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RELATORIO NO AMBITO DA APRECIACAO DA PETICAO N.° 417/2009 -
EXPLORACOES DE SUINICULTURA NO CONCELHO DA RIBEIRA
GRANDE PROXIMO DO CABOUCO, CONCELHO DE LAGOA, QUE TEM
COMO PRIMEIRO SUBSCRITOR 0 SENHOR RU! EDUARDO VIEIRA DA

CAMARA E SILVA

Capitulo I
INTRODUCAO

A Comissao de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho reuniu no dia 30 de
Junho de 2009, na delegacao das Flores da Assembleia Legislativa da Regiao
Aut6noma dos Acores, em Santa Cruz.

Da agenda da reuniao constava a conclusao da apreciacao e relato, em execucao
do despacho de Sua Exceléncia o Presidente da Assembleia Legislativa, sobre a
Peticao n.° 417/2009 - ExploracOes de suinicultura no concelho da Ribeira Grande
pr6ximo do Cabouco, concelho de Lagoa, que tem como primeiro subscritor o
Senhor Rui Eduardo Vieira da Camara e Silva.

A mencionada peticao, contendo 398 (trezentas noventa e oito) assinaturas, deu
entrada na Assembleia Legislativa da Regiao Aut6noma dos Acores em 12 de
Maio de 2009, tendo sido enviado a Comissao de Assuntos Parlamentares,

Ambiente e Trabalho para relato e emissao de parecer, no prazo de 60 dias.

Capitulo II
ENQUADRAMENTO JURIDIC°

o direito de peticao, previsto no artigo 52.° da Constituicao da Reptiblica
Portuguesa, exerce-se nos termos do artigo 9.° do Estatuto Politico-Administrativo
da Regiao Aut6noma dos Acores, dos artigos 189.° a 193.° do Regimento da
Assembleia Legislativa e da Lei n.° 43/90, de 10 de Agosto.

A apreciacao da peticao pela Assembleia Legislativa e a elaboracao do respectivo
relatOrio cabe a comissao especializada permanente competente em razao da
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materia, nos termos do disposto nos n.°8 1 dos artigos 190.° e 191.° do respectivo
Regimento.

Nos termos da Resolucdo da Assembleia Legislativa n.° 1-A/99/A, de 28 de
Janeiro, as materias relativas ao "ambiente", onde se enquadra a presente peticão,

s'ao competencia da Comissao de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho.

Capitulo III

APRECIACAO DA PETICAO

a) Da admissibilidade

Apreciada a admissibilidade da Peticao, nos termos do disposto no n.° 2 do artigo
190.° do Regiment° da Assembleia Legislativa, a Comissao de Assuntos
Parlamentares, Ambiente e Trabalho deliberou, na reuniao de 8 de Junho de 2009,
por unanimidade, admiti-la, por estarem verificados todos os requisitos legais (Lei
n.° 43/90, de 10 de Agosto) e regimentals (artigo 189.°).

b) Objecto da Petictio e caracterizaciio da situaceio actual

A Peticâo tern por object° a avaliacão das condicties ambientais em que laboram
as explorees de suinicultura da Agracor e da Humberto Silva, bem como dos
impactes resultantes dos maus cheiros, alegadamente originados nas referidas
exploracOes, sobre a qualidade de vida das populacties.

As exploracOes suinicolas das empresas Agracor e Humberto Silva situam-se
ambas na CM do Rego d'Agua, na freguesia de Santa Barbara, do concelho da
Ribeira Grande.

A proximidade daquelas exploracOes corn o concelho da Lagoa tern motivado
sucessivas e antigas queixas relativamente aos cheiros, por parte das populapies
deste concelho da costa Sul, mormente dos moradores das freguesias do Cabouco.

c) Diligencias efectuadas

Admitida a Peticno e ainda na retina° de 8 de Junho de 2009, a Comissao decidiu
efectuar as seguintes diligencias:
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- Audieao dos peticionarttes;

- Audited° do Secretario da Agricultura e Florestas;

- Audieao do Secretario Regional do Ambiente e Mar;

- Audieão do Presidente da Camara Municipal da Ribeira Grande;

- Audiedo do Presidente da Camara Municipal da Lagoa;

- Visita a suinicultura da empresa AGRACOR;

- Visita a suinicultura da empresa Humberto Silva.

1. AUDIO- 0 DOS PETICIONANTES

Os peticionantes foram ouvidos no dia 25 de Junho de 2009, na Delegaeao de

sao Miguel da Assembleia Legislativa, em Ponta Delgada, estando
representados pelos Senhores Rui Eduardo Vieira da Camara e Silva, Duarte

Dint FeijO, Joao Antonio Rego, Carlos Pacheco e Paulo Resendes.

Por des foi dito que, particularmente desde os anos 2000 a 2002, as populacides

das freguesias do Cabouco e Rosario e de alguns lugares da freguesia de Santa

Cruz, no concelho da Lagoa, sao confrontadas corn poluieao odorifera, já que
os maus cheiros gerados nas suiniculturas intensivas das empresas Agraeor e
Humberto Silva entram pelas casas dentro.

Face a esta situaedo, ja em 2006 foi promovido urn abaixo-assinado, corn cerca
de 600 assinaturas, e mais recentemente, em Maio de 2007, estes peticionantes
reuniram corn o Presidente da Camara Municipal da Lagoa, que nada lhes
disse, desde entao.

Nao desistindo, os peticionantes formularam, em Novembro de 2007, uma

queixa junto da Direcedo Regional do Ambiente, mas nao se consideram
satisfeitos corn a resposta recebida.

Mais disseram que a populaedo do concelho da Lagoa esta profundamente

insatisfeita com a situaeao, ao ponto de haver algumas pessoas mais alteradas
que defendem o uso de outras formas de luta.
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Os peticionantes, em resposta a Deputada do BE, manifestam dfividas sobre as
interveneOes efectuadas nas exploragies e reafirmaram que a degradaeao se

deve ao suposto aumento dos efectivos das explorees.

A Deputada Carla Bretdo, do PSD, valorizou a intervened() dos peticionantes,
parficularmente por estarem submetidos a ameaeas, para de seguida

questiona-los sobre se a situaedo nas dëcadas de 80 e 90 do semi° )0( era
dfferente da que se vive hoje. Respondendo, alguns dos peticionantes
afirmaram que nessa altura tinham qualidade de vida e que esta se perdeu a

partir de 2000 devido a instalaedo da produeao de biogas, e outro interrompeu
para dizer que ndo sera bem assim, porque "sempre cheirou a porcos no

Cabouco", embora se tenha intensificado ultimamente.

Por parte do Deputado Clêlio Meneses, do PSD, foi perguntado se esta
situaedo tern tido consequéncias na evoluedo demografica nos lugares
afectados, o que foi confirmado pelos peticionantes, afirmando que as pessoas
querem abandonar esses sitios.

0 Deputado Rui Ramos questionou, ainda, os peticionantes sobre se entendem
que o aumento da irttensidade dos odores se pode dever a um aumento do

ninnero de exploracifies do gênero nas redondezas, tendo sido respondido que

existia uma nova exploracdo de ayes, onde alegadamente tambern existirdo

porcos, mas nao o conseg-uiram confirmar apesar de algumas observaedes

efectuadas corn bin6culos.

Numa segunda intervened°, a Deputada Catarina Furtado, do PS, instou o
Senhor Duarte Dints Feij6 identificar a origem das ameaeas que terdo
constrangido algumas pessoas que se recusaram a aderir a petted°, tendo este
respondido que essas ameaeas provinham do poder local e que havia receio de
retaliaeOes por parte do Presidente da Camara Municipal da Lagoa.

A finalizar a audiedo a Deputada Zuraida Soares, do BE, perguntou se os
peticionantes alguma vez solicitaram o acesso as explorees, ao que the foi
respondido que nao, pois a sua aced° tern sido dirigida as autoridades e
representantes - Direcedo Regional do Ambiente, Camara Municipal da Lagoa

e Assembleia Legislativa.
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2. AUDIO() DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DA RIBEIRA GRANDE

o Presidente da Camara Municipal da Ribeira Grande, Dr. Ricardo Silva, foi
ouvido pela Comissao, no dia 25 de Junho de 2009, na Delegacao de sao
Miguel da Assembleia Legislativa, em Ponta Delgada.

o autarca informou a Comissao que a empresa Agracor comecou em 2002 os
processos necessarios ao licenciamento da exploracao, primeiro com a

construcao da Etar (2003) e depois com o inicio do processo relativo
producao de biogas (2004).

Quanto a empresa Humberto Silva, o autarca informou a Comissao que foi
iniciado em 2007 o processo relativo a construcao de um sistema de
lagunagem destinado ao tratamento dos residuos.

o Presidente da Camara Municipal da Ribeira Grande informou a Comissao
de que as duas exploracties cumprem todos os requisitos legais e que ambas
sao detentoras de licencas ambientais, atribuidas no inicio do presente ano.

o Deputado Rui Ramos, do PSD, questionou o Presidente da Camara
Municipal sobre se o municipio, no ambito dos processos de licenciamento
urbano, fez algumas exigencias de cariz ambiental a ambas as empresas; se o
municipio tem conhecimento da regularidade das inspeccOes e monitorizacees
efectuadas nas referidas exploracOes; e se recebeu algumas queixas por parte
de moradores.

Em resposta ao Deputado do PSD, o autarca informou que as questOes do foro
ambiental competem aos servicos da Secretaria Regional do Ambiente e que
Camara Municipal compete apenas apreciar as questhes relativas ao
licenciamento urbano, designadamente as projectos de arquitectura e de
especialidades. A autarquia nao conhece a regularidade das inspecas e
monitorizacOes efectuadas as exploracties, nem tal the compete. Relativamente

a eventuais queixas, a Camara Municipal terd recebido, em tempos, a cOpia de
um abaixo-assirtado, remetido pela Junta de Freguesia do Cabouco.

Mais acrescentou o Presidente da Camara Municipal da Ribeira Grande que,
face a dimensao das referidas exploracees e aos factores que podem contribuir
para a propagacao dos odores, nomeadamente os ventos e humidade, deverd
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haver algum cuidado na definicao das zonas de expansao urbana, rata
permitido a construcao de habitacOes nas imediapies deste tipo de

exploracOes.

Questionado pela Deputada Catarina Furtado, do PS, sobre qual o tipo de
ocupacao definida no piano director municipal para a zona onde se situam as
exploracties, o autarca informou que naquela area esta vedada a construcao de
habitacties, mas que a mesma tern potencial industrial, comercial e de servicos.

