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No âmbito do processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) com a referência 

S05126-201305-DAS, relativo ao Aviário de José Batista Carvalho & Filhos, 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. 

DESCRIÇÃO DO PROJETO 

1. Apresentar a descrição, caracterização e quantificação (em área) e localizadas 

nas respetivas plantas de implantação, todas as áreas relativas à área de estudo e 

ao projeto, nomeadamente infraestruturas viárias, estacionamentos, espaços 

verdes e de equipamento, sintetizando esta informação em quadros que 

correspondam e esclareçam a informação constante nas plantas de implantação e 

respetivas legendas. 

O Aviário José Batista Carvalho & Filhos Lda -Vale das Colmeias - é constituído por três pavilhões 

destinados à recria e engorda de frango em regime intensivo. Como infraestruturas de apoio a 

instalação avícola detém: Três depósitos de água com 10.000 litros; Local de armazenamento de 

cinzas (bidons); Casa do Gerador Elétrico; Casa do Quadro Elétrico, em cada pavilhão; Armazém 

de Resíduos (no pavilhão1); Instalações Sanitárias; Seis Silos de ração; Antecâmara de desinfeção, 

em cada pavilhão; Depósito de gasóleo (Depósito do gerador) com capacidade de 200 litros; Uma 

fossa séptica.  

No Anexo I apresenta-se a Planta de implantação. Refira-se que esta planta fora já apresentada 

no EIA – Relatório Síntese – Figura 3.2-11 e 3.2-12 (página 25 e 26), à escala adequada. 

No quadro seguinte apresenta-se a quantificação relativa à área de estudo e ao projeto. 
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Quadro 1 – Quantificação relativas à área de estudo e ao projeto  

Área total da propriedade 66.860 m2 

Área não impermeabilizada nem coberta 60.605,90 m2 

Áreas de impermeabilização (coberta) 6.254,10 m2 

Áreas de construção 6.123,00 m2 

Altura de fachada e de cumeeira 3,00 a 3,20 m 

Volumetria 19.593,60 m3 

Número de estacionamentos (ligeiros e pesados) Não disponível  

2. Apresentar, para as construções existentes, os respetivos alvarás de licença de 

construção e de utilização emitidos pela Câmara Municipal de Rio Maior.  

No EIA foi referido que “a instalação avícola é constituída por três pavilhões, sendo que apenas o 

Pavilhão nº 3 possui alvará de construção nº 40/2008 e alvará de utilização nº 101/2008. 

Relativamente ao Pavilhão nº 1 e 2 foi submetida à Câmara Municipal de Rio Maior, para 

apreciação da Licença administrativa para obras de legalização dos dois pavilhões, inseridos em 

prédio misto com 66.860 m2, pertencente ao aviário Jose Batista Carvalho e Filhos, Lda.” 

No Anexo II apresenta-se o alvará de construção nº 40/2008 e alvará de utilização nº 101/2008 

relativo ao Pavilhão nº 3, e o documento (processo nº 05/2003 – parecer da Câmara Municipal de 

Rio Maior) relativo ao pedido de legalização dos pavilhões nº 1 e 2.  

3. Indicar o local de armazenamento temporário de estrumes referido no EIA, e 

apresentar a sua localização na planta de implantação. 

O órgão de armazenamento temporário do estrume (nitreira) existente tem capacidade de 

armazenamento para 3/4 meses e situam-se na parcela denominada Vale Rabão, artigo nº 87, com 

o nº de parcela 1392661673003 localizada perto do aviário de Vale das Colmeias.  

No Anexo III apresenta-se a localização do armazenamento temporário de estrumes. 

4. Apresentar a localização da futura nitreira, descrever os materiais de construção 

e a sua estrutura (indicando o tipo de impermeabilização e a existência ou não de 

cobertura) e o seu dimensionamento, representando a rede de drenagem de 

escorrências e o destino final das mesmas. Deve ser indicado o prazo previsto 

para a construção da mesma (atendendo a que o EIA apenas refere que será 

construída uma nitreira no futuro). 

As dimensões da nitreira, coberta por meio de uma lona impermeável, são de 14 x 30 metros com 

uma capacidade máxima de 360 toneladas de estrume (pilha até 2 metros de altura). O piso é de 

terra batida impermeabilizado com lona evitando assim a deposição do estrume no solo com risco 

de contaminação do mesmo e das águas, sobretudo das águas subterrâneas. A lona impermeável 

usada é substituída sempre que se encontre danificada, salvaguardando sempre as devidas 

condições de impermeabilização do solo. 
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O prazo previsto para a construção da nitreira é 31 de Dezembro de 2013.  

No Anexo III apresenta-se a localização da Nitreira.  

5. Indicar o destino final das águas pluviais potencialmente contaminadas e não 

contaminadas. 

As águas pluviais não atravessam zonas passíveis de gerar contaminação e são drenadas para área 

envolvente, sendo algumas infiltradas naturalmente no solo.  

6. Localizar, em planta devidamente legendada ou ortofotomapa à escala 1:25 000, 

das parcelas propostas para o espalhamento do estrume, situadas na freguesia de 

Valada, no Cartaxo. Alerta-se que na referida freguesia existem perímetros de 

proteção para captação de água para abastecimento público. 

Na figura seguinte apresenta-se ortofotomapa com a localização das parcelas para espalhamento 

do estrume.  

 

Figura  1 – Ortofotomapa com áreas de espalhamento de estrume 

Os dados existentes (ARH Tejo e APA) indicam a potencialidade de existência de perímetros de 

proteção na área considerada, pelo que deverá ser analisada a compatibilidade do uso com a 

localização do perímetro proteção dos polos de extração de Valada.  
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7. Apresentar documentos comprovativos do encaminhamento dado aos efluentes 

pecuários nos últimos dois anos - Guias de Transferência dos Efluentes Pecuários 

ou modelos 376/DGV, de acordo com o estipulado no Regime do Exercício da 

Atividade Pecuária (REAP). 

No Anexo IV apresentam-se os documentos comprovativos do encaminhamento dado aos 

efluentes pecuários nos anos de 2011 e 2012.  

8. Indicar o dimensionamento da fossa e órgão absorvente destinados aos efluentes 

domésticos. 

O Volume total útil da fossa do aviário José Batista Carvalho e Filhos, Lda., em Vale das Colmeias, 

é de 9.000 litros.  

Apresenta-se no quadro seguinte os quantitativos relativos aos efluentes líquidos produzidos na 

exploração avícola.   

Quadro  1 - Efluentes líquidos domésticos produzidos  

 Capitação 

litros/(pessoa.dia) 

Caudal de água residual descarregada 

 litros/dia m3/ano 

3 Trabalhadores  75 225 54,0 

Critérios e dimensionamento adstritos ao aviário  

Número de trabalhadores avícolas: três  

Capitação máxima (por trabalhador) = 75 litros/trabalhador/dia, considerando que um trabalhador 

utiliza cerca de 75 litros de água/dia, durante um horário normal de trabalho de 8 horas diárias. 

Volume necessário para 3 dias de retenção = 3 (trabalhadores) x 75 (litros) x 3 (dias de retenção) 

= 675 litros. 

Volume necessário para 30 dias de retenção = 3 (trabalhadores) x 75 (litros) x 30 (dias de 

retenção) = 6.750 litros. 

9. Apresentar o Plano de Gestão de Efluentes Pecuários previamente validado pela 

DRAPLVT ou, na sua falta, caracterização quantitativa e qualitativa de todos os 

efluentes pecuários produzidos, demonstração da existência de capacidade de 

armazenamento que garanta os critérios estabelecidos no REAP e indicação dos 

encaminhamentos dados à totalidade dos efluentes produzidos (no caso da 

valorização agrícola, localização das parcelas a beneficiar em planta à escala 1:25 

000 e identificação dos titulares das mesmas). 

No Anexo V apresenta-se Plano de Gestão de Efluentes Pecuários (PGEP) entregue na Direção 

Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo (DRAPLVT) para aprovação.  



Estudo de Impacte Ambiental do Aviário José Batista Carvalho & Filhos Lda. – Vale das Colmeias –  

Instalação Existente - Relatório de Aditamento

 

 

Inovação e Projetos em Ambiente, Lda.  7 

Dezembro de 2013 

10. Equacionar a reposição da linha de água (NW - SW) a céu aberto, contemplando 

soluções em materiais permeáveis, e com características e traçado em tudo 

semelhante às originais. Devendo ser apresentado cálculos de capacidade de 

vazão da mesma (tendo conta a área impermeável do projeto). 

Para os casos onde se verifique o atravessamento da linha de água, conduzindo a 

implantação de passagem hidráulica, deverá ser apresentado o respetivo 

dimensionamento, para um período de retorno de 50 anos. 

Na visita de campo foi identificada apenas uma linha de água (NE-SW) de escorrência de reduzida 

dimensão de carácter torrencial entre o pavilhão nº1 e nº3. Esta linha é afluente da Ribeira das 

Alcobertas e está entubada (passagem hidráulica). 

Na figura seguinte ilustram-se as linhas de escorrência e delimitação da bacia hidrográfica no local 

da exploração avícola.  

Considerando as condições de implantação do projeto, sendo que os pavilhões já existem desde 

2008, não se encontram problemas ao suporte das condições normais de cheia. Acresce, ainda, 

que no historial de precipitações ocorridas nos últimos anos não se registaram evidências de 

cheias.  

Quanto à sua reposição contemplando soluções em materiais permeáveis, e com características e 

traçado em tudo semelhante às originais, este ponto está a ser analisada pelo proponente.   
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Figura 2 - Linhas água e delimitação da bacia hidrográfica no local da exploração avícola (sem 

escala) 

11. Representar, em planta, à escala adequada, das linhas de água e respetiva faixa 

de servidão (faixa dos 0-10 metros a contar da margem da linha de água), bem 

como de todas as intervenções a realizar ou realizadas sobre as mesmas (aterros 

ou escavações). 

A informação que consta no EIA (Relatório Síntese) é de que “na carta militar estão representadas 

além da linha de água entubada, outras linhas de água que na visita de campo não foram 
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destetadas. Desconhece-se se as outras linhas de escorrência foram ou não intervencionadas 

(aterradas). A passagem hidráulica (linha de água entubada) foi construída aquando da construção 

dos pavilhões avícolas, os autores do EIA desconhecem se essa intervenção foi submetida a 

aprovação pelas autoridades competentes, e se o proprietário efetuou intervenções noutras linhas 

de escorrência (não entubadas), mas que eventualmente possam ter sido aterradas no âmbito dos 

trabalhos de modelação do terreno efetuados anteriormente à realização deste EIA.” 

Porém, a figura seguinte ilustra as linhas de águas identificadas na Carta Militar, incluído a linha de 

água, atualmente entubada, e respetiva faixa de proteção de 10 metros.  

 

Figura  3 – Linhas de água faixa identificadas na Carta Militar e respetiva faixa de proteção (escala 

1:2 000) 

12. Apresentar cortes transversais, em número e escala adequados, dos locais onde 

estejam previstas ou tenham sido levadas a cabo as mencionadas intervenções, 

evidenciando o perfil do terreno antes e depois da intervenção, e com 

representação do respetivo leito e margens da linha de água. 

Como referido na questão anterior, a informação que consta no EIA (Relatório Síntese) é de que 

“na carta militar estão representadas além da linha de água entubada, outras linhas de água que 

na visita de campo não foram destetadas. Desconhece-se se as outras linhas de escorrência foram 

ou não intervencionadas (aterradas). A passagem hidráulica (linha de água entubada) foi 

construída aquando da construção dos pavilhões avícolas, os autores do EIA desconhecem se essa 
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intervenção foi submetida a aprovação pelas autoridades competentes, e se o proprietário efetuou 

intervenções noutras linhas de escorrência (não entubadas), mas que eventualmente possam ter 

sido aterradas no âmbito dos trabalhos de modelação do terreno efetuados anteriormente à 

realização deste EIA.” 

Elementos em análise pelo proponente.   

13. Solicitar à ARH do Tejo e Oeste uma alteração dos volumes máximos atribuídos à 

captação da instalação avícola. De acordo com o Relatório Síntese, o consumo 

anual de água captada é de 3.697,69 m3 o que representa um consumo bastante 

superior ao volume máximo considerado para a captação (1.230 m3). 

No Anexo VI apresenta-se o pedido solicitado à Administração da Região Hidrográfica (ARH) do 

Tejo e Oeste relativo aos volumes máximos atribuídos à captação da instalação avícola. 

14. Na página 30, é referido que a "a água captada não é utilizada para consumo 

humano, apenas nas instalações sanitárias (lavagens de mãos, autoclismo)". Esta 

afirmação está incorreta, dado que o uso nas instalações sanitárias é considerado 

como uso para consumo humano, deverá ser corrigida. 

Errata 

Onde se lê: A água captada não é utilizada para consumo humano, apenas nas instalações 

sanitárias (lavagens mãos, autoclismo) e abeberamento das aves, deve-se ler: A água captada é 

utilizada para consumo humano, nas instalações sanitárias (lavagens mãos, autoclismo) e 

abeberamento das aves. 

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE AFETADO PELO PROJETO  

Ordenamento do território  

15. O EIA deverá incluir todos os Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) abrangidos 

pelo projeto, apresentar a conformidade e adequabilidade com esse IGT, avaliar 

os impactes causados e apresentar as respetivas medidas minimizadoras. 

