
 

 
 

 

 

 

    
 

        
               RESUMO NÃO TÉCNICO 
 
Estudo de Impacte  Ambienta l  da Ampl iação do Av iár io  de Belazaima do 
Chão 
 

P r o p o n e n t e :  A n t ó n i o  Ó s c a r  P e r e i r a  d e  O l i v e i r a  

Ar q u i t e c t u r a  P a i s a g i s t a ,  C o n s u l t a d o r i a  Am b i e n t a l  &  F o rma ç ão  P r o f i s s i o n a l ,  L d a .  
R u a  A l e x a n d r e  L o b o ,  n . º  5 9  –  5 º  E s q .  F r .  3 5 0 0 - 0 7 1  V i s e u  ����  
w w w . i d e i a v e r d e . p t  
T e l e f . :  + 3 5 1  2 3 2  4 2 1  7 2 4  ����   F a x :  + 3 5 1  2 3 2  4 8 8  1 0 5  ����  Em a i l :  g e r a l@ i d e i a v e r d e . p t  
 
 



Ampliação do Aviário de Belazaima do Chão 
Resumo Não Técnico 

 

 

 

2 

Ampliação do Aviário de Belazaima do Chão 
Relatório Síntese do EIA 
Resumo Não Técnico 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maio 2007



Ampliação do Aviário de Belazaima do Chão 
Resumo Não Técnico 

 

 

 

3 

 
ÍNDICE 
 
NOTA INTRODUTÓRIA ................................................................................................................ 4 

1 A EMPRESA .......................................................................................................................... 5 

2 A JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO E DO EIA...................................................................... 5 

3 O PROJECTO........................................................................................................................ 7 

3.1 A Localização.............................................................................................................................................. 7 
3.2 A descrição das infra-estruturas............................................................................................................... 7 
3.3 O Funcionamento ....................................................................................................................................... 8 
3.4 Meios ........................................................................................................................................................... 9 
3.5 Acções de Projecto consideradas .......................................................................................................... 10 

4 O  AMBIENTE ACTUAL E OS PRINCIPAIS EFEITOS NO AMBIENTE ............................. 11 

4.1 Geologia .................................................................................................................................................... 11 
4.2 Solos.......................................................................................................................................................... 11 
4.3 Clima.......................................................................................................................................................... 12 
4.4 Recursos hídricos .................................................................................................................................... 13 
4.5 Qualidade do Ar........................................................................................................................................ 14 
4.6 Ruído ......................................................................................................................................................... 15 
4.7 Ecologia..................................................................................................................................................... 15 
4.8 Sócio-economia........................................................................................................................................ 16 
4.9 Áreas Regulamentares............................................................................................................................. 17 
4.10 Património................................................................................................................................................. 17 
4.11 Paisagem................................................................................................................................................... 18 
4.12 Resíduos Industriais ................................................................................................................................ 18 

5 DESACTIVAÇÃO................................................................................................................. 19 

6 PLANOS DE MONITORIZAÇÃO PREVISTOS.................................................................... 19 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................................. 19 

 
 

Índice de Cartas 
 
Escala 1:500.000 
Carta n.º 1.1 – Carta de Enquadramento Nacional e Regional da Exploração Avícola 
 

Escala 1:25.000 
Carta n.º 1.2 – Acessibilidades 
Carta n.º 1.3 – Distância da Unidade Avícola às Povoações 
 
Escala 1:1.500 
Carta n.º 2 – Carta de Implantação da Exploração Avícola 
 



Ampliação do Aviário de Belazaima do Chão 
Resumo Não Técnico 

 

 

 

4 

NOTA INTRODUTÓRIA 

 

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico (RNT) do Estudo de Impacte Ambiental 

(EIA) do projecto de execução da Ampliação do Aviário de Belazaima do Chão de produção 

intensiva de frango para consumo humano, situado em Belazaima do Chão, freguesia de 

Belazaima do Chão, concelho de Águeda, dando cumprimento ao regime jurídico da avaliação 

do impacte ambiental. 

 

O proponente do projecto é o Sr. António Óscar Pereira de Oliveira, que se dedica 

exclusivamente à produção de frangos para o consumo humano. O Sr. António Óscar Pereira de 

Oliveira tem a sua sede em Belazaima do Chão, 3750-362 Águeda, com o NIPC 116781351. 

