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MORGADO & CORDEIRO, LDA.

No âmbito do processo de Avaliação de Impacte Ambiental com a referência AIA 1095 -

2014, relativo ao Aviário do Vale da Barata, de Morgado & Cordeiro, Lda., nomeadamente

da Apreciação da Conformidade do EIA, solicitou a Comissão de Avaliação um conjunto

de esclarecimentos a apresentar sob a forma de Aditamento ao EIA.

As respostas aos esclarecimentos solicitados constam no presente Documento. Por

uma  questão  de  comodidade,  segue-se,  nestas  respostas  e  neste  aditamento,  a

sequência  das  questões  colocadas  pela  Comissão  de  Avaliação  apresentando-se

também,  em  documento  separado,  o  Resumo  Não  Técnico  Reformulado,  que

incorpora  as  sugestões  apresentadas  e  os  elementos  constantes  do  Aditamento.

Igualmente  por  razões  de  comodidade,  as  questões  encontram-se  devidamente

numeradas,  de acordo com a numeração constante das questões da Comissão de

Avaliação.
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1.  Apresentar declaração actualizada da entidade gestora da rede de drenagem de

águas residuais que confirme a inexistência de rede de drenagem de águas residuais

na proximidade das instalações (a declaração constante do Relatório Síntese é datada

de 25-01-2010).

A declaração solicitada é apresentada no Anexo I do presente Relatório de Aditamento.

2.  Disponibilizar  a  delimitação  da  área  de  implantação  do  projecto  em  formato

“Shapefile”  (ESRI),  no sistema de coordenadas oficial  de Portugal  Continental  PT-

TM06-ETRS89 (EPSG: 3763).

A informação solicitada é apresentada no Anexo II.

3. Caracterizar a qualidade das águas subterrâneas, através da análise da água do

furo que abastece a exploração. A recolha da amostra deve ser feita à boca do furo

para avaliação da qualidade da água bruta do furo, antes de qualquer tratamento. Os

parâmetros a analisar  deverão ser:  pH, Condutividade,  Nitratos,  Azoto amoniacal,

Manganês,  Fosfatos,  CQO, Oxigénio dissolvido (% de saturação),  CBO5,  Coliformes

totais, Coliformes fecais estreptococos fecais. Para a análise crítica dos resultados dos

parâmetros devem ser  tidos  em conta os  VMA e VMR constantes  do Anexo I  ao

Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto.

Foram efectuadas novas análises, as quais constam do Anexo III do presente Relatório

de Aditamento. Note-se que é igualmente tido em conta o disposto no Decreto-Lei n.º

306/2007, de 27 de Agosto, que regula a qualidade da água destinada ao consumo

humano. Como se verifica, são cumpridos os limites legalmente aplicáveis.
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4.  Reformular  a  avaliação  dos  impactes  na  qualidade  das  águas  subterrâneas

resultantes  da  infiltração  no  solo  dos  efluentes  domésticos  após  tratamento  em

fossas  biológicas,  tendo  em  conta  as  litologias  subjacentes  à  área  da  instalação

(constituídas por camadas de arenitos mais ou menos grosseiros, alternando com

camadas argilosas) e o estado qualitativo da água bruta do furo (a determinar de

acordo com o acima solicitado).

Como se verificou na resposta à questão anterior, a água do furo não regista problemas

ao nível da respectiva qualidade. Por outro lado, a utilização das instalações sanitárias

da instalação é bastante reduzida, dado o facto de apenas um funcionário estar afecto

à  mesma  (e  não  se  encontrando  aí  a  tempo  integral).  No  entanto,  aceita-se

que,embora  com  um  grau  de  probabilidade  de  ocorrência  muito  reduzido,  possa

ocorrer um potencial impacte por infiltração.

5.  Tendo em conta os  resultados da avaliação  e  caso  se  justifique,  reformular  as

medidas de minimização.