Plano de Bacia Hidrográfica do Tejo (PBHT) 

A área em estudo insere-se no Plano de Bacia Hidrográfica do Tejo, aprovado pelo Decreto-

Regulamentar n.º 18/2001, de 7 de Dezembro, retificado pela Declaração de Retificação n.º 21-

E/2001, de 31 de Dezembro.  

Os “planos de gestão de bacia hidrográfica são instrumentos de planeamento sectorial que visam a 

gestão, a proteção e a valorização ambiental, social e económica das águas ao nível da bacia 

hidrográfica.” (APA e ARH do Tejo, 2012a). 

http://dre.pt/pdf1sdip/2001/12/283B00/79398009.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2001/12/301B07/00240024.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2001/12/301B07/00240024.pdf
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Como objetivo, este plano visa, “em particular, identificar os problemas mais relevantes das 

massas de água, prevenindo a ocorrência de futuras situações potencialmente problemáticas, bem 

como definir as linhas estratégicas da gestão dos recursos hídricos através da  elaboração de um 

programa de medidas que garanta a prossecução dos objectivos estabelecidos na Lei da Água.” 

(APA e ARH do Tejo, 2012a). 

Segundo o artigo 24.º da Lei da Água, o Plano de Bacia do Tejo deve fundamentar e orientar a 

proteção e a gestão das  águas e a compatibilização das suas utilizações com as suas 

disponibilidades de forma a (APA e ARH do Tejo, 2012a):  

“a) Garantir a sua utilização sustentável, assegurando a satisfação das necessidades das gerações 

actuais sem  comprometer a possibilidade das gerações futuras satisfazerem as suas próprias 

necessidades;  

b) proporcionar critérios de afectação aos vários tipos de usos pretendidos, tendo em conta o valor 

económico de cada um deles, bem como assegurar a harmonização da gestão das águas com o 

desenvolvimento regional e as políticas sectoriais, os direitos individuais e os interesses locais;  

c) fixar as normas de qualidade ambiental e os critérios relativos ao estado das massas de água.  

Desta forma, o PGRH Tejo assume os objectivos estabelecidos no Artigo 1.º da Lei da Água tendo 

como propósito estabelecer um enquadramento para a protecção das águas superficiais interiores, 

das águas de transição, das águas costeiras e das águas subterrâneas que permita:  

a) Evitar a continuação da degradação, protegendo e melhorando o estado dos ecossistemas 

aquáticos e também dos ecossistemas terrestres e zonas húmidas directamente dependentes 

destes, no que respeita às suas necessidades de água;  

b) promover uma utilização sustentável de água, baseada numa protecção a longo prazo dos 

recursos hídricos disponíveis;  

c) obter uma protecção reforçada e um melhoramento do ambiente aquático, nomeadamente 

através de medidas específicas para a redução gradual e a cessação ou eliminação por fases das 

descargas, das emissões e perdas de substâncias prioritárias;  

d) assegurar a redução gradual da poluição das águas subterrâneas, evitando o seu agravamento;  

e) mitigar os efeitos das inundações e das secas;  

f) assegurar o fornecimento em quantidade suficiente de água de origem superficial e subterrânea 

de boa qualidade, conforme necessário para uma utilização sustentável, equilibrada e equitativa da 

água;  

g) proteger as águas marinhas, incluindo as territoriais;  
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h) assegurar o cumprimento dos objectivos dos acordos internacionais pertinentes, incluindo os 

que se destinam à prevenção e eliminação da poluição no ambiente marinho.” 

A região hidrográfica do Tejo (RH5) é uma região hidrográfica internacional com uma área total de 

aproximadamente 81.310 km2, dos quais 32% são em território nacional, constituindo o objeto do 

presente Plano (APA e ARH do Tejo, 2012a). 

Na RH5 encontram-se delimitadas 425 massas de água (MA) superficiais, distribuídas pelas 

seguintes categorias: 419 MA Rios, 4 MA de Transição, 2 MA Costeira. Relativamente às águas 

subterrâneas, existem na RH5 16 MA, das quais apenas 12 se encontram afectas a esta região  

hidrográfica (APA e ARH do Tejo, 2012a). 

A área em estudo insere-se na massa de água superficial da sub-bacia de Rio Maior e na massa de 

água subterrânea da bacia do Tejo-Sado/Margem Direita. 

Massa de água superficial da sub-bacia de Rio Maior 

A sub-bacia Rio Maior, situada na margem direita do rio Tejo, ostenta uma fragmentação elevada 

em termos da ocupação do território em pequenos mosaicos de diferentes culturas anuais e 

pastagens, evidenciando um predomínio das áreas agrícolas e agro-florestais, sendo uma das sub-

bacias mais afectadas pela ocorrência de cheias, exibindo diversas zonas críticas de inundação 

(APA e ARH do Tejo, 2012b). 

Segundo a mesma fonte (APA e ARH do Tejo, 2012b), o nível de atendimento de abastecimento 

público de água encontra-se acima do objectivo definido no PEAASAR II. No entanto, o mesmo não 

acontece para os sistemas de tratamento de águas residuais, uma vez que o nível de atendimento 

está 24% abaixo do desejável. 

As necessidades de água anuais limitam-se nos 60 hm3, sendo o sector da agricultura que 

apresenta maiores necessidades de água. Porém, verifica-se que as disponibilidades são superiores 

às necessidades (APA e ARH do Tejo, 2012b). 

O plano constata evidências de contaminação dos recursos hídricos superficiais interiores por 

nutrientes, assim com problemas de poluição orgânica, associados, em grande medida, à 

inexistência de sistemas de tratamento apropriados de efluentes pecuários, e aos sectores 

urbanos, industrial e agro-industrial contribuem, igualmente, para os problemas identificados. 

Destaca-se, ainda, a escorrência de solos agrícolas, em particular no que se refere a poluição de 

origem difusa (APA e ARH do Tejo, 2012b). 

Quanto à avaliação do estado, a massa de água da sub-bacia apresenta estado inferior a bom 

(Mediocre), sendo tanto os parâmetros físico-químicos gerais como os biológicos os responsáveis 

por este estado, o que está conforme os aspectos identificados nas pressões (APA e ARH do Tejo, 

2012b). 
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Os objetivos do plano para a sub-bacia de Rio Maior perspectivam-se para o ano de 2027 (APA e 

ARH do Tejo, 2012a).  

Como medidas previstas (APA e ARH do Tejo, 2012c) o plano contempla, entre outras, a: 

Realização de planos de gestão de lamas e efluentes pecuários; Fiscalização de unidades com 

títulos de utilização emitidos; Integração de programas de monitorização desenvolvidos na região 

hidrográfica do Tejo; Reabilitação e requalificação de linhas de água.  

Como medidas propostas, o plano considera (APA e ARH do Tejo, 2012c), entre outras, a: 

avaliação do nível e implementação das Melhores Técnicas Disponíveis (MTD) previstas nas 

Licenças Ambientais; Estudo para identificação de aglomerados onde é viável a adopção de 

soluções eficazes de drenagem e tratamento de águas residuais; Implementação e 

acompanhamento do Regime de Exercício da Actividade Industrial (REAI); Balanço e 

reprogramação do Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água (PNUEA); Implementação e 

acompanhamento do Regime de Exercício da Actividade Pecuária (REAP); Identificação das áreas 

condicionadas à utilização agrícola de lamas de depuração e efluentes pecuários;  Definir limites de 

descarga para as unidades industriais ligadas aos colectores municipais; Aplicação da  

ecomendação IRAR nº 1/2007, gestão de fossas sépticas no âmbito de soluções particulares de 

disposição de águas residuais; Integração dos dados relativos aos níveis de tratamento das águas 

destinadas ao consumo humano; Implementação e acompanhamento da Estratégia Nacional de 

Efluentes Agropecuários e Agro-Industriais (ENEAPAI) no actual enquadramento legal; 

Implementação de um sistema integrado de gestão dos Títulos de Utilização dos Recursos Hídricos 

(TURH);  Estudo complementar para avaliação do impacte das pressões; Garantia de boas 

condições agrícolas e ambientais; Optimização das redes de monitorização de avaliação do estado 

das massas de água e das zonas protegidas; Desenvolvimento de acções de sensibilização e 

formação.  

Massa de água subterrânea - Bacia do Tejo - Sado/Margem Direita 

Esta massa de água encontra-se em bom estado químico (APA e ARH do Tejo, 2012b),  no entanto 

identifica-se uma tendência significativa de subida do parâmetro azoto amoniacal e cádmio e uma 

tendência de descida de sulfato. Refira-se que, apesar do seu bom estado químico, identificaram-se 

substâncias prioritárias e outros poluentes, embora não quantificáveis, associadas a indústrias 

transformadoras, aterros sanitários e a lixeiras encerradas que podem contaminar as águas 

subterrâneas, devido à lixiviação de contaminantes para o meio hídrico, em resultado de roturas, 

acidentes ou outras situações (APA e ARH do Tejo, 2012b). Algumas destas substâncias são 

Benzeno; cádmio, chumbo e mercúrio e outros metais pesados; antraceno, fluoranteno e outros 

PAH; Éter definílico bromado e DEHP; cianetos, fenóis e compostos orgânicos halogenados. 

Quantitativamente verifica-se que existe uma taxa de exploração de água de 33,8%  (APA e ARH 

do Tejo, 2012b), tendo-se ainda constatado que existe tendência de descida dos níveis 

piezométricos. Salienta-se, porém, que as situações identificadas são pontuais e localizadas, não 

podendo ser consideradas representativas da totalidade da massa de água. 



Estudo de Impacte Ambiental do Aviário José Batista Carvalho & Filhos Lda. – Vale das Colmeias –  

Instalação Existente - Relatório de Aditamento

 

 

Inovação e Projetos em Ambiente, Lda.  14 

Dezembro de 2013 

Os objetivos do plano para a Bacia do Tejo - Sado/Margem Direita perspectivam-se para o ano de 

2017 (APA e ARH do Tejo, 2012a).  

Como medidas previstas para a massa de água subterrânea Bacia do Tejo-Sado / Margem Direita 

(APA e ARH do Tejo, 2012c), o plano considera, entre outras, a: Fiscalização de unidades com 

títulos de utilização emitidos; Delimitação e publicação dos perímetros de protecção das captações 

de água superficiais e subterrâneas para abastecimento público; Integração de programas de 

monitorização desenvolvidos na região hidrográfica do Tejo. 

Como medidas propostas o plano estabelece, entre outras, a: Substituição da comunicação prévia 

de início de utilização de águas subterrâneas pela autorização; Estabelecimento de condicionantes 

à construção de novas captações de água subterrânea; Estudo para identificação de aglomerados 

onde é viável a adopção de soluções eficazes de drenagem e tratamento de águas residuais; 

Acompanhamento dos impactes nas massas de água em resultado da implementação do Decreto-

Lei n.º 276/2009, de 2 de Outubro; Implementação e acompanhamento do Regime de Exercício da 

Actividade Industrial (REAI); Regularização excepcional das utilizações dos recursos hídricos do 

Decreto-Lei n.º 226A/2007, de 31 de Maio; Balanço e reprogramação do Programa Nacional para o 

Uso Eficiente da Água (PNUEA);  Implementação e acompanhamento do Regime de Exercício da 

Actividade Pecuária (REAP);  Identificação das áreas condicionadas à utilização agrícola de lamas 

de depuração e efluentes pecuários; Aplicação da  recomendação IRAR nº 1/2007, gestão de 

fossas sépticas no âmbito de soluções particulares de disposição de águas residuais;  Integração 

dos dados relativos aos níveis de tratamento das águas destinadas ao consumo humano;  

Implementação e acompanhamento da Estratégia Nacional de Efluentes Agropecuários e Agro-

Industriais (ENEAPAI) no actual enquadramento legal;  Implementação de um sistema integrado de 

gestão dos Títulos de Utilização dos Recursos Hídricos (TURH); Implementação de planos de 

segurança da água para consumo humano; Garantia de boas condições agrícolas e ambientais;  

Definição de programa plurianual de fiscalização;  Reforço da monitorização da qualidade da água 

para abastecimento público; Desenvolvimento de acções de sensibilização e formação. 

Refira-se, e apóos a análise realizada, e dadas as características da exploração avícola em estudo, 

que tem descarga de efluentes reduzida, estando longe de funcionar em modo permanente, e dos 

quantitativos de consumo de água, não se evidenciam potenciais impactes nos objetivos e medidas 

estabelecidas no plano de bacia do Tejo. Como medidas deverão manter-se o bom funcionamento 

da fossa séptica existente, monitorização da qualidade da água (furo) e a racionalização dos 

consumos de água.  

Bibliografia: 
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Portuguesa do Ambiente (APA) e Administração da Região Hidrográfica do Tejo, I.P. (ARH do Tejo). Lisboa. 

APA e ARH do Tejo (2012b). Plano de Gestão da Bacia Hidrográfica do Tejo. Fichas de Diagnóstico. Agência 
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APA e ARH do Tejo (2012c). Plano de Gestão da Bacia Hidrográfica do Tejo. Fichas de Medidas. Agência 

Portuguesa do Ambiente (APA) e Administração da Região Hidrográfica do Tejo, I.P. (ARH do Tejo). Lisboa. 

Plano Regional de Ordenamento Florestal Ribatejo (PROFR) 

O PROFR foi aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 16/2006, de 19 de outubro, do Diário da 

República n.º 202, Série I, e abrange o município de Rio Maior. 

