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1 INTRODUÇÃO
Requerente: Carvoeiro Golfe, S.A.;
Localização: Campo de Golfe da Quinta de S. Pedro, Lagoa.

1.1 OBJECTIVO
Pretende-se com o presente documento corrigir (acrescentar) as conclusões do
relatório inicial (de 10 de Julho de 2016) que ficaram incompletas.
Assim, onde se lê:

4 CONCLUSÕES
Da análise dos resultados apresentados no quadro 6, perante todas as condições
em que se realizaram as medições, pode-se concluir que os indicadores de ruído Lden e
Ln para os pontos analisados apresentam o seguinte enquadramento perante os
valores limite de exposição, estabelecidos no art.º 11.º do RGR:
•

R1 – São cumprido os dois indicadores para os valores definidos para as
sem classificação, assim como para as zonas sensíveis.
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4 CONCLUSÕES
Da análise dos resultados apresentados no quadro 6, perante todas as condições
em que se realizaram as medições, pode-se concluir que os indicadores de ruído Lden e
Ln para os pontos analisados apresentam o seguinte enquadramento perante os
valores limite de exposição, estabelecidos no art.º 11.º do RGR:
•

R1, R2 e R3 – São cumpridos os dois indicadores para os valores
definidos para as zonas sem classificação, assim como para as zonas
sensíveis.
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