 64, 32 e 32 unidades num total
de 256 dispostas em 4 filas, e servidas por corredores de acesso com o mínimo de
0,90 m de largura
Está equipada com alimentação automática.
Os comedouros são corridos e servem de bebedouro com água de nível constante

Armazém de apoio/farmácia
Este pavilhão é servido por 1 armazém de apoio com 38,30 m2 cada, localizado
entre o módulo de maternidade e o módulo de cobrição/gestação 1.
Integrado neste armazém de apoio localiza-se a farmácia com 4,00 m2.
11

José Júlio Alfaro Cardoso Carreira da Cunha
Professor Auxiliar Convidado | Universidade de Lisboa | Faculdade de Medicina Veterinária
Presidente da Direção | Sociedade Científica de Suinicultura
Responsável Sanitário | Várias explorações suinícolas
Médico Veterinário | Ordem dos Médicos Veterinários | Cédula Profissional n.º 30

Gabinete de apoio
Acoplado a este pavilhão, com a área de 12,60 m2 situa-se o escritório interno da
exploração.

Parques para recuperação de animais debilitados 1
Com uma área bruta de 207,00 m2, este módulo é constituído por 1 sala de parques
com 190,80 m2 e destina-se à separação e recuperação de animais debilitados.
Cada parque tem uma área mínima de 7,20 m² e são servidos por corredores de 0,90
m de largura.
Espaço variável, consoante o peso e estado físico dos animais, mas seguramente
com capacidade para alojar mais de 60 animais.
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PAVILHÃO – 3
Sector de parques de gestação para porcas 1
Com uma área bruta de 878,40 m2, este pavilhão destina-se exclusivamente a
gestação em parques 1.
É um pavilhão com 7,20 m de largura e 122,00 m de comprimento, apenas com
paredes de topo, com ausência de paredes laterais.
É composto por 46 parques com 15,75 m2 de área bruta cada.
É servido ao longo de todo o seu comprimento, por 1 corredor considerado
traseiro, de maneio, e outro considerado frontal, para controlo e visualização do
alimento.
A alimentação é administrada de forma automática.
Este pavilhão tem capacidade para alojar 276 porcas
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PAVILHÃO – 4
Recria 2
Com uma área bruta de 986,40 m2, este pavilhão destina-se exclusivamente à recria
de leitões para assar 2.
É um pavilhão com 7,80 m de largura e 136 m de comprimento com um corredor
exterior com 0,90 m de largura ao longo de todo o edifício e que dá acesso às salas
de recria.
É constituído por 9 salas servidas por um corredor interior de acesso aos parques.
Cada sala é composta por 4 parques e está perfeitamente individualizada, incluindo
fossas próprias e estão totalmente separadas entre si, o que permite corretos vazios
sanitários
Todas elas estão apetrechadas de sistema automático de alimentação e de
controlador ambiental de temperatura, humidade e gases
Cada sala, com 118,56 m2 de área bruta, é composta por 4 parques com 24.45 m2
cada.
Cada parque tem capacidade para alojar 90 leitões até aos 20 kg tendo em conta a
área útil de 20,70 m² de cada parque.
A exploração apresenta capacidade para alojar 65.707 leitões para assar.
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PAVILHÃO – 5
Com uma área bruta de 2.049 m2, este pavilhão destina-se exclusivamente ao
sector de maternidade 4
É constituída por 19 salas de maternidade servidas por um corredor de acesso de
0,90 m, apetrechado de sistema de arrefecimento cooling.
Cada sala está perfeitamente individualizada, incluindo fossas próprias e estão
totalmente separadas entre si, o que permite corretos vazios sanitários
Todas elas estão apetrechadas de sistema automático de alimentação e de
controlador ambiental de temperatura, humidade e gases
Cada sala, com 95,00 m2 de área bruta, é composta por 2 grupos de 8 lugares de
maternidade em paralelo, cada um com 3,84 m2, servidos por um corredor traseiro
de 0,80 m de largura e 2 dianteiros com 0,60 m de largura cada, permitindo uma
visualização frontal e traseira das porcas e dos leitões.
Este pavilhão apresenta um total de 304 lugares de maternidades
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PAVILHÃO – 6
Com uma área bruta de 2.260 m2, este pavilhão destina-se exclusivamente ao
período de cobrição e gestação de porcas e marrãs.
É constituído por:
Sector de cobrição/gestação 3
Sector de parques de gestação para porcas 2
Sector de parques de gestação para porcas 3
Sector de parques para despiste de cios de marrãs
Parques de varrascos para despiste de cios

Sector de cobrição/gestação 3
Com uma área bruta de 450,00 m2, é constituído por 3 filas de 70 de celas individuais
com 2,20 m de comprimento e 0,60 m de largura, servidas por 3 corredores de
acesso com 0,90 m de largura e por 1 com 1,60 m de largura.
Está equipada com alimentação automática.
Os comedouros são corridos e servem de bebedouro com água de nível constante.

Sector de parques de gestação para porcas 2
É composto por 16 parques, distribuídos da seguinte forma:
9 parques com 49,18 m² de área útil
3 parques com 44,52 m² de área útil 3
1 parque com 42,50 m² de área útil
1 parque com 54,70 m² de área útil
1 parque com 48,00 m² de área útil
1 parque com 46,28 m² de área útil
É servido ao longo de todo o seu comprimento, por 4 corredores considerados
traseiros, de maneio, e outro considerado frontal, para controlo e visualização do
alimento.
A alimentação é administrada de forma automática
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Sector de parques de gestação para porcas 3
É composto por 15 parques com uma área total de 340 m2, distribuídos da seguinte
forma:
1 parque com 16,59 m2 de área útil
6 parques com 14,60 m2 de área útil
3 parques com 14,00 m2 de área útil
3 parques com 11,78m2 de área útil
1 parque com 15,40 m2 de área útil
1 parque com 8,83 m2 de área útil
É servido por 2 corredores de 0.8 m de largura e por 1 corredor de 1.20 m de
largura
A alimentação é administrada de forma automática