Os PROF têm como objetivos gerais, estabelecidas pelo nº 3 do Artigo 5º da Lei n.º 33/96, de 17 

de agosto: “avaliar as potencialidades dos espaços florestais, do ponto de vista dos seus usos 

dominantes; definir o elenco de espécies a privilegiar nas ações de expansão e reconversão do 

património florestal; identificar dos modelos gerais de silvicultura e de gestão dos recursos mais 

adequados; e, definir áreas críticas do ponto de vista do risco de incêndio, da sensibilidade à 

erosão e da importância ecológica, social e cultural, bem como das normas específicas de 

silvicultura e de utilização sustentada dos recursos a aplicar a estes espaços.” 

Considerando o artigo 1º do referido regulamento, o plano é “(…) um instrumento de gestão de 

politica setorial, que incide sobre espaços florestais e visa enquadrar e estabelecer normas 

especificas de uso, ocupação, utilização e ordenamento florestal, por forma a promover e garantir a 

produção de bens e serviços e o desenvolvimento sustentado destes espaços”, “o plano tem uma 

abordagem multifuncional, isto é, integra as funções de produção, proteção, conservação de 

habitats, fauna e flora, silvo pastorícia, caça e pesca em águas interiores, recreio e enquadramento 

paisagístico.” 

Parte integrante do Plano em vigor, “o mapa síntese identifica as sub-regiões homogéneas, as 

zonas críticas do ponto de vista da defesa da floresta contra incêndios, as zonas sensíveis para a 

conservação da natureza, a floresta modelo, os municípios, os terrenos submetidos a regime 

florestal, os corredores ecológicos, as zonas sensíveis para a proteção do solo e da água e a Rede 

Primária de Faixas de Gestão de Combustível.”  

Segundo o Mapa Síntese do PROF do Ribatejo a área em estudo insere-se em classe de Zonas 

críticas do ponto de vista da defesa da floresta contra incêndios e na sub-região homogénea da 

Floresta do Oeste, tal como apresentado na figura seguinte. 

 

 

http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=1&iddr=2006.202&iddip=20063327
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=1&iddr=1996.190A&iddip=19962135
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Área de projeto  

 

Figura  4 – Extrato da Carta Síntese do PROF Ribatejo (sem escala) 

(Fonte: ICNF, 2006) 

 

Para a sub-região homogénea Floresta do Oeste, o artigo 18º, considera os seguintes objetivos 

específicos: 

“1—Na sub-região homogénea Floresta do Oeste pretende-se fomentar a multifuncionalidade dos 

espaços florestais privilegiando as funções de produção, proteção e silvo pastorícia, caça e pesca.  

2—A fim de prosseguir as funções referidas no número anterior, são estabelecidos os seguintes 

objetivos específicos: 

a) Reabilitar o potencial produtivo silvícola através da reconversão/beneficiação de povoamentos 

com produtividades abaixo do potencial ou mal adaptados às condições ecológicas da estação; 
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b) Diversificar as produções obtidas a partir dos espaços florestais; 

c) Promover o aproveitamento de biomassa para energia a partir dos resíduos de exploração e 

resultantes da manutenção das faixas de gestão de combustível; 

d) Diversificar o mosaico florestal, diminuindo a continuidade das manchas; 

e) Melhorar o estado de conservação das linhas de água; 

f) Diminuir a erosão dos solos através da manutenção de um coberto vegetal adequado e da 

adoção de práticas de condução adequadas; 

g) Aumentar o contributo da atividade cinegética para o rendimento global das explorações 

agroflorestais: 

i) Melhorar a gestão da atividade cinegética e a sua compatibilização com outras funções dos 

espaços florestais; 

ii) Manter as populações das espécies cinegéticas em níveis adequados a uma exploração 

sustentada; 

h) Promover a atividade silvo pastoril enquanto atividade importante para a diversificação funcional 

da sub-região e para gestão de combustíveis.” 

Segundo informação no presente plano (ICNF, 2006) a sub-região Floresta do Oeste possui uma 

elevada potencialidade produtiva para o eucalipto e para as restantes espécies das fileiras com 

interesse nacional. A continuidade e extensão das manchas de eucalipto poderá traduzir-se no 

futuro, devido às alterações climáticas e ao eventual desinteresse dos proprietários florestais por 

esta espécie, num aumento considerável do risco de incêndio, sendo que a diversificação da 

composição do mosaico florestal e a devida compartimentação dos espaços florestais é 

fundamental. 

Esta sub-região possui zonas com risco de erosão elevado, (ICNF, 2006) nomeadamente nas 

vertentes de linhas de água, situação que pode ser agravada por más práticas de gestão dos 

povoamentos florestais. As linhas de água apresentam um estado de conservação globalmente 

mau, sendo importante a recuperação da vegetação ripícola. 

Relativamente aos pontos fortes mais relevantes estes contemplam (ICNF, 2006): elevada aptidão 

para as espécies das fileiras de interesse nacional; aptidão cinegética média a elevada para 

algumas espécies de caça menor. Quanto aos pontos fracos mais relevantes, o plano refere: 

continuidade e dimensão das manchas de eucalipto; risco de erosão médio nas vertentes das linhas 

de água; linhas de água degradadas; Dispersão da propriedade florestal; baixa diversidade das 

produções associadas aos espaços florestais. 
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Como medidas e ações mais relevantes, o plano (ICNF, 2006) estabelece: 

1. “ Apoiar as ações de reconversão /beneficiação de povoamentos com produtividades abaixo 

do potencial utilizando técnicas adequadas. 

2. Apoiar a diversificação das produções associadas aos espaços florestais (produção de 

cogumelos, biomassa para energia, frutos, etc.). 

3. Privilegiar as ações de (re) arborização que incluam o aproveitamento da regeneração 

natural de espécies autóctones e/ou a utilização de outras espécies adequadas, tendo em 

vista a diversificação da composição das manchas florestais e das suas produções 

associadas aos espaços florestais; 

4. Promover as ações de proteção do solo e do regime hídrico, como: Apoiar as ações de 

recuperação de solos degradados; Apoiar ações de correção torrencial e as ações de 

recuperação da vegetação ripícola nos troços mais degradados; Promover as práticas 

culturais adequadas à proteção do solo; 

5. Monitorizar as zonas sensíveis para a proteção do solo e do regime hídrico; 

6. Promover a melhoria da gestão cinegética efetuada nas zonas de caça, como: Apoio a 

ações de beneficiação do habitat para espécies cinegéticas; Reforço da monitorização 

regular das populações das espécies cinegéticas; Reforço do controlo genético e sanitário 

das espécies cinegéticas utilizadas em repovoamentos e largadas.  

Quanto às zonas crítica o diploma em vigor define-as como “manchas onde se reconhece ser 

prioritária a aplicação de medidas mais rigorosas de defesa da floresta contra os incêndios face ao 

risco de incêndio que apresentam e em função do seu valor económico, social e ecológico.” No 

âmbito da defesa da floresta contra incêndios, o artigo 41º, do presente plano estabelece que “(…) 

no âmbito da defesa da floresta contra os incêndios, o planeamento e a aplicação das medidas nas 

zonas críticas integram os conteúdos dos artigos 42º e 43º (…)”, sendo que o artigo 42º e 43º são 

relativos à gestão de combustíveis e à redes regionais de defesa da floresta, respetivamente.  

Considerando a análise anterior, a atividade exercida na exploração avícola não engloba riscos 

quanto à sua vulnerabilidade na inserção em zona crítica, sendo que a mesma não manuseia 

resíduos considerados perigosos. Refira-se, ainda, que a exploração avícola ocupa uma área de 

implantação reduzida no âmbito da área territorial da classe de floresta do oeste, estando patente 

na sua envolvente direta, e mesmo dentro na propriedade da instalação, a produção de eucaliptos. 

Assim, não se prevê potencial impacte do aviário José Batista Carvalho & Filhos Lda., no PROF 

Ribatejo. 

Bibliografia: 

ICNF (2006). Plano Regional de Ordenamento Florestal do Ribatejo. Instituto da Conservação da Natureza e 

Floresas (ICNF). Lisboa. 
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16. Enquadrar o projeto com a nova legislação do Regime Jurídico da Reserva 

Ecológica Nacional (RJREN) - Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 novembro (ponto 3 

do art. 20) e Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro.  

De acordo com a Carta da Reserva Ecológica Nacional (REN) do concelho de Rio Maior (Resolução 

do Conselho de Ministros nº 31/2008, de 19 de Fevereiro) a exploração avícola em estudo não se 

encontra como parte integrante de alguma condicionante, servidão ou restrição de utilidade 

pública. Porém, parte do limite da propriedade insere-se em classe de REN – áreas em risco de 

erosão - sendo que esta não se encontra ocupada por nenhuma infraestrutura. 

De acordo como Decreto-lei nº 239/2012, de 2 de Novembro, que altera o Decreto-lei n.º 

166/2008, de 22 de Agosto, e que estabelece o novo regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional 

(REN), a REN “é uma restrição de utilidade pública, à qual se aplica um regime territorial especial 

que estabelece um conjunto de condicionamentos à ocupação, uso e transformação do solo, 

identificando os usos e as ações compatíveis com os objetivos desse regime nos vários tipos de 

áreas.” 

O Capitulo III, relativo ao regime das áreas integradas em REN, artigo 20º, ponto 1, refere que nas 

áreas incluídas na REN não são permitidos ou usos e as ações de iniciativa pública ou privada que 

se traduzam em: a) “Operações de loteamento; b) Obras de urbanização, construção e ampliação; 

c) Vias de comunicação; d) Escavações e aterros; e) Destruição do revestimento vegetal, não 

incluindo as ações necessárias ao normal e regular desenvolvimento das operações culturais de 

aproveitamento agrícola do solo e das operações correntes de condução e exploração dos espaços 

florestais.”  

O ponto 2, do mesmo artigo, refere que se “consideram compatíveis com os objetivos mencionados 

no número anterior os usos e ações que, cumulativamente:  

a) Não coloquem em causa as funções das respetivas áreas, nos termos do anexo I; e  

b) Constem do anexo II do presente decreto-lei, que dele faz parte integrante, nos termos dos 

artigos seguintes, como: i. Isentos de qualquer tipo de procedimento; ou ii. Sujeitos à realização 

de uma mera comunicação prévia; ou iii. Sujeitos à obtenção de autorização.”  

O ponto 3, do artigo 20º, estabelece os usos e ações compatíveis com os objetivos mencionados no 

número que cumulativamente: 

“a) Não coloquem em causa as funções das respetivas áreas, nos termos do anexo I; e 

b) Constem do anexo II do presente decreto-lei, que dele faz parte integrante, nos termos 

dos artigos seguintes, como: 

i) Isentos de qualquer tipo de procedimento; ou 

ii) Sujeitos à realização de uma mera comunicação prévia.” 
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Quanto ao uso compatível refira-se que a parte do limite da propriedade que se insere em classe 

de REN – áreas em risco de erosão - não se encontra ocupada por nenhuma infraestrutura, sendo 

o seu uso meramente florestal (eucaliptal), sem qualquer tipo de intervenção. Assim, o uso patente 

nesta área de projeto não coloca em causa as funções da respetivas área, nos termos do anexo I - 

Definições e critérios de delimitação de cada uma das áreas referidas no artigo 4.º e funções 

respetivamente desempenhadas- nomeadamente para a classe d) Áreas de elevado risco de erosão 

hídrica do solo (Seção III- Áreas de prevenção de riscos naturais). 

Refira-se, pois, que nesta área (de elevado risco de erosão) os usos e ações atuais e previstos não 

colocam em causa, cumulativamente, as funções de “conservação do recurso solo; manutenção do 

equilíbrio dos processos morfogenéticos e pedogenéticos; regulação do ciclo hidrológico através da 

promoção da infiltração em detrimento do escoamento superficial; e, redução da perda de solo, 

diminuindo a colmatação a jusante e o assoreamento das massas de água.”  

Considerando, ainda, a Portaria nº 419/2012, de 20 de Dezembro, que procede à definição das 

condições e requisitos a que ficam sujeitos os usos e ações referidos nos n.ºs 2 e 3 do artigo 20.º 

do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, na redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei 

n.º 239/2012, de 2 de novembro, o mesmo não se palica no projeto em estudo pois tal não 

contempla usos e ações na classe de REN.  

Recursos Hídricos Subterrâneos   

17. Corrigir as referências à Unidade Hidrogeologia (páginas 49 e 50, incluindo a 

figura 4.3-7, do Relatório Síntese), uma vez que a Unidade Hidrogeologia 

caraterizada (Orla Ocidental) não corresponde à Unidade Hidrogeologia onde se 

insere a área de estudo (Bacia Tejo/Sado). 

Apresenta-se, em seguida, a correção à referência à Unidade Hidrogeologia (páginas 49 e 50, 

incluindo a figura 4.3-7, do Relatório Síntese).  

Na figura seguinte apresenta-se o enquadramento da área em estudo na unidade hidrogeológica 

Bacia do Tejo - Sado e Sistema Aquífero T1 – Bacia do Tejo - Sado/Margem Direita. 
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Figura 4.3-6 – Localização da área em estudo no contexto hidrogeológico regional 

(Fonte: SNIRH, 2011) 

No quadro seguinte apresenta-se a caracterização da massa de água da Bacia do Tejo-

Sado/Margem Direita, que se insere na região hidrográfica RH5 – Tejo e na bacia hidrográfica do 

Tejo, e detém uma área total de 1.629,03 km2 (APA e ARH-Tejo, 2012). 

A massa de água Bacia do Tejo-Sado/Margem Direita pertence ao Miocénico e engloba os calcários 

de Almoster - calcários mais ou menos compactos, calcários margosos e margas, com espessura 

muito variável - e Arenitos de Ota: arenitos de origem continental, argilas e, por vezes, pequenas 

lentículas de calhaus, com espessura entre 200 e 500 m. 