Propõe-se  a  reformulação  da  Medida  MG2,  de  acordo  com  a  seguinte  redacção:

“Deverá proceder-se à substituição da actual fossa séptica por uma fossa estanque, em

material apropriado e devidamente dimensionada. A fossa séptica estanque consiste

num depósito  estanque  enterrado,  que  recebe  as  águas  residuais  domésticas  e  as

armazena,  para  posteriormente  serem  retiradas  através  de  um  limpa-fossas  e

transportadas para local apropriado para posterior tratamento adequado”.

6. Reformular o plano de monitorização da qualidade das águas subterrâneas no que

diz respeito aos parâmetros de qualidade a monitorizar, conforme o solicitado no

ponto 3.

O ponto 7.2.1.1.,  nomeadamente o disposto no quadro 7.1.  do Estudo de Impacte

Ambiental passa a ter a seguinte redacção:

“ Os parâmetros a analisar deverão ser: pH, Condutividade, Nitratos, Azoto amoniacal,

Manganês,  Fosfatos,  CQO,  Oxigénio  dissolvido  (%  de  saturação),  CBO5,  Coliformes
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totais, Coliformes fecais estreptococos fecais. Para a análise crítica dos resultados dos

parâmetros  devem  ser  tidos  em  conta  os  VMA  e  VMR  constantes  do  Anexo  I  ao

Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, levando em conta igualmente as disposições

do  Decreto-Lei  n.º  306/2007,  de  27  de  Agosto,  que  regula  a  qualidade  da  água

destinada ao consumo humano”.

7. Apresentar as especificações dimensionais e materiais completas, parciais e totais

das diferentes intervenções que constituem o projecto.

A informação solicitada encontra-se localizada e delimitada na cartografia reformulada,

que é apresentada no Anexo IV do presente Relatório de Aditamento. 

8.  Apresentar  de  forma  perceptível  a  localização  dos  lugares  de

paragem/estacionamento para veículos.

A informação solicitada encontra-se localizada e delimitada na cartografia reformulada,

que é apresentada no Anexo IV do presente Relatório de Aditamento. 

9. Apresentar, de forma perceptível, a localização do gerador eléctrico e o posto de

transformação, a fim de se verificar se estão fora do recinto vedado indicado.

A informação solicitada encontra-se localizada e delimitada na cartografia reformulada,

que é apresentada no Anexo IV do presente Relatório de Aditamento.

10. Apresentar uma planta síntese do projecto (planta de implantação numa única

peça desenhada com todos os edifícios e todo o recinto afecto à exploração, com

todas as instalações ou equipamentos, incluindo muros, acessos e arranjos exteriores

(especificando-os),  legendada,  na  escala  1:1.000  e  um  quadro  síntese  (valores

parciais e totais) com a indicação dos Usos previstos, número de pisos, das Áreas de

fachada  e  de  cumeeira,  Volumetrias  e  Estacionamentos  (ligeiros  e  pesados).  Na

mesma planta deverão ser identificados e legendados todos os edifícios que possuem

licença.

A informação solicitada encontra-se localizada e delimitada na cartografia reformulada,

que é apresentada no Anexo IV do presente Relatório de Aditamento.
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11.  Definir  o  existente,  o  previsto  e  o  objecto  do  presente  EIA,  através  de  um

Aditamento, que descreva e justifique a pretensão congruentemente com a planta

síntese.

As áreas afectas à exploração avícola são as especificadas no  Anexo IV do presente

Relatório  de  Aditamento.  Como  se  verifica,  basicamente  apenas  os  Pavilhões  se

encontram  devidamente  licenciados,  existindo  outras  instalações  de  apoio  (já

existentes) necessárias a este tipo de exploração e que, na altura do início da produção

(provavelmente  por  ser  prática  mais  ou menos corrente)  foram sendo  construídas,

pese embora a sua reduzida dimensão.