A Deputada Zuraida Soares, do BE, questionou o Presidente da Camara sobre

a altura em que recebeu o abaixo-assinado enviado pela Junta de Freguesia do
Cabouco; se quando as referidas exploracees foram instaladas já havia

habitacOes naquela zona; e se acha que existe razao para as queixas das
populace:1es. Respondendo, o autarca disse que o referido abaixo-assinado foi
recebido ha um ano / um ano e meio; as exploracOes estao instaladas ha mais
de trinta anos e, desde entao, tern-se verificado um crescimento residencial da
freguesia do Cabouco para North; reconhece que a questa-0 dos odores

desagradavel, corn impactes negativos na qualidade de vida das populacOes e

no valor das habitacOes.

Interpelado pelo Deputado Rui Ramos, do PSD, sobre se as duas instalacOes
cumprem todos os requisitos legais e se existem aspectos que podem set
melhorados, o Presidente da Camara Municipal manifestou-se convicto de que
estas duas exploracOes cumprem as edgéncias legais e todos os padrOes de
qualidade, mas que certamente existirao aspectos que podem sempre ser

melhorados.

3. AUDICAO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DA LAGOA

No dia 26 de Junho de 2009, na Delegacao de Sao Miguel da Assembleia
Legislativa, ern Ponta Delgada, a Comissao procedeu a audicao do Presidente

da Camara Municipal da Lagoa, Eng.° Joao Ponte.

0 autarca comecou por informar a Comissao de que o municipio da Lagoa tern
registo sobre a mathria desde 1992, altura em que o Presidente da Junta de
Freguesia do Cabouco levou aos Orgaos municipais a existincia de diversas

queixas sobre os maus cheiros naquela freguesia.
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Em 2002 surgiu um abaixo-assirtado e foi feita uma queixa junto do Ministtio

Pablico, tendo esta sido arquivada em 2007.

Em 2008 a Camara Municipal da Lagoa recebeu queixas dos moradores e,
considerando que as exploracOes se situam no concelho da Ribeira Grande,

solicitou a intervencao deste municipio.

0 autarca disse, ainda, que no seu manifesto de cartdidatura a Camara
Municipal da Lagoa ern 2005 assumiu o compromisso de tentar resolver o
problema, que efecfivamente se verifica corn determinadas condicOes

atrnosfaricas.

Informou a Comissao de que ja visitou ambas as exploracties e que estas,

actualmente, cumprern com a legislacao em vigor, nab estando provado que os
maus cheiros sejam provenierttes exclusivamente das exploraciies das
empresas Agracor e Humberto Silva. Segundo o Presidente da Camara
Municipal da Lagoa algurnas vezes os maus cheiros sao provenientes de
espalhamentos de lamas para fins agricolas e salientou o facto de existirem na
zona outras exploraceses suinicolas que nab possuem licenciamento ambiental.

A Deputada Catarina Furtado, do PS, questionou o Presidente da Camara
Municipal sobre o conhecimento que tem dessas outras exploraciies e da

ocorrencia de espalhamentos de lamas provenientes de exploracees de
suirticultura, tendo airtda interpelado o autarca quanto as alegees dos
peticionarttes de que alguns cidadaos se teriam recusado a assinar a peticao
por receio de represalias por parte do Presidente da Camara Municipal da

Lagoa.

Ern resposta, o autarca afirmou existir uma outra exploracao de suinicultura,
do Serthor Paulo Teves, que nao possui licenciamento ambiental e que,
durante alguns anos, foram utilizadas lamas das suiniculturas para fins
agricolas, designadamente provenientes da exploracao de Humberto Silva,
mas que a situacao tern melhorado substancialmente nos dltimos tempos.
Quanto as alegadas pressOes sobre potenciais subscritores da peticao, lamenta
tais afirmacOes e rejeita em absoluto as acusaceies, tendo manifestado interesse
em obter urn extract° dessas declaraciies. Acrescentou, ainda, que sempre tern
dado a cara neste processo, em defesa das populacties.
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0 Deputado Rui Ramos, do PSD, comecou por dizer que os peticionantes
haviam referenciado a existencia de pressOes do poder local, sem que fivessem
especificado tratar-se do Presidente da Camara Municipal. Em consequéncia
intervieram as Deputadas Catarina Furtado e Isabel Rodrigues, do PS, e ainda
do Presidente da Comissào, Hernani Jorge, clarificando ter sido feita pelos
peticionantes uma referencia expressa ao receio de retaliacOes por parte do

Presidente da Camara Municipal da Lagoa.

Muito embora discordando dessas afirmacOes, o Deputado Rui Ramos, do

PSD, questionou o autarca sobre se ele nào acha estranho o facto de na
resposta aos queixosos, datada de 6 de Novembro de 2007, ter sido afirmado

que as exploracOes em questäo estariam a implementar medidas arnbientais e
que no Ambito do processo de licenciamento ambiental seria possivel impor
novas obrigacOes As empresas que permitissem pOr termo aos maus cheiros e
que as licencas ambientais apenas tenham sido emitidas no inicio deste ano.
Mais pediu o Deputado do PSD que o autarca concretizasse que tipo de
intervencOes tera a Camara Municipal da Lagoa solicitado ao Governo

Regional e a Camara Municipal da Ribeira Grande.

Segundo o Presidente da Camara Municipal da Lagoa teria sido mais fãcil
resolver o problema nos anos noventa do seculo passado, eventualmente por
via da deslocalizacão das exploracOes, uma vez que estas nào dispunham de
qualquer licenciamento. Acresce que, ao longo dos anos e ate recentemente, foi
permitido efectuar descargas dos efluentes das exploracees, sem qualquer
controlo e com risco de contaminacao dos lencOis freäticos. Quanto As

intervencOes solicitadas ao Govern° Regional e a Camara Municipal da Ribeira

Grande, esta consistiram na subscricão das denancias por parte da Camara
Municipal da Lagoa e solicitacão da intervencào daquelas enticlades no quadro
das respectivas competencias, pois os cidadaos do concelho da Lagoa tern
direito a qualidade de vida e é essencial fiscalizar as empresas e incutir-lhes

um sentiment° de responsabilidade.

0 Deputado Jose Cascalho, do BE, perguntou se o Presidente da Cdmara
Municipal da Lagoa teve eco do resultado das fiscalizacepes efectuadas e se tern

conhecimento das consequencias das denfmcias dos cidaddos, tendo este
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respondido que apenas tern conhecimento do relatOrio do Ministerio P6blico
em que sao descritas as diligéncias efectuadas.

Voltando a intervir, o Deputado Rui Ramos, do PSI), pediu ao Presidente da
Camara Municipal uma avaliacao dos custos desia situacao para o concelho da
Lagoa, tendo este respondido que nab se deve misturar a questa° dos odores
coin o desenvolvimento do concelho. 0 autarca aproveitou para destacar o
facto da populacao da freguesia do Cabouco ter crescido 19% entre 1991 e 2001
e manter, actualmente, essa tendéncia, ao mesmo tempo que a Lagoa efectuou

uma candidatura a rede de cidades saudaveis.

O Presidente da Camara Municipal acrescentou que é importante que o

Governo Regional continue com as acce-es de fiscalizacao e que sejam
levantados os correspondentes autos sempre que se verifiquem infraccOes
legislacao vigente, isto porque nao the parece possivel optar pela
deslocalizacao das exploracOes, pelo que as populacees devem manter a

pressao sobre as empresas e as autoridades.

Airida segundo o autarca, aquando da elaboragao do piano director municipal
surgiram grandes pressOes da populagao do Cabouco para aumentar a zona
urbana para Norte, ou seja para mais prOximo das referidas exploracOes, o que
nao foi acolhido por parte do municipio que manteve essa zona como reserva
agricola e para a instalacao de pequenas inchlstrias. Referiu-se tamban a
importancia das empresas manterem uma barreira florestal em torno das
exploracOes de suinicultura, o que certamente contribuira para minimizar os

impactes junto das populace-es.

O Deputado Carlos Mendonca, do PS, interveio para questionar se a Camara
Municipal tern estado afastada das populagOes em todo este processo, ao que o
autarca respondeu que negativamente, ate porque o municipio da Lagoa é o
principal interessado numa solucao para esta problematica.

O Deputado Jose Cascalho, do BE, questionou o autarca sobre se nao existira
outras forma para resolver o problema para alêm das inspeccOes peri6dicas e
se nao se poderia identificar a razao dos problema, ao que o Presidente da
Camara Municipal da Lagoa respondeu que nao esta demonstrado coin
seguranca que os odores provenham, exclusiva ou principalmente, daquelas
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duas explore-es. E sabido que as referidas explorees sac) detentoras de
licenciamento ambiental, mas é importante manter regularidade na accdo
inspectiva, porquanto as empresas devem sentir-se fiscalizadas e de forma a
garantir a correccao de eventuais anomalias.

4. AUDICAO DO SECRETARIO REGIONAL DA AGRICULTURA E FLORESTAS

0 Secretario Regional da Agricultura e Florestas foi ouvido pela Comissdo no
dia 26 de Junho de 2009, na Delegeo de Sao Miguel da Assembleia
Legislativa, em Ponta Delgada.

0 governante comecou por dizer que as referidas explorees estao instaladas
desde o inicio da decada de setenta do seculo XX, sendo que nos aimos anos
foram efectuados os necessdrios licenciamentos, com a Secretaria Regional da
Agricultura e Florestas, no que the compete, a atribuir as marcas de explore°
e a emitir os cartOes de criadores de suinos.

0 Secretario Regional da Agriculhira e Florestas referiu o facto de, antes da
vigéncia do piano director municipal, ter sido permitida a expansao urbano no
sentido das explorees, o que contribuiu para o agravar da situeo.

Mais foi dito pelo governante que o respectivo departamento tern

acompanhado a actividade das referidas explorees e que não dispifie de
elementos que the permitam afirmar, corn certeza, que os odores sào
provenientes daquelas explorees. Referiu-se ainda a prätica de
espalhamentos de materia organica para fins agricolas, o que causa a
liberteo de odores.

Questionado pela Deputada Catarina Furtado, do PS, sobre a odsténcia de

outras exploracOes de suinicultura nas proximidades, o Secretario Regional
informou que nos concelhos da Lagoa e da Ribeira Grande existem outras
duas explorees, propriedades de Paulo Alberto Moniz Teves (Lagoa) e Paulo
Ricardo Silva (Ribeira Grande), as quais dispOem de mlmero de explore°
atribuldo pela Secretaria Regional da Agricultura e Florestas, mas que, pela
sua dimensão, nao estão obrigadas a licenciamento ambiental.