Quadro 4.3-1 - Caracterização da massa de água Bacia do Tejo-Sado/Margem Direita 

Tipo de aquífero  Poroso 

 

Formação aquífera 

dominante 
Arenitos de Ota (Miocénico) e Calcários de Almoster (Miocénico) 

 

Produtividade (l/s) 

Formações Aquíferas Mediana Mínimo Máximo Classe 

Arenitos de Ota 6 0,1 20,8 Média a alta 

Calcários de Almoster  11,1 0,08 75 Alta  
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Transmissividade 

(m2/dia) 

Formações Aquíferas Mediana Mínimo Máximo 

Arenitos de Ota - 0,1 1.200 

Calcários de Almoster  - 1 4.100 

 

Fácies Hidroquímica 

Fáceis Período de análise 

Bicarbonatada calcossódica e/ou 

calcomagnesiana; cloretada mista 
2000 - 2009 

 

Recarga (hm3/ano) 172,80 (18% precipitação) 

 

 

Zonas protegidas 

Zona designada para produção de água para 

consumo humano 
Zona vulnerável 

Sim Sim (Tejo) 

 

Monitorização 

Estado quantitativo 

Estado químico Zonas Protegidas 

Vigilância Operacional Consumo humano Zona vulnerável 

8 11 0 1 3 

(Fonte: APA e ARH-Tejo, 2012) 

No modelo de funcionamento hidrogeológico da massa de água Bacia do Tejo-Sado/Margem Direita 

(APA e ARH-Tejo, 2012) individualizam-se duas unidades aquíferas: (1) Calcários de Almoster, 

definindo um aquífero carbonatado, (2) Arenitos da Ota, desenvolvido em rochas detríticas. O fluxo 

regional efetua-se, de um modo geral, de NW para SE. Localmente as direções de fluxo podem ser 

distintas das regionais acima citadas. A massa de água descarrega para as aluviões do Tejo, por 

drenância ascendente e pode haver ainda contribuição, embora pouco importante, proveniente do 

Maciço Calcário Estremenho e de Ota e Alenquer.  

(Fonte: APA e ARH do Tejo (2012). Plano de Gestão da Bacia Hidrográfica do Tejo. Fichas de Diagnóstico. 

Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e Administração da Região Hidrográfica do Tejo, I.P. (ARH do Tejo). 

Lisboa.) 

18. Incluir no inventário e na cartografia das captações de água subterrânea privadas 

licenciadas, a captação que abastece o aviário. 

Apresenta-se em seguida a figura 5 relativa às captações de água subterrânea privadas 

licenciadas, incluindo a captação que abastece o aviário. 



 Localização das ca ptações de água subterrânea pr ivadas 
licenciadas, incluindo a captação que abastece o aviário

(Fonte: ARH do Te jo, I.P.)
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19. Efetuar um trabalho de campo no sentido de apurar a possível existência de 

outras captações, nomeadamente poços, importantes para uma melhor 

caracterização hidrogeológica. Este levantamento deverá ser incluído no 

inventário das captações existentes (figura 4.3-25). 

Apresenta-se, em seguida, a figura 6 com a representação da localização de poços existentes na 

área de projeto, com base em levantamento da Carta Militar nº 340, bem como o inventário das 

captações subterrâneas (privada e públicas).  

Refira-se que o poço mais próximo da instalação avícola localiza-se a mais de 200 metros e a 

captação privada mais próxima a mais de 235 metros. 

20. Apresentar uma análise crítica dos dados relativos às características das 

captações identificadas (página 78/79) na envolvente da área de estudo, por 

forma a complementar a caracterização hidrogeológica, nomeadamente no que 

respeita à identificação dos níveis captados, à piezometria local e sentido de 

escoamento subterrâneo, destacado nos pontos seguintes. 

Apresenta-se, em seguida, as características das captações identificadas na envolvente da área de 

estudo, nomeadamente na figura 7 e quadro 2.  

Refira-se que, segundo dados disponibilizados pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), I.P. 

Administração da Região Hidrográfica (ARH) do Tejo, na área em estudo existem captações 

públicas e privadas. Porém, na área mais direta (raio de 2 km) apenas existem captações privadas.  
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Figura 6 - Localização dos poços e captações subterrâneas (públicas e provadas) na área de projeto 

(escala 1:10 000)  
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Figura 7 – Localização das captações subterrâneas na área de projeto privada (escala 1:10 000) 

(Fonte: APA- ARH Tejo, 2011) 
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Apresenta-se de seguida um quadro com os dados sintetizados das captações de água subterrânea 

mais próximas da área da exploração avícola, sendo esta única informação disponível sobre as 

mesmas.  

Quadro 2 - Características das captações subterrâneas  

Características 
Captação 

1 2 3 4 5 

Distância ao aviário (m) 236 352 750 765 
Dentro da 

instalação 

Número de inventário 11 8 15 18  

Tipo de captação -  Furo Furo Furo 

Licença de exploração - - -  
2011.001439.0

00.T.A.CA.SUB 

Coordenadas 
M (m) 138269 138511 137857 137896 139209 

P (m) 266638 266526 267576 267616 267163 

Cota (m) 49 71 61 75 82 

Carta Militar 340 340 340 340 340 

Local de captação Pinhais Vale Rabão 
Rua Santo 

António 
Vale Leitão 

Vale das 

Colmeias 

Freguesia Fráguas Fráguas Fráguas Fráguas Fráguas 

Concelho Rio Maior Rio Maior Rio Maior Rio Maior Rio Maior 

Profundidade da captação (m) - - 120 163 70 

Diâmetro perfuração (mm) - - 250 250 - 

Profundidade do revestimento 

(m) 
- - 0-20;20-120 0-163 - 

Diâmetro do revestimento (mm) - - 140 140 180 

Profundidade dos raios (m) - - 
70-73; 88-

90; 100-105 

103-109; 127-

145; 151-157 
- 

NHE (m) - - 70 10 - 

NHD (m) - - 90 115 - 

Caudal de ensaio (l/s) - - 0,83 11 1,5 

Data medição do nível - - 16-10-2003 16-11-2007 - 

Volume de exploração (m3/mês) - - 218 300 100 

Finalidade - - Rega - 
Exploração 

avícola 

(Fonte: APA- ARH Tejo, 2011) 

Quanto à profundidade das captações subterrâneas (3, 4 e 5), na área de projeto, esta 

compreende-se entre os 70 e os 163 metros. 

Refira-se ainda o Nível Hidrodinâmico (NHD) e o Nível Hidroestático (NHE), em que primeiro 

consiste no nível piezométrico (em metros) quando uma captação está em funcionamento, 

enquanto que o segundo se refere ao mesmo nível quando não se encontra nenhuma captação 
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ativa. No que diz respeito ao nível hidroestático e nível hidrodinâmico este está entre os 70-10 

metros e 10-150 metros, respetivamente na captação 3 e 4.  

21. Realizar colheita e análise de amostras de água, na captação existente na 

instalação avícola por laboratório acreditado para os seguintes parâmetros em 

referência: pH, condutividade, nitratos, nitritos, azoto amoniacal, azoto total, 

fósforo total, ferro, manganês, sulfatos, cloretos, oxidabilidade ao KMnO4 ou 

Carbono Orgânico Total, oxigénio dissolvido, coliformes fecais e totais. A 

avaliação dos resultados deverá ter como referência o anexo I, do Decreto-Lei nº 

236/98, de 1 de agosto, que regula a classificação das águas quanto à sua 

aptidão para a produção de água para consumo humano, previamente à 

realização de qualquer tipo de tratamento da mesma (colheita a realizar na boca 

do furo). Considera-se que face à distância da Estação 340/30, da Rede de 

Monitorização do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH), 

que dista cerca de 4,5 Km, para SE, das instalações avícolas, os dados utilizados 

não são representativos da qualidade da água subterrânea focal. Salienta-se que, 

o boletim com os resultados analíticos apresentados para o furo licenciado não 

poderá ser considerado representativo da qualidade da água subterrânea, uma 

vez que a recolha foi efetuada no pavilhão e não na origem (boca do furo). 

No Anexo VII apresentam-se as análises de amostras de água na captação existente na 

instalação avícola por laboratório acreditado. 

22. Efetuar uma medição da profundidade do nível da água na captação existente na 

propriedade para complemento da caracterização piezométrica. 

Refira-se que a profundidade do nível da água na captação existente na propriedade, tal como 

evidenciado na licença de utilização de recursos hídricos, é de 70 metros.  

23. Reformular a caracterização da vulnerabilidade, relativamente ao método EPPNA, 

apenas é apresentado o quadro com as várias classes consideradas na 

classificação da vulnerabilidade á poluição (página 58), sem que seja enquadrada 

a área em estudo na correspondente classe. Quanto ao método DRASTIC apenas é 

apresentada uma classificação regional do sistema aquífero Bacia Tejo-Sado I 

Margem Direita (página 59), que se considera importante, mas sem significado a 

nível local considerando a heterogeneidade das formações geológicas e variações 

das condições hidrogeológicas que existem no sistema aquífero em presença. 

Apresenta-se em seguida a reformulação da caracterização da vulnerabilidade da área em estudo.  

Apesar do bom estado químico da massa de água Bacia do Tejo-Sado/Margem Direita, 

identificaram-se substâncias prioritárias e outros poluentes, embora não quantificáveis, associadas 

a indústrias transformadoras, aterros sanitários e a lixeiras encerradas que podem contaminar as 

águas subterrâneas, devido à lixiviação de contaminantes para o meio hídrico, em resultado de 
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roturas, acidentes ou outras situações. Algumas destas substâncias são Benzeno; cádmio, chumbo 

e mercúrio e outros metais pesados; antraceno, fluoranteno e outros PAH; Éter definílico bromado 

e DEHP; cianetos, fenóis e compostos orgânicos halogenados. 

Do ponto de vista quantitativo verifica-se que a exploração de água atual é inferior à recarga 

calculada para esta massa de água (taxa de exploração de 33,8%), tendo-se ainda constatado que 

existe tendência de descida dos níveis piezométricos. Contudo, considera-se que a extensão das 

séries e a irregularidade dos períodos de medição dos níveis não permite com segurança confirmar 

uma tendência de descida. Salienta-se também que as situações identificadas são pontuais e 

localizadas, não podendo ser consideradas representativas da totalidade da massa de água. 

Acresce ainda o facto de existirem algumas lacunas de informação associadas às características 

dos piezómetros. 

Nas figuras seguintes estão representadas as pressões quantitativas e qualitativas presentes na 

massa de água Bacia do Tejo-Sado/Margem Direita.  

 

Figura  8 – Pressões quantitativas  

(Fonte: APA, 2012) 

 

Figura  9 – Pressões qualitativas  

(Fonte: APA, 2012) 
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24. Identificar o sentido preferencial do escoamento subterrâneo, na área em estudo. 

Na massa de água Bacia do Tejo-Sado/Margem Direita individualizam-se duas unidades aquíferas: 

(1) Calcários de Almoster, definindo um aquífero carbonatado, (2) Arenitos da Ota, desenvolvido 

em rochas detríticas.  

O fluxo do escoamento subterrâneo regional efetua-se, de um modo geral, de NW para SE. 

Localmente as direções de fluxo podem ser distintas das regionais referidas.  

A massa de água Bacia do Tejo-Sado/Margem Direita descarrega para as aluviões do Tejo, por 

drenância ascendente e pode haver ainda contribuição, embora pouco importante, proveniente do 

Maciço Calcário Estremenho e de Ota e Alenquer. 

(Fonte: APA e ARH do Tejo (2012). Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo (RH5). Fichas de 

diagnóstico. Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e Administração da Região Hidrográfica do Tejo, I.P. (ARH 

do Tejo). Lisboa) 

Recursos Hídricos Superficiais 

25.  Caracterizar o escoamento das linhas de água na área de intervenção e 

envolvente do projeto. 

Refira-se que as linhas de água são de carácter sazonal, com um escoamento essencialmente 

pluvial. 

26. Apresentar a avaliação do estado das massas de água superficiais (estado 

ecológico e estado químico), informação que está disponível no Plano de Gestão 

Hidrográfica do Tejo. A informação sobre o estado das massas de água está 

também em http://intersig-web.inag.pt/intersig/. Esta informação deve ser 

apresentada no EIA.  

Segundo informação disponível no Plano de gestão da Região Hidrográfica do Tejo 

(http://planotejo.apambiente.pt/liferay/web/guest/mapa-interactivo), o estado ecológico da massa 

de água superficial da área em estudo é Medíocre e o estado químico é Bom, tal como apresentado 

nas figuras seguintes.  

 

http://intersig-web.inag.pt/intersig/
http://planotejo.apambiente.pt/liferay/web/guest/mapa-interactivo
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Figura  10 - Estado das massas de água superficiais (estado ecológico) 

(Fonte: http://planotejo.apambiente.pt/liferay/web/guest/mapa-interactivo)

Local de projeto 

http://planotejo.apambiente.pt/liferay/web/guest/mapa-interactivo
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Figura 11 - Estado das massas de água superficiais (estado químico) 

(Fonte: http://planotejo.apambiente.pt/liferay/web/guest/mapa-interactivo) 

Local de projeto 

http://planotejo.apambiente.pt/liferay/web/guest/mapa-interactivo
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Ambiente Sonoro 

27.  Efetuar novos ensaios acústicos, os quais deverão ser realizados por entidade 

com métodos acreditados no âmbito do sistema português da qualidade, tendo 

em consideração que: 

- as medições foram efetuadas nos dias 2 e 3 de fevereiro de 2011, 

desconhecendo-se se a entidade que os realizou tem os métodos de ensaios para 

a verificação dos critérios de incomodidade sonora e exposição ao ruído ambiente 

exterior acreditados no âmbito do sistema de qualidade português; 

- a calibração do analisador de ruído referida no EIA (efetuada pelo Instituto de 

Qualidade em 2007), não é devidamente válida para o ano a que se reportam os 

ensaios acústicos. 

