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INTRODUÇÃO 

 

No decurso do Processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) do projeto da 
Exploração Agrícola Teixeira do Batel, a Comissão de Avaliação solicitou a 
apresentação de alguns elementos adicionais ao Estudo de Impacte Ambiental (EIA) 
através do Ofício Ref.ª  DAA/RS/ID 1856535, Proc. 750734 - AIA 865, datado de 8 de 
maio de 2015.  
 
O documento que agora se apresenta, sob a forma de um aditamento ao Estudo de 
Impacte Ambiental, constitui a resposta aos elementos solicitados, que serão 
apresentados seguindo a ordem indicada no referido ofício. 
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ADITAMENTO AO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

 

1. PROJETO  

 
1.1. - Deverão ser apresentados, quer no que respeita ao enquadramento REAP, quer, 
consequentemente, no que respeita ao parecer emitido pela DRAPN no âmbito da apreciação da 
conformidade, os elementos existentes relativos à legalização das edificações no âmbito do RJUE. 
Tanto quanto ficou explícito na reunião de apresentação do projeto realizada, serão dois Alvarás de 
Autorização de Utilização e um Alvará de Licença de Construção, emitidos pela Câmara Municipal 
de Vila do Conde. 

 
Apresentam-se, no Anexo Adit.01 do presente aditamento, cópias dos alvarás de construção e 
de utilização, correspondentes a cada processo camarário, nomeadamente: 
 
- Processo nº52/00 
   Alvará de licença de construção nº168/02 de 2002/04/03 
   Alvará de prorrogação de licença nº211/03 de 2003/05/22 
   Alvará de prorrogação de licença nº497/04 de 2004/11/05 
   Alvará de licença de construção nº20/09 de 2009/01/20 
   Alvará de autorização de utilização nº216/12 de 2012 /08/06 
 
- Processo nº254/02 
  Alvará de licença de construção nº129/03 de 2003/03/28 
  Alvará de licença de construção nº222/08 de 2008/08/26 
  Alvará de autorização de utilização nº110/10 de 2010/03/30 
 
- Processo nº66/12  
  Alvará de licença de construção nº119/13 de 2013/09/2013 
  Sem emissão de Alvará de Utilização 
 
 
 
2. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E USO DO SOLO 

2.1 – Ordenamento do Território 
 
2.1.1 - Ao contrário do apontado na página 13 do RNT, consultado o volume III (Anexos técnicos), 
bem como a página 100 do vol. II, não nos parece, considerando a área da RAN no PDM e a área de 
intervenção, que tenha sido obtido o parecer favorável da ERRAN para todas as intervenções em 
RAN. Mais, da leitura das respetivas deliberações (datam duas de 03/02/2014 e uma de 28/01/2014), 
estas parecem ser válidas apenas por um ano. Assim, deverá ser apresentado um parecer favorável 
da ERRAN para a utilização não agrícola das áreas da REN de toda a área de intervenção do EIA. 
 
 
Apresenta-se no Anexo Adit.02 do presente aditamento os pareceres favoráveis da ERRAN, para 
todas as intervenções em RAN. 
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2.1.2 - De acordo com a página 15, do volume II (relatório síntese), é referido que a área de 
intervenção incide apenas em RAN. Não obstante, deverá ser reformulado o referido na página 15 
do Vol. II já que na parte nascente da área de intervenção ocorre a interferência com áreas da REN, 
mais precisamente com a tipologia "cabeceiras de linhas de água", o que de resto é referido 
posteriormente na página 99 do Vol. II. 

 
A área intervencionada do projeto, a qual corresponde à área de edificado, incide apenas em 
áreas de RAN. 
 
No entanto, a área definida como área de projeto (limite da propriedade, correspondente a 3 
parcelas de terreno) incide em área de REN classificada como Cabeceiras de Cursos de Água, 
sem que a mesma tenha sido intervencionada, e portanto não tendo sofrido qualquer afetação. 
Esta situação pode ser confirmada na planta de localização, à escala 1/1 000, do Anexo Adit.03 
do presente aditamento, bem como na cópia, à escala 1:2 000, do SIG da Câmara Municipal de 
Vila do Conde, na qual se identifica o local exato das construções e a demarcação da REN, 
permitindo verificar que não existem afetações de áreas integradas em REN. 
 
De referir ainda que no Anexo Adit.04 do presente aditamento é apresentado documento emitido 
pela Câmara Municipal de Vila do Conde, o qual esclarece no seu ponto 2.3 o seguinte:  
 
“Relativamente ao solo classificado como Reserva Ecológica Nacional, verifica-se também que 
não é proposta qualquer ocupação para esta área, de acordo com os elementos constantes dos 
processos.” 
 
 
 
2.1.3 - O volume III (Anexos técnicos) não realiza a implantação do projeto na carta da REN em vigor 
para o município de Vila do Conde - RCM n.°149/98. Realce-se que a área de intervenção incide 
atualmente em REN, mais precisamente na tipologia "Cabeceiras de Linhas de água", tal como 
refere a página 99 do vol. 11, não obstante, a demarcação do projeto na carta da REN permitirá 
clarificar se existem ou não afetações nesta condicionante. 

 
Pela análise da carta da REN, apresentada no Anexo Adit.03 do presente aditamento, verifica-se 
que: 

� A área de estudo (área que circunscreve o projeto, cujo raio varia em função do descritor 
avaliado, podendo abranger os 3 km no caso da Paisagem) compreende áreas da REN 
classificadas como Cabeceiras de Cursos de Água, Área de Infiltração Máxima, Áreas 
com Risco de Erosão e Leitos dos Cursos de Água e Zonas Ameaçadas pelas Cheias;  

� A área de projeto (inclui as três parcelas onde se desenvolve o edificado) abrange numa 
pequena faixa, na parte nascente da área intervencionada, uma área da REN 
classificadas como Cabeceiras de Cursos de Água; 

� A área intervencionada (área de edificado) não incide em áreas da REN. 

 

Na figura seguinte apresenta-se apenas a demarcação da área edificada na carta de REN, 
permitindo verificar que a área intervencionada não afeta áreas REN sob a classificação de 
Cabeceiras de Cursos de Água. Esta situação também é verificada no documento emitido pela 
Câmara Municipal de Vila do Conde, apresentada no Anexo Adit.04, como referido no ponto 
anterior. 
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Figura 1 - Demarcação da área de edificado na carta de REN 

 
 
 
2.1.4 - No ponto 10-2-3, do volume II, não é claro quais as categorias de espaço em que a área de 
intervenção incide, nomeadamente as edificações a licenciar e a compatibilidade das diferentes 
ações com o disposto no articulado do Plano Diretor Municipal de Vila do Conde, o que deverá ser 
clarificado de acordo com o exigido pelo regulamento do PDM. Realce-se que, tal como se 
demonstra na fig.3 e 4 anexas, as edificações, na área de intervenção, parecem incidi nas 
categorias de espaço "Espaços não urbanizáveis —RAN" e "Espaços urbanos e urbanizáveis: 
zonas de construção tipo II', sendo que o regulamento do PDM refere o seguinte: 
 
i. "Zona de construção tipo II': o artigo 28.° remete para a secção I do capítulo associado aos 
Espaços Urbanos e Urbanizáveis, sendo que o artigo 9.° dá abertura a este tipo de edificações 
desde que a atividade em questão cumpra o disposto no ponto 2 do artigo 9.°, nomeadamente a 
alínea a), sendo que caberá à Câmara Municipal de Vila do Conde pronunciar-se, nos termos dos 
pontos 3.° e 4.° do artigo 9.°; 
 
ii. "Espaços não urbanizáveis — RAN": da leitura dos artigos 53.° e 54.°, somos de parecer que a 
ação possuirá enquadramento assim que obtido o parecer da ERRAN para a ocupação não agrícola 
destas áreas (atenção ao exposto em epígrafe sobre os pareceres já obtidos). Não obstante, 
considerando o ponto 2 do artigo 53.° e o ponto 5 do artigo 54.°, considera-se que a Câmara 
Municipal se deverá pronunciar sobre o projeto em questão. 

 
Apresenta-se no Anexo Adit.04 do presente aditamento o parecer da Câmara Municipal de Vila 
do Conde, o qual esclarece esta questão nos seus pontos 2.1 e 2.2. 
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2.2 – Uso do Solo 
 
2.2.1 - De acordo com as páginas 31 e 32, do volume lI, a descrição do Uso do solo considera-se 
bem desenvolvida, nada havendo a salientar. 
Refira-se que a unidade em estudo insere-se numa área predominantemente rural, em plena "bacia 
leiteira" da região agraria do Entre Douro e Minho. 
A exploração surge no limite sul do aglomerado populacional de Guilhabreu, prolongando-se por 
extensos hectares de área de cultivo de espécies forrageiras, ladeados por áreas florestadas de 
eucalipto. 
Estas áreas de cultivo apresentam o esquema de ocupação típico das explorações leiteiras, sendo 
que durante o período de primavera/verão, os terrenos são utilizados quase exclusivamente na 
produção de milho para silagem. Durante o outono/inverno, comum, as sementeiras de erva de 
azevém para produção de feno e consociação de diversas espécies para silagem. 
Do ponto de vista dos impactes ao Uso do Solo, o EIA refere, na pagina 122, que o empreendimento 
em analise "(...) se insere numa área aplanada tipicamente rural, onde o tipo de práticas agrícolas 
desenvolvidas está intimamente relacionado com a produção leite. Nestas áreas as explorações 
leiteiras são comuns e correspondem regionalmente a um dos principais setores de atividade", 
sendo que acaba por se concluir que na fase de exploração, "... os impactes previstos sobre a 
ocupação dos solos são considerados pouco significativos ou nulos, tendo em consideração o tipo 
de ocupação atual". Não obstante, este use "atual" terá que possuir enquadramento no PDM de Vila 
do Conde, devendo para esse efeito o promotor apresentar: 
 
 - os pareceres favoráveis da ERRAN, conforme o disposto supra; 
 - o parecer da Câmara Municipal de Vila do Conde, nos termos dos pontos 3.° e 4.° do artigo 9.° 
(para a tipologia "Zona de construção tipo II") e nos termos do ponto 2 do artigo 53.° e o ponto 5 do 
artigo 54.° "Espaços não urbanizáveis — RAN e REN". 
 