Assim,  e  por  serem  importantes  para  o  apoio  à  produção  avícola,  a  qual  é

genericamente  efectuada  de  forma  directa  nos  pavilhões  licenciados,  foram

introduzidos quatro pequenas construções de apoio, a saber:

� 1 armazém de arrumos;

� 1 pequena construção,  onde se encontram 1 armazém de camas,  1 casa de

apoio (escritório), as instalações sanitárias e 1 armazém de arrumos;

� 1 armazém de biomassa;

� 1 casa da balança, junto da balança de pesagem dos veículos.

Note-se que se tratam de construções ligeiras, em estrutura amovível.

Deve acrescentar-se que não se preveem quaisquer novas instalações de apoio.

Estudo de Impacte Ambiental do Aviário do Vale da Barata – Instalação Existente – Julho de 2015
Relatório de Aditamento

[6]



MORGADO & CORDEIRO, LDA.

12. Apresentar cópias de todas as licenças (construção/utilização) ou autorizações

que tenham sido emitidas  para  o  projecto.  Uma  vez  que se  trata  de  instalações

existentes,  importa  determinar  quais  as  acções  que  se  encontram

autorizadas/licenciadas  e  as  que  poderão  vir  a  ser  objecto  de  pedido  de

licenciamento.

As  cópias  solicitadas  são  apresentadas  no  Anexo  V do  presente  Relatório  de

Aditamento.

Deve  ser  devidamente  enfatizado  que,complementarmente,  apenas  se  pretendem

licenciar as instalações que na questão anterior se apresentaram como existentes, mas

não licenciadas.

13. No âmbito do PROTOVT, solicita-se o enquadramento do projecto nos Riscos do

local,  designadamente  elevada  perigosidade  sísmica  e  de  elevado  perigo  de

instabilidade de vertentes.

Relativamente  ao  enquadramento  do  projecto  nos  Riscos  do  local,  expressos  no

PROTOVT, valerá a pena reter que, de acordo com a avaliação desenvolvida naquele

Plano,  os  Riscos  representam  um  dos  quatro  grandes  vectores  de  identificação  e

organização espacial  do território preconizado no Programa Nacional  de Política de

Ordenamento do Território, pelo que a sua inclusão neste quadro estabelece a gestão

preventiva dos riscos como uma prioridade essencial na política de ordenamento do

território  e  de  inclusão  obrigatória  nos  instrumentos  de  planeamento  e  gestão

territorial.
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No  quadro  do  EIA  não  se  deu  destaque  analítico  a  este  domínio  no  quadro  do

PROTOVT,  uma  vez  que,  particularmente  na  avaliação  do  factor  ambiental

Geomorfologia,  Geologia  e  Geomorfologia,  os  aspectos  destacados  nesta  questão

foram devidamente abordados. Particularmente sobre a questão do enquadramento

sísmico do local, entre as páginas 64 e 68 do EIA este assunto encontra-se abordado

com detalhe, de acordo com uma perspectiva metodológica que acompanha de forma

muito próxima da metodologia desenvolvida no quadro do PROTOVT. Aí é afirmado que

a região onde se localiza o projecto se situa entre as de mais elevado risco sísmico em

Portugal Continental.

Local da instalação avícola

Já no que se refere ao perigo de movimentos de massa em vertentes na Região Oeste e

Vale do Tejo, verifica-se que, de acordo com o PROTOVT, os terrenos da área onde se

localiza  a  instalação,  os  movimentos de massa  têm uma distribuição relativamente

circunscrita, condicionada simultaneamente pelo declive e pela litologia.
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De  acordo  com  a  cartografia  apresentada  no  PROTOVT  a  área  onde  se  localiza  a

exploração avícola em estudo situa-se numa zona não significativa no que se refere ao

perigo de instabilidade de vertentes.