Sector de parques para despiste de cios de marrãs
Com uma área bruta total de 114 m2, é constituído por 7 parques assim
distribuídos:
2 parques destinados a albergar varrascos para deteção de cios com 10,0 m2 de
área útil
2 parques destinados a albergar marrãs para deteção de cios com 20,80 m2 de área
útil
1 parque destinado a albergar a marrãs para deteção de cios com 16,00 m2 de área
útil
1 parque destinado a albergar a marrãs para deteção de cios com 19,20 m2 de área
útil
1 parque destinado a albergar a marrãs para deteção de cios com 17,60 m2 de área
útil
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PAVILHÃO – 7
(SELEÇÃO E MELHORAMENTO GENÉTICO)
Com uma área bruta de 1.795,50 m2, destina-se à seleção genética dos animais
futuros reprodutores
É composto por:
Sector de crescimento
Sector de acabamento, seleção final e gestação em parques de marrãs

Sector de crescimento
Com uma área bruta de 355,60 m2, é constituído por 10 casas servidas por um
corredor interior de acesso aos parques.
Cada casa está perfeitamente individualizada, incluindo fossas próprias e estão
totalmente separadas entre si, o que permite corretos vazios sanitários
Todas elas estão apetrechadas de sistema automático de alimentação e de
controlador ambiental de temperatura, humidade e gases
Cada sala, com 35 m2 de área bruta, é composta por 3 parques com 5,15 m2 cada,
e por 1 com 8,15 m²

Sector de acabamento e fase final de seleção
Com a área bruta de 1.180 m2, é constituído por 40 parques, 20 com24 m2,16
com28 m² e 4 com 20 m², distribuídos em 4 filas de 10 parques.
É servido por 2 corredores em cruz com 0,90 m de largura.
Destes 40 parques, 16 destinam-se a alojar futuros reprodutores estando os outros
24 destinados a receber as marrãs em gestação.
Estão distribuídos da seguinte forma:

Área destinada a futuros reprodutores
8 parques com 25,00 m² de área útil
8 parques com 20,33 m² de área útil
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Área destinada à gestação em parques (marrãs)
8 parques com 25,00 m² de área útil
8 parques com 20,33 m² de área útil
4 parques com 21,76 m² de área útil
8 parques com 17,68 m² de área útil
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PARÂMETROS E OBJECTIVOS
EFECTIVO BASE
- 2.140 porcas reprodutoras F1
- 100 porcas reprodutoras F1 ( núcleo de seleção)
- 10 porcas reprodutoras Bísaras;
- 10 varrascos

Reposição anual – 900 marrãs

- G.M.D. 7,5 Kgs–20Kgs – 410grs
- G.M.D. 20Kgs-100Kgs – 750grs
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PARÂMETROS E OBJECTIVOS

Prod.(2.140 porcas)

Intervalo P-P

Seleção (100 porcas)

Bísaras(10 porcas)

152 dias

152 dias

155 dias

Partos/porca/ano

2.4

2.4

2.35

Taxa de partos

85%

85%

80%

Inseminações/porca/ano

2,82

2,82

2,93

Inseminações/ano

6.035

282

29

Partos/ano

5.130

240

23

Inseminações/mês

503

23

3

Partos/mês

428

20

2

Leit. desm./porca

11,00

11,50

8,00

Leit. desm./porca/ano

26,4

27,6

18,8

56.496

2.760

188

3%

3%

3%

Leitões assar/ano

54.800

1.807

109

Leitões assar/mês

4.566

150

9

Pressão de Seleção

---

35%

60%

Futuros reprodutores/ano

---

953

79

- Futuros reprod./mês

---

79

7

Leitões assar/ano total

56.716

Leitões assar/mês total

4.725

Leitões desmamados/ano
% de mort. desm.-abate
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CÁLCULOS

Lugares de maternidades:
Pavilhão – 1
Sector de maternidade 1

80

Sector de maternidade 2

156

TOTAL

236

Pavilhão – 2
Sector de maternidade 3

36

Pavilhão – 5
Sector de maternidade 4

304

TOTAL DE LUGARES

576

P-P - (114G+28L+10IDCF) = 152 dias
365:152=2,4 partos/porca/ano
2,4 partos x 2.250 porcas = 5.400 partos/ano
Utilização de maternidade/ano:
Dias de ocupação antes do parto----3
Dias de lactação------------------------28
Vazio sanitário----------------------------5
Total------------------36 dias
365dias : 36 dias = 10,13 vezes que cada lugar de maternidade é ocupado por ano
5.400 partos/ano : 10,13 = 533 lugares de maternidade
A exploração irá trabalhar com 576 lugares de maternidade
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Área de recria
Pavilhão – 2
Sector de recria – 1
(destinado exclusivamente aos animais selecionados para futuros reprodutores)
20 partos/mês x 11,5 leitões desmamados = 230 leitões desmamados/mês
230:4 ± 58 leitões/semana
58:2 ± 30 fêmeas/semana
30 x 4 = 120 fêmeas/mês
8 kg – 20 kg = 12 kg
12 kg : 410 gr = 30 dias
Cada casa é ocupada 30 + 5 dias de vazio sanitário
365 : 35 = 10,45
Significa que cada casa vai ser ocupada 10.45 vezes/ano
10.45 x 30 fêmeas x 5 casas = 1.567 fêmeas/ano
Os leitões ficam alojados numa área útil de 0.80 m2/animal valor muito acima do
obrigatório (0.20 m2/animal)
As 1.567 fêmeas com uma pressão de seleção de 35% são suficientes para a
reposição do efetivo reprodutor.
2.250 x 40% de reposição= 900
1.567 x 65% = 1018
Nota:
Não se está a considerar a seleção dos machos. Esta diferença (1018 – 900) diz
respeito precisamente à seleção dos machos.
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Pavilhão – 4
Sector de recria - 2
428 partos/mês x 11 leitões desmamados = 4.708 leitões desmamados/mês
4.708:4 = 1.177 leitões/semana
58:2 ± 30 machos/semana (seleção)
30 x 4 = 120 machos/mês (seleção)
30 fêmeas/mês refugo de seleção
4.708 + 150 = 4.858 desmamados/mês
8 kg – 12 kg = 4 kg
4 kg : 310 gr ± 13 dias
Cada casa é ocupada 13 + 5 dias de vazio sanitário
365 : 18 ± 20.28
Significa que cada casa vai ser ocupada 20,28 vezes/ano
20,28 x 90 leitões x 36 parques = 65.707 leitões assar/ano (capacidade da
exploração)
20,70 m² de área útil : 90 leitões = 0,23 m²/leitão
Prevê-se também que cerca de 30% destes leitões sejam vendidos imediatamente
após o desmame o que baixa substancialmente a densidade animal
Os leitões ficam alojados numa área útil de 0.23 m2/animal valor muito acima do
obrigatório (0.20 m2/animal) tendo em conta que os leitões saem com um peso
muito inferior aos 20 kg
4.708 + 150 (seleção) = 4.858 leitões assar/mês
4.858 x 12 = 58.296 leitões assar/ano (produção expectável)
A exploração apresenta, portanto, capacidade para mais cerca de 13% da previsão
de leitões produzidos para assar
58.296 + 13% = 65.875
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Número de celas de cobrição/gestação até aos 28 dias de gestação
Pavilhão – 2
Sector de cobrição/gestação 1-----------------248
Sector de cobrição/gestação 2-----------------256
Total----------------504 celas
Pavilhão – 6
Sector de cobrição/gestação 3-----------------210 celas
TOTAL DE CELAS--------------714 celas
Período de ocupação de cada cela:
10 dias (IDCF) + 28 dias = 38 dias
365 dias : 38 dias = 9,6 vezes/ano que cada cela é utilizada
6.346 porcas inseminadas/ano : 9,6 = 661 celas
714 – 661 = 53 celas para adaptação de marrãs e celas em manutenção
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Área útil de ocupação de gestação em parques (porcas)
Pavilhão – 3
Cada parque com 13,5 m2 de área útil, tem capacidade para alojar 6 porcas
respeitando os 2,25 m2/porca.
46 parques x 6 porcas = 276
Este pavilhão tem capacidade para alojar em parques 276 porcas em gestação