- 12 -



Assembleia Legislativa da Região Aut6noma dos Acores

COMISSAO DE ASSUNTOS PARLAMENTARES, AMBIENTE E TRABALHO

Na ocasiäo, o SecretArlo Regional facultou a Comissao a listagem de todas as
explorees suinicolas da Regiáo corn ndmero de explore° atribuido pela
Secretaria Regional da Agricultura e Florestas, a qual se anexa ao presente
relateprio.

0 Deputado Rui Ramos, do PSD, perguntou se a Secretaria Regional tern
registo da evoleo do flamer() de efectivos de anirnais nas explorees ao
longo dos illtimos anos. 0 Deputado do PSD questionou ainda porque razdo
nä. ° é possivel identificar corn objectividade a origem dos odores, ate porque
existem espalhamentos de lamas em todas as ilhas e os problemas nâo atingem
a dimensào conhecida no Cabouco.

0 SecretArio Regional disponibilizou-se para fornecer A ComissAo os dados
relativos A evolucao dos efectivos e dos abates de suinos das exploracries da
Agracor e da Humberto Silva (conferir os quadros infra). Mais informou o
governante que as duas suiniculturas säo objecto de acompanhamento
constante das autoridades pdblicas e que e dif-icil determinar a relagdo causa /

efeito, uma vez que os odores podem ter outtas proveniencias,
designadamente de espalhamentos de lamas e de pequenas exploracOes
familiares de suinicultura.

Os Deputados Jose Cascalho, do BE, e Rui Ramos, do PSD, reiteraram a
importAncia da Comissão poder dispor dos dados relativos a evoleo da
dimensdo das explorees, para se perceber se a evoleo dos odores estA
relacionada corn a dimensdo das explorees.

Da informeo disponibilizada pelo Governo Regional, conclui-se que a
capacidade de prodeo de explorees suinfcolas tipicamente intensiva,

como sdo os casos da Agracor e da Humberto Silva, 6 determinada
considerando uma media de 2,1 a 2,2 partos por ano por cada porca
reprodutora, obtendo-se em media 9 leitOes desmamados por parto. Assim:

• A explore° da Agracor, corn 1.600 porcas reprodutoras, tern uma
capacidade de producäo instalada de 31.680 animais por ano;

• A explore() da Humberto Silva, corn 690 porcas reprodutoras, tern
uma capacidade de producAo instalada de 13.662 animals por ano.
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Os dados relativos ao minter° de abates de suinos no Matadouro de sao

Miguel por parte das exploracOes da Agracor e de Humberto Silva
demonstrum o seguinte:

Fornecedor 2007 2008 2009

Agracor 27.819 32.261 11.137

Humberto Silva 8.858 10.522 4.518

NOTA: Os dados referentes a 2009 respeitam ao periodo de 01 de Janeiro e 30 de Junho

1\lao foi possivel obter informacâo relativa aos abates antes de 2007, porquanto
os dados respectivos ndo esttio informatizados.

Compulsando os dados constantes dos registos relativos as inspeccOes

peri6dicas efectuadas pelo Servico de Desenvolvimento Agrario de Sao Miguel
e que tambem foram facultados a Comissdo pelo Govern° Regional, verifica-se
a seguinte evolucão dos efectivos suinos em ambas as exploracOes:

Mes/ Ano AGRACOR Humberto Silva

Outubro - 2003 16.500 4.890

Abril -2004 17.687 4.996

Dezembro - 2005 17.680 4.990

Agosto - 2006 15.000 5.400

Agosto - 2007 17.938 6.336

Dezembro - 2007 17.884 5.903

Abril - 2008 18.034 7.399

Agosto - 2008 17.790 6.836

Dezembro - 2008 15.757 5.969

Abril - 2009 14.818 5.004
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5. AUDICAO DO SECRETARIO REGIONAL DO ANIBIENTE E DO MAR

A Comissao procedeu a audited° do Secretario Regional do Ambiente e do
Mar, no dia 26 de Jtutho de 2009, na Delegaeao de Sao Miguel da Assembleia
Legislativa, em Ponta Delgada. Nesta audicao o governante fez-se acompanhar
do Inspector Regional do Ambiente.

0 Secretario Regional do Ambiente e do Mar comecou por informar a

Comissao de que a materia já foi objecto de reclamees e que os servieos da
Secretaria Regional já efectuaram diversas vistorias e relatOrios, no ambito do
acompanhamento da situaeao.

Segundo o governante, ambas as suiniculturas sat) detentoras de licenciamento
ambiental e nas fiscalizacides efectuadas nao foram detectadas violacides do
quadro legal em vigor, sendo que o aumento da irttensidade dos odores em

determinados dias estara relacionado com a ocorrencia de particulares
condieties climatericas e corn a aplicaeao de lamas em terrenos agricolas.

A Deputada Catarina Furtado, do PS, aludindo as diversas referencias feitas
nas varias audicOes a utilizacao de lamas para fins agricolas, questionou o
Secretario Regional sobre as regras em vigor para esse tipo de pratica, tendo o
governante respondido que o espalhamento de lamas esta regulado em
legislaeao regional que transpOs a directiva comunitaria, mas que as mas

praticas, designadamente por via do nao enterramento imediato, podem ser
provocadoras de maus cheiros.

0 Deputado Rui Ramos, do PSD, considerando que existe a aplicacao de lamas
em terrenos agricolas eat todas as ilhas, questionou se o Secretario Regional
tern conhecimento da existencia em outros locais de situaeOes idénticas as que
mofivam as queixas dos moradores do Cabouco, tendo o governante
respondido que queixas formais relativamente a utilizaeao de lamas apenas
receberam tuna e precisamente no concelho da Lagoa.

Prosseguindo, o Deputado Rui Ramos questionou sobre os criterios e a
regularidade das inspeceetes efectuadas pelos servieos do Ambiente as
exploracOes da Agraeor e da Humberto Silva, solicitando que fossem
facultados a Comissao os relat6rios das Ultimas vistorias efectuadas as cada
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uma das exploracOes. Segundo o governante, as inspeccOes assentam em dois
crikrios - inspeccOes programadas e inscritas no planeamento artual da
Inspeccao Regional do Ambiente e inspeccOes extraordinarias em funcao das
dentmcias recebidas, do que 6 observado pelas equipas de vigilantes da
natureza e do que se conhece pela comunicacao social, etc. Conforme
assumido na ocasiao, a Inspeccao Regional do Ambiente facultou a Comissao
c6pias dos relatOrios das inspeccOes efectuadas as exploracOes das empresas
Agracor e Humberto Silva, bem como das notificees efectuadas na sequencia
dos referidos relatOrios, documentos que ser anexam ao presente relatOrio.

Ainda pelo Deputado Rui Ramos foi questionado se a Secretaria Regional do
Ambiente colocou cuidados acrescidos nas exigências efectuadas as
exploracOes no decurso dos respectivos processos de licenciamento ambiental;
se de futuro haverd cuidados especiais precedendo a instalacao de exploracOes
de suinicultura; e se, atendendo que os odores se intensificam a noite, existe
disponibilidade do Govern° Regional para aumentar o ritimero de vigilantes
da natureza em Sao Miguel e para incrementar accOes de fiscalizacao 24 horas
por dias. Em resposta, foi dito que durante os processos de licenciamento
ambiental das exploracOes da Agracor e da Humberto Silva foram feitas todas
as exig6ncias legais e que nab foram detectadas präticas que possam explicar

odores anormais; quartto ao procedimentos a observar relativamente a
instalacao de futuras explorees o governante informou que, em funcao da
concentracao de exploracOes naquela zona poderd ser odgida a realizacao de
avaliacao de impacte ambiental, mas que nab podia impedir as pessoas de
investirem nesse tipo de exploracOes; relativamente a fiscalizacao 24 horas por
dia foi dito que tal ja 6 possivel por via da solicitacao do Servico de Proteccao
da Natureza e do Ambiente da Guarda Nacional Republicana (SEPNA).

0 Deputado Luis Silveira, do CDS/PP, considerando nao ter sido possivel
apurar com certeza a origem dos odores, questionou o Secretärio Regional se
se pock fazer algo que permita clarificar esta situacao, tendo-lhe sido
respondido que a resposta fisiolOgica ao cheiro depende da concentracao do
agente que o provoca e que as condicOes atmoskricas podem explicar a
variacao dessas concentracOes, pois nao estao identificadas quaisquer
violacOes dos padrOes de referéncia por parte das duas exploracOes que
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expliquem as queixas relativas aos odores, alias estas exploracees cumprem as
melhores tecnicas disportiveis (MTD) para o sector.

A Deputada Barbara Chaves, do PS, questionou sobre a existencia de registos
relativos aos pedidos de aplicacao de lamas nos solos, tendo sido respondido
pelo Inspector Regional do Ambiente que sao poucas as situaciftes dos
agricultores que efectuam os pedidos junto dos servicos competentes.

0 Deputado Josè Cascalho, do BE, questionou se a Inspeccao Regional do
Ambiente tern conhecimento das queixas efectuadas junto do SEPNA, tendo

sido respondido que o SEPNA, ern regra, informa posteriormente das acciaes
efectuadas.

Considerando que as exploraci5es visitadas pela Comissao informaram que
nao disponibilizarn lamas para espalhamento, o Deputado Rui Ramos, do
PSD, questionou se existem empresas licenciadas para a comercializacao
dessas lamas e quantas acciaes inspectivas da Inspeccao Regional do Ambiente
foram efectuadas a este tipo de praticas agricolas, tendo-lhe sido respondido

que actualmente nab °cistern entidades licenciadas para a comercializacao de
lamas e que estas tambem sao produzidas em pequenas exploracOes, sem
estarem sujeitas a registo, sendo que o trabalho da Inspeccao Regional do
Ambiente tern-se desenvolvido ao nivel da sensibilizacao para uma adequada
utilizacao das lamas, de forma a evitar o problema.

6. VIS1TA A SUINICULTURA DA EMPRESA AGRACOR

No dia 25 de Junho de 2009, a Comissao de Assuntos Parlamentares, Ambiente

e Trabalho efectuou uma visita a exploracao de suinicultura da empresa
AGRACOR, tendo sido acompanhada pelo administrador Eng.° Jose Bras e
pelo responsavel da exploracao.