Considerando o exposto devera remeter-se a informação em falta, para efeitos de avaliação da 
conformidade do EIA, sendo que a referida atualização implica a atualização dos volumes 
apresentados.  

 
Apresenta-se no Anexo Adit.02 e no Anexo Adit.04 do presente aditamento os pareceres 
atualizados da ERRAN, bem como o parecer da Câmara Municipal de Vila do Conde, 
respetivamente. 
 
 
 
 
3. RECURSOS HÍDRICOS 

 
3.1- De acordo com os elementos constantes do EIA, a exploração pecuária interceta uma linha de 
água afluente do rio Onda, que se encontra atualmente entubada ao longo de toda a área do projeto 
e desenvolve-se em parte sob as edificações existentes. Esta situação não é possível ser 
licenciada, por não garantir as servidões de uso público no interesse geral de acesso as águas 
estabelecidas na lei. Assim, deverá ser apresentada solução alternativa para reposição desta linha 
de água de forma a que a mesma não se desenvolva por baixo de edificações, seja garantida a 
servidão de uso público e o seu leito seja devidamente dimensionado para permitir escoar os 
caudais de cheia com um período de retorno de 100 anos. Este novo traçado devera ser 
desenvolvido, sempre que possível, a céu aberto; 

 
No Anexo Adit.05 do presente aditamento apresenta-se o parecer favorável, emitido pela 
Agência Portuguesa do Ambiente (ex-ARH), à reposição do curso de água a céu aberto e 
renaturalização do seu leito, no troço atualmente canalizado com manilhas de 1,0 m de 
diâmetro, numa extensão de 230 m até à Rua do Batel, no seu extremo jusante. Esta situação 
será submetida à apreciação da ARH para obtenção da respetiva autorização. 
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3.2 - Indicação do destino final das águas residuais domésticas. 

 
As águas residuais domésticas são encaminhadas para duas fossas séticas, uma estanque e 
uma com poço absorvente. No Anexo Adit.06 são apresentados os respetivos desenhos de 
pormenor – fossa sética estanque (desenho n.º 7) e fossa sética com poço absorvente (desenho 
n.º8). 
 
A fossa sética estanque retém as águas residuais provenientes de um vestiário e de um 
sanitário recentemente construído. A fossa sética com poço absorvente retém as águas 
residuais provenientes dos vestiários, sanitários e da sala de ordenha mais antiga.  
 
Ambas as fossas possuem dimensão adequada ao número de trabalhadores presentes na 
Exploração Agrícola, como se pode comprovar no descrito nos próprios desenhos. 
 
As fossas são vazadas periodicamente pela INDAQUA, apresentando-se no Anexo Adit.06 o 
último comprovativo de recolha. 
 
De referir que as águas residuais provenientes das salas de ordenhas, ligam diretamente às 
fossas de retenção de efluentes pecuários. 
 
 
3.3 - Planta a escala adequada com representação da rede de drenagem de águas residuais 
diferenciando entre os efluentes domésticos, os efluentes da sala de ordenha e os efluentes da 
vacaria; 
 
3.4 - Planta à escala adequada com representação das redes de drenagem de águas pluviais e da 
sua ligação ao meio recetor. 

 
No Anexo Adit.07 do presente aditamento apresentam-se as referidas plantas à escala 
adequada. 
 
A análise das plantas com a representação da rede de drenagem de águas residuais permite 
verificar o encaminhamento de cada um dos efluentes residuais: domésticos e antiga sala de 
ordenha (desenho nº6), e da vacaria (desenho nº5). De referir que na planta geral (desenho nº5) 
com localização das fossas e canais, está também descrita a capacidade das mesmas. 
 
A análise das plantas com a representação da rede de drenagem de águas pluviais (desenho 
nº9) permite verificar que existem redes de drenagem compostas por ramais de ligação em 
todos os sectores das instalações agropecuárias, as quais ligam a um coletor de águas pluviais 
com ligação ao afluente do rio Onda. 
 
 
3.5 - Caracterização dos sistemas de armazenamento de efluentes pecuários (fossas e canais), 
nomeadamente no que se refere ao tipo de construção, estanquicidade e existência de cobertura. 

 
Trata-se de um conjunto de fossas e respetivos canais de ligação, construídos em 
betão armado, cuja estanquicidade é garantida pela introdução de um aditivo, 
apresentando-se a ficha técnica no Anexo Adit.07. Todas as fossas estão devidamente 
cobertas. 
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4. SOCIO ECONOMIA 

4.1- Na pág. 135 do EIA refere-se que "...do ponto de vista da qualidade de vida da população das 
imediações, importa realçar que até à presente data não existe conhecimento de qualquer 
reclamação decorrente do funcionamento da exploração agrícola...". Assim, devera ser solicitada 
informação adicional que esclareça a forma como foi obtida esta informação, e com que meios foi 
feita a recolha da mesma. 

 
Segundo informação recolhida junto do Cliente, até à presente data nunca foi recebida nenhuma 
reclamação, quer por via oral, escrita ou presencial. 
 
Durante os levantamentos de campo foi também possível confirmar junto dos moradores das 
habitações mais próximas a inexistência de qualquer situação de desagrado em relação ao 
funcionamento da Exploração Agrícola Teixeira do Batel. 
 
 
 
5. RESÍDUOS 

5.1 - Efetuar a caracterização da situação de referência, identificando os locais de gestão dos 
resíduos parques/locais de armazenamento temporário (se são cobertos, impermeabilizados e 
dotado de bacia de retenção no caso dos resíduos perigosos), bem como das condições de 
acondicionamento adotadas e meios utilizados (contentores, big-bags, a granel, etc.); 
5.2 - Identificar e avaliar os impactes ambientais resultantes da gestão dos resíduos, para a fase de 
exploração, segundo a matriz proposta no EIA. 

 
A Exploração Agrícola Teixeira do Batel é responsável pela produção de resíduos / subprodutos 
na sua instalação provenientes das seguintes atividades: 
 

� Metabolismo dos bovinos;  

� Limpeza e desinfeção dos pavilhões;  

� Atividade geral da instalação: administração, iluminação, instalações sanitárias;  

� Cuidados veterinários dos bovinos; 

� Cultura de regadio (milho) e erva. 

 
 
No quadro seguinte enumeram-se e classificam-se, de acordo com a LER, os diferentes tipos de 
resíduos que são ser gerados nesta atividade. 
 

Quadro 1 - Resíduos gerados na exploração agropecuária 

RESÍDUO IDENTIFICAÇÃO LER LOCAL DE 

PRODUÇÃO/ATIVIDADE 
ACONDICIONAMENTO DESTINO FINAL 

Papel e cartão 15 01 01 
Atividades 

administrativas e 
Outras 

Em sacos 
Sistema de Recolha 

Municipal/ 
Cooperativa de Vila do Conde 

Plástico 15 01 02 
Atividades 

administrativas e 
Outras 

Em sacos 
Sistema de Recolha 

Municipal/ 
Cooperativa de Vila do Conde 

Mistura de resíduos 
urbanos e equiparados 20 03 01 

Atividades 
administrativas e 

Instalações sanitárias 
Em sacos Sistema de Recolha Municipal 
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RESÍDUO IDENTIFICAÇÃO LER 
LOCAL DE 

PRODUÇÃO/ATIVIDADE 
ACONDICIONAMENTO DESTINO FINAL 

Embalagens de 
medicamentos 
veterinários 

15 01 06 
Cuidados veterinários 

dos Bovinos 
Sacos fornecidos pela 

cooperativa Valormed 

Embalagens dos 
fitofármacos 15 01 10* 

Cultura de Regadio 
(milho) e erva Em sacos ValorFito 

Embalagens de 
limpeza e desinfeção 
dos pavilhões 

15 01 10* 
Limpeza e desinfeção 

dos pavilhões Contentor estanque 
Sistema de Recolha 

Municipal/ 
Cooperativa de Vila do Conde 

Lâmpadas 
Fluorescentes e outros 
resíduos contendo 
mercúrio 

20 01 21* 
Atividade geral da 

instalação - Iluminação Caixa plástica Cooperativa de Vila do Conde 

* Resíduos perigosos de acordo com a lista europeia de resíduos - Portaria nº209/2004, de 3 de março. 