Tal  não será de admirar,  se  levarmos em linha de conta (de acordo com o que se

especificava no EIA, que a topografia do terreno é relativamente estável (página 60 do

EIA) e que a litologia dominante assenta em complexos detríticos com intercalações

calcárias,  não  sendo  potencialmente  afectados  por  movimentos  de  massa

significativos.

14. No âmbito do PDM:

a.  Reformular  o  enquadramento  no  PDM  de  Azambuja,  uma  vez  que  nos

termos da Planta de Ordenamento o local do recinto abrange classe de Espaço

Agrícola, nas categorias de Espaço Agrícola integrado na RAN (Poente) e Espaço

Agrícola Não Integrado na RAN.

Com base na Carta apresentada no EIA (página 186) e que abaixo se reproduz, a área

da exploração desenvolve-se em Espaço Agrícola, segundo duas categorias essenciais:

Espaço Agrícola Integrado na RAN e Espaço Agrícola Não Integrado na RAN.

Da análise da referida cartografia, verifica-se efectivamente que uma pequena mancha

situada  a  noroeste  da  instalação  se  insere  em Espaço  Agrícola  Integrado  em RAN,

sendo que a vasta maioria da área afecta à instalação se insere em Espaço Agrícola Não

Integrado na RAN.

Contudo, verifica-se que a área que se insere em  Espaço Agrícola Integrado na RAN,

não possui qualquer estrutura construtiva, pelo que são cumpridos os pressupostos

legais considerados pare esta categoria de espaço.
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Área da instalação localizada em Espaço Agrícola Integrado na RAN

b. Demonstrar que a instalação cumpre o artigo 23.º do Regulamento do PDM.

Esta  questão  é  devidamente  respondida  na  página  226  do  Estudo  de  Impacte

Ambiental, na qual se demonstra o cumprimento do artigo 23.º do Regulamento do

PDM.
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15.  Relativamente aos  tipos  de  solos,  respectivas  capacidades  de uso,  ocupações

culturais e usos dos mesmos, completar:

a. A avaliação dos impactes ambientais decorrentes da fase de desactivação.

Foi afirmado no EIA que não se previa, nesta fase, qualquer desactivação da instalação.

Em  boa  verdade,  pensamos  que  do  ponto  de  vista  metodológico,  é  difícil  e

desadequado  efectuar  tal  avaliação:  uma  vez  que  na  maior  parte  dos  casos  a

desactivação de instalações deste tipo (as quais, note-se, têm vindo a demonstrar uma

notável capacidade de durabilidade produtiva) remete para um futuro mais ou menos

longo (nunca inferior a 40/50 anos) durante a qual as condições de produção e de uso

dos  solos  disponíveis  terão  sofrido  uma mudança  de  tal  forma  acentuada,  que as

decisões  tomadas  nesta  fase  se  tornarão  obsoletas,  com  um  elevado  grau  de

probabilidade.

No entanto, e uma vez que esta é uma exigência legal, e que foi enfaticamente exigida

pela  Comissão  de  Avaliação,  apresenta-se  de  seguida  uma  perspectiva  sobre  uma

eventual acção de desactivação das instalações.

Qualquer  eventual  desactivação  das  instalações será  efectuada de acordo com um

processo, que, no geral, se pensa desenrolar em três fases, a saber:

Fase 1: Trabalhos preliminares à demolição das instalações existentes:

Fase 2: Demolição das instalações propriamente ditas;

Fase  3:  Fase  pós-demolição,  de  confirmação  da  inexistência  de  qualquer  passivo

ambiental e de preparação para a ocupação futura a considerar.

Os trabalhos da fase 1 consideram as seguintes componentes:

� Informação a todas as entidades intervenientes no processo de licenciamento,

da necessidade / vontade de desactivação das instalações, encerrando todos os

processos e procedimentos em aberto;
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� Preparação e limpeza do terreno para desactivação das instalações, removendo

os  resíduos  dispersos  e  conduzindo-os  para  destino  final  adequado,

privilegiando a reutilização dos mesmos;

� Desactivação  e  remoção  dos  circuitos  eléctricos  internos  e  das  linhas  de

comunicação;

� Remoção de todas as viaturas não necessárias à obra de demolição;

� Limpeza dos circuitos de tratamento das fossas domésticas;

� Limpeza das redes de drenagem;

� Remoção das tubagens;

� Desmantelamento e remoção dos equipamentos ligeiros e pesados amovíveis.