A Entidade responsável pelo licenciamento deste tipo de projecto é a Direcção Geral de 

Veterinária.  

 

A elaboração do EIA decorreu de Julho de 2005 a Outubro de 2006 e foi realizado por uma 

equipa pluridisciplinar.  

 

O EIA, elaborado de acordo com a legislação em vigor, tem por objectivo analisar as implicações 

ambientais de todo o projecto, em fase de execução, no sentido de identificar os potenciais 

impactes ambientais significativos em diferentes descritores, indicando, sempre que aplicável, 

medidas de minimização e/ou compensação dos potenciais impactes negativos gerados pela 

exploração do projecto.  

 

O presente documento constitui o principal suporte à participação pública e visa apresentar de 

forma sumária e em linguagem acessível as informações mais relevantes contidas no EIA no que 

respeita ao projecto, à situação ambiental actual da sua área de localização e envolvente 

próxima e aos potenciais efeitos negativos sobre o ambiente natural e social identificados e, 

ainda, às respectivas medidas de mitigação propostas. 
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1 A EMPRESA  

 

O Aviário de Belazaima do Chão existe desde 1992 e dedica-se a produção de frangos de 

engorda para o consumo humano.  

 

O aviário, actualmente é constituído por 3 pavilhões com uma capacidade de produção de 39 

800 frangos por ciclo. Aquando da construção dos pavilhões, o proponente Sr. António Óscar 

Pereira de Oliveira fê-lo tendo em conta um futuro aumento da capacidade de produção do 

mesmo.   

 

Actualmente e uma vez que as necessidades de mercado assim o justificam, o proponente Sr. 

António Óscar Pereira de Oliveira pretende ampliar a exploração avícola tanto fisicamente, 

através da construção de três novos pavilhões como através do aumento do número de aves.  

 

 

2 A JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO E DO EIA 

 

Este estabelecimento avícola existe à aproximadamente uma década e é justificado pela 

crescente procura do mercado da carne de aves. Esta crescente procura é sentida pelo Sr. 

António Óscar Pereira de Oliveira, que pretende assim dar resposta a estas solicitações.  

 

Assim a ampliação da exploração avícola, em total respeito pela legislação que tutela a 

actividade e também em matéria ambiental constitui um elemento chave para o aumento da 

oferta regional deste tipo de carne com o consequente incremento da actividade económica no 

concelho.  

 

Para que seja possível um aumento da produção avícola é necessário proceder à construção de 

3 novos pavilhões. 

 

Assim são objectivos do Sr. António Óscar Pereira de Oliveira: 
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o Adequar a produção de aves à capacidade dos pavilhões existentes (actualmente é 

produzido um número de aves muito abaixo do óptimo de produção); 

o Aumentar a produção avícola através da construção de três novos pavilhões; 

o Adequar o estabelecimento às exigências da legislação ambiental e do ordenamento do 

território em vigor; 

o Dar cumprimento à regulamentação aplicável à actividade de produção avícola e reunir 

condições para obter o seu licenciamento.  

 

O proponente Sr. António Óscar Pereira de Oliveira pretende o aumento tanto de número de 

aves (que passará das 39 800 aves para 104 000 nos três pavilhões existentes) como de 

número de pavilhões (passaram a ser mais três pavilhões com a capacidade de produzir 50 000 

aves cada) da sua exploração avícola. Uma vez que a exploração avícola passara, deste modo, 

a ter mais que 40 000 animais, ela enquadra-se no Anexo II do Decreto-Lei n.º 69/2000 de 3 de 

Maio, alterado e republicado através do Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, e ainda no 

Anexo I do Decreto-Lei n.º 194/2000, de 24 de Agosto, estado como tal abrangido por Avaliação 

de Impacte Ambiental e ainda por Licença Ambiental, relativa à prevenção e controlo integrados 

da poluição (PCIP). 
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3 O PROJECTO 

 

3.1 A Localização 

 

O estabelecimento avícola situa-se na freguesia de Belazaima do Chão, concelho de Águeda, 

distrito de Aveiro (vd. carta n.º 1.1). 

 

A propriedade onde se situa o estabelecimento encontra-se a cerca de 389m da povoação de 

Belazaima do Chão. O acesso à propriedade é feito a partir da E.N 336, que faz a ligação entre 

Belazaima do Chão e Póvoa do Vale do Trigo. Após a saída da localidade da Póvoa, na 1ª 

cortada à esquerda, segue-se por um caminho em terra batida até chegar à propriedade (vd. 