 
 
 

Quadro 2 - Subprodutos gerados na exploração agropecuária 

RESÍDUO IDENTIFICAÇÃO LER LOCAL DE 

PRODUÇÃO/ATIVIDADE 
ACONDICIONAMENTO DESTINO FINAL 

Cadáveres dos bovinos 
da exploração Subproduto Pavilhões dos bovinos Necrotério SIRCA 

Estrume e Chorume Subproduto Pavilhões dos bovinos Fossas e nitreiras Valorização agrícola 

 

 

 
Todos os resíduos gerados na instalação são recolhidos e enviados a destino final adequado 
através da Cooperativa de Vila do Conde. Assim, os impactes associados à produção de 
resíduos, verificados na fase de exploração, classificam-se de negativos, pouco significativos, 
permanentes e irreversíveis.  
 
Atualmente as embalagens de papel e cartão e os plásticos são separados e acondicionados, 
nos locais de produção, correspondendo a zonas cobertas e impermeabilizadas, em sacos de 
plástico ou Big Bags dependendo do volume de resíduos produzidos. Na altura das sementeiras 
verifica-se um aumento de quantidade destes resíduos, pelo que neste período os mesmos são 
encaminhados para a Cooperativa de Vila do Conde para envio a destino final licenciado. 
 
Durante os restantes períodos a produção destes resíduos é reduzida pelo que os mesmos são 
encaminhados pelo circuito municipal de recolha camarária. 
 
A mistura de resíduos urbanos e equiparados é armazenada em sacos e colocada nos 
contentores municipais, para recolha com periodicidade adequada.  
 
Os resíduos de embalagens de medicamentos veterinários, os resíduos de embalagens de 
limpeza e desinfeção dos pavilhões, embalagens de fitofármacos e as lâmpadas fluorescentes e 
outros resíduos contendo mercúrio são armazenados separadamente em meios adequados para 
o efeito, no local de produção coberto e impermeabilizado, para posterior envio a destino final 
adequado, por meio da Cooperativa de Vila do Conde.  
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O Regulamento (CE) n.º 1069/2009, de 21 de outubro, estabelece as regras sanitárias relativas 
aos subprodutos animais e produtos derivados não destinados ao consumo humano. Neste 
diploma são definidas as regras de sanidade animal e de saúde pública aplicáveis à recolha, 
transporte, armazenagem, manutenção, transformação e utilização ou eliminação de 
subprodutos animais. Este regulamento tem as suas medidas de execução definidas no 
Regulamento (UE) n.º 142/2011de 25 de fevereiro de 2011.  
 
A gestão dos diferentes efluentes pecuários está legislada de forma integrada na 
regulamentação das atividades pecuárias, previstas no novo regime do exercício da atividade 
pecuária (REAP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 81/2013, de 14 de junho, retificado pela 
declaração de retificação nº31/2013, de 24 de julho, e alterado pelo decreto-lei nº165/2014, de 5 
de novembro, existindo um quadro de licenciamento para encaminhamento destes efluentes, no 
qual se dá prioridade à valorização agrícola, na perspetiva de devolver ao solo os componentes 
minerais e a matéria orgânica necessárias ao desenvolvimento vegetal, promovendo, ainda, a 
redução da necessidade de adubações minerais e minimizando os impactos negativos desses 
efluentes sobre o ambiente.  
 
A empresa proponente, no processo de licenciamento no âmbito do Decreto-Lei nº214/2008, de 
10 de novembro, REAP (Regime do Exercício da Atividade Pecuária), submeteu à entidade 
competente (DRAP-N) um Plano de Gestão de Efluentes Pecuários da exploração (PGEP), 
elaborado de acordo com a Portaria 631/2009, de 9 de Junho, que estabelece as normas 
regulamentares a que obedece a gestão dos efluentes das atividades pecuárias e as normas 
relativas ao armazenamento, transporte e valorização de efluentes pecuários e outros 
fertilizantes orgânicos. 
 
Nesse plano, são definidos e submetidos a aprovação os procedimentos de gestão do estrume e 
chorume gerado no decorrer da atividade. A recolha, armazenamento e tratamento dos efluentes 
pecuários na instalação consiste na recolha mecânica do chorume, para as fossas existentes no 
topo da vacaria, e do estrume para as nitreiras. 
 
Os efluentes líquidos (chorume) são, portanto, encaminhados para as fossas, para 
posteriormente serem utilizados no solo, com recurso a cisternas tipo “joper”, enquanto 
fertilizante agrícola. A parte sólida (estrume) é armazenada nas nitreiras 2 a 3 meses e, após 
secagem adequada, aplicados em terrenos agrícolas na própria quinta, com vista à sua 
valorização. 
 
Neste cenário, a gestão destes efluentes pecuários na instalação gera um impacte o qual pode 
ser positivo ou negativo. No que respeita aos potenciais impactes negativos decorrentes da 
aplicação de efluentes nos solos, podem ocorrer afetações de natureza física, pela degradação 
da sua estrutura, promoção da erosão (pelo aumento da frequência do cultivo), colmatação ou 
alagamento, na sua composição química, por imputar desequilíbrios nutritivos, por salinização 
ou por acumulação de elementos orgânicos poluentes, ou em termos bióticos, pelo 
favorecimento da proliferação de pragas e doenças ou, pelo contrário, pela esterilização do solo.  
Este tipo de impactes negativos faz-se sentir quando existe pouco cuidado na gestão da 
fertilização do solo e na sucessão e exploração das culturas. 
 
No entanto, e face à relação entre a quantidade de efluente a espalhar e a área total disponível 
para espalhamento, não é expectável a ocorrência de impactes negativos sobre os solos, 
decorrentes do espalhamento do efluente tratado. 
 
Dessa forma, pode concluir-se que, ao serem tomadas as devidas precauções no espalhamento 
do efluente, os impactes negativos sobre os solos serão diminutos, sendo ultrapassados pelos 
benefícios que resultam da fertilização das culturas existentes nas propriedades em causa. O 
impacte positivo esperado será, no entanto, pouco significativo uma vez que não é expectável 
qualquer alteração na capacidade de uso dos solos onde será efetuado o espalhamento dos 
efluentes 
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Das atividades que decorrem na instalação em estudo resulta ainda um subproduto que 
compreende os cadáveres dos bovinos, os quais são armazenados temporariamente nas 
condições apropriadas no necrotério enquanto aguardam a recolha pelo Sistema de Recolha de 
Cadáveres de Animais Mortos na Exploração (SIRCA). 
 
 
5.3 - Apresentar medidas de minimização a concretas e convenientemente detalhadas para cada 
uma das fases, de forma a minimizar ou mitigar os impactes ambientais expectáveis. 

 
Tendo em consideração a avaliação de impactes realizada são preconizadas as seguintes 
medidas de minimização: 
 

� Manter o controlo veterinário permanente de forma a minimizar os níveis de mortalidade; 

� Criar uma área própria para armazenagem dos resíduos em zonas protegidas do acesso 
de pessoas e animais e da ação do vento, devidamente impermeabilizada, 
preferencialmente coberto e com dimensões adequadas; 

� Manter uma inspeção periódica aos locais de armazenamento de resíduos, por forma a 
detetar eventuais anomalias, nomeadamente, mistura de resíduos, contentores 
demasiados cheios, contentores degradados; 

� Sensibilização dos colaboradores para as boas práticas de gestão de resíduos, 
reforçando a necessidade de prevenção.  

 
 
5.4 - Elaborar e apresentar para a fase de exploração, um Plano de Monitorização dos Resíduos, que 
defina as responsabilidades, os parâmetros, as metodologias, e as periodicidades do 
acompanhamento, bem como os objetivos e metas a alcançar pela monitorização. 

 
Tendo em conta que as quantidades de resíduos produzidos na instalação são muito reduzidas, 
e que o envio a destino final dos resíduos produzidos em maior quantidade é da 
responsabilidade da Cooperativa de Vila do Conde, é entendimento que a implementação de um 
Plano de Monitorização dos Resíduos não se afigura necessária.  
 
 
 
6. RUÍDO 

 
Considera-se que não estão reunidas as condições para que este descritor possa ser objeto de 
avaliação técnica em sede de AIA, por se encontrarem em falta os seguintes elementos: 
6.1 - Identificar e avaliar os impactes ambientais resultantes para a fase de exploração segundo a 
matriz proposta no EIA, tendo em consideração a obrigatoriedade do cumprimento dos valores 
limites fixados no Regulamento Geral do Ruído (RGR); 
6.2 - Apresentar medidas de minimização concretas e detalhadas a implementar, de forma a 
minimizar ou mitigar os impactes ambientais expectáveis na fase de exploração; 
6.3 - Apresentação de um Plano de Monitorização ao ruído ambiental que permita avaliar o 
cumprimento dos requisitos legais a que o projeto está sujeito. 
 
O plano de monitorização do projeto deve incluir resposta às seguintes questões: 
 
• Identificação dos parâmetros a monitorizar; 
• Identificação dos locais de amostragem e apresentação cartográfica; 
• Indicação da periodicidade das amostras; 
• Apresentação da análise do significado estatístico; 
• Descrição das técnicas e métodos de análise, incluindo o equipamento necessário; 
• Identificação dos indicadores ambientais, comparando os parâmetros a monitorizar e as 
características dos parâmetros inerentes ao projeto, nas diversas fases do projeto; 
• Apresentação e descrição do tipo de medidas de monitorização a adotar consoante os resultados 
do plano de monitorização; 
• Indicação da periodicidade dos relatórios de monitorização; 
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• Descrição dos critérios para a decisão de avaliação do plano de monitorização proposto: 
- enquadramento das questões abordadas no plano de monitorização com legislação em 

vigor e normas aplicáveis. 
 