Os trabalhos da fase 2 consideram as seguintes componentes:

� Desmantelamento  das  instalações  especificamente  dedicadas  à  exploração

avícola, com demolição das estruturas físicas afectas a esta, incluindo eventuais

estruturas subterrâneas;

� Envio  a  destino  final  adequado  de  todos  os  resíduos  provenientes  da

demolição.

Os trabalhos da fase 3 consideram as seguintes componentes:

� Avaliação do passivo ambiental, através de auditoria adequada;

� Obras de recuperação, as quais deverão levar em linha de conta três aspectos

essenciais: a utilização futura do local, se conhecida; as imposições resultantes

do PDM em vigor; e a recuperação paisagística do local, se aplicável.

b. A avaliação dos impactes cumulativos com outras actividades ou usos de solos,

pecuárias e outras, na envolvente do projecto.

Não se identificaram impactes cumulativos expectáveis com o presente projecto. Com

efeito, como se afirmou no EIA, na envolvente próxima da instalação não se observou a

existência de outras explorações pecuárias, nomeadamente suiniculturas e aviários. De
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igual forma, foram avaliados os impactes referentes ao tráfego gerado, no subcapítulo

6.12.1.3 do EIA.

c.  As  medidas  de  minimização  e  de  monitorização  dos  impactes  ambientais

esperados e proceder à sua reformulação, de forma a que incorporem as conclusões

da  avaliação  dos  impactes  decorrentes  da  fase  de  desactivação,  bem  como  a

avaliação dos impactes cumulativos.

A resposta à alínea a.) da presente questão contempla já as medidas de minimização

necessárias e adequadas.
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ANEXOS
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ANEXO I – DECLARAÇÃO DA
INEXISTÊNCIA DE REDE DE DRENAGEM

PÚBLICA DE ÁGUAS RESIDUAIS NA
PROXIMIDADE DAS INSTALAÇÕES
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ANEXO II – DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE
PROJECTO EM FORMATO “SHAPEFILE”

(apenas disponível em formato digital)
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ANEXO III – ANÁLISE À ÁGUA DO FURO 

(previamente a qualquer tratamento)
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RELATÓRIO DE ENSAIO

Tipo Amostra:

Descrição:

Nº de Referência: Registrada em:

Data recolha amostra:

Data início:

Local amostragem:

Recolha por:

Água de Captação

A-15/25327-M1

25/06/2015

25/06/2015

Cliente

Análise: Centro de Análises:

Data recepção:

Data fim:Ponto amostragem:

Lote:

A-0454-PT

25/06/2015

07/07/2015Referência do Cliente

Cliente:

Morada:

Cod Cliente:

Contrato:

Cliente terceiro:

PRT15-0260-AMB

AGQ Portugal

AGQ Portugal
Morgado e Cordeiro, 

Lda.Morgado e Cordeiro, 

112338

PNT amostragem

Legislação

Anula ou substitui a Versão Anterior : A-15/25327

Os resultados emitidos neste relatório, não foram corrigidos com factores de recuperação. Seguindo o protocolo descrito no nosso manual de qualidade, a AGQ 

guardará em condições controladas a amostra durante um periodo determinado após a finalização da análise. Uma vez terminado esse periodo, a amostra será 

eliminada. Se deseja informação adicional, não hesite em nos contactar.

8/7/15

Responsável Lab Micro.