Carta n.º 1.2). 

 

3.2 A descrição das infra-estruturas 

 

O terreno onde está implantada a exploração avícola tem uma área de 38 400m2, que contempla 

uma área destinada à criação de frangos de 13 452m2 e área de apoio à actividade com 550m2. 

 

O estabelecimento, actualmente, é constituído por  

o 3 pavilhões para engorda; 
o 1 armazém de apoio; 
o Instalações sanitárias e respectiva fossa séptica 
o 2 fossas estanques  

 

A capacidade actual dos 3 pavilhões é de 39 800 frangos por ciclo: 

o pavilhão 1 – 12500;  

o pavilhão 2 – 13300; 

o pavilhão 3 – 14000.  

 

Estes pavilhões existentes, após a aprovação passarão a produzir de 104000 frangos: 

o pavilhão 1 – 30000;  

o pavilhão 2 – 35000;  

o pavilhão 3 – 39000. 
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O proponente pretende assim maximizar a capacidade dos pavilhões já construídos, uma vez 

que os pavilhões não estavam a ser aproveitados na sua totalidade. 

 

O armazém de apoio é construído em betão e coberto por chapas metálicas. 

 

Pretende-se, para além do aumento do número de efectivo de aves a produzir nos pavilhões 

existentes, a construção de: 

o 3 Novos pavilhões para engorda 

o 1 Novo armazém de apoio 

o Instalações sanitárias e respectiva fossa séptica  

o 1 Fossa estanque  

 

Os pavilhões novos terão capacidade para produzir cerca de 150 000 frangos por ciclo, cada 

pavilhão irá produzir 50 000 frangos.  

 

Serão feitos arruamentos com 4m de largura em “tout-venant” em todo o perímetro dos 

pavilhões. 

 

3.3 O Funcionamento 

 

Os actuais pavilhões funcionam autonomamente, nomeadamente com ambiente controlado e 

sistemas de alimentação. Os pavilhões a construir vão ter o mesmo funcionamento. 

 

O percurso produtivo resume-se ao seguinte: os pintos entram nos pavilhões com dias de vida e 

com um peso nunca inferior a 38gr, crescem até aos 42 a 45 dias podendo atingir um peso de 

2,4 kg. Nesta altura decorre a apanha dos frangos e estes são encaminhados para o matadouro.  

 

No fim de cada ciclo há um período de vazio sanitário dos pavilhões com um prazo temporal de 

cerca duas semanas.  

 

Prevê-se que por ano sejam efectuadas 6 ciclos por pavilhão, no máximo, do tipo “tudo dentro 

tudo fora”. 
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Após a saída da totalidade dos frangos para abate, a “cama” é retirada numa primeira fase por 

uma pá acoplada a uma máquina tipo “bobcat” e em seguida é utilizada uma varredora mecânica 

e os pavilhões serão lavados com água a elevada pressão e desinfectados. As “camas” são 

encaminhadas para a empresa “BeiraAdubo”.  

 

As águas das lavagens são encaminhadas para duas fossas estanques. Uma fossa recebe as 

águas de lavagem do pavilhão 1 e a outra recebe as dos pavilhões 2 e 3. Estas fossas têm a 

capacidade total de 76,25m3. 

 

Nos novos pavilhões (pavilhão 4,5 e 6) as águas das lavagens serão encaminhadas para uma 

nova fossa que será construída segundo os requisitos necessários. Esta fossa terá uma 

capacidade de 96 m3.  

 

O vazamento das fossas será processado depois de 122 dias a contar da primeira entrada dos 

efluentes nas fossas. Os efluentes depurados serão espalhados nos terrenos agrícolas do dono 

da exploração avícola por um sistema mecanizado, depois de terem sido retirados da fossa por 

bombagem ou pela cisterna pertencente à Câmara Municipal de Águeda, que os transportará. 

 

A água dos sanitários será fornecida por um furo existente, sendo os esgotos conduzidos para 

uma fossa séptica. 

 

3.4 Meios 

 

As principais matérias-primas são o alimento para as aves que é armazenado em silos de fibra 

de grande capacidade (cerca 20 toneladas) no exterior do pavilhão. Os silos são enchidos 

directamente através da descarga dos camiões e alimentam umas tremonhas que estão 

directamente ligadas aos comedouros. 