 
Como referido no Estudo de Impacte Ambiental (EIA), a caracterização do ambiente sonoro 
atual na zona de estudo permitiu verificar que o ambiente acústico se apresenta pouco 
perturbado, apresentando limites significativamente inferiores ao definidos na legislação em 
vigor, permitindo concluir que os níveis sonoros não são suscetíveis de gerar incómodo. 
 
A caracterização do ambiente sonoro apresentada foi efetuada já em fase de exploração da 
exploração agrícola em estudo, não se perspetivando a construção de novas infraestruturas ou a 
aquisição de novas máquinas e equipamentos, pelo que não se prevê uma alteração 
significativa (incrementos superiores a 5 dB(A)) dos níveis sonoros registados no EIA. 
 
Tal referido no EIA até à data não se registaram quaisquer reclamações dos residentes desta ou 
de outras habitações sobre o incómodo do ruido produzido pela Exploração Agrícola Teixeira do 
Batel, situação aferida durante o levantamento de campo, em conversação com os residentes 
das habitações mais próximas da exploração agrícola. 
 
Em termos de efeitos negativos para o ambiente sonoro da área de estudo, com consequente 
afetação na qualidade de vida das populações que habitam na envolvente, há a referir as 
seguintes atividades da exploração bovina que poderão estar na origem de alguma 
incomodidade e que poderão originar um incremento dos níveis sonoros: 
 

� O transporte de matérias-primas, produtos e resíduos poderá causar situações de 
incomodidade nas povoações atravessadas ou naquelas que se encontrem na 
envolvente das vias mais frequentemente utilizadas. No entanto, atendendo ao facto da 
exploração agrícola se encontrar em pleno funcionamento à data da campanha de 
monitorização realizada em fase de EIA, e tendo em conta os níveis sonoros registados 
atualmente, pode-se considerar que o impacte embora negativo, seja pouco 
significativo. 

� O funcionamento dos equipamentos mecânicos utilizados na exploração bovina induz 
um impacte negativo, direto, permanente e muito pouco significativo, dada a distância a 
que se encontram as habitações mais próximas e ao facto de os mesmos não serem 
particularmente ruidosos. 

� Para além dos impactes referidos anteriormente, poderão ocorrer variadas atividades 
ruidosas inerentes à atividade da exploração bovina, que vão desde o espalhamento do 
efluente no terreno, até à limpeza e manutenção das instalações. Prevê-se, contudo, 
que o impacte associado a estas atividades seja negativo, direto, temporário e pouco 
significativo. 

 

Face a esta análise, relativamente aos níveis sonoros decorrentes da laboração da Exploração 
Agrícola avaliou-se o impacte como negativo, de magnitude reduzida, direto, certo, temporário, 
local, reversível e minimizável, classificando-se globalmente os impactes como pouco 
significativos.  
 
De acordo com a análise de impactes efetuada ao nível do descritor Ambiente Sonoro concluiu-
se que o projeto não gera impactes negativos significativos.  
 
No entanto, e de modo a confirmar o previsto no EIA, definiu-se um plano de monitorização do 
ambiente sonoro, o qual é apresentado no Anexo Adit.08 do presente aditamento. 
 
Apesar dos níveis sonoros obtidos durante as medições realizadas em pleno funcionamento da 
exploração agrícola se apresentarem em conformidade com os limites legais para atividades 
ruidosas permanentes, definem-se as seguintes medidas de minimização: recomenda-se o bom 
funcionamento os equipamentos mecânicos, assegurando a sua manutenção e revisão 
periódicas, bem como a utilização de equipamentos que cumpram os requisitos do Decreto-Lei 
n.º 221/2006, de 8 de novembro, relativo às emissões sonoras para o ambiente dos 
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equipamentos para utilização no exterior, devendo também ser evitada a utilização de máquinas 
que não possuam indicação da sua potência sonora, garantida pelo fabricante. 
 
 
 
7. REFORMULAÇÃO DO RESUMO NÃO TÉCNICO 

Após análise do Resumo Não Técnico (RNT) do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) elaborado sobre 
o projeto da "Exploração Agrícola Teixeira do Batel", e tendo como base a nota técnica "Critérios de 
Elaboração de Resumos Não Técnicos" elaborada pela Agência Portuguesa do Ambiente, informa-
se que se considera que o mesmo está redigido de forma clara, dando resposta à maioria dos 
critérios indicados na nota técnica mencionada. 
Não obstante, e de modo a permitir uma cabal compreensão do projeto, entende-se que, para que o 
RNT possa reunir as condições necessárias para se constituir como documento de suporte para a 
consulta pública, o documento deverá ser reformulado, de modo a complementar, corrigir e/ou 
esclarecer, os seguintes aspetos: 
I) Folha de rosto — A capa do RNT deve conter a designação do projeto; 
2) Devera ser explicado o que se entende por "Cabeça Normal"; 
3) Devera ser indicada a área total de implantação do projeto; 
4) O número de efetivos indicado no ponto "4.1 Descrição" (pág. 4) não é coincidente com a 
respetiva distribuição por edifício descrita no ponto "4.2.1 Maneio" (págs. 5 e 7); 
5) Na figura 2 deverão ser distinguidos os edifícios já licenciados dos que estão em 
licenciamento na Câmara Municipal de Vila do Conde, cf. referido na página 10, bem como as áreas 
de cultivo de milho e erva, referidas na página 9; 
6) Deverá ser apresentada representação cartográfica/ortofotomapa que identifique, na 
envolvente próxima, a principal ocupação do solo, distinguindo as áreas de cultivo e áreas 
florestadas de eucalipto (cf. referido na pagina 10), bem como recetores sensíveis, habitações, 
núcleos populacionais e principais atividades económicas (outras explorações, unidades 
industriais, etc.) existentes. 
A distância à Exploração Agrícola dos elementos supra referenciados deve ser indicada no texto. 
7) Deve ser indicado o número de funcionários afetos a Exploração Agrícola. 
 
O RNT deverá ainda ser encadernado, refletir toda a informação adicional solicitada no âmbito da 
apreciação da conformidade dos diversos fatores ambientais e ser apresentado em suporte de 
papel e suporte informático, com data atualizada, de acordo com o disposto no Despacho n° 
11874/2001 (Diário da República — II, n° 130 — 5 de Junho) em que, de acordo com o ponto I, os 
ficheiros das peças escritas e desenhadas apresentadas devem ser em pdf (portable document 
format), num único documento, respeitando a estrutura do RNT apresentado em suporte de papel." 
 

 
O Resumo Não Técnico (RNT) foi reformulado considerando o solicitado, sendo apresentado em 
anexo a este documento, de forma destacada. 
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8. ANEXOS 

 
Anexo Adit.01 – Elementos existentes relativos à legalização das edificações no âmbito do 

RJUE 

 

Anexo Adit.02 – Pareceres emitidos pela ERRAN 

 

Anexo Adit.03 – Plantas de localização 

 
Anexo Adit.03.01 – Planta de localização, à escala 1:1000, com indicação de áreas 
afetas à REN e à RAN 

 
Anexo Adit.03.02 – Cópia, à escala 1:2000, do SIG da Câmara Municipal de Vila do 
Conde, com demarcação das construções e demarcação da REN 

 

Anexo Adit.04 – Parecer emitido pela Câmara Municipal de Vila do Conde 

 

Anexo Adit.05 – Parecer emitido pela Agência Portuguesa do Ambiente 

 

Anexo Adit.06 – Comprovativo da recolha do efluente doméstico 

 

Anexo Adit.07 – Sistemas de drenagem 

 
Anexo Adit.07.01 – Plantas com representação das redes de drenagem de águas 
pluviais e da sua ligação ao meio recetor 

 
Anexo Adit.07.02 – Plantas com representação da rede de drenagem de águas 
residuais diferenciando entre os efluentes domésticos, os efluentes da sala de ordenha 
e os efluentes da vacaria 

 
Anexo Adit.07.03 – Ficha técnica do aditivo 

 

Anexo Adit.08 – Plano de Monitorização do Ambiente Sonoro 
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ANEXO ADIT.02 – Pareceres emitidos pela ERRAN 
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ANEXO ADIT.03 – Plantas de localização 
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ANEXO ADIT.03.01 – PLANTA DE LOCALIZAÇÃO, À ESCALA 1:1000, COM INDICAÇÃO DE 

ÁREAS AFETAS À REN E À RAN 
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ANEXO ADIT.03.02 – CÓPIA, À ESCALA 1:2000, DO SIG DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA 

DO CONDE, COM DEMARCAÇÃO DAS CONSTRUÇÕES E DEMARCAÇÃO 
DA REN 
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ANEXO ADIT.04 – Parecer emitido pela Câmara Municipal de Vila do 

Conde 
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ANEXO ADIT.05 – Parecer emitido pela Agência Portuguesa do 

Ambiente 
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ANEXO ADIT.06 – Comprovativo da recolha do efluente doméstico 
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ANEXO ADIT.07 – Sistemas de Drenagem 
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ANEXO ADIT.07.01 – PLANTAS COM REPRESENTAÇÃO DAS REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS 

PLUVIAIS E DA SUA LIGAÇÃO AO MEIO RECETOR 
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ANEXO ADIT.07.02 – PLANTAS COM REPRESENTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS 

RESIDUAIS DIFERENCIANDO ENTRE OS EFLUENTES DOMÉSTICOS, OS 
EFLUENTES DA SALA DE ORDENHA E OS EFLUENTES DA VACARIA 
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ANEXO ADIT.07.03 – FICHA TÉCNICA DO ADITIVO 
 

 
 
 
 
 
 



FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

TOPECA, Lda
Rua do Mosqueiro

2490−1 15 Cercal – Ourém
PORTUGAL

Tel. : 00 351 – 249 580 070
Fax. : 00 351 – 249 580 079

geral@topeca.pt
www.topeca.pt



Hidrófugo Topeca é um hidrófugo pronto a aplicar, para betão e argamassa, solúvel

em água.