Ana Paula Simões Coimbra

Responsável Lab. Inorgânico

Ana Paula Simões Coimbra

Data Emissão

Observações:

Em continuação segue o Relatório de Ensaio e Anexo Técnico associado à amostra, nos quais pode consultar toda a informação relacionada com os ensaios 

realizados.

1  / 4PI do Batel, Rua dos Jasmins, 541 2890-189 Alcochete Lisboa (Portugal) info@agq.com.pt21 956 30 14T F

AGQ PORTUGAL/ CONTROLAB www.controlab.pt



RELATÓRIO DE ENSAIO

Nº de Referência:

Descrição:

Tipo Amostra:A-15/25327-M1 Água de Captação

Data fim: 07/07/2015

Anula ou substitui a Versão Anterior : A-15/25327

RESULTADOS ANALITICOS

Parâmetro Resultado Unidades VMA

Condutividade µS/cm a 20ºC610

Fósforo mg/L< 0,50

Nitratos mg/L NO3< 2,00

Oxidabilidade mg/L O2< 1,00A

Oxigénio Dissolvido mg/L O24,10

pH E. Sorensen7,4

Temperatura de medida de pH ºC22,3

Outros Parâmetros Físico-Químicos

Carbono Orgânico Total, COT mg/L1,17A

Composição Química - Aniões

Nitratos (TON) mg/L< 10,0A

Formas Nitrogenadas e Fosforadas

Azoto Total mg/L< 5,0A

Azoto Kjeldahl mg/L N< 1,00A

Clostridium perfringens N/100mL0A

Coliformes Fecais /100 ml0A

Coliformes Totais /100 ml0A

Enterococos Fecais /100 ml< 1A

Microorganismo 37ºC N/ml< 1A

Microorganismos Viáveis a 22ºC N/ml< 1A

2  / 4PI do Batel, Rua dos Jasmins, 541 2890-189 Alcochete Lisboa (Portugal) info@agq.com.pt21 956 30 14T F
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RELATÓRIO DE ENSAIO

Nº de Referência:

Descrição:

Tipo Amostra:A-15/25327-M1 Água de Captação

Data fim: 07/07/2015

Anula ou substitui a Versão Anterior : A-15/25327

PNT

ANEXO TECNICO

Parâmetro Técnica Incert Gama (1)

-Condutividade PotenciometriaNPEN27888:1996 10 - 102070 µS/cm a 20ºC

-Fósforo Espect ICP-OESISO11885:2007 0,5 - 100 mg/L

-Nitratos Cromatog IónicaISO10304-1:2007 2 - 1000 mg/L NO3

-Oxidabilidade SB2-NP731:1969 1 - 1000 mg/L O2A

-Oxigénio Dissolvido Método WinklerNP733:1969 0,2 - 1000 mg/L O2

-pH PotenciometriaISO10523:2008 1 - 14 E. Sorensen

-Temperatura de medida de pH NP410:1996 0 - 100 ºC

Outros Parâmetros Físico-Químicos

±24%Carbono Orgânico Total, COT Combust IRPE-376 1 - 3000 mg/LA

Composição Química - Aniões

±10%Nitratos (TON) Analiz Flujo ContPE-336 10 - 1000000 mg/LA

Formas Nitrogenadas e Fosforadas

-Azoto Total Anal. ElementalPE-335 5 - 10000 mg/LA

±13%Azoto Kjeldahl Absorção MolecularPE-341 1 - 1000 mg/L NA

-Clostridium perfringens SB2-MI3(EPA/600R-5/178) 0 - 10000 N/100mLA

-Coliformes Fecais SB2-MI1(ISO9308-1:2000) 0 - 10000 /100 mlA

-Coliformes Totais SB2-MI1(ISO9308-1:2000) 0 - 10000 /100 mlA

-Enterococos Fecais SB2-ISO7899-2:2000 1 - 1000 /100 mlA

-Microorganismo 37ºC SB2-ISO 6222:1999 1 - 301 N/mlA

-Microorganismos Viáveis a 22ºC SB2-ISO 6222:1999 1 - 1000 N/mlA
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Nota:  L.Q.:Limite de Quantificação. Os resultados deste relatório são referentes à amostra tal como é recepcionada no laboratório. É proibída a reprodução parcial deste relatório sem 