 

Nos pavilhões 1 e 2 existe um silo, no pavilhão 3 existem 2 silos e nos futuros pavilhões, ou seja, 

nos pavilhões 4, 5, 6 existirão 2 silos por cada pavilhão, (vd. Carta 2). 

 



Ampliação do Aviário de Belazaima do Chão 
Resumo Não Técnico 

 

 

 

10

A água para os frangos beberem provém de um furo pertencente ao proponente, não havendo 

utilização de água da rede. Os bebedouros utilizados são de pipeta.  

 

Dentro dos pavilhões existe uma “cama” constituída por uma camada de material absorvente, 

composto essencialmente por aparas de madeira de pinho. 

 

Em termos de energia, a refrigeração dos pavilhões é efectuada através das águas pluviais que 

são retidas num tanque. O aquecimento dos pavilhões processa-se através da queima de 

biomassa, nomeadamente casca de pinheiro.  

 

3.5 Acções de Projecto consideradas 

 

O aviário em estudo apresenta duas fases, a primeira consiste no aumento da capacidade dos 

pavilhões já existentes (logo já foi ultrapassada a fase de construção) e a segunda fase consiste 

na construção de três novos pavilhões. Assim sendo, as principais acções referentes ao 

funcionamento e construção da exploração avícola em análise passíveis de induzir alterações no 

ambiente são: 

� No que se refere ao funcionamento do estabelecimento já existente:  

o Circulação de veículos ligeiros e pesados – entrada e saída de pessoas, matérias-

primas e produtos; 

o Sistemas de ventilação e aquecimento dos pavilhões; 

o Limpeza e manutenção dos pavilhões; 

o Abastecimento dos silos. 

 

� No que se refere à construção dos três novos pavilhões:  

o Desmatação e corte das árvores existentes; 

o Escavação do solo para a introdução das estruturas fixas; 

o Deposição no local de material para a construção dos pavilhões 

o Circulação de veículos ligeiros e pesados – entrada e saída de pessoas, materiais de 

construção e equipamentos. 
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4 O  AMBIENTE ACTUAL E OS PRINCIPAIS EFEITOS NO AMBIENTE 

 

Devido aos três pavilhões existentes a exploração avícola encontra-se a funcionar, pelo que a 

situação actual reflecte uma área alterada e uma área que se prevê alterar aquando da 

construção dos novos pavilhões. 

 

Assim importa fazer uma descrição sumária da área do projecto e envolvente próxima, 

considerando as várias vertentes ambientais estudadas. 

 

 

4.1 Geologia 

 

A região é caracterizada, sob o ponto de vista geológico, pela dominância do complexo 

xistograuváquico. 

 

A geomorfologia é muito suave, com extensas plataformas e grande espessura de sedimentos. 

 

Os principais efeitos estão relacionados, na fase de construção, com a movimentação extensiva 

de terras e a execução de escavações e aterros. No entanto estes impactes são pouco 

importantes, uma vez que se prevê a construção, em pedra aparelhada, de taludes de suporte 

de terras, o que irá contrariar em muito a ocorrência de fenómenos de erosão. 

 

Propõe-se a limitação ao mínimo e ao indispensável da área necessária à movimentação e 

acesso de maquinaria. 

 

 

4.2 Solos 

 

O tipo de solos presente na área em estudo forma-se em todos os tipos de climas e em várias 

tipologias de rochas. A sua topografia apresenta declives acentuados estando associados a 

afloramentos rochosos. São solos que apresentam uma fertilidade muito baixa e riscos de 
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erosão ligeiros associados a uma ocupação maioritariamente de floresta de folhosas, ou seja 

eucaliptos. 

 

Na fase de construção, os principais efeitos negativos nos solos provêm da sua compactação 

devido as terraplanagens efectuadas para a construção dos pavilhões, estaleiros de obra e 

novos acessos.  

 

Estes impactes não são considerados importantes, pois estes solos não são susceptíveis de 

produção agrícola.  

 

Na fase de exploração pode haver a contaminação dos solos devido à deposição directa de 

resíduos sólidos urbanos e derrames de óleos acidentais. Estes impactes, por sua vez, não são 

considerados importantes uma vez que os resíduos sólidos urbanos já têm um destino adequado 

e as mudanças de óleos são efectuadas num local pré-destinado. 