Aditivo para betões utilizados em: depósitos, piscinas, represas, canais, ETAR,

estruturas hidráulicas, betões pobres em cimento e em argamassas para revestimentos

impermeáveis.

Hidrófugo Topeca actua de 2 formas:

Quimicamente: os componentes combinam-se com a cal do cimento e formam cristais

insolúveis que obstruem os capilares, evitando a penetração da água.

Fisicamente: o seu leve efeito de introdutor de ar melhora a compacidade do betão e

confere boa homogeneidade evitando a segregação.

Não modifica os tempos de presa, nem as resistências mecânicas.

Funciona com todas classes de cimento Portland.

Livre de cloro pode utilizar-se em betões.

tratamentos de humidade

utilização

hidrófugo

suporte

• Admissíveis para 

argamassas e betão.

hidrófugo para betão e argamassas

TOPECA, Lda - Rua do Mosqueiro - 2490-115 Cercal – Ourém - PORTUGAL

Tel.: 00 351 – 249 580 070 / Fax.: 00 351 – 249 580 079

www.topeca.pt / geral@topeca.pt

Q.5.06.03.07-03

18/01/2011
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topeca



Respeitar a dosagem recomendada.

A máxima eficácia deste produto, é obtida com os betões de boa qualidade (quer na

composição, quer na colocação em obra).

Em caso de contacto com os olhos e pele, lavar abundantemente com água.

composição e 
características
Composição:

Solução aquosa de hidrofugante e

aditivos específicos.

Características:

Massa volúmica: 1000 kg/m3.

pH: 8,5.

Solubilidade: perfeitamente solúvel 

em água.

Temperatura de aplicação: +3ºC a 

+30ºC.

NOTA: estes resultados foram obtidos em laboratório

(T=20ºC), podendo variar com a diminuição ou aumento da

temperatura.

recomendações

tratamentos de humidade

hidrófugo para betão e argamassas
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consumo

A dosagem oscila entre 1% e 2,5%

do peso do cimento.

apresentação

Jerrican de 5 e 25 litros.

conservação

1 ano em embalagem fechada, ao

abrigo do gelo e do calor.



Adicionar água no recipiente de mistura.

Agitar o Hidrófugo Topeca antes de adicionar à água da amassadura, cuja quantidade será 

determinada de acordo com a consistência desejada. A sua solubilidade é total na água.
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Sem Hidrófugo Topeca. 

O betão tem efeito esponja.

Com Hidrófugo Topeca. 

Forma-se uma verdadeira 

barreira à ascensão capilar.
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SECÇÃO 1 : IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA SECÇÃO 1 : IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA SECÇÃO 1 : IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA SECÇÃO 1 : IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA 

1.1  IDENTIFICADOR DO PRODUTO: HIDRÓFUGO TOPECA
Código: 104100

1.2  UTILIZAÇÕES IDENTIFICADAS E UTILIZAÇÕES DESACONSELHADAS: [_] Industrial  [X] Profissional  [X] Consumo
Utilizações previstas (principais funções técnicas): 
Hidrófugo para betão e argamassas. 
Utilizações desaconselhadas: 
Este produto não é recomendado para qualquer utilização ou sector de uso industrial, profissional ou de consumo diferentes
aos anteriormente listados como 'Utilizações previstas ou identificadas'. 

1.3  IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR DA FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA: 
TOPECA - Produtos Construção Civil, Lda.
Rua Dom Nunes Alves Pereira 53 - 2490-115 Cercal Ourém VNO (Portugal)
Telefone: 249580070  -  Fax: 249580079
Endereço electrónico da pessoa responsável pela ficha de dados de segurança: 
e-mail: andreia@topeca.com

1.4  NÚMERO DE TELEFONE DE EMERGÊNCIA: 249580070  (9:00-12:30 / 14:00-18:30 h.) (horário laboral)

SECÇÃO 2 : IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOSSECÇÃO 2 : IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOSSECÇÃO 2 : IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOSSECÇÃO 2 : IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

2.1  CLASSIFICAÇÃO DA MISTURA: 
Classificação de acordo com a Directiva 1999/45/CE~2006/8/CE (DL.82/2003~DL.63/2008) (DPD): 
Xi:R41 

2.2  ELEMENTOS DO RÓTULO: Xi

O produto é etiquetado como IRRITANTE de acordo com a Directiva
67/548/CEE~2009/2/CE (DL.98/2010) e 1999/45/CE~2006/8/CE
(DL.82/2003~DL.63/2008)

Frases R: 
R41 Risco de graves lesões oculares. 
Frases S: 
S2 Manter fora do alcance das crianças. 
S26 Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e consultar um

especialista. 
S39 Usar um equipamento protector para a vista. 
S46 Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo. 
S51 Utilizar somente em locais bem ventilados. 
Componentes perigosos: 
Nenhum em percentagem igual ou superior ao limite para o nome. 

2.3  OUTROS PERIGOS: 
Não aplicável.
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SECÇÃO 3 : COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES SECÇÃO 3 : COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES SECÇÃO 3 : COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES SECÇÃO 3 : COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES 

3.1  SUBSTÂNCIAS: 
Não aplicável.

3.2  MISTURAS: 
Este produto é uma mistura. 
Descrição química: 
Solução aquosa de hidrofugantes e aditivos específicos. 
Componentes: 

2,5 < 10 % Dietanolamina
CAS: 111-42-2 , EC: 203-868-0 Índice nº 603-071-00-1
DSD: Xn:R22-48/22 | Xi:R38-R41 < ATP25
CLP: Acute Tox. (oral) 4:H302 | Skin Irrit. 2:H315 | Eye Dam. 1:H318 | STOT RE
2:H373o

< CLP00

2,5 < 10 % Acido edético (EDTA)
CAS: 60-00-4 , EC: 200-449-4 Índice nº 607-429-00-8
DSD: Xi:R36 < ATP30
CLP: Acute Tox. (inh.) 4:H332 | Eye Irrit. 2:H319 < Autoclasificada

2,5 < 10 % Alcool C10-C16 etoxilado
CAS: 68002-97-1 , EC: 500-182-6 Autoclassificada
DSD: Xn:R22 | Xi:R41 | N:R50 
CLP: Não disponível.

Para maior informação sobre componentes perigosos, ver as secções 8, 11, 12 e 16. 

Substâncias SVHC sujeitas a autorização, incluídas no anexo XIV do Regulamento (CE) nº 1907/2006: Nenhuma
Substâncias SVHC candidatas a serem incluídas no anexo XIV do Regulamento (CE) nº 1907/2006: Nenhuma
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SECÇÃO 4 : PRIMEIROS SOCORROS SECÇÃO 4 : PRIMEIROS SOCORROS SECÇÃO 4 : PRIMEIROS SOCORROS SECÇÃO 4 : PRIMEIROS SOCORROS 

4.1  
4.2  

DESCRIÇÃO DOS PRIMEIROS SOCORROS E SINTOMAS E EFEITOS MAIS IMPORTANTES, AGUDOS E RETARDADOS:

Em caso de dúvida, ou quando persistirem os sintomas do mal-estar, procurar cuidado médico. Nunca
administrar nada pela boca a pessoas em estado de inconsciência. 

Via de exposição Sintomas e efeitos, agudos e retardados Descrição das medidas de primeiros socorros

Inalação: Normalmente não produzem sintomas. Transportar o acidentado para o ar livre fora da zona
contaminada. Se a respiração estiver irregular ou
parada, aplicar a respiração artificial. Se a pessoa
está inconsciente, colocar em posição de segurança
apropriada. Manter coberto com roupa de abrigo
enquanto se procura assistência médica. 

Pele: O contacto com a pele pode causar um ligeiro
vermelhidão. 

Remover imediatamente a roupa contaminada.
Lavar a fundo as zonas afectadas com abundante
água fria ou morna e uma solução de bicarbonato
sódio a 5%. Finalmente, repetir a lavagem da zona
com água e sabão. 

Olhos: O contacto com os olhos causa vermelhidão,
dor e queimaduras profundas graves e perda
de visão. 

Remover as lentes de contacto. Lavar por irrigação
os olhos com água limpa abundante e fresca pelo
menos durante 15 minutos, mantendo as pálpebras
afastadas, até que a irritação diminua. Procurar
imediatamente assistência médica especializada. 

Ingestão: A ingestão, pode causar irritações na boca,
garganta e no esófago. 

Em caso de ingestão, consultar imediatamente o
médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo. Pelo
seu carácter ácido, os efeitos podem reduzir-se ao
máximo dando a beber água abundante, agregando
leite de magnésia. Não provocar o vómito, devido ao
risco da aspiração. Manter a vítima em repouso. 