Pavilhão – 6
Sector de parques de gestação para porcas 2
É composto por 16 parques, distribuídos da seguinte forma:
9 parques com 49,18 m² de área útil
49,18 m² :2,25 m²/porca = 21 porcas
21 porcas x 9 parques = 189 porcas

3 parques com 44,52 m² de área útil
44,52 m² :2,25 m²/porca = 19 porcas
19 porcas x 3 parques = 57 porcas

1 parque com 42,50 m² de área útil
42,50 m² :2,25 m²/porca = 18 porcas

1 parque com 54,70 m² de área útil
54,70 m² :2,25 m²/porca = 24 porcas

1 parque com 48,00 m² de área útil
48,00 m² :2,25 m²/porca = 21 porcas

1 parque com 46,28 m² de área útil
46,28 m² :2,25 m²/porca = 20 porcas
TOTAL – 329 porcas
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Sector de parques de gestação para porcas 3
É composto por 15 parques com uma área bruta total de 330,05 m2, distribuídos da
seguinte forma:
1 parque com 16,59 m2 de área útil
16,59 m² :2,25 m²/ porca = 7 porcas

6 parques com 14,60 m2 de área útil
14,60 m² :2,25 m²/ porca = 6 porcas
6 porcas x 6 parques = 36 porcas

3 parques com 14,00 m2 de área útil
14,00 m² :2,25 m²/porca = 6 porcas
6 porcas x 3 parques = 18

3 parques com 11,78m2 de área útil
11,78 m² : 2,48 m²/ porca = 4 porcas
4 porcas x 3 parques = 12

1 parque com 15,40 m2 de área útil
14,00 m² : 2,25 m²/ porca = 6 porcas

1 parque com 8,83 m2 de área útil
8,83 m² :2,48 m²/ porca= 3 porcas
TOTAL – 82 porcas
Este pavilhão tem capacidade para alojar em parques 411 porcas em gestação
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Capacidade total de alojamento de porcas em gestação em parques

Pavilhão – 3 – 276 porcas
Pavilhão – 6 – 411 porcas
TOTAL –

687 porcas

Pavilhão – 7
Sector de gestação em parques (marrãs)
8 parques com 25,00 m² de área útil
25,00 m² :1,64 m²/marrã = 15 marrãs
15 marrãs x 8 parques = 120 marrãs

8 parques com 20,33 m² de área útil
20,33 m² :1,64 m²/marrã = 12 marrãs
12 marrãs x 8 parques = 96 marrãs

4 parques com 21,76 m² de área útil
21,76 m² :1,64 m²/marrã = 13 marrãs
13 marrãs x 4 parques = 52 marrãs

8 parques com 17,68 m² de área útil
17,68 m² :1,64 m²/marrã = 10 marrãs
10 marrãs x 8 parques = 80 marrãs
TOTAL – 348 marrãs
Capacidade total de alojamento de porcas reprodutoras em gestação em parques
Porcas -

687

Marrãs – 348
TOTAL – 1.035 reprodutoras
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Capacidade total de alojamento de porcas reprodutoras

Celas -

714

Em parque – 1.035
Maternidade - 576
TOTAL –

2.325
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Área útil de ocupação no sector de crescimento
Com uma área bruta de 315,60 m2, é constituído por 10 casas servidas por um
corredor interior de acesso aos parques.
Cada sala, com 35,00 m2 de área bruta, é composta por 4 parques, 3 com 4,14 m2
de área útil e 1 com 6,54 m² de área útil.

3 parques com 4,14 m² de área útil
4,14 m² : 0,55 m²/animal = 7 animais
7 animais x 3 parques = 21 animais

1 parque com 6,54 m² de área útil
6,54 m² : 0,55 m²/animal = 12 animais

Cada casa pode alojar 33 animais até aos 80 Kg

Entrada de animais com 20 Kg
Saída com 80 kg
G.M.D. - 700 gr
60 kg : 700 gr = 85,7 dias
Cada casa é ocupada por ano
365 : (85,7 + 5 dias de vazio sanitário) = 4,02 vezes
4,02 x 33 = 133 animais/casa/ano
10 casas x 133 = 1330 animais/ano

30

José Júlio Alfaro Cardoso Carreira da Cunha
Professor Auxiliar Convidado | Universidade de Lisboa | Faculdade de Medicina Veterinária
Presidente da Direção | Sociedade Científica de Suinicultura
Responsável Sanitário | Várias explorações suinícolas
Médico Veterinário | Ordem dos Médicos Veterinários | Cédula Profissional n.º 30

Sector de acabamento e fase final de seleção
Área destinada a futuros reprodutores
8 parques com 25,00 m² de área útil
25,00 m² :1,00 m²/animal = 25 animais
25 animais x 8 parques = 200 animais

8 parques com 20,33 m² de área útil
20,33 m² :1,00 m²/animal = 20 animais
20 animais x 8 parques = 140 animais
TOTAL – 340 lugares para futuros reprodutores