 

De modo a diminuir os impactes sugere-se a limitação das desmatações, aterros e 

movimentação de terras ao mínimo indispensável. De igual modo logo após a desmatação e 

decapagem deve-se revestir o solo de modo afim de evitar a sua erosão. 

 

 

4.3 Clima 

 

O clima apresenta temperaturas médias anuais do ar de 14,8ºC e os valores de precipitação 

mostram que os Invernos são chuvosos, sendo o mês de Janeiro o mês em que mais chove. 

 

A temperatura varia entre os 9,5ºC e os 2,7ºC, sendo Janeiro o mês mais frio e Julho o mês mais 

quente. 

 

Considera-se que a construção e exploração do aviário não afecta o clima regional ou local. 
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4.4 Recursos hídricos 

 

A bacia hidrográfica, onde se localiza o aviário de Belazaima, tem como linha de água principal a 

Ribeira da Belazaima, afluente do Rio Águeda que por sua vez desagua no Rio Vouga. 

 

A drenagem superficial é desenvolvida por linhas de escorrência preferencial pouco definidas e 

de cariz predominantemente temporário/torrencial, ou seja, só surgem em situações de 

escorrência das águas da chuva. 

 

A linha de água de maior relevância, mais próxima da área do projecto é a Ribeira de Belazaima. 

 

Atendendo a dados do Atlas da Água (SNIRH, 2004), o escoamento nesta área é muito 

significativo variando entre 400 a 600mm.  

 

De acordo com informações prestadas pela CCDR-Centro na área envolvente do aviário não se 

encontram furos licenciados de captação de águas subterrâneas. 

 

Os efeitos do aumento da capacidade de exploração do aviário e da construção dos novos 

pavilhões nos recursos hídricos poderão traduzir-se na alteração de escoamentos (superficiais e 

subterrâneos) com a impermeabilização de superfícies, e consequente alteração da drenagem 

natural da área. São processos que se iniciam com as obras de construção e se mantêm ao 

longo do período de exploração da unidade avícola. 

 

Durante a fase de construção, ocorrerão essencialmente acções de desmatação, movimentação 

de terras e escavações. Neste caso específico irão ser reduzidas, sendo que estas acções 

podem por vezes ter interferências significativas no regime das águas superficiais e qualidade 

destas. Visto não estarmos na presença de nenhuma linha de água no local directo de 

intervenção, não se esperam impactes daí decorrentes.  

 

Ainda durante a fase de movimentação de terras é expectável um aumento dos sólidos em 

suspensão nas águas de superfície, que poderá afectar a Ribeira de Belazaima, que circunda a 

zona inferior da propriedade. Tal ocorrência poderá conduzir a um aumento dos sólidos em 
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suspensão nessa massa de água e à posterior degradação da qualidade da mesma. No entanto 

este impacte é considerado pouco significativo. 

 

Afim de minimizar os impactes negativos sobre os recursos hídricos, devem ser implementados 

medidas de minimização do consumo de água. 

 

 

4.5 Qualidade do Ar 

 

Verificou-se que não existem habitações nas imediações da exploração em análise e que os 

receptores mais próximos se localizam na localidade de Belazaima do Chão, situados a uma 

distância aproximada de 445m.  

 

As principais fontes de poluição atmosféricas exteriores são essencialmente fontes de poluição 

móveis, nomeadamente o tráfego rodoviário nas vias de circulação existentes, a EN 336 e a EN 

230, que ligam Águeda a Belazaima do Chão. 

 

Não havendo fontes fixas de emissões atmosféricas poluentes na envolvente da área em estudo, 

a qualidade do ar local não será ser motivo de preocupação.  

 

As emissões associadas à queima de biomassa serão essencialmente função da necessidade 

de aquecimento, que por sua vez é função da temperatura exterior e do tempo de vida das aves.  

 

De forma a minorar os efeitos na qualidade do ar deve-se limitar a velocidade de circulação dos 

veículos, pois as emissões de partículas aumentam com a velocidade praticada, de igual modo 

deve ser aconselhada uma condução suave sem acelerações bruscas. Os caminhos em “tout-

venant” devem ser regados, nomeadamente em dias secos e ventosos. 