4.3  INDICAÇÕES SOBRE CUIDADOS MÉDICOS URGENTES E TRATAMENTOS ESPECIAIS NECESSÁRIOS: 
Não disponível.

SECÇÃO 5 : MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOSSECÇÃO 5 : MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOSSECÇÃO 5 : MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOSSECÇÃO 5 : MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

5.1  MEIOS DE EXTINÇÃO: 
Em caso de incêndio ao redor, estão permitidos todos os agentes extintores. 

5.2  PERIGOS ESPECIAIS DECORRENTES DA SUBSTÂNCIA OU MISTURA: 
Como consequência da combustão e da decomposição térmica, podem formar-se produtos perigosos: monóxido de carbono,
dióxido de carbono, óxidos de azoto. A exposição aos produtos de combustão ou decomposição pode ser prejudicial para a
saúde. 

5.3  RECOMENDAÇÕES PARA O PESSOAL DE COMBATE A INCÊNDIOS: 
- Equipamento de protecção especial: Dependendo da magnitude do incêndio, pode ser necessário usar vestuário de
protecção contra o calor, equipamento de respiração autónomo, luvas, óculos protectores ou viseiras de segurança e botas. 
- Outras recomendações: Arrefecer com água os tanques, cisternas ou recipientes próximos da fonte de calor ou fogo.
Observar a direcção do vento. Evitar que os produtos utilizados no combate contra-incêndios, passem para esgotos ou
cursos de água. 

SECÇÃO 6 : MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAISSECÇÃO 6 : MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAISSECÇÃO 6 : MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAISSECÇÃO 6 : MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

6.1  PRECAUÇÕES INDIVIDUAIS, EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO E PROCEDIMENTOS DE EMERGÊNCIA: 
Evitar o contacto directo com o produto. 
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6.2  PRECAUÇÕES A NÍVEL AMBIENTAL: 
Evitar a contaminação de esgotos, águas superficiais ou subterrâneas e do solo. Em caso de se produzirem grandes
derrames ou se o produto contaminar lagos, rios ou esgotos, informar as autoridades competentes, de acordo com a
legislação local. 

6.3  MÉTODOS E MATERIAIS DE CONFINAMENTO E LIMPEZA: 
Recolher o derrame com materiais absorventes (serrim, terra, areia, vermiculite, terra de diatomáceas, etc..). Transferir para
um recipiente apropriado para sua recuperação ou eliminação. Neutralizar com carbonato ou bicarbonato de sódio.
Finalmente, lavar a área com água em abundância. Guardar os resíduos num recipiente fechado. 

6.4  REMISSÃO PARA OUTRAS SECÇÕES: 
No controlo da exposição e medidas de protecção individual ver secção 8. 
Para a posterior eliminação dos resíduos, seguir as recomendações da secção 13. 

SECÇÃO 7 : MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEMSECÇÃO 7 : MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEMSECÇÃO 7 : MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEMSECÇÃO 7 : MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

7.1  PRECAUÇÕES PARA UM MANUSEAMENTO SEGURO: 
Cumprir com a legislação em vigor sobre prevenção de riscos laborais. 
Recomendações gerais: 
Evitar todo tipo de derrame ou fuga. Não deixar os recipientes abertos. 
Recomendações para prevenir riscos de incêndio e explosão: 
Não aplicável.
Recomendações para prevenir riscos toxicológicos: 
Não comer, beber ou fumar durante o manuseamento. Depois do manuseamento, lavar as mãos com água e sabão. No
controlo da exposição e medidas de protecção individual ver secção 8. 
Recomendações para prevenir a contaminação do meio ambiente: 
Não se considera um perigo para o ambiente. No caso de derrames acidentais, seguir as instruções da secção 6. 

7.2  CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM SEGURA, INCLUINDO EVENTUAIS INCOMPATIBILIDADES: 
Proibir o acesso a pessoas não autorizadas. Manter fora do alcance das crianças. Manter afastado de fontes de calor. Se
possível, evitar a incidência directa de radiação solar. Para evitar derrames, os recipientes que forem abertos, devem ser
cuidadosamente fechados e mantidos na posição vertical. Para maior informação, ver secção 10. 
Classe do armazém : Conforme as disposições vigentes. 
Tempo máximo de armazenagem : 12. meses
Intervalo de temperaturas : min:    5. ºC,  max:   30. ºC
Matérias incompatíveis: 
Conservar longe de agentes oxidantes, ácidos, álcalis, metais, anidridos. 
Tipo de embalagem: 
Conforme as disposições vigentes. 
Quantidades limite (Seveso III): Directiva 96/82/CE~2003/105/CE (DL.254/2007): 
Não aplicável.

7.3  UTILIZAÇÕES FINAIS ESPECÍFICAS: 
Não existem recomendações particulares pelo uso deste produto distintas das já indicadas. 
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SECÇÃO 8 : CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL SECÇÃO 8 : CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL SECÇÃO 8 : CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL SECÇÃO 8 : CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL 

8.1  PARÂMETROS DE CONTROLO: 
Valores-limite de exposição profissional (TLV) TLV-TWA TLV-STEL Ano
AGCIH 2009 (NP 1796:2007) ppm mg/m3 ppm mg/m3
Dietanolamina 0.46 2.0 Via dérmica 1994
TLV - Valor Limite Máximo, TWA - Média Ponderada no Tempo, STEL - Limite Exposição Curta Duração. 
Valores-limite biológicos: 
Não disponível
Nível derivado sem efeitos (DNEL) para a população em geral: 
Não disponível
Concentração previsivelmente sem efeitos (PNEC): 
Não disponível

8.2  CONTROLO DA EXPOSIÇÃO: 

CONTROLO DA EXPOSIÇÃO PROFISSIONAL: Directiva 89/686/CEE~96/58/CE (DL.128/93~DL.374/98): 
Providenciar uma ventilação adequada. Para isto, deve-se realizar uma muito boa ventilação no local, usando um bom
sistema de extracção geral. 
Protecção do sistema respiratório: 
- Máscara: Aconselhável. 
Protecção dos olhos e face: 
Instalar fontes oculares de emergência nas proximidades da zona de utilização. 
- Óculos: 
Óculos de segurança com protecções laterais apropriadas (EN166). 
- Viseira de segurança: Não. 
Protecção das mãos e da pele: 
Instalar chuveiros de emergência nas proximidades da zona de utilização. O uso de cremes protectores pode ajudar a
proteger as áreas expostas da pele. Não devem ser aplicados cremes protectores depois da exposição. 
- Luvas: 
Luvas resistentes aos produtos químicos (EN374). O tempo de penetração das luvas seleccionadas deve ser de acordo com
o período de uso pretendido. Existem vários factores (por exemplo, a temperatura), que fazem com que na prática o período
de uso de umas luvas de protecção resistentes aos produtos químicos seja manifestamente inferior ao estabelecido na norma
EN374. Devido à grande variedade de circunstâncias e possibilidades, temos de ter em conta o manual de instruções dos
fabricantes de luvas. As luvas devem ser substituídas imediatamente, caso se observem indícios de degradação. 
- Botas: Não. 
- Avental: Não. 
- Fato macaco: 
Roupa adequada de trabalho que evite o contacto com o produto. 

CONTROLO DA EXPOSIÇÃO AMBIENTAL: 
Evitar qualquer derrame para o meio ambiente. 
Derrames no solo: Evitar a penetração no terreno. 
Derrames na água: Não se deve permitir que o produto entre nos esgotos nem em linhas de água. 
Emissões na atmosfera: Não aplicável.
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SECÇÃO 9 : PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS SECÇÃO 9 : PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS SECÇÃO 9 : PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS SECÇÃO 9 : PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 

9.1  INFORMAÇÕES SOBRE PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS DE BASE: 
Aspecto
- Estado físico : Líquido.
- Cor : Incolor.
- Odor : Característico.
- Limiar olfactivo : Não disponível
Valor pH
- pH : 8.5 a 20ºC
Mudança de estado
- Ponto de congelação : Não disponível
- Ponto de ebulição inicial : Não aplicável
Densidade
- Densidade de vapor : Não aplicável
- Densidade relativa : 0.996 g/cm3 a 20ºC
Estabilidade
- Temperatura de decomposição : Não aplicável
Viscosidade: 
- Viscosidade cinemática : Não aplicável
Volatilidade: 
- Taxa de evaporação : Não aplicável
Solubilidade(s)
- Solubilidade em água: : Não aplicável
- Solubilidade em gorduras e óleos: : Não disponível
- Coeficiente de partição n-octanol/água : Não aplicável
Inflamabilidade: 
- Ponto de inflamação : Não inflamável
- Limites superior/inferior de inflamabilidade/explosividade: Não aplicável
- Temperatura de auto-ignição : Não aplicável
Propriedades explosivas: 
Não aplicável.
Propriedades comburentes: 
Não aplicável.

9.2  OUTRAS INFORMAÇÕES: 
Os valores indicados nem sempre coincidem com as especificações do produto. Os dados correspondentes às
especificações do produto podem ser encontradas na folha técnica do mesmo. Para maior informação sobre propriedades
físicas e químicas relativas a segurança e meio ambiente, ver as secções 7 e 12. 
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SECÇÃO 10 : ESTABILIDADE E REACTIVIDADESECÇÃO 10 : ESTABILIDADE E REACTIVIDADESECÇÃO 10 : ESTABILIDADE E REACTIVIDADESECÇÃO 10 : ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

10.1  REACTIVIDADE: 
Não disponível. 

10.2  ESTABILIDADE QUÍMICA: 
Estável dentro das condições recomendadas de armazenagem e manuseamento. 

10.3  POSSIBILIDADE DE REACÇÕES PERIGOSAS: 
Possível reacção perigosa com agentes oxidantes, ácidos, álcalis, metais, anidridos. 

