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A Horizonte de Projecto – Consultores em Ambiente e Paisagismo, Lda. apresenta o Estudo de 

Impacte Ambiental (EIA) da Instalação Avícola Existente da Avipecuária do Penedo, Lda, localizada 

na freguesia de Colmeias, no concelho de Leiria. 

 

Do presente Estudo fazem parte as seguintes peças: 

 Resumo Não Técnico 

 Volume 1 - Relatório Técnico  

 Volume 2 - Anexos Técnicos  (correspondente ao presente volume)  

 Volume 3 – Peças Desenhadas 
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1 INTRODUÇÃO  

No presente documento apresenta-se o Volume 2 – Anexos Técnicos - do Estudo de Impacte 

Ambiental (EIA) da Instalação Avícola Existente da Avipecuária do Penedo, Lda, localizada na 

freguesia de Colmeias, no concelho de Leiria. 

A informação apresentada seguidamente constitui um complemento ao conteúdo exposto no Relatório 

Técnico do EIA e incluir os seguintes elementos: 

 Anexo A – Quadro resumo dos contactos efetuados com entidades no âmbito do EIA 

 Anexo B – Documentação 

 Anexo C – Planta da Instalação 

 Anexo D – Relatório de Ruído Ambiente 
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ANEXO A – QUADRO RESUMO DOS CONTACTOS EFETUADOS COM ENTIDADES NO 

ÂMBITO DO EIA 



Entidade Contactada
Elementos 
Fornecidos

Elementos Solicitados Elementos Fornecidos pelas Entidades Observações

Data Tipo Ref. Data Ref.

2015.10.19 mail -

Comissão de 
Coordenação e 
Desenvolvimento 
Regional – Centro

Planta de 
Localização (pdf 
e shape files)

Cópia da carta da REN; qualidade das 
águas superficiais, listagem de poços e 
furos, qualidade do ar, inventariação de 
dados de factores de degradação, 
caracterização acústica, zonas de 
interesse ecológico e Projectos de 
desenvolvimento financiados pelo Quadro 
Comunitário de Apoio a Portugal.

2015.12.07 mail Carta de REN do concelho de Leiria (formato raster)

2015.10.19 mail -
ANACOM – Autoridade 

Nacional de 
Comunicações

Planta de 
Localização (pdf 

e shape files)

Servidões radioeléctricas existentes no 
concelho

2015.12.29 mail
Indicação de não haver interferência do projeto com qualquer
servidão radioelétrica na área de estudo.

2015.10.19 Ofício
Listagem com as pedreiras licenciadas , de acordo com os dados
existentes nesta Divisão de Pedreiras do Centro

2015.10.19 mail -
Direcção Geral da 
Geologia e Energia

Planta de 
Localização (pdf 

e shape files)

Património geológico de interesse 
científicos na área de estudo. Localização 

de explorações de massas mineiras e 
respectivos elementos descritivos. Áreas 
de prospeção e pesquisa de depósitos 

minerais e concessões mineiras. 
Existência de nascentes de águas 

minerais naturais. Depósitos geotermais. 
Pedidos de prospeção e pesquisa de 

águas minerais. Localização de áreas de 
concessão hidrotermal.

2015.10.14 mail

Fornecimento de ShapeFiles” referentes ao n/mapa
n.º560/DSAGR/2015, com a identificação e demarcação das
áreas de Recursos Geológicos e Energéticos na área envolvente
à instalação em estudo.

2015.10.19 mail -
Instituto Nacional de 

Aviação Civil

Planta de 
Localização (pdf 

e shape files)

Servidões aeronáuticas existentes no 
concelho

2015.10.19 mail - Turismo de Portugal, I.P.
Planta de 

Localização
Projectos de interesse turístico existentes 

ou em desenvolvimento
2015.11.02 mail

Listagem de empreendimentos turísticos classificados no
concelho, listagem de empreendimentos turísticos com parecer
favorável do Turismo de Portugal, na área e estudo.

2015.10.19 mail -
Direção Geral de 

Agricultura e 
Desenvolvimento Rural

Planta de 
Localização (pdf 

e shape files)

Aproveitamentos hidro-agrícolas 
existentes e projectados e projectos de 

emparcelamento rural 
2015.10.26 mail

Indicação de que a área de estudo não abrange áreas de
Aproveitamento Hidroagrícola ou projectos de emparcelamento
da responsabilidade da DGADR, pelo que esta entidade nada
tem a referir no âmbito das competências que lhe estão
atribuídas.

Comunicação Resposta Recebida:

Entidades Contactadas pela Horizonte de Projecto no âmbito da elaboração do "Estudo de Impacte 
Ambiental  da Instalação Avícola da Avipecuária do Penedo, Lda, em Leiria" 
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Entidade Contactada
Elementos 
Fornecidos

Elementos Solicitados Elementos Fornecidos pelas Entidades Observações

Data Tipo Ref. Data Ref.