 

Estes impactes não são considerados significativos. 
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4.6 Ruído 

 

Com o objectivo de caracterizar o campo sonoro na zona envolvente à exploração em análise 

foram realizadas medições dos níveis sonoros tanto no limite do terreno da exploração avícola, 

como nas zonas habitacionais mais próximas do aviário. 

 

Verificou-se que o ruído emitido pela actual exploração não é uma fonte emissora capaz de 

influenciar os níveis sonoros da área envolvente. 

 

Os principais impactes ambientais no ambiente sonoro estão relacionados com o ruído emitido 

por ventiladores, alimentadores mecânicos, e a entrada e saída de camiões associados à 

exploração avícola, que no entanto não se afiguram significativos. 

 

Não são consideradas medidas de minimização. No entanto, todas as máquinas e equipamentos 

devem ser sujeitos à manutenção adequada. 

 

 

4.7 Ecologia 

 

Da análise da região onde vai ocorrer a ampliação do aviário, verifica-se que esta é 

caracterizada pela dominância de eucaliptos e matos. 

 

No geral, os efeitos originados aquando da implantação do projecto serão localizados e vão-se 

restringir à área onde serão construídos os novos pavilhões. Estes impactes estão relacionados 

com as actividades de desmatação, construção de novos acessos e circulação de veículos. 

 

Estes impactes, no entanto, não são considerados significativos.  

 

Tendo em conta as condições naturais existentes, é possível a ocorrência de diversas espécies, 

nomeadamente anfíbios, (ex. várias espécies de sapos), répteis (cobras e lagartixa), aves 

pardais, rolas, alvéolas e melros), e mamíferos (ratos, javalis, raposas, coelhos). 
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Considera-se que a área em estudo é pouco sensível em termos de fauna, tanto devido ao 

habitat existente (eucaliptos) como devido ao grau de humanização já existente no local. 

 

No que se refere aos impactes na fauna identificada, é previsível que ocorra o afastamento de 

certas espécies devido à presença de pessoas no local. No entanto, estes impactes não são 

muito importantes visto que as perturbações a nível faunístico estão perfeitamente enraizadas no 

actual cenário. 

 

As principais medidas de minimização dos impactes sobre a fauna e habitats, passam 

fundamentalmente pela definição de regras a observar durante a fase de construção, com vista a 

limitar a perturbação, não só aos locais indispensáveis, como ao menor período de tempo 

possível. 

 

Estas regras consistem essencialmente: 

� No uso de trajectos pré-definidos e sinalizados (evitando deste modo a circulação de 

equipamentos fora dos acessos e locais para tal definidos);  

� Em efectuar a limpeza da vegetação fora da época de reprodução dos vertebrados 

(entre Setembro e Fevereiro). 

 

 

4.8 Sócio-economia 

 

A ampliação do Aviário de Belazaima do Chão fica situada no distrito de Aveiro, concelho de 

Águeda e freguesia de Belazaima do Chão. 

 

Águeda é um concelho cujos os principais sectores de criação de emprego são a 

metalomecânica e as empresas do ramo têxtil e de vestuário, sectores estes que actualmente se 

encontram em crise contribuindo para o aumento do desemprego. 

 

O empreendimento em estudo apresenta fundamentalmente impactes positivos ao nível da 

sócio-economia local, uma vez que a actividade a desenvolver na Exploração Avícola poderá 

dinamizar a economia local, contribuindo para o aumento do emprego.  
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4.9 Áreas Regulamentares 

 

Através da análise da cartografia do PDM de Águeda, a unidade avícola não irá afectar áreas de 

Reserva Agrícola Nacional (RAN), nem a Reserva Ecológica Nacional (REN). 

 

Em termos de ordenamento do território a unidade avícola em estudo localiza-se em espaço 

classificados como espaço florestal, podendo também ser fomentada a silvo-pastorícia e a 

exploração de recursos turísticos. Os terrenos abrangidos por esta zona (segundo o PDM de 

Águeda) só poderão ter aproveitamento urbanístico mediante a satisfação das seguintes 

condições: 

� Não se integram na REN; 

� Quando estiver extinta a capacidade de absorção das áreas inscritas nos 

perímetros urbanos; 

� Em situações especiais desde que haja acesso integração ambiental e 

condições de protecção, sendo obrigatório o parecer dos bombeiros; 

�  Não se tratar de baldios sujeitos a regime florestal decorrente da Lei n.º 68/93, 

de 4 de Setembro, e do Decreto-Lei n.º 39 931, de 24 de Novembro de 1954. 