Entrada de animais com 80 Kg
Saída com 140 kg
G.M.D. - 750 gr
60 kg : 750 gr = 80 dias
Cada parque é ocupado por ano
365 : 80 = 4,56 vezes
4,56 x 8 parques x 20 = 729 animais/ano
4,56 x 8 parques x 25 = 912 animais/ano
Capacidade total para 1641 animais futuros reprodutores/ano
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MANEIO
REPRODUÇÃO
Sector de gestação/cobrição em celas
Pavilhões 2 e 7
Bandas semanais de 126 porcas à inseminação
Diagnóstico de gestação por ultrassonografia aos 24-28 dias após a inseminação
Aos 28 dias de gestação, as porcas com diagnóstico gestação positivo, são
conduzidas ao sector de gestação em parques nos pavilhões
Prevê-se uma taxa de fertilidade média anual de 86%, 88% correspondendo a uma
taxa de partos de 83%, 85%
Portanto as 126 porcas dão origem a um grupo de 110 porcas
Permanência média – 38 dias

Sector de gestação em parques
Pavilhões 3 e 7
Confirmação de gestação por ultrassonografia aos 30 dias após a entrada neste
setor
Porcas que por qualquer motivo não mantenham a gestação, são enviadas para
abate ou vão integrar o lote do próximo desmame.
Aos 111 dias de gestação, são conduzidas ao sector de maternidade
Prevê-se uma taxa de partos de 83%, 85%
Daí que se prevejam grupos ou lotes de 104 animais
Permanência média – 73 dias

Sector de maternidade
Pavilhões 1,2 e 5
Entrada de grupos semanais de 104 porcas distribuídas da seguinte forma:
Ocupação de 5 casas da maternidade (1) Pav. – 1, ou 5 casas da maternidade (4)
Pav -5
5 casas x 16 lugares = 80
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Ocupação de 2 casas da maternidade (2) Pav. – 1, ou 2 casas da maternidade (3)
Pav -2
2 casas x 12 lugares = 24
Cada grupo de 104 porcas, é conduzido por forma a que haja no máximo uma
diferença de 4 dias entre a primeira e a última cobrição, o que permite um bom vazio
sanitário das maternidades (5 dias) utilizando o sistema de “tudo dentro, tudo fora” e
simultaneamente um melhor maneio reprodutivo.
Prevêem-se desmames aos 28 dias.
Permanência média – 31 dias

Área destinada a futuros reprodutores
Pavilhão 7
Após nova seleção morfológica, estes futuros reprodutores são conduzidos para
esta área em parques, até atingirem os 130-140 kg de peso corporal.
Os machos selecionados seguem para a varrasqueira e as fêmeas selecionadas vão
para os parques de despiste de cios.

Parques de despiste de cio (marrãs)
Pavilhão 6
São postas em presença do macho
Assim que apresentem sinais de estro são colocadas nas celas de
cobrição/gestação 3

Sector de cobrição/gestação 3
Pavilhão 6
Adaptação das marrãs às celas durante 21 dias
Inseminação 21 dias após a entrada
Diagnóstico de gestação por ultrassonografia aos 24-28 dias após a inseminação
Aos 28 dias de gestação, as marrãs com diagnóstico gestação positivo, são
conduzidas ao sector de gestação em parques (marrãs) do pavilhão 7
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Sector de gestação em parques (marrãs)
Pavilhão 7
Confirmação de gestação por ultrassonografia aos 30 dias após a entrada neste
setor
Marrãs que por qualquer motivo não mantenham a gestação, são enviadas para
abate ou vão integrar o próximo lote de cobrição.
Aos 111 dias de gestação, são conduzidas ao sector de maternidade
Permanência média – 73 dias

PÓS DESMAME E RECRIA
Pavilhão 3
104 partos semanais originam cerca de 1.080 leitões desmamados para assar
A transição destes leitões para a recria (2), é efetuada provocando o mínimo de
stress, estimando-se um peso médio de cerca de 7 a 8 Kg por leitão.
Ocupam 3 salas da recria (1), ou seja 12 parques com capacidade cada 1 para 90
leitões
90 leitões x 12 = 1.080 leitões
Permanência máxima – 13 dias
Espera-se que uma percentagem variável de leitões sejam vendidos logo após o
desmame, podendo atingir os 30%. o que baixa substancialmente a densidade
animal

Pavilhão 2
104 partos semanais originam cerca de 55 leitões desmamados para futuros
reprodutores
A transição destes leitões para a recria (1), é efetuada provocando o mínimo de
stress, estimando-se um peso médio de cerca de 7 a 8 Kg por leitão.
Parte destes leitões, na sua maioria machos, são vendidos para assar logo após o
desmame
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Ocupam 1 sala da recria (1)
Saída com 20 kg
Permanência – 30 dias

SECTOR DE CRESCIMENTO DE FUTUROS REPRODUTORES
Pavilhão 7
Cada lote de 55 leitões, após seleção e venda para assar, origina um grupo de cerca
de 33 animais que vão ocupar uma sala deste sector
Saída com 80 kg
Permanência – 86 dias
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ESTATUTO SANITÁRIO DA EXPLORAÇÃO

Doença de Aujeszky - A4
PRRS – Indemne
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FILTROS OU BARREIRAS SANITÁRIAS
A exploração está devidamente vedada
A frente dos pavilhões 6 e 7, está fortemente protegida em toda a altura por uma
zona tampão constituída por 2 paredes paralelas de alvenaria, separadas por um
corredor de 4 metros de largura.
2 Arcos de desinfeção
Estação de tratamento de cadáveres próprio
Um balneário de acordo com as mais atualizadas normas de biossegurança, com
entradas separadas para ambos os sexos e apetrechado com 20 duches individuais
Um balneário secundário entre os dois polos
Lavandaria
Redes mosqueiras
Transportes internos próprios da exploração
Sala de receção de material com tratamento através de raios ultravioleta
Entrega de rações em zona própria exterior à exploração
Pavilhão de quarentena
Oficina própria
Cais de embarque
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PLANTAS DE PAVILHÕES
Pavilhão 1 – Maternidades 1 e 2
Pavilhão 2 – Cobrição/gestação 1 e 2, recria 1, maternidade 3 e sector de
animais debilitados
Pavilhão 3 – Gestação em parques 1
Pavilhão 4 – Recria 2
Pavilhão 5 – Maternidade 4
Pavilhão 6 e 7, balneário principal e lavandaria – Cobrição/gestação 3, gestação
em parques 2 e 3, despiste de cios marrãs, crescimento de futuros reprodutores,
acabamento e fase final de reprodutores e gestação em parques marrãs.

