Memória Descritiva e Justificativa
1 – Introdução
Refere-se a presente memória descritiva e justificativa, ao pedido de informação prévia relativo
á pretensa construção de dois pavilhões avícolas, a levar a efeito no lugar do Vale do Cortiço ou
Pousadão, freguesia de Pendilhe, concelho de Vila Nova de Paiva, consoante o indicado nas plantas
anexas.
O prédio onde se pretende levar a efeito a construção, está descrito na matriz Predial Rústica da
freguesia de Pendilhe, com o número 9181, e descrito na Conservatória do Registo Predial de Vila
Nova de Paiva sob o número 2331/20160812 com área total de 50.348,00 metros quadrados, e com
as seguintes confrontações: Norte – José da Silva Batista; Sul – Ana Esteves e Caminho Público;
Nascente – Vários proprietários e a Poente – Caminho público.
2 – Proposta
Pretende-se levar a efeito a construção de dois pavilhões avícolas para a criação e engorda de
frango de carne em regime intensivo.
Será igualmente construído nos topos dos pavilhões um anexo de apoio á exploração
avícola, onde se localizam as instalações de carater social e zona de arrumos.
Os pavilhões ficarão com 9,50 metros de distanciamento entre eles, prevendo-se a
construção da sala da caldeira e um alprendre nesta zona ao meio dos pavilhões.
Os pavilhões ficarão localizados em local isolado, numa zona de características florestais e rurais,
sendo que nas imediações e no próprio prédio regista-se a existência de manchas florestais,
essencialmente mato e pinheiros.
Nas imediações, ou seja numa distância menor ou igual a 200 metros contados da periferia das
futuras instalações de alojamento dos animais, não existe qualquer exploração.
Prevê-se a colocação de uma barreira arbórea de folha perene (cedros) em toda a envolvente da
exploração de forma a minimizar o impacto desta.
3 – Instalações
Os pavilhões serão para produção de frango de carne, constituidos por um piso amplo em que,
toda a sua área se destina á produção avícola. Na parte do alçado principal dos pavilhões será
executado um anexo de apoio á exploração onde se localizam as instalações de carater social, sendo
que num dos pavilhões ficrá ainda situado um compartimento para arrumos, o outro pavilhão ficará no
interior com um espaço também para arrumos.
Contiguo aos pavilhões junto ao topo ficarão localizados os favos que servirão para arrefecimento
dos pavilhões.

Contíguo ao pavilhão no exterior serão colocados dois silos para armazenamento de rações, que
servirão de alimento aos frangos.
4 – Indices de construção
Os índices que se apresentam referem-se ás áreas que se pretendem construir, e são os
seguintes:
Área dos pavilhões+anexo______________(1.777,86m2+1.722,14m2+95,00m2)) =3.595,00m2
Área total de implantação______________________________________________=3.595,00m2
Área total de construção_______________________________________________=3.595,00m2
Cércea_____________________________________________________________=3,00m
Volumetria__________________________________________________________=10.785,00m3
N.º de pisos_________________________________________________________=1
Área de produção____________________________________________________=2.990,00m2
N.º de frangos por ciclo__________________________________2.990,00m2 x 20=59.800

5 – Aspetos construtivos
Estrutura
A estrutura principal do pavilhão será constituída por estrutura metálica, constituída por colunas,
madres e asnas nas quais apoiará a cobertura.
Paredes
As paredes exteriores do pavilhão serão executadas em placas de espuma de poliestireno de
50mm de espessura com isolamento térmico, estanque e hermético tipo “Agmate TG” revestidas com
chapa lacada branca impermeável e lavável.
As paredes divisórias interiores serão em alvenaria de tijolo, revestidas a argamassa de cimento
pintadas exceptuando as instalações sanitárias que levarão azulejo.
Pavimento
O pavimento será constituído por uma betonilha de cimento afagado, assente sobre enrocamento
de pedra rija de granito, com tratamento de forma a aumentar a dureza e garantir a impermeabilidade.
Cobertura
A cobertura será executada em chapa galvanizada na cor vermelha com isolamento térmico em
espuma de poliestireno de 50mm de espessura.
Caixilharias e Serralharias
As caixilharias serão executadas em ferro com malha de rede na cor verde escuro, á excepção dos
portões que serão em ferro para pintar á mesma cor.
Todas as portas interiores serão em chapa lacada de cor branco, assim como os aros e
guarnições.

Pinturas
As pinturas serão em branco sujo.
Muros e vedações
Toda a propriedade será vedada com muro encimado com uma malha de rede apoiada com
esteios de betão, de modo a evitar a entrada de animais selvagens.
6 – Infra-estruturas existentes
O local é convenientemente servido por um caminho em terra batida, em bom estado.
As águas residuais provenientes das lavagens do pavilhão serão drenadas diretamente para uma
fossa séptica estanque, sendo que as das instalações sanitárias serão encaminhadas para uma fossa
sética seguida de poço absorvente.
A água de abastecimento á exploração será fornecida através de um furo que se pretende levar a
efeito.
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