- os resultados constantes do EIA apresentam uma grande estacionaridade de 

sinal ao longo do dia (períodos diurno, intermédio e noturno), o que se estranha, 

uma vez que se trata de uma área com tráfego relativamente reduzido e no 

período diurno ocorrem ações com recurso a máquinas agrícolas, o que induziria 

certamente diferenças entre os ruídos característicos dos períodos diurno e 

noturno. 

Foi efetuado relatório de ensaio (medição de níveis de pressão sonora (refª OF 055_2013 

INCORAMB Rlt01Vrs01), que se apresenta no Anexo VIII, por entidade acreditada pelo Instituto 

Português de Acreditação (nº L0559). 

Relativamente à caracterização acústica da situação de referência esta foi efetuada através de 

ensaios acústicos no local mais exposto, uma habitação a cerca de 200 metros da exploração 

avícola. De acordo com os resultados constantes no relatório acústico verifica-se que junto à 

habitação o indicador de ruído ambiente no período diurno foi de 38.9 dB(A), no período entardecer 

foi de 36.5 dB(A) e no período noturno de 36.5 dB(A).  

O ambiente sonoro na generalidade é influenciado pela circulação rodoviária existente e laboração 

da exploração avícola, porém no ponto avaliado cumprem-se os requisitos legais aplicáveis ao 

ruído, impostos pelo RGR – Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo decreto-lei nº 09/2007.  

AVALIAÇÃO DOS POTENCIAIS IMPACTES DO PROJETO  

Ordenamento do Território 

28. Demonstrar a compatibilização do projeto com a regulamentação prevista no PDM 

de Rio Maior para a categoria de espaços florestais - Floresta de Produção e para 

a UOPG onde se insere o projeto - Área Abrangida Pelo Projeto de 

Emparcelamento do Ribatejo e Oeste - Freguesias de Fráguas e Outeiro da 

Cortiçada. 
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Relativamente ao facto de a área do projeto se inserir na UOPG Área Abrangida Pelo Projeto de 

Emparcelamento do Ribatejo e Oeste - Freguesias de Fráguas e Outeiro da Cortiçada 

regulamentada pela alínea f) do n.º2, e pelos n.ºs 3, 4, 4.s e 4.2 do art.º 4.0 e do Regulamento do 

PDM de Rio Maior, o proponente esclarece que “na junta de freguesia de Fráguas não têm nenhum 

documento do projeto de emparcelamento nem mesmo qualquer tipo de informação sobre a 

existência do mesmo.” 

Acresce ainda que, e segundo documento da Câmara Municipal de Rio Maior (Anexo II), o aviário 

em estudo se encontra dividido pelo perímetro urbano de Fráguas. A parte da parcela que se situa 

dentro do perímetro urbano, localiza-se numa unidade operativa designada por “Área de Reserva 

de Expansão”, as ações de edificação poderão ter lugar se cumprirem em termos de edificabilidade, 

uso e índices urbanísticos, estabelecidos nos artigos 25º, 28º, 30º e 31º do regulamento do PDM. 

A parcela que se situa fora do perímetro urbano e onde estão implantados os três pavilhões 

(exploração avícola), localiza-se em categoria de espaço designada por “Áreas de Floresta de 

Produção”, ao qual se aplicam os condicionamentos dispostos no artigo 50º do presente 

regulamento. 

Recursos hídricos  

29. A avaliação dos impactes deve ser revista tendo em conta os elementos 

solicitados para a descrição do projeto, caraterização da situação de referência, e 

ainda as seguintes questões: 

- Os dados relativos às caraterísticas das captações identificadas na envolvente 

da área de estudo deverão implicar uma análise à possível afetação das captações 

existentes na proximidade e envolvente do projeto, tendo em atenção não só aos 

aspetos quantitativos, como os aspetos qualitativos, em função do 

distanciamento das captações à área em estudo, com identificação das captações 

mais próximas e respetivas finalidades do uso da água captada, da piezometria 

local e sentido de escoamento subterrâneo. 

- Avaliar os potenciais impactes (qualitativos e quantitativos) do projeto sobre as 

linhas de águas afetadas/intervencionadas na área do projeto. 

- Face a sensibilidade da área onde será efetuada a valorização agrícola (figura 

5.4.1 na página 214) deverão ser avaliados os potenciais impactes (qualitativos e 

quantitativos), nos recursos hídricos subterrâneos e superficiais. 

Na envolvente da instalação a mais de 200 metros apenas existem (com base nos dados obtidos) 

poços nomeadamente cerca de sete, sendo que a sua informação quanto ao uso e qualidade é 

escassa.  

Em toda a área envolvente a atividade agrícola-florestal detém grande importância, o que poderá 

ser um fator de alteração da qualidade da água superficial e potencialmente subterrânea.  
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Refira-se que na instalação os potenciais elementos poluentes decorrem da fossa absorvente sendo 

que o estrume é encaminhado para zona distante da envolvente direta. 

Assim, os impactes potenciais nas captações e poços, por serem incertos, devem ser enquadrados 

na perspetiva de risco sendo que face à distância, presença de outras fontes e a dimensão da fossa 

e sua utiliza, se considera reduzido.  

As linhas de água no local são de carácter temporário (com uma bacia drenante reduzida) não 

havendo evidências no terreno de que os reajustamentos induzam problemas. Assim, há o impacte 

físico do desvio de drenagem natural com a capacidade natural do terreno de se reajustar pelo que 

os impactes são reduzidos.  

No que diz respeito à alteração da qualidade da água superficial os dados existentes não revelam 

fontes poluentes significativas pelo que se prevê um impacte sem significado.   

Quanto à valorização agrícola importa salientar que é um processo naturalizado de introdução de 

nutrientes pelo que poderá contribuir para a sua melhoria. Naturalmente esse espalhamento 

efetuado durante períodos de verão onde há ausência de precipitação não provocam arrastamento 

desses nutriente e outras componentes bacteriológica do estrume (a radiação solar assegura a sua 

desinfeção) os aspetos positivos atenuam seguramente eventuais riscos.  

No entanto, em períodos com pluviosidade e a presença de perímetros de proteção, em parte da 

área e na sua proximidade, poderá potenciar o impacte na qualidade da água superficial e de forma 

indireta nos recursos subterrâneos.  

Não sendo possível atualmente definir, desde já, qual a medida e localização alternativa a 

considerar coloca-se como opção a ter em consideração em processo de AIA.   

Ambiente Sonoro 

30.  A avaliação dos impactes deve ser revista tendo em conta os elementos 

solicitados para a caraterização da situação de referência. 

Relativamente à avaliação de impactes na componente acústica do ambiente associada à 

exploração avícola, e tendo por base a verificação dos critérios legalmente definidos (exposição 

máxima ao ruído ambiente e incomodidade sonora), verifica-se que, em termos de exposição de 

ruído ambiente, os valores limite do ponto de vista acústico (valores limite correspondentes a 

zonas mistas) são cumpridos. Relativamente ao critério de incomodidade os valores limite são 

igualmente respeitados.  

Segundo o responsável das instalações o tráfego de veículos pesados afetos à instalação será de 

aproximadamente de 100 camiões por ano, não sendo portanto, relevante do ponto de vista dos 

impactes neste fator ambiental. 

Assim, os resultados não alteram significativamente os impactes e a sua avaliação. 
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No Anexo VIII apresenta-se relatório de ensaio acústico efetuado no âmbito do fator ambiental 

Ambiente sonoro.  

DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS DE MITIGAÇÃO  

31.  Rever as medidas de minimização face às alterações efetuadas (Descrição do 

Projeto, Caracterização da Situação de Referência e Avaliação de Impactes), 

propondo medidas concretas e exequíveis para o projeto, face aos impactes 

identificados. 

Recursos hídricos 

São propostas as seguintes medidas: 

1. Correta gestão desta utilização, espalhamento de estrume no local de Valadas, concelho do 

Cartaxo, durante períodos sem pluviosidade; 

2. Análise da compatibilidade e estudo da viabilidade de alternativas de localização do 

espalhamento de estrume; 

3. Equacionar o estudo de um sistema de drenagem das águas pluviais na exploração.  

32.  O estudo deve prever as medidas de minimização a aplicar para a eventual 

desativação do projeto, tendo também em conta a classe/categoria de espaço 

ocupada (Espaço de Floresta de produção). 

O eventual plano de desativação será definido de forma genérica, sendo constituído pelos principais 

passos da desativação das instalações avícolas. O proponente, aquando da desativação das 

instalações elabora um plano específico, atendendo às instalações existentes nessa altura e ao uso 

previsto para aquele local. 

Posto isto, enquadram-se na atividade de desativação, as seguintes medidas: 

1. Evitar a ocorrência de situações em que o solo permaneça a descoberto durante largos 

períodos de tempo, de modo a evitar a sua erosão; 

2. Humedecimento das superfícies dos terrenos que ficarem a descoberto e não compactados, 

durante as ações de demolição, a fim de minimizar a dispersão de poeiras por ação do 

vento e da operação das máquinas e veículos afetos à obra. A re-suspensão de poeiras, 

sobretudo em zonas não pavimentadas da obra deve ser minimizada, igualmente pela 

aspersão periódica de água. Esta medida reveste-se de primordial importância nas 

imediações da zona habitacional bem como de áreas agrícolas existentes na área; 

3. Nas instalações auxiliares, em que exista risco de ocorrência de derrames acidentais e de 

contaminação dos solos, deverão ser tomadas medidas preventivas, como sejam 

impermeabilizações, revisões periódicas à maquinaria de transporte e correta gestão de 

resíduos, incluindo os refugos; 
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4. Depositar os produtos de limpeza sobrantes em áreas apropriadas para o efeito; 

5. Deverá ser efetuado um plano específico para o desmantelamento que assegure que as 

atividades necessárias sejam executadas com o mínimo prejuízo para os valores 

ambientais em geral e versando especialmente sobre as medidas de gestão de resíduos 

adequadas; 

6. Estudar a possibilidade de valorização dos resíduos provenientes do 

desmantelamento/demolição das infraestruturas. As empresas responsáveis pelo 

desmantelamento/demolição deverão fazê-lo de forma organizada, com a separação dos 

resíduos no local ou em instalações especializados, efetuando a ligação a entidades 

licenciadoras;  

7. Garantir o destino adequado dos eventuais resíduos de construção resultantes das 

operações inerentes a esta fase; 

8. Racionalizar a circulação de veículos e de maquinaria de apoio, organizando-os de forma a 

reduzir na fonte a emissão de poluentes; 

9. Manutenção cuidada dos veículos e máquinas de obra a fim de evitar as emissões 

excessivas e desnecessárias de poluentes para a atmosfera, provocadas por uma 

carburação ineficiente; 

10. Realização do transporte de resíduos resultantes das demolições e as terras com as 

adequadas coberturas de forma a minimizar a emissão de poeiras durante o transporte; 

11. Interdição das operações de queima a céu aberto de qualquer tipo de materiais residuais, 

na área de obra, em consonância com a legislação em vigor; 

12. Proceder à requalificação da área afetada, em termos de ocupação do solo; 

13. Assegurar a reposição, integração e recuperação paisagística dos locais afetados, utilizando 

espécies autóctones; 

14. Assegurar a desativação total das zonas afetas ao projeto com remoção de instalações, de 

equipamentos, de maquinaria de apoio e de materiais residuais; 

15. Assegurar a reposição ou substituição adequada de infraestruturas, de equipamentos e de 

serviços existentes nas zonas adjacentes e eventualmente afetados pelo projeto; 

16. Após desmantelamento, deverá ser realizada uma verificação do local, podendo ser 

necessária a realização de análises, nomeadamente no que respeita à eventual 

contaminação dos solos da área afeta à exploração avícola. 
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o Medição dos níveis de pressão sonora. Critério de incomodidade 
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1. Descrição e Objectivo da Avaliação 
 

No âmbito da avaliação acústica do Aviário de José Batista Carvalho & Filhos, Ld.ª, pretende-se demonstrar 

conformidade com o disposto no art.º 13º, nº 1, alíneas a) e b) do Regulamento Geral do Ruído (RGR), introduzido 

pelo Decreto-lei nº 9/2007, de 17 de Janeiro. 

A instalação em estudo localiza-se no lugar de Ribeira de Fráguas, freguesia de Fráguas, concelho de Rio Maior e 

distrito de Santarém, inserindo-se numa área de características tipicamente rurais, numa envolvente florestal e 

agrícola. A zona envolvente apresenta densidade habitacional reduzida e vias rodoviárias com tráfego reduzido. 

O recetor sensível mais próximo da instalação em avaliação é uma casa de habitação localizada a cerca de 200 

metros das instalações avícolas. As fontes sonoras identificadas da instalação foram os ventiladores, os 

equipamentos de alimentação automática e o sistema de aquecimento das instalações. As fontes sonoras 

externas à instalação com influência no ambiente acústico no recetor sensível identificado são a Estrada Principal 

(estrada municipal), e a Estrada nacional EN361, localizadas, respetivamente, a cerca 70 m e de 1000 m. 