 

Não se verifica a intercepção da área de ampliação do Aviário de Belazaima do Chão com 

quaisquer condicionantes, como tal não existem impactes e consequentemente não se indicam 

medidas de minimização. 

 

 

4.10 Património 

 

No decurso do trabalho de campo referente ao património arqueológico não se identificaram 

elementos patrimoniais. Como não se assinalou a presença de vestígios patrimoniais em toda a 

área considerada como pertencente à área da unidade avícola, não são considerados impactes 

no património arqueológico. 
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4.11 Paisagem 

 

O aviário situa-se, parcialmente, em relevos praticamente planos e em relevos ondulados, entre 

60m a 100m de altitude, numa zona de encosta, cuja base coincide com o vale da Ribeira de 

Belazaima. Do lado oposto do vale, o território volta a ganhar altitude para formar outras colinas. 

 

A nível da paisagem, o empreendimento avícola pelas necessidades de espaço, volumetria do 

edificado e desenho/materiais de arquitectura dos pavilhões apresenta-se como um elemento 

com impacte elevado. No entanto, toda esta estrutura edificada necessária ao empreendimento 

avícola é beneficiada pelo facto de se inserir numa paisagem de baixa sensibilidade paisagística, 

uma vez que a fisiografia de zona de baixa encosta, com povoamento florestal de eucalipto em 

toda a sua envolvência, associa uma baixa qualidade visual da paisagem com uma elevada 

capacidade de absorção dos impactes. 

 

Como medidas de minimização dos impactes, sugere-se o repovoamento das áreas de 

estaleiros e áreas de depósito de materiais de construção, com adequados planos de sementeira 

de herbáceas e arbustivas e plantação de espécies arbóreas de crescimento rápido e lento. 

 

 

4.12 Resíduos Industriais 

 

Na fase de construção dos novos pavilhões prevê-se que sejam produzidos resíduos vegetais 

(provenientes das desmatações); resíduos equiparados aos urbanos (resultantes das actividades 

dos trabalhadores: refeições) e resíduos industriais, ou seja das obras. 

 

Na fase de exploração consideram-se os resíduos provenientes de: 

• Camas (dejectos das aves com o material da cama); 

• Aves mortas; 

• Embalagens usadas das vacinas; 

• Embalagens usadas de formol; 

• Embalagens usadas das vitaminas; 
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• Resíduos urbanos mistos; 

• Lamas de fossas sépticas. 

 

Todos estes resíduos são encaminhados para entidades competentes ao seu tratamento.  

 

 

5 DESACTIVAÇÃO 

 

Após a desactivação da exploração avícola deverão ser desmontadas e removidas todas as 

infra-estruturas metálicas e de betão associadas a cada pavilhão. Toda a pavimentação dos 

acessos envolvente aos pavilhões deverão ser removidos. 

 

Após remoção de todos os materiais será efectuada a reflorestação de toda área em estudo com 

espécies autóctones de crescimento rápido e lento. 

 

 

6 PLANOS DE MONITORIZAÇÃO PREVISTOS 
 

Existe um plano de monitorização para a água de bebida dos pintos, para as águas residuais 

provenientes das fossas estanque e para os efluentes gasosos resultantes da queima da 

biomassa. 

 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este projecto apesar de já se encontrar em funcionamento pretende ampliar a sua área de 

produção, através da construção de três novos pavilhões (pavilhão 4,5 e 6), e de igual modo 

aumentar o número de aves a produzir nos pavilhões já existentes (pavilhão 1,2 e 3), passando a 

aproveitar os pavilhões já construídos na sua totalidade.  

 

Com a construção dos três novos pavilhões, prevê-se um aumento do impacte, na paisagem, 

uma vez que consiste na introdução de três novas estruturas físicas num local onde actualmente 
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só existe eucaliptos. No entanto este impacte torna-se pouco importante uma vez que os 

pavilhões vão ser pouco visíveis. 

 

Refere-se a importância da exploração e ampliação deste estabelecimento em funcionamento e 

adequação ambiental face aos normativos legais em vigor, com consequências positivas quer no 

desenvolvimento económico e social da própria empresa, quer indirectamente no meio social em 

que está inserida. 
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