PLANTAS DAS ESTRUTURAS DE APOIO
Balneário secundário
Quarentena
Varrasqueira, sala de recolha de sémen e laboratório para análise, contraste e
preparação/embalagem de sémen
Balneário principal e lavandaria
---- Enfermaria
Cais de carga/descarga

Planta de localização e de vedações sanitárias
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PROFILAXIA SANITÁRIA
- Todos os pavilhões da maternidade e recria estão dimensionados e
compartimentados, incluindo fossas independentes, permitindo verdadeiros vazios
sanitários, de pelo menos 5-7 dias.
- Densidade animal em todos os sectores, para aquém do exigido pelas normas do
bem-estar animal.
- Revestimento dos diferentes pisos de acordo com o exigido pelas normas do
bem-estar animal
- Reposição do efetivo, a partir de animais da própria exploração e da importação
de sémen fresco ou congelado, nacional ou estrangeiro, mas sempre de
comprovado estatuto sanitário.
- Rigorosa aplicação do “tudo dentro tudo fora”.
- Rigorosas lavagens e desinfeções.
- Rigoroso cumprimento da exigência do banho e troca de vestuário completo do
pessoal à entrada da exploração, bem como absoluta interdição de visitas à
exploração.
- Controlo frequente da qualidade higio-sanitária da água de bebida.
- Controlo e combate eficaz a roedores e insetos.
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PROFILAXIA MÉDICA
- Rastreio serológico por amostragem etária, com a frequência de acordo com o
estatuto sanitário da exploração, com determinação, caso venha a ser necessário,
de perfis serológicos das principais afeções ou doenças infeto contagiosas:
•

Doença de Aujezsky;

•

PRRS;

•

Parvovirose;

•

Rinite atrófica;

•

Circovirose

•

Outras que se julguem necessárias.

- Exames coprológicos por amostragem a partir de grupos de controlo.
- Desparasitações internas consoante os resultados coprológicos.

- Desparasitações externas das porcas, antes da entrada na maternidade e de todo
o efetivo reprodutor em geral, de 4 em 4 meses.
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OUTRAS MEDIDAS DE BEM-ESTAR ANIMAL

Ausência de corte de caudas
Ausência de corte de dentes
Disponibilidade de materiais de enriquecimento

41

José Júlio Alfaro Cardoso Carreira da Cunha
Professor Auxiliar Convidado | Universidade de Lisboa | Faculdade de Medicina Veterinária
Presidente da Direção | Sociedade Científica de Suinicultura
Responsável Sanitário | Várias explorações suinícolas
Médico Veterinário | Ordem dos Médicos Veterinários | Cédula Profissional n.º 30

PLANO PROFILÁTICO
I – EFECTIVO REPRODUTOR
Vacinações:
A) Aujeszky (totalidade do efectivo reprodutor) 4/4 meses
Abril,Agosto e Dezembro
Nulíparas - 6 semanas antes da 1ª I.A.
Porcilis Begónia com diluvac forte - 2 ml I.M.

B) Parvovirose, Mal Rubro e Leptospirose (totalidade do efectivo)

6/6 meses

Maio e Novembro
Nulíparas - 8 semanas antes da 1ª I.A.
4 semanas antes da 1ª I.A.
Porcilis Ery+Parvo+Lepto – 2 ml I.M.

C) E. Coli e Enterotoxémias
Porcas multíparas - 4 semanas antes do parto
Nulíparas - 7 semanas antes do parto
3 semanas antes do parto
Enterecolix - 2ml I.M.

D) Gripe
Multíparas - 4 semanas antes do parto.
Nulíparas - 5 semanas antes da 1ª I.A.
2 semana antes da 1ª I.A.
Gripork - 2 ml I.M.

42

José Júlio Alfaro Cardoso Carreira da Cunha
Professor Auxiliar Convidado | Universidade de Lisboa | Faculdade de Medicina Veterinária
Presidente da Direção | Sociedade Científica de Suinicultura
Responsável Sanitário | Várias explorações suinícolas
Médico Veterinário | Ordem dos Médicos Veterinários | Cédula Profissional n.º 30

E) Circovirus
Multíparas - 2 semanas depois do parto
Nulíparas - 5 semanas antes da 1ª I.A.
2 semana antes da 1ª I.A.
Ingelvac Circoflex - 1 ml I.M.

Desparasitações:
Março, e Setembro

II - LEITÕES (FUTUROS REPRODUTORES)
Vacinações:
A) Pneumonia Enzoótica (Mycoplasma)e Circovirus
3 semanas de vida
Ingelvac Circoflex + Ingelvac Mycoflex - 1+1 ml I.M.

B) Gripe
4 semanas de vida - 1 ml I.M.
8 semanas de vida - 2 ml I.M.
GriporK

C)Aujeszky
10- 12 semanas (saída da recria)
Porcilis Begónia – 2 ml I.M.

Administração de ferro:
0 aos 3 dias pós parto
Gleptafer – 1c.c. I.M.
Intervalo de segurança – 0 dias
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III – ENGORDA (FUTURAS REPRODUTORAS)
Vacinações:
Aujeszky
Um mês após a entrada
Porcilis Begónia – 2 ml I.M.
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PLANO ALIMENTAR

A ração será adquirida em fábrica referenciada e distribuída tendo em conta:
SECTOR DE COBRIÇÃO E GESTAÇÃO
A ração (S830) será distribuída 2 vezes ao dia, tendo em conta a condição corporal
e o peso de cada animal (cerca de 2,800 Kg/animal/dia).

SECTOR DA MATERNIDADE
- Porcas
Alimentação ad libitum com ração S833, com o mínimo de 3,100 calorias/Kg de
energia metabolizável e 17,2% de proteína bruta. A ração será distribuída 3 a 4
vezes ao dia (cerca de 3,5 - 5 Kg/animal/dia).

- Leitões
A partir do 5º dia de vida e até ao 7º dia após o desmame, alimentação ad libitum
com um pré-starter, respeitando um mínimo de 3,500 calorias/Kg de energia
metabolizável, e um máximo de 20% de proteína bruta e 10% de lactose.

SECTOR DA RECRIA
A partir do 7º dia após o desmame e até aos 20 Kg, o Starter ad libitum deverá
respeitar um mínimo de 3,350 calorias/Kg de energia metabolizável, 19% de
proteína bruta e 4,85% de lactose (cerca de 750 gr/animal/dia).