10.4  CONDIÇÕES A EVITAR: 
- Calor: Manter afastado de fontes de calor. 
- Luz: Se possível, evitar a incidência directa de radiação solar. 
- Ar: Não aplicável. 
- Pressão: Não aplicável. 
- Choques: Não aplicável. 

10.5  MATERIAIS INCOMPATÍVEIS: 
Conservar longe de agentes oxidantes, ácidos, álcalis, metais, anidridos. 

10.6  PRODUTOS DE DECOMPOSIÇÃO PERIGOSOS: 
Como consequência da decomposição térmica, podem formar-se produtos perigosos: óxidos de azoto. 

SECÇÃO 11 : INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICASECÇÃO 11 : INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICASECÇÃO 11 : INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICASECÇÃO 11 : INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

Não existem dados toxicológicos experimentais disponíveis sobre a preparação. A classificação toxicológica desta preparação
realizou-se usando o método convencional do cálculo da Directiva 1999/45/CE~2006/8/CE (DL.82/2003~DL.63/2008). 

11.1  INFORMAÇÕES SOBRE OS EFEITOS TOXICOLÓGICOS: 
Vias de exposição: 
Exposição a curto prazo: Risco de graves lesões oculares. 
Exposição prolongada ou repetida: 

DOSES E CONCENTRAÇÕES LETAIS 
de componentes individuais :

DL50 Oral DL50 Cutânea CL50 Inalação
mg/kg mg/kg mg/m3.4horas

Dietanolamina 710. Cobaia 12200. Coelho
Acido edético (EDTA) >  2000. Cobaia
Alcool C10-C16 etoxilado >  2000. Cobaia
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SECÇÃO 12 : INFORMAÇÃO ECOLÓGICASECÇÃO 12 : INFORMAÇÃO ECOLÓGICASECÇÃO 12 : INFORMAÇÃO ECOLÓGICASECÇÃO 12 : INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

Não existem dados ecotoxicológicos experimentais disponíveis sobre a preparação. A classificação ecotoxicológica desta
preparação realizou-se usando o método convencional do cálculo da Directiva 1999/45/CE~2006/8/CE (DL.82/2003~DL.63/2008). 

12.1 TOXICIDADE: 
de componentes individuais :

CL50 (OECD 203) CE50 (OECD 202) CE50 (OECD 201)
mg/l.96horas mg/l.48horas mg/l.72horas

Dietanolamina 1460. Peixes 55. Dáfnia 33. Algas
Acido edético (EDTA) 41. Peixes 480. Dáfnia 310. Algas
Alcool C10-C16 etoxilado 0.40 Peixes 0.50 Dáfnia 0.60 Algas

12.2 PERSISTÊNCIA E DEGRADABILIDADE: 
Não disponível.

12.3 POTENCIAL DE BIOACUMULAÇÃO: 
Não disponível.

12.4 MOBILIDADE NO SOLO: 
Não disponível.

12.5 RESULTADOS DA AVALIAÇÃO PBT E MPMB: 
Não disponível.

12.6 OUTROS EFEITOS ADVERSOS: 
Potencial de empobrecimento da camada do ozono: Não disponível.
Potencial de criação fotoquímica de ozono: Não disponível.
Potencial de contribuição para o aquecimento global: Não disponível.
Potencial de desregulação endocrina: Não disponível.

SECÇÃO 13 : CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃOSECÇÃO 13 : CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃOSECÇÃO 13 : CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃOSECÇÃO 13 : CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

13.1 MÉTODOS DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS: Directiva 2008/98/CE (DL.178/2006~DL.73/2011): 
Tomar todas as medidas que sejam necessárias para evitar ao máximo a produção de resíduos. Analisar possíveis métodos
de revalorização ou reciclagem. Não efectuar a descarga no sistema de esgotos ou no ambiente; entregar num local
autorizado para recolha de resíduos. Os resíduos devem manipular-se e eliminar-se de acordo com as legislações locais e
nacionais vigentes. No controlo da exposição e medidas de protecção individual ver secção 8. 

Eliminação recipientes vazios: Directiva 94/62/CE~2005/20/CE, Decisão 2000/532/CE (DL.366-A/97, alterado pelos
DL.162/2000, DL.92/2006 e DL.73/2011, Portaria 29-B/98, Portaria 209/2004): 
Os recipientes vazios e embalagens devem eliminar-se de acordo com as legislações locais e nacionais vigentes. A
classificação da embalagem como resíduo perigoso dependerá do grau de esvaziamento da mesma, sendo o detentor do
resíduo o responsável pela sua classificação, em conformidade com o Capítulo 15 01 da Portaria 209/2004, e pelo
encaminhamento para destino final adequado. 

Procedimentos da neutralização ou destruição do produto: 
Desaguadouro oficialmente autorizado, de acordo com os regulamentos locais. 
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SECÇÃO 14 : INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE SECÇÃO 14 : INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE SECÇÃO 14 : INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE SECÇÃO 14 : INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE 

14.1  NÚMERO ONU: Não aplicável

14.2  DESIGNAÇÃO OFICIAL DE TRANSPORTE DA ONU: Não aplicável

14.3  CLASSES DE PERIGO PARA EFEITOS DE TRANSPORTE E GRUPO DE EMBALAGEM: 
14.4  

Transporte rodoviário (ADR 2011): 
Transporte ferroviário (RID 2011): 
Isento

Transporte via marítima (IMDG 34-08): 
Isento

Transporte via aérea (ICAO/IATA 2010): 
Isento

Transporte por via navegável interior (ADN): 
Isento. 

14.5 PERIGOS PARA O AMBIENTE: 
Não aplicável. 

14.6 PRECAUÇÕES ESPECIAIS PARA O UTILIZADOR: 
Não aplicável. 

14.7 TRANSPORTE A GRANEL EM CONFORMIDADE COM O ANEXO II DA CONVENÇÃO MARPOL 73/78 E O CÓDIGO IBC: 
Não aplicável. 

SECÇÃO 15 : INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO SECÇÃO 15 : INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO SECÇÃO 15 : INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO SECÇÃO 15 : INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO 

15.1  REGULAMENTAÇÃO E LEGISLAÇÃO UE ESPECÍFICA EM MATÉRIA DE SAÚDE, SEGURANÇA E AMBIENTE: 

Advertência de perigo táctil: 
Se o produto está destinado ao público em geral, é obrigatório um sinal táctil de perigo, que cumpra a Norma EN ISO-11683,
sobre 'Embalagens. Marcas tácteis de perigo. Requisitos' 

RESTRICÇÕES: 
Restrições ao fabrico, à colocação no mercado e à utilização, Anexo XVII do Regulamento (CE) nº 1907/2006: 
Não aplicável.
Restricções recomendadas da util ização: 
Não aplicável.

OUTRAS LEGISLAÇÕES: 
Não disponível

15.2  AVALIAÇÃO DA SEGURANÇA QUÍMICA: 
Não disponível.



FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA (REACH)FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA (REACH)FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA (REACH)FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA (REACH) Revisão:  11/05/2012 Pág.  10 / 10
Conforme Regulamento (CE) nº 1907/2006 e Regulamento (UE) nº 453/2010

HIDRÓFUGO TOPECA
Código: 104100 Ref.: Q.5.12.03.07

SECÇÃO 16 : OUTRAS INFORMAÇÕES SECÇÃO 16 : OUTRAS INFORMAÇÕES SECÇÃO 16 : OUTRAS INFORMAÇÕES SECÇÃO 16 : OUTRAS INFORMAÇÕES 

16.1 TEXTO DAS FRASES E NOTAS REFERENCIADAS NAS SECÇÕES 2 E/OU 3: 
Frases de risco segundo a Directiva 67/548/CEE~2001/59/CE (DSD), Anexo III: 
R22 Nocivo por ingestão. R36 Irritante para os olhos. R38 Irritante para a pele. R41 Risco de graves lesões oculares. R50
Muito tóxico para os organismos aquáticos. R48/22 Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição
prolongada por ingestão. 
Indicações de perigo segundo o Regulamento (CE) nº 1272/2008~790/2009 (CLP), Anexo III: 
H302 Nocivo por ingestão. H315 Provoca irritação cutânea. H318 Provoca lesões oculares graves. H319 Provoca irritação
ocular grave. H332 Nocivo por inalação. H373o Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida por ingestão. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS IMPORTANTES E FONTES DOS DADOS UTILIZADOS: 
· European Chemicals Bureau: Existing Chemicals, http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/ 
· Threshold Limit Values, (AGCIH, 2009). 

REGULAÇÕES SOBRE FICHAS DE SEGURANÇA: 
Ficha de Dados de Segurança em conformidade com o Artigo 31 do Regulamento (CE) nº 1907/2006 (REACH) e com o
Anexo I do Regulamento (UE) nº 453/2010. 