Nessa visita, a Comissao foi informada de que esta exploracao, existente desde
1970, ja realiza o tratamento de efluentes ha muitos anos. Possui airtda uma
central de producao de energia atraves do biogas, o que the permite queimar
os gases produzidos, designadamente o metano.
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Actualmente, a exploracao tern 14.000 animais e esti dotada tecnicamente de
tudo o que se edge para urn born funcionamento, sendo a empresa detentora
de todas as licencas, ambientais e outras, legalmente exigidas.

Foi explicado o funcionamento do sistema de tratamento de efluentes e de
producao de biogis, num sistema que trabalha 24 horas por dia. Foi admitido
que, ern caso de avaria prolongada, a acumulacao dos efluentes sem serem
imediatamente tratados podera dar lugar a producao de alguns maus cheiros,

mas nunca da dimensao das queixas da populacao.

Os responsaveis pela Agracor consideram que o lancamento de lamas nas
terras podera ser a principal causa dos maus cheiros e consideram que as
dltimas queixas da populacao estavam associadas a tal pratica, por via do
espalhamento de lamas provenientes de Etar's e de exploracees de

suinicultura e bovinicultura.

Questionados pela Deputada Zuraida Soares, do BE, sobre se existem outras
exploracOes pecuarias entre a Agracor e as populacees do concelho da Lagoa,

foi confirmada a edstencia de duas, sendo uma de bovinicultura e uma de
suinicultura.

0 Deputado Hernar' ti Jorge, do PS, questionou sobre a regularidade corn que
sao feitos os controlos e monitorizacees a exploracao, ao que foi respondido
que sao cumpridos os intervalos legalmente definidos e que todas essas acciies
estao devidamente documentadas.

A questao colocada pelo Deputado Rui Ramos, do PSD, sobre o local de
libertacao da igua proveniente da Etar foi informado que a mesma, depois de
tratada, é lancada na propriedade, estando a sua qualidade sujeita a

monitorizacao. Atendendo a previsivel alteracao dos parametros de referencia
das aguas residuais, a Agracor esti a estudar a possibilidade de construcao de
lagoas a instalar no sistema, a montartte da Etar. Acrescentaram, ainda, os
responsiveis pela Agracor que a opcao pela Etar em detriment° do sistema de
lagunagem teve a ver corn a opcao pela diminuicao dos maus cheiros.

Ainda questionados pelo Deputado Rui Ramos sobre a ocorrencia de uma
avaria no dia 24 de Junho a noite, sobre a data da licenca ambiental e se a
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empresa veria algtun inconveniente em ter um inspector extern° 24 horas por
dia na exploracao, foi respondido pelos responsdveis da Agracor que nao
houve nenhuma avaria naquela data, que o processo de licenciamento
ambiental iniciou-se ha um ano tendo-se concluido ern Marco de 2009, e que se

a lei mudar no sentido de impor a obrigatoriedade desse inspector, sendo que
actualmente os irtspectores visitam a exploracao corn regularidade e costtunam
aparecer sem qualquer aviso previo. Acrescentaram ainda que nao e possivel
qualquer prevaricacao nocturna porque nao tern nada para deitar fora.

7. VISITA A SUINICULTURA DA EMPRESA HUMBERTO SILVA

No dia 25 de Junho de 2009, a Comissao de Assimtos Parlamentares, Ambiente

e Trabalho efectuou uma visita a exploracao de suinicultura da empresa
Humberto Silva, tendo sido acompanhada pelos gerentes Rui Damaso e Luis
Damaso.

Nessa visita, a Comissao pode apreciar o sistema de lagunagem instalado para
tratamento dos residuos da exploracao, sendo que a depuracao 6 feita atraves
de quatro lagoas. As lamas que tenham de ser retiradas do sistema sera°
entregues num operador licenciado para a sua gestdo, concretamente a
Agracor. Constatou-se que a Ultima lagoa ainda nao encheu e,
consequentemente, nao existiram ainda quaisquer descargas de aguas
provenientes do sistema.

Questionados pelo Deputado Herrian.i Jorge, do PS, os responsdveis da
exploracao informaram a Comissao de que, nos dltimos artos, nao tem saido
quaisquer residuos da mesma e que tem reduzido os efectivos de suinos na
exploracao, cerca de 30% no Ultimo ano e meio. Hoje tem cerca de 5.500
animais em permartencia.

Cortfrontados ainda pelo Deputado Hernarti Jorge sobre as razties das queixas
das populacties do concelho da Lagoa, entendem que os cheiros intensos nao
provem da sua exploracao e afirmaram que essas queixas podem ser
motivadas pela existencia de pequenas exploracaes de bovinos e suinos que
rtho fazem tratamento de residuos.
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Capitulo IV

SiNTESE DAS POSICOES DOS DEPUTADOS

O Grupo Parlamentar do PS, relevando a participacdo dos cidaddos, neste
particular usando do direito de peticao junto da Assembleia Legislativa, considera
legitimas as aspirees das populees em viverem com qualidade.

Mais entende o Partido Socialista que ficou demonstrado o cumprimento da
legislacao em vigor por parte das explorees de suinicultura das empresas
Agracor e Humberto Silva, as quais sdo detentoras de todos os licenciamentos
exigidos, inclusivamente o ambiental, e que as referidas explorees conduzem as
suas praticas em respeito pelas MTD.

Apesar das diligéncias efectuadas pela Comissào, nao foi possivel ao PS concluir
se as adores que motivaram a presente peticao tern ou rid° origem nas referidas
explorees ou se estes se devem a outras explorees ou ao uso de determinadas
prdticas agricolas. Contudo, as autoridades pfiblicas devem prosseguir com os
procedimentos de fiscalizacão e monitorizacdo sanithria e ambiental.

O Grupo Parlamen tar do PSD, sublinhando a participacdo activa dos cidadaos

atraves do direito de peticao, considera que nä() foi feita uma devida avaliacao dos
impactes ambientais corn os quais se confrontam as populees, sendo
inconcebivel que, passados tantos anos e ape's tantas queixas, ndo se tenha ainda
conseguido identificar a origem ou origens dos maus odores, recomendando nesta
fase que as entidades competentes procedam a uma avaliacdo de maus odores, de
forma a compreender-se as reais impactes sobre a qualidade de vida das pessoas.

Mais entende o Grupo Parlamentar do PSD que, de acordo corn os resultados
desse estudo, se possa, corn seguranca, implemental.' todo urn conjunto de
procedimentos corn vista a minimizacao dos adores referidos pelos peticionantes.

O Grupo Parlamentar do CDS/PP entende e regista a participacdo dos cidadaos
usando do direito de peticao. No entanto, tendo em conta que as diligèncias
efectuadas ndo foram suficientemente esclarecedoras ao ponto de termos uma
nocao real de onde advem as odores, o CDS/PP entende que Govemo deve, na
medida do possivel, efectuar esforcos no sentido de podermos ter uma nocao mais

- 20 -



Assembleia Legislative da Região Aut6noma dos Agores
cOmiSSAO DE ASSUNTOS PARLAMENTARES, AMBIENTE E TRABALHO

real em releo ao impacte dos espalharnentos de materias organicas,
possibilitando assim fazer uma andlise mais proficua, num futuro prOximo.

A Representaplo Parlamentar do PCP, por nä.° ter acompanhado as diligOncias
efectuadas pela Comissdo, absteve-se de tomar posicao.

Capitulo V
CONCLUSOES

Corn base na aprecieo efectuada, designadamente em resultado das audicties e
visitas efectuadas, a Comissdo de Assuritos Parlamerttares, Ambiente e Trabalho
concluiu, por maioria, corn os votos a favor do PS, do PSD e do CDS/PP, e a
abstencdo do Deputado do PCP, o seguinte:

1. As explorees de suinicultura das empresas Agrer e Humberto Silva
sdo detentoras de todos os licenciamentos legalmente exigidos, possuirtdo

designadamente cart-do de criador de suinos, marca de explore° e licenca
ambiental;

2. As referidas explorees conduzem as suas praticas ern respeito pelas MTD
(melhores tecnicas disponiveis) pan a suinicultura;

3. Durante vdrios anos, foi permitida a expansao urbana da freguesia do
Cabouco no sentido Norte, ou seja aproximando-se as habitees das

explorees supra referidas, processo que sO foi travado corn a aproveo
do PDM (piano director municipal) do concelho da Lagoa, que destinou
aqueles terrenos a Reserva Agricola e a instaleo de pequena indUstria;

4. Ndo foi possivel determinar a origem dos odores que motivaram a presente
peticdo, os quais podem ter origem nas referidas explorees, como podem
ser provocados por pequenas explorees de suiruicultura e de
bovinicultura existentes no local bem como pela utilize° de lamas destas
explorees para fins agricolas;
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5. Face as justas aspiracOes das populacOes em viverem corn qualidade, as

autoridades publicas devem manter - e ampliar, na medida do adequado -
os procedimentos de fiscalizacdo e monitorizacao sanitaria e ambiental.

Considerartdo que a peticao foi subscrita por 398 (trezentos e noventa e oito)
cidadaos, a mesma deverd ser apreciada em reunido do Plendrio da Assembleia
Legislativa, nos termos e para os efeitos previstos na alinea a) do n.° 1 e no n.° 4 do
artigo 192.° do Regimento.

Santa Cruz das Flores, 30 de Junho de 2009

A Relatora,

Isabel Almeida Rodrigues

0 presente relat6rio foi aprovado por unanimidade.

0 Presidente,

Hertulni Jorge

ANEXOS: diversa documentacao mencionada no contexto
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INSPECCAO REGIONAL DO AMBIENTE

Exm.° Senhor,
Gerente da empresa
AGRACOR - Sociedade Agropecuiria, Lda
Rua da Pranchinha n.° 92

9500-331 PONTA DELGADA

Sua referenda	 Sua comunicacio de
	

Nossa referenda
	

Ponta Delgada,

SAI-IRA-2009/138
	

06-03-2009

ASSUNTO Notificacão para regularizacão de actividades corn inciclancia ambiental

Na inspeccäo efectuada nos dias 26 e 28 de Janeiro de 2009 a exploracao de suinicultura da V.

empresa, sita no Pico da Cova, Cha do Rego D' Agua, freguesia de Santa Barbara, Concelho de

Ribeira Grande, foram detectados efeitos adversos no ambiente, nomeadamente devido as

press6es adversas no solo resultantes do derrame de Oleo na zona onde se procede a injeccao

deste residuo na linha de alimentacao dos digestores e ainda devido a deposicão de grande

quantidade de lamas no solo a aguardar a colocacao nos canteiros de vermicompostagem. Tat

situacão viola o disposto no n.° 2, artigo 7.° do Decreto Legislativo Regional n.° 20/2007/A, de

23 de Agosto, na redaccao dada pelo Decreto Legislativo Regional n.° 10/2008M, de 12 de Math.

