
PBA 

Termo de Referência – Avicultura  de Novos Empreendimentos. 

 

Conteúdo Mínimo do PBA a ser apresentado junto a SEDERMA para análise 

de novos empreendimento de avicultura: 

1. Caracterização do local de implantação dos aviários sendo eles:  

a. Qual Bacia e Sub Bacia hidrográfica onde o mesmo se encontra. 

b. Qual a característica de vegetação DO LOCAL DO 

EMPREENDIMENTO, com foto panorâmica da área. 

c. Se no local for realizada a supressão vegetal, deverá ser anexado 

a autorização de supressão vegetal emitida pelo órgão 

competente.  

d. Tipo de Solo no LOCAL. 

e. Apresentação do mapa com a localização dos aviários e a 

distância do curso hídrico mais próximo sobrepondo imagem de 

satélite.  

2. SCA: O sistema de controle ambiental do empreendimento deverá 

contemplar: 

a. O projeto detalhado da composteira com telhado que cubra as 

canaletas dos intempéries; 

b. Projeto da caixa impermeável para a captação do chorume com 

suas dimensões; 

c. Cronograma de manutenção da composteira; 

d. Informar a quantidade prevista de geração de resíduos na 

composteira do empreendimento e qual será a destino destes 

resíduos. 

e. Implantação e manutenção do controle de roedores e sua 

identificação: 

f. Indicação do local destinado ao armazenamento das embalagens 

vazias de produtos veterinários. 

g. Implantação de prateleiras com identificação internas e externas 

(no caso de armários) dos produtos veterinários. Além da 

separação dos produtos veterinários por finalidade.  



h. Cronograma de entrega das embalagens vazias de produtos 

veterinários a empresa.  

i. Informar se no local será implantada a cortina arbórea e a 

manutenção da mesma.  

O cronograma físico financeiro de implantação dos aviários deverá conter além 

dos valores de implantação dos aviários os valores destinados a implantação 

do SCA no local e da composteira.  

3. Apresentar a autorização de perfuração de poço no local emitida pelo 

IMASUL. 

4. Apresentar os impactos gerados na fase de IMPLANTAÇÃO do 

empreendimento e na fase de OPERAÇÃO. 

5. Apresentar a seguinte planta: 

a. Planta locacional com toda a estrutura dos aviários INCLUINDO A 

COMPOSTEIRA sobrepondo a imagem de satélite. 

 