a aprovação por escrito do laboratório. Os parâmetros marcados com asterisco (*) não estão incluídos no âmbito da Acreditação. O parâmetro assinalado com (A) foi subcontratado a 

um laboratório Acreditado o parâmetro assinalado com (NA) foi subcontratado a um laboratório não Acreditado para a realização desta análise. O cliente é responsável pelos dados 
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RELATÓRIO DE ENSAIO

Nº de Referência:

Descrição:

Tipo Amostra:A-15/25327-M1 Água de Captação

Data fim: 07/07/2015

Anula ou substitui a Versão Anterior : A-15/25327

PNT

ANEXO TECNICO

Parâmetro Técnica Incert Gama (1)
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MORGADO & CORDEIRO, LDA.

ANEXO IV – CARTOGRAFIA RELATIVA
AOS DIFERENTES ASPECTOS

DIMENSIONAIS E ORGANIZATIVOS DO
PROJECTO

Estudo de Impacte Ambiental do Aviário do Vale da Barata – Instalação Existente – Julho de 2015
Relatório de Aditamento
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Ba lança

SiloSilo

Silo

Silo

Silo

Concelho:

Data:

Freguesia:

Local:

Requerente:

AZAMBUJA

MORGADO & CORDEIRO, LDA

03/07/2015

QUINTA VALE DE BARATA, AZAMBUJA

AZAMBUJA

- Planta de Implantação Exploração Avícola -

D1
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D3 D4

D5 D6

D7
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Projectou:

Escala: 1:1000
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EDIFÍCIOS EXISTENTES NA EXPLORAÇÃO AVÍCOLA

1 a 4 - Pavilhões avícolas
5 - Casa da Balança
6 - Portão de Entrada/Arco de desinfecção
7- Instalação Sanitária
8- Armazém de Biomassa
9- Armazém Camas
10- Instalação Sanitária (Cave)
11- Arrecadação
12- Gerador Eléctrico de Emergência
13- Antecâmara
14-Casa de Apoio
15- Armazém de Arrumos
16- Vedação
17- Posto de Transformação Eléctrico
18- Alpendre
19- Casa das Máquinas
20- Furo de Captação de água e de tratamento por hipoclorito de sódio
21- Arca frigorífica de conservação de cadáveres (subprodutos categoria II)

SIMBOLOGIA:

D1 A D9 - Depósitos de Água

FF1 a FF6 - Fontes pontuais de emissão (caldeira a biomassa) e respectivas chaminés

ES2 a ES3 - Compacto fossa filtro Biológica

PA1 a PA3 - Parque de Armazenamento de Resíduos

- Gerador de Emergência

- Posto de Transformação

- Fossa Biológica

- Rede de Saneamento

Edifícios Licenciados

Edíficios Não Licenciados

Áreas Pé DireitoConstruções
PAVILHÃO 1
PAVILHÃO 2
PAVILHÃO 3
PAVILHÃO 4

Armazém de Biomassa
Casa da Balança

Armazém de Arrumos
Armazém de Arrumos/Casa de

apoio/Instalação sanitária/Armazém de Camas

980.00m 2

517.07m

439.50m
517.07m

95.60m

7.75m

180.95m
219.75m

2

2

2

2

2

2

2

5.00m

2.00m

2.00m

2.00m
2.80m

2.00m

3.20m

3.20m/2.50m

QUADRO SÍNTESE
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ANEXO V – LICENÇAS DE CONSTRUÇÃO E
UTILIZAÇÃO

Estudo de Impacte Ambiental do Aviário do Vale da Barata – Instalação Existente – Julho de 2015
Relatório de Aditamento
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