Em cumprimento do despacho do Sr. Inspector Regional do Ambiente exarado em 05-03-2009

sobre o relatOrio INT-INSP/2009/27, e sem prejuizo de outras medidas que constam da Licenca

Ambiental n.° 2/2009/DRA emitida pela Direccao Regional do Ambiente em 02/03/2009,

cumpre-me notificar V. Exa. para, no prazo de 90 (noventa) dias, proceder a regularizacao da

situacao supra mencionada, sob pena de intervencao coerciva, ao abrigo do disposto no n.° 1 do

artigo 25.° da Lei n.° 50/2006, de 29 de Agosto.

Corn os melhores cumprimentos,

0 inspector superior principal

(Paulo M. Pires)

Inspeccäo Regional do Ambiente: Av. Antero de Quental, n.° 9 -C, Edificio CTT, 2° andar • 9500- 160 Ponta Delgada
Tell. 296 206 700 • Fax: 296 206 787 • sram-wa@azores.gov.pt
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Relathrio INT-INSP/2009/27
Processo n.° 40.02

1 - DADOS DA INSPECCAO

Data de inspeccao: 26 e 28/01/2009
	

Tipo de intervenciio: planeada

Nora: 15:00 e 9:45
	

Tipo de Inspeccao: integrada

Inspectores: Paulo Pires; Luis Machado

Outros participantes na acclo inspectiva:

Susana Augusto, inspectora da IGAOT

Exploracäo inspeccionada:
Nome: Agracor - Sociedade Agro-Pecuaria Acoreana, Lda

Endereco: Pico da Cova, Cha do Rego D' Agua

COdigo Postal:

Freguesia: Santa Barbara	 Concelho: Ribeira Grande

Telefone: 296929178 Fax: 296929179	 e-mail: agracor@financor.pt

Situacão da exploracão:

Em laboracào normal

Pessoa(s) contactada(s):

Eng. Manuel Emidio Moreira da Fonseca, Director de producäo
Eng. Miguel Vasconcelos, Responsavel de qualidade, ambiente e seguranca
Sr. Victor Manuel Pimentel Resendes, Chef e de exploracào

Responsavel da exploracäo:
Eng. Manuel Fonseca, director

2- DADOS DA EMPRESA

Nome: Agracor - Sociedade AgropecuSria, Lda

Sede: Rua da Pranchinha n° 92

COdigo Postal: 9500-331 Ponta Delgada 	 NW: 512004668
Freguesia: Säo Pedro	 Concelho: Ponta Delgada

Telefone: 296201580 Fax: 296201589 	 e-mail:

Actividade: Suinicultura	 CAE Rev3: 01460

RLT_Geral Pagina 1 de 9
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Ano de inicio de exploracao: 1975

Periodo de laboracao diaria: 24 hr/dia

Period° de laboracao anual: 365 / ano

Ntimero de trabalhadores: 30

'timer() de trabalhadores afectos a producao: 30

uadro 1: Lice as

Licence Validade Entidade
licenciadora

Observacetes

Licenca ambientat DRA Pedido pendente na DRA.

Licenca da exploracão DRDA Marca de exploracao	 PTI8201	 emitida	 pelos
SDASM.

Operacees de gestao de
residuos

21-07-2013 DRA Alvari n° 7/ DRA/2008, emitido em 21 de Jutho
de 2008.

—
Licenca	 de	 descarga
iguas residuals

23-02-2009 DROTRH Alvare n° R/12/2007, emitida em 23-02-2007,
valicia por 2 anos.

Descricao sumaria da actividade:
A Agracor dedica-se a exploracao pecuaria intensive de suinos, em ciclo fechado, corn
capacidade para produzir 31000 porcos por ano. As instalacees ocuparn uma area de 11 ha e
distribuem-se por 4 zonas distintas: zona de cobricties, corn 6 pavilhetes; zona da maternidade,
corn 4 pavilhOes; zona de recria, corn 3 pavithees; zona de engorda, corn 11 pavitheles.
A principal materia prima utilizada é a race° a granel que é distribuida por 36 silos, uns corn
capacidade de 5000 kg e outros corn capacidade de 11000 kg.
A exploracao compreende ainda uma unidade de processamento de residuos biodegradeveis,
provenientes da prepria exploraceo e de produtores externos, dos quais se obtem biogis que é
utilized° na producao de energia elOctrica. Cerca de 80% da energia electrica produzida é
consumida na exploracao e os restantes 20% sao vendidos a rede pablica (WA).
Corn as lamas resultantes do processo de tratamento de residuos é produzido biocomposto
atravOs de vermicultura.
A Agracor encontra-se licenciada pela Direcceo Regional do Ambiente como operador de gestao
de residuos (Alvare n° 7 /DRA/2008), para as operaciies de tratamento de residuos por digestao
anaerebia, corn produce() de bioges, dando origem e producao de energia e de biocomposto,
atraves da vermicompostagem das lamas provenientes da ETAR (operacao R3 do Anexo III da
Portaria n.° 209/2004, de 3 de Marco).

3 - AGUAS DE CONSUMO

Quadro 2: Caracteriza ao da situacao relativa a agua de consumo:

Origem Consumo
ni 	)Oimes Tipo de tratantento Finalidade da utilizacao

Rede pljblica 6000 Hipoclorito de sOdio Todos os fins

Descricao sumaria do tratamento de Aguas de consumo:
Toda a ague proveniente da rede pUblica é tratada corn hipoctorito de sodio (bomba doseadora)
antes de entrar nas cisternas da exploracao. Possui duas cisternas corn capacidades de 90 m 3 e
de 140 m3.
RLT_Geral
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ObservacOes:

4- MUAS RESIDUA'S

uadro 3* Caracteriza ão da situa Ao relativa a a uas residuals:

Origem
Caudal
(m3Mia) Sistema de tratamento Meio receptor

Instalaciies sanitirias Fossa septica seguida de sumidouro Soto

PavilhOes de suinos 160eli ETAR corn producào de biogAs Solo

(1) Caudal de dimensionamento do sistema de tratamento

DescricAo sumAria do sistema de tratamento de Aguas residuals:

As Sguas residuais provenientes da exploragáo sac) conduzidas a um pogo de mistura e
bombagem. Neste mesmo pogo sao adicionados os residuos biodegradaveis provenientes do
exterior da exploragão, corn excepgäo dos Oleos alimentares. De seguida a mistura é bombeada
para urn tanque de homogeneizagao, a partir do qual Ciao alimentados os dais digestores
anaerObios.
Entre o tanque de homogeneizagào e as digestores existe uma unidade para injecgào de Oleos
vegetais ou animais no sistema.
0 gas produzido nos digestores é encaminhado para uma torre de dessulfurizacio e desta segue
para urn gasOmetro onde é armazenado ate ser queimado em dais motores de 380 kWt para
produgâo de energia electrica.
ApOs um periodo de retencâo nos digestores de cerca de 20 dias, a mistura sOlido/liquido é
conduzida para urn tanque de recepgão de lamas. Deste tanque as lamas sacs bombeadas para urn
separador centrifugo. A fracgao sOlida é recolhida num reboque e transportada para
processamento por vermicultura tendo em vista a producao de hamus.
Na vermicultura as lamas sacs depositadas juntamente corn minhocas sabre uma tela plistica
delimitada por uma parede de madeira (costaneiras), formando canteiros corn cerca de 40 m de
comprimento por 2 metros de largura e 0,80 m de altura. A cada 21 dias é adicionada uma nova
camada de lamas corn cerca de 15 cm de altura. Todos as residuos de cartäo e papel produzidos
na exploragâo scio tambem colocados nos canteiros. As minhocas väo comendo de baixo para
cima, camada ap6s camada, ate se atingir a altura maxima do canteiro (cerca de 0,80 m). Nessa
altura recolhe-se o maxim° possivel de minhocas na parte superior para iniciar urn novo
canteiro. 0 hamus resultante da actividade metabOlica das minhocas segue para uma estufa
onde se faz a secagem, crivagem, ensacamento e acondicionamento em paletes.
A fracgdo liquida do separador centrifugo segue para a ETAR de lamas activadas constituida por
uma tanque de arejamento e urn decantador circular equipado corn ponte raspadora. 0
arejamento é obtido atraves de dois compressores de ar que alimentam uma rede submersa de
difusores 0 efluente tratado e descarregado num pogo absorvente.

ObservacOes:

Na zona de injecgäo de Oleos, entre o tanque de homogeneizagâo e as digestores, existiam
indicios de derrames de oleo no solo, o que indicia a necessidade de construir uma bacia de
retengào naquela zona.
A ETAR nä° possuia qualquer dispositivo de monitorizagäo automatic°, designadamente medidor
de caudal ou medidor de oxigenio dissolvido no tanque de arejamento.
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Nos termos da licenca de rejeicao de aguas residuais (Alvara n.° R/12/2007 emitido pela
Direccao Regional do Ordenamento do Territario e dos Recursos Hidricos - DROTRH) a empresa
esta obrigada a efectuar o auto-controlo aos parametros pH, C130 5 , SST, Azoto total e FOsforo
total, corn uma periodicidade bimestral.

Os valores limite constantes da licenca sao os seguintes:
Quadro 4: Valores limite de emisslo (VLE) constantes da licenca

ParAmetro VLE

pH 6,0 - 9,0 (a)

C1305(2°' c) 500 mg/l (b)

SST 500 mg/1 (b)

Azoto total 570 mg/1 (c)

F6sforo total 180 mg/I (c)

(a) VLE definido nos termos do Anexo XVIII do Decreto-Lei n° 236/98, de 1/8;

(b) VLE definidos nos tennos do n° 1, art, 3° da Portaria 810/90, de 10/9;

(c) VLE definidos peta DROTRH de acordo corn a Portaria 810/90, de 10/9, retativamente a outros
parametros.