HISTÓRICO: Revisão: 
Revisão: 1 12/09/2011
Revisão: 2 11/05/2012

As informações contidas nesta Ficha de Dados de Segurança, tem como base o melhor do nosso conhecimento sobre o produto e
as leis em vigor na Comunidade Europeia, dado que as condições de trabalho do utilizador estão para além do nosso conhecimento
e controlo. O produto não deve ser usado com outro propósito senão o especificado. É sempre exclusivamente da responsabilidade
do util izador seguir todos os passos necessários de maneira a cumprir o estabelecido nas leis e regras vigentes. As informações
constantes desta Ficha de Dados de Segurança são apenas a descrição dos cuidados a ter para utilizar com segurança o nosso
produto: não poderão em caso algum ser consideradas como uma garantia das propriedades do produto. 
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ANEXO ADIT.08 – Plano de Monitorização do Ambiente Sonoro 
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ANEXO 8 – Plano de Monitorização do Ambiente Sonoro 
   

 
 
 
PLANO DE MONITORIZAÇÃO DO AMBIENTE SONORO 

 
Os níveis de ruído existentes atualmente nos recetores sensíveis localizados na envolvente 
da Exploração Agrícola Teixeira do Batel, estão caracterizados no levantamento de campo 
realizado e apresentado no Estudo de Impacte Ambiental. 
 
Os impactes decorrentes do funcionamento da exploração agrícola em estudo não sugerem 
a necessidade de realização de campanhas de monitorização exaustivas, devendo haver, 
no entanto, algum acompanhamento durante a fase de exploração, pelo que se propõe um 
plano de monitorização para esta fase, o qual se descrimina nos pontos seguintes. 
 
 
1.1 Locais de Amostragem 

Com base no levantamento da situação atual em termos acústicos e na avaliação de 
impactes deverão ser realizadas medições do nível sonoro no local indicado na 
caracterização da situação de referência, e identificado no quadro seguinte: 
 

Quadro 1 – Local de avaliação acústica 

Ponto Descrição Foto 

P1 

Complexo habitacional 
composto por três 
habitações do tipo 

moradia unifamiliar, em 
zona florestal. 

 

 
No caso de ocorrerem situações de reclamação deverão ainda ser efetuadas medições junto 
aos recetores com sensibilidade ao ruído pertencentes aos reclamantes. 
 

P1 
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1.2 Parâmetros a Monitorizar 

Os parâmetros a medir, quer na caracterização do ruído ambiente quer na caracterização do 
ruído residual, são: 
 

� LAeq – nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A; 

� LAeq, Impulsive – nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A, medido com a 

ponderação temporal impulsiva; 

� LAeq, Fast – nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A, em cada banda de terço 

de oitava, medido com a ponderação temporal Fast; 

No caso da avaliação dos Valores Limite de Exposição, a análise será efetuada na vigência 
dos três períodos de referência definidos na alínea p) do Artigo 3º do Regulamento Geral do 
Ruído (Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, retificado pela Declaração de Retificação n.º 
18/2007, de 16 de Março e alterado pelo Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de Agosto) – RGR.  
 
No caso da avaliação do Critério de Incomodidade a análise será realizada apenas nos 
períodos de referência aplicáveis, uma vez que, a verificação do critério de incomodidade, 
não é aplicável para um valor do indicador LAeq do ruído ambiente no exterior igual ou 
inferior a 45 dB(A) ou para um valor do indicador LAeq do ruído ambiente no interior dos 
locais de receção igual ou inferior a 27 dB(A). 
 
 
 
1.3 Frequência de Amostragem 

A frequência de amostragem corresponderá à realização de uma campanha anual. 
 
Verificando-se a conformidade legal com o Regulamento Geral do Ruído, apenas será 
necessário efetuar novas medições se: 

� Tiverem sido registadas reclamações relativas ao ruído; 
� Ocorrerem alterações na exploração agrícola que possam ter interferência com os 

níveis sonoros anteriormente existentes. 
 
Caso os valores limite sejam ultrapassados deverão ser definidas e implementadas novas 
medidas de minimização após as quais deverá ser realizada uma nova campanha com o 
objetivo de avaliar a sua eficácia. 
 
 
 
1.4 Técnicas, Métodos de Análise e Equipamentos Necessários 

Os trabalhos de monitorização de ruído deverão ser executados por uma equipa de técnicos 
capacitados e experientes. 
 
Os equipamentos de medição acústica deverão ser de modelo(s) homologado(s) pelo 
Instituto Português de Qualidade e calibrados pelo Laboratório Primário de Metrologia 
Acústica. 
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As medições deverão ser realizadas de acordo com os procedimentos constantes na Norma 
Portuguesa aplicável, nomeadamente a NP ISO 1996 (2011), complementada pelo Guia 
Prático para Medições de Ruído Ambiente, emitido pela APA em 2011, de forma a 
assegurar a representatividade das amostragens efetuadas. 
 
Os intervalos de medição deverão ser escolhidos de modo a abranger todas as variações 
significativas da emissão e transmissão do ruído ao longo do(s) período(s) de referência a 
caracterizar e de forma a serem representativos de um período de longa duração. 
 
 
 
1.5 Critérios de Avaliação de dados 

Os critérios de avaliação de dados para as medições acústicas a efetuar, serão os 
estabelecidos na legislação sobre ruído ambiente em vigor, nomeadamente no Regulamento 
Geral do Ruído (Decreto-lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro). De acordo com aquele documento 
a atividade da exploração agrícola configura-se como uma atividade ruidosa permanente e, 
sendo assim, está sujeita ao cumprimento de dois critérios distintos: Valores Limite de 
Exposição e Critério de Incomodidade. 
 
Os valores limites de exposição (art.º 11.º do RGR) aplicáveis, em função da classificação 
da zona em questão, sintetizam-se no quadro seguinte: 
 
Condição 1 – Valores Limite de Exposição 
 

CRITÉRIO EXPOSIÇÃO MÁXIMA (LIMITES MÁXIMOS) 
LDEN 

[DB(A)] 

LN 

[DB(A)] 

Zonas Mistas 65 55 

Zonas Sensíveis 55 45 

Zonas não Classificadas (1) 63 53 
 

 (1) Situação transitória até que a classificação seja realizada pelas câmaras municipais. 

 
 
Condição 2 – Critério de Incomodidade 
 
Para completar a caracterização da atividade ruidosa permanente em análise é necessário 
verificar o critério de incomodidade, considerado como a diferença entre o valor do indicador 
LAeq do ruído ambiente determinado durante a ocorrência do ruído particular da atividade 
ou atividades em avaliação e o valor do indicador LAeq do ruído residual, diferença que não 
pode exceder 5 dB(A) no período diurno, 4 dB(A) no período do entardecer e 3 dB(A) no 
período noturno, nos termos do Anexo I do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, do qual 
faz parte integrante. 
 
Os limites reais dependem no entanto da duração acumulada de ocorrência do ruído 
particular no período de referência em análise, de acordo com o Anexo I do referido 
regulamento. 
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De referir que, de acordo com o Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, não é aplicável a 
verificação do critério de incomodidade, para um valor do indicador LAeq do ruído ambiente 
no exterior igual ou inferior a 45 dB(A) ou para um valor do indicador LAeq do ruído ambiente 
no interior dos locais de receção igual ou inferior a 27 dB(A). 
 
 
 
1.6 Tipo de Medidas de Gestão Ambiental a Adotar na Sequência dos Resultados 

dos Programas de Monitorização 

Caso se verifique que os resultados obtidos na monitorização não estão em conformidade 
com a legislação, sempre que possível, adotar-se-ão medidas de minimização 
suplementares e /ou deverão ser redimensionadas as medidas já implementadas. 
 
Para efeitos do cumprimento dos limites legais devem ser adotadas as medidas 
necessárias, de acordo com a seguinte ordem decrescente de prioridade de ação: 

� medidas de redução de ruído na fonte (manter o bom funcionamento dos 
equipamentos mecânicos, assegurando a sua manutenção e revisão periódicas; 
adquirir apenas equipamentos que cumpram os requisitos do Decreto-Lei n.º 
221/2006, de 8 de novembro, relativo às emissões sonoras para o ambiente dos 
equipamentos para utilização no exterior, evitar a utilização de máquinas que não 
possuam indicação da sua potência sonora, garantida pelo fabricante); 

� medidas de redução de ruído no meio de propagação de ruído (implantação de 
barreiras acústicas entre a exploração agrícola e os recetores afetados); 

� medidas de redução de ruído no recetor (reforço de fachada, através de, por 
exemplo, substituição das janelas simples por duplas, ou de janelas duplas por 
triplas). 

 
As medidas de redução de ruído no recetor devem ser sempre consideradas excecionais e 
usadas como último recurso. 
 
Após a implementação das medidas adicionais que se revelem necessárias, deverão ser 
realizadas novas medições para comprovar que foi reposta a conformidade com a legislação 
ou que os impactes significativos foram minimizados. 
 
 
 
1.7 Periodicidade dos Relatórios de Monitorização 

Na sequência da campanha de monitorização será elaborado um relatório de monitorização, 
para envio à autoridade competente. Este relatório será desenvolvido nos termos da Portaria 
n.º 330/2001, de 2 de Abril. 
 
A periodicidade deverá ser ajustada de acordo com os resultados obtidos. 
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1.8 Informações a Incluir nos Relatórios de Monitorização 

Sem prejuízo de outra informação considerada relevante, o relatório de monitorização deverá conter a 
seguinte informação mínima: a identificação dos locais de monitorização e dos equipamentos 
de medição utilizados, as condições meteorológicas observadas, os períodos de avaliação, 
as condições de laboração da exploração agrícola, as fontes de ruído presentes e os 
resultados, bem como a sua análise e conclusões. Deverá ainda incluir uma análise da 
eficácia das medidas de minimização adotadas e medidas de minimização a adotar em caso 
de não conformidade. 
 