SECTOR DE SELECÇÃO
Alimentação ad libitum, com uma ração S887, contendo como mínimo 3,175
calorias/Kg de energia metabolizável e 17,5% de proteína bruta. Tendo em conta
que se tratam de animais futuros reprodutores, a ração será sempre corrigida de
acordo com as necessidades específicas de cada raça ou da época do ano.
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MEMÓRIA DESCRITIVA
A Soacorgo-Sociedade De Agricultura de Grupo Agro-Pecuária do Corgo, Lda., detentora da
exploração com a marca PTJR28L, localizada em Cardal - pretende implementar um plano
de destruição de cadáveres através do sistema de hidrólise.
O Plano foi elaborado pela empresa VSO – Valorização de Subprodutos Orgânicos. Lda. e
tem como base para a sua implementação o disposto no Regulamento (CE) nº 1069/2009 de
21 de outubro que define as regras sanitárias relativas aos subprodutos animais e no
Regulamento (EU) nº 142/2011 de 25 de fevereiro que define as regras de implementação do
mesmo. Considera-se também o publicado no Regulamento (EU) Nº 2015/9 de 6 de janeiro
que altera o Regulamento (UE) nº 142/2011 e prevê que os suinicultores em território nacional
podem, entre outros, aplicar um plano de eliminação de cadáveres com hidrólise com
subsequente eliminação.
A exploração com a marca PTJR28L estará munida de 6 depósitos afim de ali serem
depositados os subprodutos gerados na exploração. Estes depósitos são construídos por
manilhas de betão armado e revestidos por duas telas, material que garante estanquicidade
e durabilidade. A ficha técnica encontra-se no Anexo 1 deste documento.
A localização dos depósitos será de acordo com o Anexo 2 do presente documento.
Diariamente os cadáveres de suínos serão recolhidos da exploração e encaminhados para o
depósito de subprodutos em uso, que se encontra equipado com todos os requisitos legais
previstos, identificado com a menção “Subprodutos de Origem Animal da CATEGORIA 2”,
dimensionado para poder acolher os cadáveres durante cerca de 10 meses em conformidade
com os cálculos da mortalidade da exploração (ver ponto 3). Todo o processo será
devidamente documentado através de registos de higienização, relatórios de inspeção dos
depósitos, registo de quantidades diárias colocadas nos depósitos, entre outros. Um detalhe
de toda a informação processual e descrição do processo bem como os cuidados a nível de
biossegurança podem verificar-se em detalhe nos pontos 4 e 5 do presente documento.
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1 LOCALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS E CIRCUITOS INTERNOS
Os depósitos encontram-se localizados conforme consta no Anexo 2.
O local é de fácil acesso para a viatura de transporte de Subprodutos, tem tomada de água
canalizada para lavagem do local, pavimento de fácil lavagem e desinfeção em cimento e
com esgotos canalizados diretamente para o sistema de tratamento e é assegurado que as
zonas adjacentes ao local não serão alvo de quaisquer derrames de líquidos através de uma
bacia de retenção.

1.1 CARACTERÍSTICAS DOS DEPÓSITOS
Os depósitos são construídos em betão armado e revestidos de duas telas em PVC, material
não corrosivo, extremamente resistente e que garante total estanquicidade. No topo, estão
munidos das seguintes características:
Uma abertura de 700mm de diâmetro para carga, com tampa preparada para

•

selagem;
Uma abertura com 160mm de diâmetro para um tubo de sonda que servirá para

•

aspirar o hidrolisado e uma tampa de rosca para que possa ser selado;
Uma abertura de 110mm para colocação do tubo de respiração. Este terá uma altura

•

de três metros com um filtro de carvão incorporado. Este filtro deve ser substituído
sempre que esteja saturado. Calculamos que um filtro por ciclo será suficiente;
•

Uma abertura de 300mm, também com tampa de selagem para inspeção,
higienização e visita do depósito para avaliação do processo e recolha de amostras,
caso seja necessário.

Como acessório, uma calha em inox encontra-se ligada à abertura de 700 mm para que,
sempre que elevamos a extremidade da calha, forma-se uma rampa que aciona
automaticamente a abertura da tampa do depósito, para receber os subprodutos. A ficha
técnica do depósito encontra-se no Anexo 1 do presente documento.
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2 HISTÓRICO DA MORTALIDADE E PREVISÕES
O histórico da mortalidade dos últimos três anos da exploração serviu para extrapolar a
quantidade para 2017, conforme se demonstra na seguinte tabela:
Tabela 1

SUBPRODUTOS CAT. 2 GERADOS
(KGS)
% MORT.

Classe
Leitões em lactação < 10 Kg
Recria entre 8 e 30 Kg
Pré-engorda entre 30 e 60 Kg
Engorda entre 60 e 110 Kg
Reprodutoras e Varrascos

2015
12518
7120
0
0
35743

2016
12678
7248
0
0
36108

2017*
12781
7748
0
0
35907

previsão 2018
12659
7372
0
0
35919

TOTAL 55381

56034

56436

55950

* Até 31-12-2017

6

1 FASES DO PROCESSO
FLUXOGRAMA

5

7

1.1 ENCHIMENTO
1.1.1

DESCRIÇÃO DAS OPERAÇÕES

Antes de iniciar a deposição de subprodutos, é introduzido no depósito 5.000 L de água no
seu interior o que facilitará a formação de um caldo biológico.
Diariamente, os cadáveres, fetos, oócitos, embriões, sémen, sangue e placentas de animais
de suínos gerados na exploração serão reencaminhados para o depósito preparado para o
efeito. As quantidades introduzidas diariamente devem ser registadas em formulário próprio
(REG.3).
Esta operação é feita abrindo a tampa exterior permitindo assim a deposição dos cadáveres
no referido depósito.
O processo de hidrólise deve ser monitorizado, a partir da selagem do depósito, através da
observação da temperatura e presença de água no interior do depósito. Esta monotorização
deve ser efetuada semanalmente e registada em formulário próprio (REG. 5).
Não vale a pena monitorizar antes, pois só a partir deste momento temos a carga total do
depósito o que o permite fechar hermeticamente, criando-se assim as condições necessárias
para que a hidrólise se dê.
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1.1.2

DURAÇÃO DO CICLO

Serão instalados 2 depósitos de 17500 litros cada, com recolha de hidrolisado em intervalos
aproximados de 10 meses, (ver ponto1.3.1)