As duas Oltimas analises ao efluente foram realizadas em 22-08-2008 e em 04-02-2009 (relatarios
de ensaios n° 3781/2008 e 714/2009 do !NOVA). Todos os parAmetros analisados cumpriam as
valores limite de emissAo constantes da licenca de rejeicAo de Aguas residuals, conforme
quadro seguinte:

Quadro 5: Resultados das altimas anAlises efectuadas (auto-controlo)

ParAmetro
Resultados

Amostra de 22-08-2008 Amostra de 04-02-2009

pH 8,0 8,6

CB05 (2°Pc) 123 mg/I < 16 mg/l

SST 48 mg/l 128 mg/l

Azoto total 143 mg/l 490 mg/l

FOsforo total 7,3 mg/l 13 mg/1

A Portaria n° 810/90, de 10/9, que serviu de base para a fixacào dos parametros de descarga,
corn excepcao do pH, foi entretanto revogada pelo Decreto-Lei n° 214/2008, de 10 de
Novembro. Este diploma, que institui o Regime do Exercicio da Actividade Pecuaria (REAP),
prevê, no n° 3 do artigo 40 , a definicao do regime aplicivel a gestao de efluentes pecuarios
atraves de portaria a aprovar pelos membros do Governo responsaveis pelas areas do ambiente e
da agricultura.

Enquanto näo for aprovada a Portaria mencionada no paragrafo anterior, os parSmetros de
descarga aplicaveis s'ao os estabelecidos no Anexo XVIII do Decreto-Lei n° 236/98, de 1/8, que a
seguir se transcrevem:
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Quadro 6: VLE constantes do anexo )(VIII do Decreto-Lei n o 236/98, de 1/8

ParAmetro VLE (1)

pH 6,0- 9,0
005(ar c) 40 mg/l

SST 60 mg/l

Azoto total 15 mg/I

Fesforo total 10 mg/I

(1) Valor medio mensal. 0 valor did° nao podera exceder o dobro do valor medio mensal.

Comparando os resultados corn os VLE do Quadro 6, verifica-se que as mesmos excedem
significativamente as limites, sobretudo no que respeita ao azoto total.

Encontra-se pendente na DROTRH o pedido de renovacao da licenca de rejeicäo de eguas
residuais, apresentado pela empresa em 05-02-2009.

Em Dezembro de 1999 foram tambem efectuadas analises ao hümus produzido a partir das lamas
da ETAR por vermicultura pelo Instituto Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial (INETI).
Dos parametros constantes do Quadro 2 do Anexo I da Portaria n.° 26/2006 de 23 de Marco,
foram analisados os seguintes: cadmio, cobre, chumbo e zinco. Todos estes parametros
cumpriam as valores limite estabelecidos naquela Portaria. Os restantes parametros - niquel,
merthrio e crernio - 'lac) foram analisados.

Nos dias das visitas encontrava-se uma grande quantidade de lamas depositadas no solo,
provenientes do separador centrifugo, a aguardar a colocacao nos canteiros de vermicultura.
Segundo o responsavel da exploracao, tat deveu-se a necessidade de alterar a orientacao dos
canteiros, o que motivou urn acrescimo de trabalho.

5- RESIDUOS

Quadro 7. Restduos produzidos

CI:dig° ()escheat)
Quant
anual Guia Transportador Op. de

gestic) Destinatario Autorizacao

15.01.10* Embalagens
contaminadas

3,4 t Higiacores 015 Higiacores

02.01.08* Residuos	 agro-
quimicos

1 t Higiacores D15 Higiacores

13.02.08 * Oleos usados 500 1 Bencom R13 Bencom

18.02.02* Agulhas e 15minas 0,06 t Higiacores D15 Higiacores

15.01.07 Embalagens de vidro
- medicamentos

2,73 t Agracor 001 ETRS

15.01.02 Embalagens	 de
plastic°

10,88 t Agracor 813 ETRS

15.01.01 Embalagens	 de 2,5 t R03 Agracor
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Cruligo DescricOo
Quant.
anual

Guia Transportador OP. de
gestic,

Destinatario Autorizaclo

Cartão/Papel

18.01.04 Vestuario	 de
protecflo

n.q. CMRG 001 AMISM

20.01.08 Residuos	 de
refeitOrio

n.q. CMRG DO1 AMISM

n.q. - Nao quantificado

A empresa efectua uma adequada gestho de residuos, em termos de:

Triagem: Nada a referir.

Acondicionamento: Possui contentores para virias tipologias de residuos.

Armazenagem: Nada a ref erir.

ObservacOes:

As carcacas dos animals mortos e outros subprodutos de origem animal, corn excepc5o do
chorume, s5o recolhidas diariamente e colocadas em fossas hermeticas de decomposic5o
construidas em bet5o. Ao fim de dois anos, o produto final da decomposic5o é bornbeado para o
tanque de recepc5o da estacâo de tratamento e segue o circuito dos restantes efluentes.

6- AR, INSTALACCIES DE AFtMAZENAMENTO E EQUIPAMENTOS

Quadro 8: Consumo anuaI de ener a:

Tipo de energia Quantidade anual

Electricidade 1925218 kWh

Gaseileo (para gerador de emerg6ncia) 2 ton

Gas butano (aquecimento-banhos) 4,97 ton

Magas (para producao de etectricidade) 1171 ton

Armazenagem de combustiveis:

0 depOsito de armazenagem de gasOleo esta desactivado. Preve-se para breve a instalacâo de
um novo reservatOrio.

Quadro 9: Fontes de emissOes atmosfericas:

Fonte de ernissäo Tipo Sistema de
despoluicao h(m) Local amostragem Auto-controlo

Motor combustão 1 Pontual Nä° possui 7,7 Sim (a 4,7 m) Sim

Motor combustao 2 Pontual Nao possui 7,7 Sim (a 4,7 m) Sim

Caldeira aquecimento Pontual Mao possui 7,7 Nao Nao

PavilhOes de suinos Difusa Mao possui n.a. n.a. Mao

Varios Orgaos da ETAR Difusa Mao possui n.a. n.a. liao
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ObservacOes:
Fontes de emiss6es pontuais
As emiskies das très fontes pontuais identificadas no quadro anterior resultam da combustáo do
biogas produzido na exploracao. Os motores de combustao funcionam de forma continua
enquanto que a caldeira de aquecimento funciona apenas em situagOes emergència. Antes de ser
armazenado, o biogis passa num dessulfurizador para remorräo do sulfureto de hidrogenio (H2S).

A empresa mandou efectuar a caracterizacao das emissOes resultantes do motor 2 em 02-07-
2008 e do motor 1 em 27-11-2008, por parte da empresa PEDAMB - Engenharia Ambiental, Lda.
Os resultados obtidos foram os seguintes:

Quadro 10: Caracterizacao das emiss6es

Parämetro

Valor medido (mg/m 3 ) (a)
VLE (mg/m 3) - anexo
IV da Portaria 286/93Motor 1 Motor 2

(27-11-2008) (02-07-2008)

MonOxido de carbono (CO) 600 ± 26 1162 t 23 1000

DiOxido de enxofre ( SO2) <25 <9 2700

Oxidos de azoto (N0x) 1285 ± 26 25 1500

Sulfureto de Hidrogenio (H2S) 25 9 50

Compostos organicos (b) 6141 325 50
(a) Valores corrigidos (8% 0 2 ref.)
(b) Expressos em carbono total

Na primeira medicao estavam acima do valor limite os parametros CO, NQ e carbono total. Na
segunda medicao apenas este Ultimo parametro continuava acima do valor limite. Segundo
informacOes do responsavel do estabelecimento, entre a primeira e a segunda medicao foram
efectuadas afinacees nos parametros dos motores em resultado dos contactos estabelecidos con)
o fabricante dos mesmos. No entanto, segundo referiu o mesmo responsavel, é dificil obter o
ajuste ideal devido a variacao frequente do biogis produzido. Efectivamente, alteracOes
significativas na alimentacao dos digestores (por exemplo, a descarga de urn camiao de leite)
provocam alteracOes na composicao do biogas produzido, o que origina tambem alteracao das
condicOes ideals de combustao.

Fontes de emissfies difusas
As emissiftes difusas, nas quais se incluem gases como sulfureto de hidrogenio (H 2S), metano,
(CH4 e amonfaco (NH 3), resultam principalmente dos pavilhOes de maneio dos animals, devido
ao metabolismo prOprio dos mesmos bem como devido a degradacâo dos dejectos. TambcLim os
diversos Orgaos da estacao de tratamento de aguas residuals podem dar origem a emissOes para
a atmosfera. A principal consequència destas emiss6es para a zona envolvente é o mau cheiro.
As medidas preventivas implementadas pela Agracor para minimizar estas emissäes consistem
essencialmente no control° da dieta dos animals (reduzir o teor de proteina e de fOsforo), bem
como na utilizacao de superficies lisas e facets de limpar nos pavilhOes para reduzir a
acumulacao de chorume.
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7- INFFtACCOES

•

InfraccAo Enquadramento legal

a)

b)

8- MEDIDAS ADOPTADAS E PROPOSTAS

Em relacao ao processo de licenciamento ambiental apurou-se, atravès da consulta do processo

existente nos Servicos de Ambiente de Sao Miguel (SASM), que o mesmo foi suspenso pela

Direccao Regional do Ambiente (DRA) ate ao dia 28 de Fevereiro de 2009, atraves do oficio SAI-

DRA/200812320 de 28-07-2008, pelo facto da empresa mac) estar a cumprir os valores Limite de

emissào (VLE) para a descarga de Aguas residuals e para as emissaes atmosfericas.

Conforme se referiu no n.° 4 do presente relatOrio, a empresa apresentou entretanto resultados

de analises das aguas residuals que comprovam o cumprimento dos VLE estabelecidos na licenca

emitida pela DROTRH. Quanto as emisseies atmosfericas, foram apresentadas duas medico-5es,

existindo em ambas parametros que nä° cumprem os VLE, conforme apresentado no n.° 6.

Entretanto a licenca de rejeicáo de Aguas residuais emitidas pela DROTRH caducou em 23-02-

2009, estando pendente urn pedido de renovacao da mesma.

Na operacAo de gestAo de residuos foram detectados efeitos adversos no ambiente,

nomeadamente devido as pressOes adversas no solo resultantes do derrame de Oleo na zona onde

se procede a injeccao deste residuo na Linha de alimentacao dos digestores e ainda devido

deposicao de grande quantidade de lamas no solo a aguardar a colocacao nos canteiros de

vermicompostagem. Tat situacao viola o disposto no n.° 2, artigo 7.° do Decreto Legistativo

Regional n.° 20/2007/A, de 23 de Agosto, na redaccao dada pelo Decreto Legislativo Regional n.°

10/2008/A, de 12 de Maio, para a qual, salvo melhor opiniao, nao està prevista nenhuma coima,

nomeadamente no artigo 24.° do Decreto Legislativo Regional n.° 40/2008/A, de 25 de Agosto.