Segundo o responsável das instalações o tráfego de veículos pesados afetos à instalação será de 

aproximadamente de 100 camiões por ano, não sendo portanto, relevante do ponto de vista dos impactes neste 

fator ambiental. Os ensaios foram realizados no exterior em 1 ponto á cota de 4 metros acima solo, junto a 

recetores sensíveis (habitações de piso térreo) identificados como os mais próximos das instalações avícolas 

conforme apresentados na figura 1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                         
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 – Enquadramento do Ponto de Medição 
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No ensaio de Medição dos níveis de pressão sonora, pelo Critério de incomodidade, foram seguidas as 

metodologias descritas nas Normas NP ISO 1996-1: 2011, NP ISO 1996-2: 2011, no Anexo I do Decreto-Lei nº 

9/2007 e procedimento técnico do NoiseLab PT5:03-06-2013.  

Na medição de níveis de pressão sonora para determinação do nível sonoro médio de longa duração, a 

metodologia de avaliação foi a descrita na Norma NP ISO 1996-2: 2011 e procedimento técnico do NoiseLab 

PT5:03-06-2013, enquanto a extrapolação de resultados para longa duração de um ano se baseou no método de 

cálculo da Norma ISO 9613 - 1: 2003, adaptada aos períodos de referência em vigor, nos termos do documento 

do grupo europeu de trabalho ‘Ar-interim-cm’. Foram também observadas as disposições constantes no “Guia 

prático para medições de ruído ambiente” no contexto do Regulamento Geral do Ruído tendo em conta a NP ISO 

1996, datado Outubro 2011. 

Todos os resultados foram interpretados de acordo com o descrito no Regulamento Geral do Ruído, Decreto-Lei 

n.º 9/2007, em vigor desde Fevereiro de 2007. 

2. Instrumentação utilizada 
 
Para a medição e registo de níveis sonoros, temperatura, humidade relativa e velocidade do vento, foram 

utilizados os seguintes equipamentos: 

 Sonómetro 01 dB / Symphonie / 5472; 

 Microfone G.R.A.S. / 40AF; 

 Calibrador Rion / NC-74. 

 Termohigrómetro ROTRONIC HygroPalm 0 , Anemómetro Barani VD-THP. 

A calibração do sonómetro foi efectuada no início dos ensaios e no final, não tendo apresentado desvios 

superiores ao critério de aceitação. 

Estes equipamentos encontram-se rastreados ao Sistema de Gestão do laboratório NoiseLab. 

 

3. Amostragem 
 

3.1 Critérios de amostragem  

 Janelas de emissão:  

Segundo informação do responsável pelas instalações avícolas, o regime de funcionamento apresenta dois regimes 

de funcionamento das fontes de ruído particulares em função dos gradientes de temperatura externa e das 

necessidades de ventilação das instalações (Inverno/Verão), assim sendo nos dias 15, 16, 20 e 21 de Setembro 

foram efetuadas medições com todos os fornos e 5 ventiladores em cada pavilhão (situação típica de 

outono/inverno) em funcionamento. Nos dias 21 e 22 estiveram todos os ventiladores de grande caudal e ventilação 

de túnel ligados (situação típica de Verão). Tendo em conta a grande semelhança dos valores obtidos em cada uma 

das circunstâncias, considerou-se que a amostragem é representativa da atividade global da atividade em 

avaliação. Para efeito da análise considera-se que o regime de funcionamento é em contínuo (24h, 365 dias por 

ano). 
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.Pretende-se que as amostras recolhidas, sejam representativas de período de longa duração de um mês para a 

análise do critério de incomodidade e para um período de um ano para a análise dos valores limite de exposição. 

O critério de amostragem para a recolha de amostras de ruído ambiente foi o da estacionariedade das emissões 

sonoras. De acordo com a informação disponível, não serão expectáveis variações do ruído particular entre dias de 

semana e de fim-de-semana. 

 Janelas meteorológicas: 

Tendo em conta a cota relativa das fontes dominantes e respetivas distâncias, verificou-se não ser aplicável a 

correção Cmet na extrapolação para Níveis de Longa Duração derivado das fontes de ruído dominantes no ponto de 

medição P1, que distam cerca de 200 metros da fonte de ruido em análise. 

 

3.2 Intervalos de medição 

Os intervalos de medição, adiante indicados nos quadros de resultados, foram escolhidos por forma a serem 

representativos do valor médio do respetivo período de referência, as amostras de ruído ambiente e ruído residual 

recolhidas foram no tipicamente de 45 minutos, com recurso no mínimo a 3 medições de 15 minutos de tempo 

acumulado. 

 

4. Resultados  
 

4.1 Enumeração das Amostragens 

 
Conforme já referido anteriormente a recolha de ruído ambiente teve em conta dois regimes de funcionamento 

distintos (Inverno/Verão) em termos de fontes emissoras, assim sendo nos dias 15, 16, 20 e 21 de Setembro foram 

efetuadas medições com todos os fornos e 5 ventiladores em cada pavilhão (situação típica de outono/inverno) em 

funcionamento. Nos dias 21 e 22 estiveram todos os ventiladores de grande caudal e ventilação de túnel ligados 

(situação típica de Verão). Tendo em conta a grande semelhança dos valores obtidos em cada uma das 

circunstâncias, considerou-se que a amostragem é representativa da atividade global da atividade em avaliação, e 

que os níveis sonoros não ultrapassam os 45 dB(A) nos três períodos de referência, de acordo com o disposto no 

ponto 5 do artigo 13º do Regulamento Geral do Ruído, dispensa a obrigatoriedade do ponto 1 alínea b) do artigo 13º 

do RGR, que especifica o cumprimento do diferencial entre ruído ambiente (considerando o ruído particular) e o 

ruído residual obtido, pelo que não se apresentam nas seguintes tabelas os resultados do ruído residual. 

 

De seguida apresentam-se os resultados obtidos para a caracterização do ruído ambiente para os dois regimes de 

funcionamento e para os três períodos de referência. 
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Ponto P1 

Período Diurno (07h-20h) 

Das Tonais: 

 09:40 Sim

às Impulsivas:

 09:55 Não

Das Tonais: 

 09:56 Não

às Impulsivas:

 10:11 Não

Das Tonais: 

 10:21 Não

às Impulsivas:

 10:36 Não

Das Tonais: 

 09:09 Não

às Impulsivas:

 09:24 Não

Das Tonais: 

 09:53 Não

às Impulsivas:

 10:07 Não

Das Tonais: 

 10:09 Não

às Impulsivas:

 10:24 Não

Das Tonais: 

 16:24 Não

às Impulsivas:

 16:39 Não

Das Tonais: 

 16:39 Não

às Impulsivas:

 16:54 Não

Das Tonais: 

 16:56 Não

às Impulsivas:

 17:11 Não

Med.6 21-11-13 38.7 40.8

Ruído audível dos equipamentos do Aviário, 

ruído de tráfego rodoviário ao longe, ruído 

pontual de pássaros e cães na envolvente VV=0 

a 1 m/s pred. de N; T=9.5ºC; Hr=79.0%; Céu 

limpo.

Med.5 21-11-13 39.7 42.7

Ruído audível dos equipamentos do Aviário, 

ruído de tráfego rodoviário ao longe, ruído 

pontual de pássaros e cães na envolvente VV=0 

a 1 m/s pred. de N; T=9.3ºC; Hr=79.0%; Céu 

limpo.

Med.4 21-11-13 36.8

Med.3

Ruído Ambiente

ObservaçõesID Data
Intervalo de 

medição

LAeq fast 

[dB(A)]

LAeq imp. 

[dB(A)]

Componentes 

Penalizantes

Med.1 16-11-13 37.2 40.3

Ruído audível dos equipamentos do Aviário (tonal 

na banda dos 63 e 200 Hz) , ruído de tráfego 

rodoviário ao longe, ruído pontual de pássaros e 

cães na envolvente VV=0 a 1 m/s pred. de N; 

T=9.5ºC; Hr=82.0%; Céu limpo.

16-11-13 36.2 38.6

Ruído audível dos equipamentos do Aviário, 

ruído de tráfego rodoviário ao longe, ruído 

pontual de pássaros e cães na envolvente VV=0 

a 1 m/s pred. de N; T=9.6ºC; Hr=83.0%; Céu 

limpo.

Med.2 16-11-13 38.2 40.1

Ruído audível dos equipamentos do Aviário, 

ruído de tráfego rodoviário ao longe, ruído 

pontual de pássaros e cães na envolvente VV=0 

a 1 m/s pred. de N; T=9.6ºC; Hr=82.0%; Céu 

limpo.

39.3

Ruído audível dos equipamentos do Aviário, 

ruído de tráfego rodoviário ao longe, ruído 

pontual de pássaros e cães na envolvente VV=0 

a 1 m/s pred. de N; T=9.2ºC; Hr=79.0%; Céu 

limpo.

Med.7 22-11-13 39.7 41.2

Ruído dominante dos equipamentos do Aviário 

(todos os ventiladores de grande caudal e 

ventilação de túnel ligados), ruído de tráfego 

rodoviário ao longe, VV=0 a 1 m/s pred. de N; 

T=10.1ºC; Hr=88.0%; Céu nublado.

Med.8 22-11-13 39.1 40.1

Ruído dominante dos equipamentos do Aviário 

(todos os ventiladores de grande caudal e 

ventilação de túnel ligados), ruído de tráfego 

rodoviário ao longe, VV=0 a 1 m/s pred. de N; 

T=10.1ºC; Hr=89.0%; Céu nublado.

Med.9 22-11-13 39.7 41.3

Ruído dominante dos equipamentos do Aviário 

(todos os ventiladores de grande caudal e 

ventilação de túnel ligados), ruído de tráfego 

rodoviário ao longe, VV=0 a 1 m/s pred. de N; 

T=1.2ºC; Hr=88.0%; Céu nublado.  
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Ponto P1 (Continuação) 
 

Período Entardecer (20h-23h) 

Das Tonais: 

 20:01 Não

às Impulsivas:

 20:16 Não

Das Tonais: 

 20:20 Não

às Impulsivas:

 20:35 Não

Das Tonais: 

 20:36 Não

às Impulsivas:

 20:51 Não

Das Tonais: 

 20:24 Não

às Impulsivas:

 20:39 Não

Das Tonais: 

 20:53 Não

às Impulsivas:

 21:08 Não

Das Tonais: 

 21:09 Não

às Impulsivas:

 21:24 Não

Das Tonais: 

 21:43 Não

às Impulsivas:

 21:58 Não

Das Tonais: 

 22:04 Não

às Impulsivas:

 22:19 Não

Das Tonais: 

 22:30 Não

às Impulsivas:

 22:45 Não

Med.1 15-11-13 38.6 40.2

Ruído audível dos equipamentos do Aviário, 

ruído pontual de tráfego rodoviário ao longe, 

ruído audível de ladrar de cães na envolvente 

VV=0 a 1 m/s pred. de N; T=8.3ºC; Hr=91.0%; 

Céu limpo.

Ruído Ambiente

Med.2 15-11-13 34.0

Observações

35.6

Ruído audível dos equipamentos do Aviário, 

ruído pontual de tráfego rodoviário ao longe, 

ruído audível de ladrar de cães na envolvente 

VV=0 a 1 m/s pred. de N; T=8.3ºC; Hr=90.0%; 

Céu limpo.

Ruído audível dos equipamentos do Aviário, 

ruído pontual de tráfego rodoviário ao longe, 

ruído audível de ladrar de cães na envolvente 

VV=0 a 1 m/s pred. de N; T=8.2ºC; Hr=91.0%; 

Céu limpo.

ID Data
Intervalo de 

medição

LAeq fast 

[dB(A)]

LAeq imp. 

[dB(A)]

Componentes 

Penalizantes

Med.5 20-11-13 34.2 38.4

Ruído audível dos equipamentos do Aviário, 

ruído pontual de tráfego rodoviário ao longe, 

ruído audível de ladrar de cães na envolvente 

VV=0 a 1 m/s pred. de N; T=8.4ºC; Hr=92.0%; 

Céu limpo.

Med.4 20-11-13 36.4 41.1

Ruído audível dos equipamentos do Aviário, 

ruído pontual de tráfego rodoviário ao longe, 

ruído audível de ladrar de cães na envolvente 

VV=0 a 1 m/s pred. de N; T=8.5ºC; Hr=93.0%; 

Céu limpo.

Med.3 15-11-13 34.9 37.7

Med.6 20-11-13 35.9 40.2

Ruído audível dos equipamentos do Aviário, 

ruído pontual de tráfego rodoviário ao longe, 

ruído audível de ladrar de cães na envolvente 

VV=0 a 1 m/s pred. de N; T=8.3ºC; Hr=92.0%; 

Céu limpo.

Med.7 21-11-13 37.2 38.2

Ruído dominante dos equipamentos do Aviário 

(todos os ventiladores de grande caudal e 

ventilação de túnel ligados), ruído pontual de 

tráfego rodoviário ao longe, VV=0 a 1 m/s pred. 

de NO; T=8.9ºC; Hr=95.0%; Céu nublado.

Med.8 21-11-13 37.3 38.3

Ruído dominante dos equipamentos do Aviário 

(todos os ventiladores de grande caudal e 

ventilação de túnel ligados), ruído pontual de 

tráfego rodoviário ao longe, VV=0 a 1 m/s pred. 

de NO; T=8.4ºC; Hr=94.0%; Céu nublado.