1.2 SELAGEM
Na altura em que o depósito atinge a sua capacidade máxima, todas as entradas devem ser
fechadas hermeticamente e seladas à exceção do tubo de respiração que se mantém aberto
com o filtro de carvão na sua extremidade. Esta operação deve ser registada em formulário
próprio (REG. 2), indicando a quantidade de subprodutos depositados durante a fase de
enchimento e data da selagem.
O processo de hidrólise deve ser monitorizado, a partir da selagem do depósito, através da
observação da temperatura e presença de água no interior do depósito. Esta monotorização
deve ser efetuada semanalmente e registada em formulário próprio (REG. 5). No entanto,
pode haver necessidade de violar o selo e recolocar um novo, para uma melhor
monotorização do estado do hidrolisado. Esta operação será obrigatoriamente acompanhada
por um técnico da VSO e registado na minuta (REG.2) no campo das “Observações”.
Observamos inicialmente uma subida crescente de temperatura dos 18ºC até uma
temperatura que pode oscilar entre os 45ºC e os 60ºC, seguindo-se depois uma descida da
temperatura. Atinge-se estas temperaturas mesmo sem a resistência, pois a carga orgânica
em fermentação gera a temperatura necessária para que o processo decorra.
Logo que a temperatura regrida gradualmente até aos valores da temperatura ambiente,
podemos considerar que o processo de hidrólise está terminado.
Para garantir que este processo decorra naturalmente permitindo que o ciclo completo da
fermentação se dê, necessitamos de um período de cinco meses. Este período pode ser
reduzido, através de agitação e aquecimento forçado.
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Decorrido o período de selagem dos cinco meses, podemos observar uma crosta superficial
com uma espessura que varia entre 0,5m a 1 metro de profundidade, sendo o restante líquido
(hidrolisado), um líquido escuro com pequenas partículas em suspensão.

1.3 RECOLHA
O sistema de sucção do depósito está concebido através de um tubo de 150mm de diâmetro
com um corte biselado no extremo do mesmo, de forma a reter no depósito pelo menos
5000 L. Este material retido será o fermento para o próximo ciclo de hidrólise e permite assim
a hidrolisação da crosta inicial assim como de algum osso de maior dimensão.
Recolhemos assim um volume mais ou menos idêntico ao depositado, isto é, o peso da carga
que entra é o peso que é aspirado no ato de recolha.
Esta operação é efetuada através da sucção dos produtos resultantes da hidrólise por um
veículo equipado com uma cisterna. Um sistema de mangueiras de engate rápido permitirá
que toda esta operação seja efetuada em circuito fechado evitando-se qualquer contacto do
hidrolisado com o exterior. Este processo de recolha deverá ser registado em formulário
próprio, indicando os dias de selagem, quantidades depositadas e quantidades recolhidas
(REG. 2). A recolha da mercadoria será efetuada por empresa e veículo autorizados para o
efeito e reencaminhada para estabelecimento de descontaminação também ele devidamente
autorizado onde é pesado de forma a termos um valor exato do hidrolisado recolhido. Após
a recolha, o depósito e zonas adjacentes devem ser higienizadas e desinfetadas (REG 4).
Posteriormente, a VSO fará uma inspeção ao depósito e seu equipamento para o aferir da
sua estanquicidade, integridade e bom funcionamento do equipamento, que deverá ser
registado em formulário próprio. (REG. 1). No caso de existirem anomalias, as reparações ou
substituição do depósito devem ser registadas em formulário próprio (REG. 6), caso contrário,
será emitido um certificado de conformidade que o habilita para novo ciclo (REG.1).
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1.3.1

PERIODICIDADE E QUANTIDADE GERADA POR DO CICLO

Considerando o histórico de mortalidade da exploração, esta gera anualmente cerca de
55950Kgs. de subprodutos de origem suína da categoria 2 por ano.
Para a base de cálculos consideramos os seguintes parâmetros: Capacidade útil do depósito
17500 L e partindo do princípio que a densidade do hidrolisado é igual ao peso da água
podemos fazer os seguintes cálculos:

Capacidade útil do depósito 17500 L
Quantidade de água para o processo de hidrólise 5.000 L
Carga de cadáveres admitida por depósito 10 toneladas, o que equivale a 10.000 L de
hidrolisado.
Carga anual de 7110 Kg prevista de subprodutos de origem suína da categoria 2 geradas pela
exploração.
•

Poderá acolher 10000,0000 Kg de Subprodutos + 5000 Litros de água

•

São gerados 153 Kg de subprodutos por dia (55950 Kg por Ano/365 dias= 153 Kg)

•

Tempo de enchimento previsto é de 65,3594 dias (10000,0000Kg/ 153 Kg)

•

Tempo de hidrólise após selagem = 150 dias

•

Tempo total para um ciclo de hidrólise é de 215 dias (65,3594 dias+ 150 dias= 215
dias)

Como o processo é descontínuo e há um período de selagem de 5 meses é necessário um
segundo depósito para iniciação do novo ciclo, com capacidade no mínimo para 6 meses se
considerarmos 5 meses para selagem e 1 mês mais como segurança.
Formula para calculo do nº de depósitos = dias do ciclo de cada depósito / tempo de
enchimento.
Ex: 466/316= 1,47 ou seja, por arredondamento, dois depósitos
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Formula para calculo da periodicidade da recolha é definida pela seguinte formula:
365/Tempo de enchimento de cada depósito em dias = nº de recolhas por ano
Ex. 365/316 = 1,15 recolhas por ano
Em suma o processo terá ciclos de 466 dias por depósito, o que permite programar a 1ª
recolha ao fim de 632 dias, ou seja, de 21 meses, seguindo-se depois ciclos de 316 dias ou
seja de 10,5 meses entre recolhas.
A quantidade de hidrolisado expectável por recolha será à volta de 10 m3/ toneladas, ficando
retido no depósito à volta de 5m3.
O destino final do produto vai depender dos preços e dos operadores licenciados no
mercado.
A VSO tem, no entanto, dois possíveis destinos, a STERICYCLE para incineração e
COMPONATURA para biogás e compostagem após descontaminação, conforme disposto no
Regulamento (CE) Nº 1069/2009 de 21 de outubro, que define as regras sanitárias relativas
aos subprodutos animais.
Nos anexos 5 e 6 seguem declaração de ambas as empresas.