Face ao exposto, propOe-se o seguinte:

a) Em relacäo a obtencao da licenca ambiental e da licenca de rejeicäo de Aguas residuais,

uma vez que o desenrolar do processo depende, respectivamente, da DRA e da DROTRH,

propete-se que se aguarde por 90 dias apt o que deveri averiguar-se o ponto da situac5o;

b) Relativamente aos efeitos adversos resultantes da operacao de gestao de residuos,

propOe-se que se notifique a empresa para proceder a regularizacao daquela situacao no
prazo de 90 dias.
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A superior consideracâo de V. Exa.

Ponta Delgada, 4 de Marco de 2009

0 inspector Superior Principal

(Paulo M. Plies)

Documentos em anexo:
• Anexo 1 - Licence de rejeicao de agues residuals - alvari n.° R/12/2007
• Anexo 2 - Pedido de renovacäo da licence de rejeicão de agues residuals
• Anexo 3 - Licence de operador de gestäo de residuos - alvare n.° 7/DRA/2008
• Anexo 4 - Relaterios de ensaios n.° 3781/2008 e 714/2009 do INOVA
• Anexo 5 - Caracterizacäo de efluentes gasosos - Related° da PEDAMB n.° MG441.1/08, de

litho de 2008
• Anexo 6 - Caracterizacão de efluentes gasosos - Related° da PEDAMB n.° MG441-2.1/08,

de Novembro de 2008
• Anexo 7 - Boletim de analises ao humus - related° m.° 5986/99 do INETI
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Exm.° Senhor,
Humberto Silva
Caminho da Abetheira de Cima, 7 A
Fajá de Baixo

9500-459 PONTA DELGADA

Sua referenda	 Sua comunicacâo de	 Nossa referenda
	

Ponta Delgada,
SAI-IRA-2009/161
	

16-03-2009

ASSUNTO Notificacäo para regularizacâo de actividades corn incidencia ambiental

Em cumprimento do despacho do Sr. Inspector Regional do Ambiente exarado em 13-03-2009

sobre o relatOrio INT-INSP/2009/40, cumpre-me notificar V. Exa. para, no prazo de 30 (trinta)

dias, proceder a regularizacäo das seguintes infraccOes em meet-las de incid8ncia ambiental

detectadas na inspeccäo realizada por este Servico a V. exploracao de suinicultura sita na Chä

do Rego D' Agua, freguesia de Santa Barbara, concelho de Ribeira Grande, em 06-03-2009:

Infraccao Enquadramento legal

a) Existiam	 indicios	 de	 derrame	 de	 Oleos
usados no solo, no interior do armazern,
pelo	 facto	 dos	 recipientes	 rao	 se
encontrarem	 instalados	 em	 bacias	 de
retencao.

Contra-ordenacao	 prevista e	 punivel	 pela
alinea b), do n.° 1, do artigo 25.° do Decreto-
Lei n.° 153/2003, dell de Julho.

b) 0 produtor it) comprovou a entrega dos
Oleos usados em local adequado para a sua
recolha selectiva (operador licenciado).

Contra-ordenacäo	 prevista e punivel pela
alinea a), do n.° 1, do artigo 25.° do Decreto-
Lei n.° 153/2003, dell de Julho.

c) As trés baterias usadas armazenadas no
estabelecimento	 näo	 se	 encontravam
acondicionadas em recipientes estanques.

Contra-ordenacão ambiental grave prevista e
punivel pela alinea i), do n.° 2 do artigo 28.°
do Decreto-Lei n.° 6/2009, de 6 de Janeiro.

d) 0	 transporte	 de	 residuos	 nä°	 era
acompanhado das guias a que se refere a
Portaria	 n.°	 335/97,	 de	 16	 de	 Maio,
designadamente da guia modelo A para os
residuos em geral e da guia modelo B para
os residuos hospitalares.

Infraccäo ao disposto no n.° 1 do artigo 5.° da
Portaria n.° 335/97, de 16 de Maio.

Inspeccão Regional do Ambiente: Av. Antero de Quantal, n.° 9-C, Echficio CTT, 2° andar • 9500 - 160 Ponta Delgada
Tett 296 206 700 • Fax: 296 206 787 • sram-tra@azores.gov.pt



Secretaria Regional do Ambiente e do Mar
REGtho AUTONOMA DOS ACORES
	

INSPECCAO REGIONAL DO AMBIENTE

Foram ainda detectadas situacifies irregulares em materia de instalacao de equipamentos sob

pressão e transporte de subprodutos animais, cuja fiscalizacao nä° é da competéncia directa da

IRA mas pelo facto de poderem vir a gerar incidéncias ambientais recomenda-se a regularizacao

nos seguintes termos:

a) Devera promover o registo do reservathrio de ar comprimido fabricado pela Terruggia Al

Italy, tipo NA 500000, corn urn volume de 500 l e PS 11 bar junto da Direccao Regional de

Energia, nos termos do artigo 20.° do Decreto-Lei n.° 97/2000, de 25 de Maio.

b) Os subprodutos animais, nomeadamente cadaveres e placentas, devem ser armazenados

e transportados em contentores ou veiculos estanque cobertos, em conformidade com o

disposto no Regulamento (CE) n.° 1774/2002, de 3 de Outubro.

Corn os melhores cumprimentos,

0 inspector superior principal

(Paulo M. Pires)

Inspeccão Regional do Ambiente: Av. Antero de Quental, n.° 9-C, Edifiao CTT, 20 andar • 9500- 160 Ponta Delgada
Telt. 296 206 700 • Fax: 296 206 787 • sram-lra®azores.gov.pt
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Related° n.° INT-INSP/2009/40
Processo n.° 57.02

1 - DADOS DA INSPECCAO

Data de inspeccao: 06-03-2009 	 Tipo de intervencao: planeada

Hora: das 14:00 as 16:30	 Tipo de Inspeccão: integrada

Inspectores: Paulo Piles; Luis Machado

Outros participantes na accão inspectiva:

Estabelecimento inspeccionado:
Nome: Humberto Silva

Endereco: Biscoito das Ovelhas, Ch.& do Rego D' Agua

COdigo Postal:

Freguesia: Santa Barbara	 Concelho: Ribeira Grande

Telefone: 296912475 Fax: 296929060	 e-mail: regodagua_hs@sapo.pt

Coordenadas:

Situacäo do estabelecimento:

Em laboracao normal.

Pessoa(s) contactada(s):

Luis Miguel Dimas°, encarregado (tlm. 917257138)
Ana Isabel Da'rnaso (Eng.a)

Responsive do estabetecimento:
Humberto Silva, proprietirio

2- DADOS DA EMPRESA

Nome: Humberto Silva ENI

Sede: Caminho Abelheira de Cima, 7 A

COdigo Postal: 9500-459 Ponta Delgada 	 NW: 812038134

Freguesia: Fara de Baixo 	 Concelho: Ponta Delgada

Telefone: 296636216	 Fax: 296385686	 e-mait: provipor@sapo.pt

Actividade: Suinicultura 	 CAE Rev3: 01460
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Ano de inicio de exploracao: 1975

Period° de laboracão dilria: 24 hr

Periodo de laboracao anual: 365 dias

Niimero de trabalhadores: 18

Namero de trabalhadores afectos ao estabelecimento inspeccionado: 11

Quadro 1: Lice as

Licenca Validade Entidade.licenciadora ObsenragOes

Licenca ambiental 05-01-2014 DRA Licenca 1 /2009/DRA

Licenca de exploracao DRDA Marca de exploracao PTIF12A emitida pelos
MAW

Descricao surnaria da actividade:
A firma Humberto Silva dedica-se a explorack pecuiria intensiva de suinos, em ciclo fechado,
corn uma capacidade instalada para cerca de 690 porcas reprodutoras e 4100 porcos de engorda
(mats de 30 kg).
o estabelecimento encontra-se abrangido pelo regime de prevenck e controlo integrados da
poluicao, estabeLecido pelo Decreto-Lei n.° 173/2008, de 26 de Agosto, por via do disposto na
althea b), do n.° 6.6 do anexo I do mesmo diploma.
A exploracao encontra-se implantada num terreno corn uma area total de cerca de 170000 m2,
sendo a area coberta de aproximadamente 7000 m2. As instalacties de producao Sao constituidas
par 12 pavilhOes corn a seguinte distribuicao:

• dots pavilhifies para gestacâo e control°
• cinco pavilhOes para maternidade
• dois pavilhOes para recria
• trés pavilhees para engorda

Na proximidade dos pavilhifies encontram-se doze silos corn capacidade para armazenar 120
toneladas de raceies, estrategicamente distribuidos, a partir dos quais se processa a alimentacao
autornatica dos comedouros.
A explorack possui ainda outros edificios de apoio necessarios ao born funcionamento da
explorac5o, como sejam urn edificio administrativo corn escritOrios, instalacOes sociais e
armaz6m e urn laboratOrio.
O processo produtivo realiza-se em cinco fases sequenciais: cobricat, gestacao, maternidade,
recria e engorda.
Os principais equipamentos para apoio a actividade sac) dais tractores equipados corn diversas
alfaias e dais camiäes para transporte de porcos.
A principal matêria prima utilizada é a rack) corn urn consumo de cerca de 3300 ton por ano.
sat ainda utilizados desinfectantes (450 kg por ano), medicamentos (cerca de 150 kg por ano) e
serradura para camas (cerca de 6 ton par ano).
Sao vendidas porcas reprodutoras, teitifies (4 a 10 semanas) e porcos corn mais de 10 semanas.
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3 - AGUAS DE CONSUMO

Quadro 2: Caracteriza äo da situaçAo relativa a água de consumo

Origem Consumo
(m3/ano) Tipo de tratamento Finalidade da utilizacao

Redo pUblica 22000 Desinfeccao Bebedouros e lavagens

Descricao sumaria do tratamento de Aguas de consumo:
A agua proveniente da redo pUblica é submetida a urn processo de desinfeccdo atraves da adicao
de perOxido de hidrogènio (H202) a 50 % e de urn acidificante (Aquastat da Brandsweet). Ambos
os produtos sào introduzidos na conduta adutora por intermedio de bombas doseadoras. As
dosagens são estabelecidas mediante a execuck de andlises periOdicas I égua.