Med.9 21-11-13 38.0 39.2

Ruído dominante dos equipamentos do Aviário 

(todos os ventiladores de grande caudal e 

ventilação de túnel ligados), ruído pontual de 

tráfego rodoviário ao longe, VV=0 a 1 m/s pred. 

de NO; T=8.4ºC; Hr=95.0%; Céu nublado.  
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Ponto P1 (Continuação) 
 

 

Período Nocturno (23h-07h) 

Das Tonais: 

 00:00 Sim

às Impulsivas:

 00:15 Não

Das Tonais: 

 00:16 Sim

às Impulsivas:

 00:31 Não

Das Tonais: 

 00:43 Sim

às Impulsivas:

 00:58 Não

Das Tonais: 

 23:45 Sim

às Impulsivas:

 00:00 Não

Das Tonais: 

 00:14 Sim

às Impulsivas:

 00:29 Não

Das Tonais: 

 00:29 Não

às Impulsivas:

 00:41 Não

Das Tonais: 

 00:16 Não

às Impulsivas:

 00:31 Não

Das Tonais: 

 01:02 Não

às Impulsivas:

 01:17 Não

Das Tonais: 

 01:21 Não

às Impulsivas:

 01:36 Não

Med.1 16-11-13 34.2 39.8

Ruído audível dos equipamentos do Aviário (tonal 

na banda dos 200 Hz), ruído pontual de tráfego 

rodoviário ao longe, ruído audível de ladrar de 

cães na envolvente VV=0 a 1 m/s pred. de N; 

T=7.8ºC; Hr=96.0%; Céu limpo.

Ruído Ambiente

Med.2 16-11-13 32.7

Observações

37.2

Ruído audível dos equipamentos do Aviário (tonal 

na banda dos 200 Hz), ruído pontual de tráfego 

rodoviário ao longe, ruído audível de ladrar de 

cães na envolvente VV=0 a 1 m/s pred. de N; 

T=7.6ºC; Hr=95.0%; Céu limpo.

Ruído audível dos equipamentos do Aviário (tonal 

na banda dos 200 Hz), ruído pontual de tráfego 

rodoviário ao longe, ruído audível de ladrar de 

cães na envolvente VV=0 a 1 m/s pred. de N; 

T=7.5ºC; Hr=95.0%; Céu limpo.

ID Data
Intervalo de 

medição

LAeq fast 

[dB(A)]

LAeq imp. 

[dB(A)]

Componentes 

Penalizantes

Med.5 21-11-13 34.0 39.2

Ruído audível dos equipamentos do Aviário (tonal 

na banda dos 200 Hz), ruído pontual de tráfego 

rodoviário ao longe, ruído audível de ladrar de 

cães na envolvente VV=0 a 1 m/s pred. de NO; 

T=8.0ºC; Hr=96.0%; Céu limpo.

Med.4 20-11-13 37.1 42.8

Ruído audível dos equipamentos do Aviário (tonal 

na banda dos 200 Hz), ruído pontual de tráfego 

rodoviário ao longe, ruído audível de ladrar de 

cães na envolvente VV=0 a 1 m/s pred. de O; 

T=8.1ºC; Hr=95.0%; Céu limpo.

Med.3 16-11-13 34.0 38.4

Med.6 21-11-13 36.5 40.7

Ruído audível dos equipamentos do Aviário, 

ruído pontual de tráfego rodoviário ao longe, 

ruído audível de ladrar de cães na envolvente 

VV=0 a 1 m/s pred. de N; T=8.1ºC; Hr=95.0%; 

Céu limpo.

Med.7 22-11-13 39.0 40.2

Ruído dominante dos equipamentos do Aviário 

(todos os ventiladores de grande caudal e 

ventilação de túnel ligados), ruído pontual de 

tráfego rodoviário ao longe, VV=0 a 1 m/s pred. 

de O; T=8.1ºC; Hr=96.0%; Céu nublado.

Med.8 22-11-13 37.9 39.4

Ruído dominante dos equipamentos do Aviário 

(todos os ventiladores de grande caudal e 

ventilação de túnel ligados), ruído pontual de 

tráfego rodoviário ao longe, VV=0 a 1 m/s pred. 

de O; T=8.0ºC; Hr=96.0%; Céu nublado.

Med.9 22-11-13 37.7 38.9

Ruído dominante dos equipamentos do Aviário 

(todos os ventiladores de grande caudal e 

ventilação de túnel ligados), ruído pontual de 

tráfego rodoviário ao longe, VV=0 a 1 m/s pred. 

de O; T=8.0ºC; Hr=96.0%; Céu nublado.  
 

http://www.noiselab.pt/
mailto:noiselab@noiselab.pt


 

Este relatório só pode ser produzido na íntegra, excepto quando haja autorização expressa do NoiseLab. Os resultados indicados referem-se exclusivamente aos itens ensaiados.                                          
NoiseLab, Lda.            Rua dos Salineiros, nº 7 – 2860-642 Sarilhos Pequenos                NIF:508758270                         Pág. 9 de 14            

www.noiselab.pt   /   noiselab@noiselab.pt    /   Telf./Fax. 210878812    /    Telm.1 913524161    /    Telm.2 931457816 

(Mod. RE4- C. Incomodidade e Exposição - relat tipo Rev 0) 

OF 055_13 INCORAMB Rlt01Vrs01 
Data da Avaliação: 02-12-2013 

 

 

4.2 Avaliação do Grau de Incomodidade 

 (verificação do artigo 13º, Ponto 1, alínea b), do regulamento Geral do ruído) 
 

Após os procedimentos anteriormente descritos, o impacte sonoro da fonte de ruído em estudo é avaliado pela 

diferença entre o nível de avaliação LAr e o LAeq do ruído residual, nos períodos de referência considerados. 

Assim, perante os resultados obtidos, para cada período considerado o Nível de Avaliação (LAr) é, onde LAeq é o 

Nível Sonoro Contínuo Equivalente medido, K1 é a correcção tonal e K2 é a correcção impulsiva. 

Nos quadros seguintes são apresentados os valores de LAeq medido e o Nível de Avaliação (LAr) determinado, 

sendo discutidos os resultados globais para cada período tendo em conta os regimes de funcionamento, 

nomeadamente como o regime de funcionamento típico dos equipamentos nos períodos Inverno e Verão. 

 

Ponto P1- Diurno 
 

Período Diurno (07h-20h) 

LAr Parcial LAr (Nível de Avaliação)

[dB(A)]  [dB(A)]

Med.1 16-11-13 37.2 40.3 40.2

Med.2 16-11-13 38.2 40.1 38.2

Med.3 16-11-13 36.2 38.6 36.2

Med.4 21-11-13 36.8 39.3 36.8

Med.5 21-11-13 39.7 42.7 39.7

Med.6 21-11-13 38.7 40.8 38.7

Med.7 22-11-13 39.7 41.2 39.7

Med.8 22-11-13 39.1 40.1 39.1

Med.9 22-11-13 39.7 41.3 39.7

ID Data
LAeq fast 

Parcial 

[dB(A)]

LAeq imp. 

Parcial 

[dB(A)]

R
u

íd
o
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m

b
ie

n
te 38.9

 

 
No Período do Diurno, no local analisado, os níveis sonoros do ruído ambiente resultam em níveis que não 

ultrapassam os 45 dB(A), de acordo com o disposto no ponto 5 do artigo 13º do Regulamento Geral do Ruído, 

dispensa a obrigatoriedade do ponto 1 alínea b) do artigo 13º do RGR, que especifica o cumprimento do 

diferencial entre ruído ambiente (considerando o ruído particular) e o ruído residual obtido, não exceder o limite de 

5 dB(A) estipulado para este período (derivado da atividade do funcionamento das instalações avícolas se 

estender á totalidade do período (entre as 07h00 e as 20h00), ou seja em 100% do período em causa, o que 

determinaria que  D = 0, valor que deveria ser adicionado ao limite de 5 dB(A). 

De salientar que para cada regime de funcionamento (Inverno/Verão) nenhumas das amostragens ultrapassa os 

45 dB(A).  
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Ponto P1- Entardecer 

Período Entardecer (20h-23h) 

LAr Parcial LAr (Nível de Avaliação)

[dB(A)]  [dB(A)]

Med.1 15-11-13 38.6 40.2 38.6

Med.2 15-11-13 34.0 35.6 34.0

Med.3 15-11-13 34.9 37.7 34.9

Med.4 20-11-13 36.4 41.1 36.4

Med.5 20-11-13 34.2 38.4 34.2

Med.6 20-11-13 35.9 40.2 35.9

Med.7 21-11-13 37.2 38.2 37.2

Med.8 21-11-13 37.3 38.3 37.3

Med.9 21-11-13 38.0 39.2 38.0

36.5

R
u

íd
o

 A
m

b
ie

n
te

ID Data
LAeq fast 

Parcial 

[dB(A)]

LAeq imp. 

Parcial 

[dB(A)]

 
 

No Período do entardecer, no local analisado, os níveis sonoros do ruído ambiente resultam em níveis que não 

ultrapassam os 45 dB(A), de acordo com o disposto no ponto 5 do artigo 13º do Regulamento Geral do Ruído, 

dispensa a obrigatoriedade do ponto 1 alínea b) do artigo 13º do RGR, que especifica o cumprimento do 

diferencial entre ruído ambiente (considerando o ruído particular) e o ruído residual obtido, não exceder o limite de 

5 dB(A) estipulado para este período (derivado da atividade do funcionamento das instalações avícolas se 

estender á totalidade do período (entre as 07h00 e as 20h00), ou seja em 100% do período em causa, o que 

determinaria que  D = 0, valor que deveria ser adicionado ao limite de 4 dB(A). De salientar que para cada regime 

de funcionamento (Inverno/Verão) nenhumas das amostragens ultrapassa os 45 dB(A).  

Ponto P1- Noturno 
Período Nocturno (23h-07h) 

LAr Parcial LAr (Nível de Avaliação)

[dB(A)]  [dB(A)]

Med.1 16-11-13 34.2 39.8 37.2

Med.2 16-11-13 32.7 37.2 35.7

Med.3 16-11-13 34.0 38.4 37.0

Med.4 20-11-13 37.1 42.8 40.1

Med.5 21-11-13 34.0 39.2 37.0

Med.6 21-11-13 36.5 40.7 36.5

Med.7 22-11-13 39.0 40.2 39.0

Med.8 22-11-13 37.9 39.4 37.9

Med.9 22-11-13 37.7 38.9 37.7

36.5

R
u

íd
o

 A
m

b
ie

n
te

ID Data
LAeq fast 

Parcial 

[dB(A)]

LAeq imp. 

Parcial 

[dB(A)]

 

No Período do Noturno, no local analisado, os níveis sonoros do ruído ambiente resultam em níveis que não 

ultrapassam os 45 dB(A), de acordo com o disposto no ponto 5 do artigo 13º do Regulamento Geral do Ruído, 

dispensa a obrigatoriedade do ponto 1 alínea b) do artigo 13º do RGR, que especifica o cumprimento do 

diferencial entre ruído ambiente (considerando o ruído particular) e o ruído residual obtido, não exceder o limite de 

3 dB(A) estipulado para este período (derivado da atividade do funcionamento das instalações avícolas se 

estender á totalidade do período (entre as 23h00 e as 07h00), ou seja em 100% do período em causa, o que 

determinaria que  D = 0, valor que deveria ser adicionado ao limite de 3 dB(A). De salientar que para cada regime 

de funcionamento (Inverno/Verão) nenhumas das amostragens ultrapassa os 45 dB(A).  

 

http://www.noiselab.pt/
mailto:noiselab@noiselab.pt


 

Este relatório só pode ser produzido na íntegra, excepto quando haja autorização expressa do NoiseLab. Os resultados indicados referem-se exclusivamente aos itens ensaiados.                                          
NoiseLab, Lda.            Rua dos Salineiros, nº 7 – 2860-642 Sarilhos Pequenos                NIF:508758270                         Pág. 11 de 14            

www.noiselab.pt   /   noiselab@noiselab.pt    /   Telf./Fax. 210878812    /    Telm.1 913524161    /    Telm.2 931457816 

(Mod. RE4- C. Incomodidade e Exposição - relat tipo Rev 0) 

OF 055_13 INCORAMB Rlt01Vrs01 
Data da Avaliação: 02-12-2013 

 

4.3 Avaliação dos Valores Limite de Exposição 

 (verificação do artigo 11º do Regulamento Geral do Ruído) 

 

Ponto P1 

O resultado das medições é apresentado na forma de média logarítmica dos valores medidos, para cada período 

tendo por base os patamares de funcionamento das fontes de ruído das instalações avícolas: 

Período Diurno (07h-20h) Período Entardecer (20h-23h) Período Nocturno (23h-07h) 

Med.1 16-11-13 37.2 Med.1 15-11-13 38.6 Med.1 16-11-13 34.2

Med.2 16-11-13 38.2 Med.2 15-11-13 34.0 Med.2 16-11-13 32.7

Med.3 16-11-13 36.2 Med.3 15-11-13 34.9 Med.3 16-11-13 34.0

Med.4 21-11-13 36.8 Med.4 20-11-13 36.4 Med.4 20-11-13 37.1

Med.5 21-11-13 39.7 Med.5 20-11-13 34.2 Med.5 21-11-13 34.0

Med.6 21-11-13 38.7 Med.6 20-11-13 35.9 Med.6 21-11-13 36.5

Med.7 22-11-13 39.7 Med.7 21-11-13 37.2 Med.7 22-11-13 39.0

Med.8 22-11-13 39.1 Med.8 21-11-13 37.3 Med.8 22-11-13 37.9

Med.9 22-11-13 39.7 Med.9 21-11-13 38.0 Med.9 22-11-13 37.7

LAeq fast 

Médio 

[dB(A)]

R
u

íd
o

 A
m

b
ie

n
te

36.4

ID
LAeq fast 

Parcial 

[dB(A)]

Data

R
u

íd
o

 A
m

b
ie

n
te

36.5

ID Data
LAeq fast 

Parcial 

[dB(A)]

LAeq fast 

Médio 

[dB(A)]

LAeq fast 

Médio 

[dB(A)]

R
u

íd
o

 A
m

b
ie

n
te

38.5

ID Data
LAeq fast 

Parcial 

[dB(A)]

 

As janelas meteorológicas em presença durante as medições, foram caracterizadas de acordo com a grelha 

qualitativa da NMPB-Routes, tendo-se obtido a seguinte classificação: 

 
Ld  –  Vento ente 0-1 m/s de  N/NO,  céu  limpo/parcialmente nublado,  humidade  entre 85-90  %, temperatura 9-11 ºC.     