Serão necessários, assim, 6 depósitos de 17500 litros cada, sendo a primeira recolha ao fim
de 11 meses e as seguintes de 6 em 6 meses.
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2 BIOSSEGURANÇA E BOAS PRÁTICAS
2.1 PONTOS CRÍTICOS DO PROCESSO

2.1.1

SURTO DE DOENÇA

No caso de se detetar um surto de doença na exploração, o veterinário responsável sanitário,
em colaboração com a DGAV, estudará um plano de eliminação de cadáveres alternativo, de
acordo com a gravidade da doença em causa. Este poderá ser, enterramento, recolha por
entidade autorizada, inceneração ou outra a definir.
2.1.2

RISCO DE DERRAME

Considerando o material com que os depósitos são construídos, de elevada resistência e
durabilidade, não se prevê um grande risco de derrames. No entanto, como norma de
segurança, será efetuada uma bacia de retenção para que qualquer derrame acidental fique
contido e o mesmo possa ser recolhido e tratado. Após cada recolha o depósito e seus
acessórios serão inspecionados, reparados ou substituídos em caso de necessidade, e será
emitido um certificado de conformidade do depósito para novo ciclo
2.1.3

HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO

A higienização e desinfeção do local, ferramentas e utensílios que estiveram em contacto com
os subprodutos é imperativa. Como tal, será implementado um plano de registo dessas
mesmas higienizações, complementadas com visitas periódicas à exploração.

13

2.1.4

CONTROLO DE PRAGAS

A área envolvente à instalação dos depósitos será o mais desimpedida possível por forma a
evitar a aproximação de pragas. Serão colocados iscos para várias pragas como medida de
prevenção que serão verificados e substituídos em períodos regulares.
2.1.5

GESTÃO DOCUMENTAL

O acompanhamento, regular por parte da VSO ao processo de hidrólise, analisando o bom
funcionamento do mesmo, assim como a boa execução dos processos de registos permitem
à VSO, no momento da recolha, cruzar informação entre os registos e o peso real de
hidrolisado observando-se assim a fiabilidade dos mesmos.
2.1.6

CONTROLO DA TEMPERATURA

Sem que este seja um problema grave, a sua manutenção em valores entre os 35 e 40 ºc
favorecem o processo, podendo tornar o processo mais lento ou mais rápido. Uma sonda
térmica fornece-nos esta informação que será registada semanalmente. Em caso de avaria da
resistência devemos substitui-la o quanto antes.
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1 GESTÃO DOCUMENTAL
1.1 RESUMO DE REGISTOS A EFECTUAR

REGISTOS DO PLANO DE ELIMINAÇÃO DE CADÁVERES COM HIDRÓLISE
CONTROLO

Nº DOCUMENTO
REG. 3

MORTALIDADE

REG. 2
REG. 4
HIGIENIZAÇÃO

REG. 4
REG. 5
REG. 2
EQUIPAMENTO

REG. 1
REG. 6
Doc. Interno da
exploração
PRAGAS

Doc. Interno da
exploração

DESCRIÇÃO
Quantidade diária de subprodutos introduzida
no depósito por classes
Regista a quantidade hidrolisada recolhida
após período de selagem.
Regista a higienização do local de deposição
de subprodutos e eventuais utensílios
utilizados na manipulação de subprodutos
Regista a higienização do depósito e do local
adjacente após a recolha dos subprodutos.
Regista a temperatura interior do depósito e o
seu nível de enchimento estimado.
Regista a selagem do depósito após o seu
enchimento.
Regista o estado do depósito após o ciclo de
hidrólise.
Regista as reparações ou substituição do
depósito.
Registo de instalação ou substituição de
controlo de pragas
Registo de verificação de controlo de pragas

PERIODICIDADE

RESPONSÁVEL

Diária

Operador da Exploração

6 Meses

VSO, LDA.

Sempre após deposição

Operador da Exploração

Sempre após recolha de subprodutos

Operador da Exploração

Semanalmente

Operador da Exploração

6 Meses

VSO, LDA.

Sempre após recolha de subprodutos

VSO, LDA.

Sempre que necessário

Operador da Exploração

Sempre que necessário

Operador da Exploração

Quinzenalmente

Operador da Exploração
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1 ANEXOS
1.1 ANEXO 1 – FICHA TÉCNICA DOS DEPÓSITOS
1.2 ANEXO 2 – PLANTA DA EXPLORAÇÃO
1.3 ANEXO 3 – DECLARAÇÃO VSO, LDA.
1.4 ANEXO 4 – DECLARAÇÃO AGROFARIA, LDA.
1.5 ANEXO 5 – DECLARAÇÃO STERICYCLE, LDA.
1.6 ANEXO 6 – DECLARAÇÃO COMPONATURA, LDA.

16

SOACORGO – SOCIEDADE DE AGRICULTURA DE
GRUPO AGRO-PECUÁRIO DO CORGO, LDA.

Edição: 1

Memoria Descritiva
Revisão: 0

ANEXO 3 – ARQUITETURA – PEÇAS DESENHADAS

32

Elaborado: QueroVento – revisto em 20.09.2021

Aprovado: 20.09.2021

SOACORGO – SOCIEDADE DE AGRICULTURA DE
GRUPO AGRO-PECUÁRIO DO CORGO, LDA.

Edição: 1

Memoria Descritiva
Revisão: 0

PLANTAS DE LOCALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO

33

Elaborado: QueroVento – revisto em 20.09.2021

Aprovado: 20.09.2021

Escolas

1:250000

Soacorgo

Raio de 1km

Data

CS+Hospital

Rubrica

Proj.

SOACORGO
Sociedade de Agricultura

Des.

de Grupo Agro-Pecuária

Verif.

do Corgo, Lda.

Escala:

Novembro/2019
Peça Desenhada n.º

1:10000

Planta de localização

3a

SOACORGO – SOCIEDADE DE AGRICULTURA DE
GRUPO AGRO-PECUÁRIO DO CORGO, LDA.

Edição: 1

Memoria Descritiva
Revisão: 0

ÁREA EDIFICADA 1: PLANTAS, ALÇADOS E CORTES

34

Elaborado: QueroVento – revisto em 20.09.2021

Aprovado: 20.09.2021

14

03

04

05

06

07

10

13

11

09

SOACORGO – SOCIEDADE DE AGRICULTURA DE
GRUPO AGRO-PECUÁRIO DO CORGO, LDA.

Edição: 1

Memoria Descritiva
Revisão: 0

ÁREA EDIFICADA 2: PLANTAS, ALÇADOS E CORTES

35

Elaborado: QueroVento – revisto em 20.09.2021

Aprovado: 20.09.2021

08

12