ObservacOes:

4 - AGUAS RESIDUA'S

Quadro 3: Caracterização da situa a° relativa a âguas residuals

Origem Caudal
(m3/dia) Sistema de tratamento Meio receptor

InstalacOes socials Fossa septica / sumidouro solo

Actividade suinicultura 70(4) FEAR - Lagoas de estabilizacâo solo
(a) Caudal de dimensionamento da ETAR

Descricao sumaria do sistema de tratamento de Aguas residuals:
0 sistema de tratamento das Aguas residuals e constituido por 3 lagoas anaerObias seguidas de
uma lagoa facultativa, totalizando urn volume de 23250 m 3 o que garante um tempo de retencao
(TR) de 332 dias.
0 efluente proveniente dos pavilheies é drenado para urn poco de bombagem corn uma
capacidade de 200 m 3. Seguidamente o efluente é bombeado para um separador
instatado a cerca de 4,5 m de altura do solo.
A fracck liquida segue graviticamente para as lagoas anaerebias, tendo a primeira urn volume
de 6042 m3 (TR= 86,3 dias), a segunda urn volume de 2936 m 3 (TR 41,9 dias) e a terceira um
volume de 2472 rn 3 (TR 35,3 dias).
Depois da Ultima Lagoa anaerObia o eftuente entra na lagoa facultativa a qual tern urn volume de
11600 m3 (TR 165,7 dias). Nesta lagoa é suposto desenvolverem-se atgas na camada superior as
quais se alimentam da materia orgenica presente no liquido.
Da Lagoa facultativa o efluente segue para um poco absorvente.
No final do processo prove-se uma eficiência de 97% na remoceo de CB0 5 e de 50% na remocão
de SST, de quo resultark concentracOes de 60,7 mg/1. e de 432 mg/l, respectivamente.
As dimensOes dos Orgeos de tratamento e a eficiencia prevista foram obtidos na memOria
descritiva de dimensionamento da ETAR existente no processo dos Servicos de Ambiente de Sâo
Miguel (SASM).
A fracceo sOlida fica temporariamente armazenada sob o separador sendo posteriormente
transportada para a Agragor para produce. ° de biogls.
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Observacties:
Na data da visita inspectiva o nivel do liquido na Lagoa facultativa ainda nao tinha atingido a
cota de descarga pelo que ainda não ocorria rejeiCao de Aguas residuais para o solo.
Na licenca ambient& é imposta a monitorizacao da descarga de iguas residuals nos seguintes
termos:

Quadro 4: Monitorizacão das aguas residuais tratadas

Parametros VLE Frequencia
Caudal (m 3/dia) Dierio

CQO 150 mg/l

Bimestral

pH 6 a 9

C605(2°' c) 40 mg/l

SST 60 mg/l

Azoto total 15 mg/l

Fasforo total 10 mg/l

Os valores limite mencionado no quadro anterior devem ser cumpridos no prazo maxim° de dois
anos apes a emissdo da licenca, ou seja ate 4 de Janeiro de 2011.
o projecto de dimensionamento da ETAR preve VLE superiores aos definidos no quadro 4 para
a CB05 (60,7 mg/l) e para as SST (432 mg/l), sendo omisso na previsäo da eficiencia de remocào
de azoto e de fesforo. Par outro (ado, a ETAR nào possui ainda instalado nenhum caudalimetro
que permita monitorizar o caudal descarregado diariamente.

5 - RESiDUOS

Residuos Droduzidos

Cedigo Descricao Quant.
anual Guia Transportador Op. de

gestao e_	 D stinatario Autorizacao

18.02.02* Cortantes	 e
perfurantes	 de
veterinaria

10 kg Nao Azormed Azormed Sim

18.02.03 Outros	 produtos
de veterinaria

Nab Azormed Azormed Sim

15.01.10* Embalagens	 de
desinfectantes	 e
produtos	 de
timpeza

Nao 0 produtor Equiambi Sim

13.02.08* Oleos usados Nab Fornecedor Fornecedor

16.06.01* Baterias usadas Nao Mao
encaminha

15.01.07 Embalegens	 de
vidro

50 kg Nfio 0 produtor AMISM Sim

02.01.04 Embalagens	 de
ptistico

Mao 0 produtor Equiambi Em fase de
['canc.
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COdigo Descricao Quant.
anual Guia ortadorTranspdoOp. de

gestao Destinata Autorizacao

15.01.01 Carrao/papet 100 kg Näo 0 produtor ecoponto n.a.

15.02.03 Vestuirio
proteccão

50 kg N'aro 0 produtor AMISM Sim

08.03.18 Residuos de toner
de impressao

2 kg Näo Fornecedor Fornecedor

20.01.08 Residuos	 de
refeitOrio

AMISM Sim

A empresa efectua uma adequada gestio de residucs (e subprodutos) em termos de:
Triagem: Deficiente separaCao dos residuos do refeiterio - mistura de organicos e embalagens.

Acondicionamento: Os subprodutos de origem animal, como placentas e cadaveres, eram
depositados em recipientes de plastic°, alguns dos quais não tinham tampa.

Armazenagem: Os Oleos usados, resultantes da manutencâo dos tractores afectos I exploracäo,
eram depositados em recipientes de 200 L. Os recipientes de Oleos usados, tat como os de Oleo
novo, não se encontravam armazenados sobre nenhuma bacia de retencào, existindo indicios de
derrames no prOprio solo.
Possuia très baterias usadas armazenadas no estabelecimento.

Encaminhamento e transporte: Os Oleos usados eram encaminhados para o fornecedor de Oleo
novo, desconhecendo-se se o mesmo e cu näo operador autorizado para a gestäo deste tipo de
residuos.
Os subprodutos animals eram transportados diariamente para a incineradora do matadouro em
carrinha de caixa aberta, a granel.
Nair) possufa quaisquer comprovativos de guias de acompanhamento de residuos.

ObservacOes:

6 - AR, AFtMAZENAMENTO E EQUIPAMENTOS

Consumo anual de energia:
Tipo de energia Quantidade anual

Electricidade 106303 kWh

Gas butano 30 m3

GasOleo 12 m3

Armazenamento de combustiveis:
Possui dois reservatOrios de gas butano licenciados e explorados pela REPSOL, cada urn com
capacidade de 7480 litros. Registo na DRCIE: n.° 677821P, timbre 17,64 bar; n.° 2300/A, timbre
18 bar.
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Equipamentos sob pressio:
Para apoio as actividades de manutencão possui no armathm urn compressor de ar corn urn
reservatOrio fabricado pela Terruggia Al Italy, tipo NA 500000, corn urn volume de 500 1 e PS 11
bar. N5o foi evidenciado nenhum comprovativo de registo do mesmo junto da Direccao Regional
de Energia, nos termos do artigo 20.° do Decreto-Lei n.° 97/2000, de 25 de Maio. 

Equipamentos de frio:

Não possui.

Compostos orgänicos volateis:
Não possui.

missifies atmosfericas:

Fonte de emissao Tipo Sistema de
despoluicão h(m) Local amostragem Auto-controlo

PavithOes Difusa Nä° possui n.a. n.a. Nä°

ETAR Difusa Wao possui n.a. n.a. N'ao

Obsenacifies:
As emissOes difusas dos pavilhOes resultam do sistema de aquecimento a gas (gases de
combustao) e do maneio dos animais devido ao metabolismo preprio dos mesmos bem como
devido a degradacäo dos dejectos. Estas Ciltimas incluem a libertacao de gases como sulfureto de
hidrogênio (H25), metano, (CH4 ) e amoniaco (NH3). Tambêm os Org5os da estack de tratamento
de Aguas residuals podem dar origem a emissees para a atmosfera. A principal consequéncia
destas emissees para a zona envolvente é o mau cheiro.

7- RUiDO

Näo sac) conhecidas reclamagOes sobre o ruido.

Nao foram implementadas medidas mitigadoras do ruido.

Mao foram realizadas medicaes de ruido.

Principals fontes de ruido:
NA° foram identificadas fontes de ruido significativas.

Observacties:
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8 - INFRACCOES

Infraccoes tectadas:
Infracclo Enquadramento legal

a) Existem indicios de derrame de Oleos usados
no solo, no interior do armazern, pelo facto
dos	 recipientes	 näo	 se	 encontrarem
instalados em bacias de retencao.

Contra-ordenacao prevista e punivel pea
alinea b), do n.° 1, do artigo 25.° do Decreto-
Lei n.° 153/2003, de 11 de Julho.

b) 0 produtor née comprovou a entrega dos
Oleos usados em local adequado para a sua
recolha selectiva (operador licenciado).

Contra-ordenacao	 prevista	 e	 punfvel	 pela
alinea a), do n.° 1, do artigo 25.° do Decreto-
Lei n.° 153/2003, de 11 de Julho.

c) As trés baterias usadas armazenadas no
estabelecimento	 nao	 se	 encontravam
acondicionadas em recipientes estanques.

Contra-ordenacäo ambiental grave prevista e
punivel pela alinea i), do n.° 2 do artigo 28.°
do Decreto-Lei n.° 6/2009, de 6 de Janeiro.

d) 0	 transporte	 de	 residuos	 ndo	 é
acompanhado das guias a que se refere a
Portaria	 n.°	 335/97,	 de	 16	 de	 Maio,
designadamente da guia model° A para os
residues em geral e da guia model° B para
os residues hospitalares.

Infraccao ao disposto no n.° 1 do artigo 5.° da
Portaria n.° 335/97, de 16 de Maio.

9 - MEDIDAS ADOPTADAS E PROPOSTAS

Em relacâo as infraccees mencionadas no nUmero anterior proprie-se que se notifique a empresa

para regularizar aquelas situacees no prazo de 30 dias.

No termo do prazo mencionado anteriormente deveri igualmente verificar-se as condiceies de

funcionamento da ETAR, designadamente através dos resultados do autocontrolo caso já exista

rejeicäo de Aguas residuals.

Foram ainda detectadas situaceies irregulares em materia de instalacão de equipamentos sob

pressao e transporte de subprodutos animals. Embora a fiscalizacdo destas materias näo seja da

competéncia directa da IRA, propiie-se que se recomende a regularizacao das mesmas nos

seguintes termos, uma vez que podem vir a gerar incidéncias ambientais:

a) Devera promover o registo do reservatOrio de ar comprimido fabricado pela Terruggia Al

Italy, tipo NA 500000, com urn volume de 500 1 e PS 11 bar junto da Direccao Regional de

Energia, nos termos do artigo 20.° do Decreto-Lei n.° 97/2000, de 25 de Maio.

b) Os subprodutos animals, nomeadamente cadaveres e placentas, devem ser armazenados

e transportados em contentores ou veiculos estanque cobertos, em conformidade com o

disposto no Regulamento (CE) n.° 1774/2002, de 3 de Outubro.
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Ponta Delgada, 12 de Marco de 2009

0 inspector superior principal

(Paulo Martinho Pires)
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