→ U3/T3 

Le  –  Vento ente 0-1 m/s de  N/NO,  céu  limpo/parcialmente nublado,  humidade  entre 90-95  %, temperatura 8-10 ºC.      

→ U3/T4 

Ln  -  Vento ente 0-1 m/s de  N/NO,  céu  limpo/parcialmente nublado,  humidade  entre 90-95  %, temperatura 7-9 ºC        
→ U3/T4 

 

Resultando: 

 

 Período 
Diurno 

Período 
Entardecer 

Período 
Nocturno 

LAeq,T (DW) 38.5 36.5 36.4 

Cmet 0.0 0.0 0.0 

LAeq,T corrigido 38.5 36.5 36.4 

Lden  43.0  

Ln   36.4 

 

Os indicadores resultantes Lden = 43 dB(A) e Ln = 36 dB(A) respetivamente, tendo em conta as regras de 

arredondamento aplicáveis) não excedem os limites aplicáveis no caso de ausência de zonamento, estendendo-se  

também esse cumprimento no caso de a classificação definida por parte da autarquia para a envolvente seja a de 

zona sensível ou mista. 
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5. Conclusões 
 

No âmbito da avaliação acústica do Aviário de José Batista Carvalho & Filhos, Ld.ª, pretende-se demonstrar 

conformidade com o disposto no art.º 13º, nº 1, alíneas a) e b) do Regulamento Geral do Ruído (RGR), introduzido 

pelo Decreto-lei nº 9/2007, de 17 de Janeiro. 

A instalação em estudo localiza-se no lugar de Ribeira de Fráguas, freguesia de Fráguas, concelho de Rio Maior e 

distrito de Santarém, inserindo-se numa área de características tipicamente rurais, numa envolvente florestal e 

agrícola. A zona envolvente apresenta densidade habitacional reduzida e vias rodoviárias com tráfego reduzido. 

O recetor sensível mais próximo da instalação em avaliação é uma casa de habitação localizada a cerca de 200 

metros do aviário. As fontes sonoras identificadas da instalação avícola são os ventiladores, os equipamentos de 

alimentação automática e o sistema de aquecimento das instalações. As fontes sonoras externas à instalação com 

influência no ambiente acústico no recetor sensível identificado são a Estrada Principal (caminho), e as estrada 

nacional EN361, localizadas, respetivamente, a cerca 70 m e de 1000 m.  

Os ensaios foram realizados no exterior em 1 ponto á cota de 4 metros acima solo, junto ao recetor sensível 

(habitações de piso térreo) identificado como o mais próximo das instalações avícolas.  

Perante os resultados obtidos, conclui-se que relativamente ao funcionamento das instalações e respetivo 

acréscimo nos níveis sonoros na envolvente, nos Períodos Diurno, do Entardecer e Nocturno considerados, não 

foram excedidos os limites descritos no Regulamento Geral do Ruído - ponto 1 alínea b) do artigo 13º, no que 

respeita ao Critério de Incomodidade, no local analisado (Ponto P1), para os dois regimes de funcionamento 

analisados (Inverno/Verão), uma vez que os níveis nunca ultrapassam os 45 dB(A). 

No que diz respeito aos Valores Limite de Exposição, os indicadores resultantes de longa duração no ponto P1 não 

excede os limites aplicáveis no caso da ausência de classificação por parte da autarquia, cumprindo também no 

caso dessa classificação para a envolvente seja a de zona mista ou de zona Sensível.  

 

Nota: Os resultados indicados referem-se apenas aos itens ensaiados. 

 

 
Sarilhos Pequenos, 02 de Dezembro de 2013 

 
 
Medição e Relatório Efetuada por: 
    

 
 
________________________________                                                  
  José Silva (Diretor Técnico)                                                                                                                     
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6. Definições 
 
  
Períodos de Referência – “o intervalo de tempo a que se refere um indicador de ruído, de modo a abranger as 

actividades humanas típicas delimitado nos seguintes termos” :  

 - Diurno (07h00min. às 20h00min.) 
 - Entardecer (20h00min. às 23h00min.)   
 - Nocturno (23h00min. às 07h00min.). 
 
Intervalo de tempo de referência (período de referência) - intervalo de tempo a que se pode referir o nível sonoro 
contínuo equivalente ponderado A. 
Amostra - medição ou conjunto de medições efectuadas em determinada janela de emissão e de meteorologia. 
Janela- intervalo de tempo estável. 
Ruído Ambiente – “o ruído global observado numa dada circunstância num determinado instante, devido ao 

conjunto das fontes sonoras que fazem parte da vizinhança próxima ou longínqua do local considerado”. 

Ruído Particular – “componente do ruído ambiente que pode ser especificamente identificada por meios acústicos 

e atribuída a uma determinada fonte sonora”. 

Ruído Residual – “o ruído ambiente a que se suprimem um ou mais ruídos particulares, para uma situação 
determinada; 
Nível Sonoro Contínuo Equivalente, Ponderado A, LAeq, de um ruído num intervalo de tempo - nível sonoro, em 
dB(A), de um ruído uniforme que contém a mesma energia acústica que o ruído referido naquele intervalo de tempo. 

dB(A) 10
1

log10
0

10

)(

10 







  dT

T
L

T
tLA

Aeq
  

Com: 
LA (t), o valor instantâneo do nível sonoro em dB(A); 
T , o período de referência em que ocorre o ruído particular 
 
Indicador de Ruído Diurno (Ld) ou (Lday)- “o nível sonoro médio de longa duração, conforme definido na norma np 
1730-1:1996, ou na versão actualizada correspondente, determinado durante uma série de períodos diurnos 
representativos de um ano”, expresso em dB(A) ; 
Indicador de Ruído do Entardecer (Le) ou (Levening)- “o nível sonoro médio de longa duração, conforme definido na 
norma np 1730-1:1996, ou na versão actualizada correspondente, determinado durante uma série de períodos do 
entardecer representativos de um ano” , expresso em dB(A) ; 
Indicador de Ruído Nocturno (Ln) ou (Lnight)- “o nível sonoro médio de longa duração, conforme definido na norma 
np 1730-1:1996, ou na versão actualizada correspondente, determinado durante uma série de períodos nocturnos 
representativos de um ano” , expresso em dB(A) ; 
Indicador de Ruído Diurno-Entardecer-Nocturno (Lden)- “o indicador de ruído, expresso em dB(A), associado ao 
incómodo global, dado pela expressão: 

 
Zonas Sensíveis - “a área definida em plano municipal de ordenamento do território como vocacionada para uso 
habitacional, ou para escolas, hospitais ou similares, ou espaços de lazer, existentes ou previstos podendo conter 
pequenas unidades de comércio e de serviços destinadas a servir a população local, tais como café se outros 
estabelecimentos de restauração, papelarias e outros estabelecimentos de comércio tradicional, sem funcionamento 
no período nocturno; 
Zonas Mistas - “a área definida em plano municipal de ordenamento do território, cuja ocupação seja afecta a 
outros usos, existentes ou previstos, para além dos referidos na definição de zona sensível”; 
Zona Urbana Consolidada - “a zona sensível ou mista com ocupação estável em termos de edificação”. 
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7. Anexos  
 

 

Em anexo, juntam-se os seguintes elementos: 

          

                                                  

 Certificado de Acreditação do Laboratório 
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O IPAC é signatário dos Acordos de Reconhecimento Mútuo da EA e do ILAC  IPAC is a signatory to the EA MLA and ILAC MRA 

 
O presente Anexo Técnico está sujeito a modificações, suspensões temporárias e eventual anulação, podendo a 
sua actualização ser consultada em www.ipac.pt. 

  
This Annex can be modified, temporarily 
suspended and eventually withdrawn, and its 
status can be checked at www.ipac.pt. 
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A entidade a seguir indicada está acreditada como Laboratório de Ensaios, 
segundo a norma NP EN ISO/IEC 17025:2005 

 

 
 

NoiseLab - Laboratório de Engenheiros Acústicos 
Associados, Lda. 
NoiseLab 

 

Endereço 
Address  

Rua dos Salineiros, nº 7  
2860-642 Sarilhos Pequenos 

Contacto 
Contact 

Paulo Valério 

Telefone  
Fax 
E-mail 
Internet  

931 457 816 
210 878 812 
noiselab@noiselab.pt 
http://www.noiselab.pt 

 
 

Resumo do Âmbito Acreditado  Accreditation Scope Summary 

Acústica e Vibrações 
 
 

 
Acoustics and Vibrations 
 
 

 
Nota: ver na(s) página(s) seguinte(s) a descrição completa do âmbito de acreditação. 

 
 Note: see in the next page(s) the 

detailed description of the accredited 
scope. 
 

A validade deste Anexo Técnico pode ser comprovada em 
http://www.ipac.pt/docsig/?8O1N-38VO-ML89-Z9G0 

 The validity of this Technical Annex can 
be checked in the website on the left. 

 
Os ensaios podem ser realizados segundo as seguintes categorias: 
 
0 Ensaios realizados nas instalações permanentes do laboratório 
1 Ensaios realizados fora das instalações do laboratório ou em laboratórios móveis 
2 Ensaios realizados nas instalações permanentes do laboratório e fora destas 

 

 Testing may be performed according to 
the following categories: 
0 Testing performed at permanent 

laboratory premises 
1 Testing performed outside the 

permanent laboratory premises or at a 
mobile laboratory 

2 Testing performed at the permanent 
laboratory premises and outside 
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ACÚSTICA E VIBRAÇÕES 
ACOUSTICS AND VIBRATIONS 

1 Acústica de edifícios Medição de isolamento sonoro a sons aéreos entre 
compartimentos e determinação do índice de 
isolamento sonoro 

NP EN ISO 140-4:2009 
NP EN ISO 717-1:2009 
EN ISO 140-14:2004 
Nota 3 do Documento 
LNEC, 13 de Abril 2012 

1 

2 Acústica de edifícios Medição do isolamento sonoro a sons aéreos de 
fachadas e elementos de fachada e determinação do 
índice de isolamento sonoro. 

Método global com altifalante 

NP EN ISO 140-5:2009 
NP EN ISO 717-1:2009 
Nota 3 do Documento 
LNEC, 13 de Abril 2012 

1 

3 Acústica de edifícios Medição do isolamento sonoro a sons de percussão de 
pavimentos e determinação do índice de isolamento 
sonoro 

NP EN ISO 140-7:2008 
NP EN ISO 717-2:2009 
EN ISO 140-14:2004 
Nota 3 do Documento 
LNEC, 13 de Abril 2012 

1 

4 Acústica de edifícios Medição do tempo de reverberação.                    
Método da fonte impulsiva (método de engenharia) 

NP EN ISO 3382-2:2011 1 

5 Acústica de edifícios Medição dos níveis de pressão sonora de equipamentos 
de edifícios. Determinação do nível sonoro do ruído 
particular 

NP EN ISO 16032:2009 
Nota 4 do Regulamento 
LNEC, 13 de Abril 2012 

1 

6 Ruído ambiente Medição de níveis de pressão sonora. Determinação do 
nível sonoro médio de longa duração 

NP ISO 1996-1: 2011 
NP ISO 1996-2: 2011 
PT5:03-06-2013 

1 

7 Ruído ambiente Medição dos níveis de pressão sonora. Critério de 
incomodidade 

NP ISO 1996-1: 2011 
NP ISO 1996-2: 2011 
Anexo I do Decreto-Lei 
nº 9/2007 
PT5:03-06-2013 

1 

8 Ruído ambiente Medição dos níveis de pressão sonora. Determinação do 
nível sonoro contínuo equivalente 

NP ISO 1996-1:2011 
NP ISO 1996-2:2011 
PT05:03-06-2013 

1 

9 Ruído laboral Avaliação da exposição dos trabalhadores ao ruído 
durante o trabalho 

Decreto-Lei nº 182/2006 
PT 10:03-06-2013 

1 

10 Sala de espetáculos Medição do tempo de reverberação.                     
Método da fonte impulsiva 

EN ISO 3382-1:2009 1 

FIM 
END 
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Notas:  
Notes: 
- “PT n” indicam Procedimento Interno do Laboratório. 
 
- A acreditação para uma dada norma internacional abrange a acreditação para as correspondentes normas regionais adotadas 
ou nacionais homologadas (i.e., “ISO abc” equivale a “EN ISO abc” e “NP EN ISO abc” ou UNE EN ISO abc, NF EN ISO abc, etc…). 
 
 
 
 
 
 

Leopoldo Cortez 
Presidente 




