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Assunto:

PIano de Gestão de Efluentes Pecuários

§10§i:i,"ÍJ1 r
Dãta

- Exploração

Pecuária

defuíÍrç ffierciuc.
Locat: Herdade da Serrana - Freguesia de Castro Verde
Concelho de Gastro Verde.
Requerente: Suigranfa - Sociedade Agrícola, Lda.
Na sequência do V. pedido de parecer relativo ao Plano de Gestão de Efluçntes (PGEP)
da mploração pearária de suínos na Hnrdade da SerraÍra, a.qual é çorstituída por 7OO

porcas reprodutaas {350 porcas ern chlo fshado e 35O poroas em regirne de
'multiplicação), que correspondein a 895 Cabeças Normais (C.N.) e após a.apreciação
do mesrno, veriflca-se que:

- O espalhamento dos efluentes da explôração de suinicultura está previsto para os
solos agrÍcolas locallzados nas parcelas de terreno de Monte Portela,'.Cabeças,
Chamorra, Hêrdade Cabeças, na freguesla de Castro Verde, Santa Bá;bara e
Beringelhinho, na fteguesia de Santa Bárbara dos Padrõeso tqdas no concelho de
CastroVerde, na bacia hidrográfica do Rio Guadiana.

- As parcelas propostas para o espalhamento dos efluentes localizam-se na massã de
.áglm subterrânea da Zona Sul Port{guesa da Eacia do Guadiana, numa área que, em
terrnos de vulnerabilidade aquilera à contaminação está classificada de "Baixa", tanto
peb rnétodo d€ DRASTIC, c,uno peto método d€ EPPNA"
- Apenas a parceta de Cabeças se encontra fora de zonas protegidas da Lei da Água, e
de zonas afetas à conservação da natureza (REN, Areas Pçotegidas, SÍtios da Redà
Natura e Zonas de Proteção Especialf, as restantes parcelas estão localizadas denüb da
Zona de Proteção Especial de'Castro Verde. Âs parôelas de Cactamorra e de Sànta
Bárbara estão, tainbém, irrcluídas em uofias de fiEt{. Acresce a estes factm a
localização da parcela de teneno de Beríngelinho ser confinante com a zona de
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câmara de castoverde
proüeçã*abrgada daeaptaçãe para abastecimento'público da
eseoamento da parcela
do
de BeringefínhO, lOcalÍzando-se estã captãção no sentido
referida.
do pohto 6'e do Artt8o 4 da Portaria
Face ao.exposto, informa-s V. Eica que, ao abrfuo
à aíàação dos recursos
n.e 63U20ff), de I d€ iunho, esta APA'/ARH, relativamente
na área da parcela de
ht&kos, emÍte desfávorável para o espalhamento dos eÍhrentes
parecer í'avoráveÍ para o espathamento
terr'eno dã gçrlnselinho definida em anexo, e
uma faixa de 5 rnetros d€
de efluente, n", ,ãt*tes áreas, desde que sê reserve
às linhas de água que
proteção às captações 1fu ágga rela existentes e de 10'rnetro§
atravesseÍn as Parcelas (anexo)'
que mereceu parecer
Assim, compete a V. Ex,a confirmar ie a área suprarreferida
para efetuar o espalhamento
favorável por parte desta APA,/ARH é ou não suficiente
na exploração de suinicultura da
da totalidade dos efluentes produzldos anualmente
tonformidade. caso venha a ser
Herdade da serraná e inforrnar a rêqu€Íente em
qu€ suhstituã a parcela gue.mereceu
necessária uma área de terrcno ad+cbnal,
ser enviada a esta APA/ARH para
fir".o desfuvorável {Beringe.linho}, a mesma-deverá
hídrlcos.
àpreciação e parecer em termôs de afetação dos recursos
ser informada que o
Màis se informa V. Ei.a que a requerênte deverá, tambétn,
cumprimênto das normas
parecer favorável ,upr.r.*i".ido é, ainda, condicionado ao
potcção da águâ eontra a
previstas no códÍgo de Boas.ffitiEãs !ryÍcotas_tPara a
de.9 de junho
poluição com nitáos de origem aerícola) e na Portaria n.e 51U2009,
gestão dos efluentes das
(Estabelece as normas regulamentares a que obedece a
ao armazenamento'
atividades pecuárias e as normas regulamentares relativas
aplicáveis à situação em
transporte é valorização de outros fertilizantes orgânicos),
ailátts€.

como um sistema de
Dado que.as lagoas existentes funcionavam ãnterbrmente
tendo em vista a descarga do
tratanrento das fuuas residuais flagoas de estabillzação),
ser informada que deverá
eflu.ente tratado na linha de água, a nequerente deverá
permitido.:l"lY1-:Tl-q,':t
obrigatoriamente.setar a obr:a ãe descarga, não sendo
esta APÂ/ARtlda datâ
infur*ar
retei-çao no meío hídríco. A requererte delÍErá, ainda,
obra de descarga do
em gue procedeu na última lagoa à selagemlelíminação da
eftuente Para a linha de água.
comunicado à requerente que
ôharna-se, ainda, a- atenção de V.Ex.a que deverá ser
do Domínio
qualquer construçào (iniluindo as vedações) deverá respeitar a faixa
não nave8áveis nerq
Hídrico (10 m a partii da linha que timita o teitÚ das ágUas
gue estabelece a
flutuáveisi de acordo com a tei n.e s{}lzw'i de 15 de novembro,
essa distânêia' a
titularidade dos recursos hídricos). Caso'não seJa possível cumprir
eonstrução em termos de
requerente derrerá solicitar a esta APA,/ARH a autàrizaçâo da
226'A120O7' de 31 de
domínio hÍdrico, ao abrigo do Artigo 62.e do DêcrêtÊLei n's
malo, e da Lei n.g58l2(F5, de ãdedezembrs'
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Com os melhores cumprimentos.
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Anexo: locaÍização das parceÍas a beneficiar com o espathamento düs efluentes.
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