Comunicação Resposta Recebida:

Entidades Contactadas pela Horizonte de Projecto no âmbito da elaboração do "Estudo de Impacte 
Ambiental  da Instalação Avícola da Avipecuária do Penedo, Lda, em Leiria" 

2015.10.19 mail -
Direção Regional da 
Economia do Centro

Planta de 
Localização (pdf 

e shape files)

Localização de recursos minerais, de 
elementos geológicos com valor 

patrimonial e de explorações mineiras e 
concessões.

2015.10.19 mail -
Instituto do Vinho e da 

Vinha

Planta de 
Localização (pdf 

e shape files)

Delimitação e descrição de regiões 
demarcadas ou de potencial interesse 

vitivinícola e instrumentos de regulação e 
ordenamento eventualmente existentes 

referentes às áreas de interesse 
vitivinícola

2015.10.19 mail -
EDP - Energias de 

Portugal

Planta de 
Localização (pdf 

e shape files)

Informação sobre a existência de infra-
estruturas da Rede de Distribuição 

(subestações e linhas eléctricas de Média 
e Alta Tensão) que existam ou estejam 
previstas na área em análise e sobre a 

possível interferência com as mesmas e 
respectivas condicionantes.

2015.10.19 mail -
Ministério da Defesa 

Nacional
Planta de 

Localização

Informação sobre infraestruturas 
existentes e projectadas na área em 

estudo
2015.11.30 Ofício

Indicação de não oposição ao projeto por parte da Defesa
Nacional

2015.10.19 mail -
Administração  de 

Recursos Hídricos - ARH 
Centro

Planta de 
Localização (pdf 

e shape files)

Listagem de captações de águas 
superficiais e subterrâneas; Infra-

estruturas associadas ao abastecimento 
de água

2015.10.22 mail

Captações subterrâneas particulares; Captações abastecimento
público; Zona de proteção do perímetro de proteção da captação;
ETAR; Industria Alimentar; Indústria Transformadora; Indústrias
PCIP; Massas de Água (MA Rios e Subterrâneas) e respetiva
classificação do estado resultante da elaboração da 1ª geração
do PGRH (PGBH VML – versão 2012), mais se informa que se
encontra em participação pública o 2º ciclo de planeamento
(http://participa.pt/consulta.jsp?loadP=524). 

2015.10.19 mail -
Direcção Geral dos 
Estabelecimentos 

Escolares

Planta de 
Localização (pdf 

e shape files)

Informação sobre infraestruturas de cariz 
educacional existentes e projectadas na 

área em estudo
2015.11.03 mail

Indicação de consulta ao site
https://www.portaldasescolas.pt/portal/server.pt/community/01_esc
olas/240 ou em alternativa
http://www.dgeste.mec.pt/index.php/escolas/pesquisa-de-escolas/. 
Indicação de escolas nas proximidades da área de estudo e
indicação de inexistência de previsão de novos equipamentos
educativos na zona.
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Entidade Contactada
Elementos 
Fornecidos

Elementos Solicitados Elementos Fornecidos pelas Entidades Observações

Data Tipo Ref. Data Ref.

Comunicação Resposta Recebida:

Entidades Contactadas pela Horizonte de Projecto no âmbito da elaboração do "Estudo de Impacte 
Ambiental  da Instalação Avícola da Avipecuária do Penedo, Lda, em Leiria" 

2015.10.19 mail -
Câmara Municipal de 

Leiria

Planta de 
Localização (pdf 

e shape files)

Elementos do PDM; Projectos industriais 
ou turísticos propostos; Informação 
relativa a projectos rodoviários em 

desenvolvimento pelo município; carta de 
Infraestruturas (rede de abastecimento – 
adução existente e prevista- de água e 

rede de colectores municipais, recolha e 
tratamento de resíduos sólidos); 

Identificação da rede de distribuição de 
gás (se existir); Listagem de captações 
públicas – superficiais e subterrâneas; 

Existência de ETA e de ETAR; Informação 
sobre Resíduos; Qualidade da água e 
qualidade do ar. Carta Educativa do 

município.

2016.06.21 Contacto telefónico para especiicação dos elementos necessários

2015.10.19 mail - ERSUC
Planta de 

Localização (pdf 
e shape files)

Localização de aterro, estações de 
transferência e de triagem; Quantidades 

de resíduos produzidos ao longo do 
tempo; Vida útil dos aterros existentes; 

Quantidades totais de resíduos recebidos 
por ano no aterro. 

2015.10.19 mail - Águas do Centro S.A.
Planta de 

Localização (pdf 
e shape files)

Listagem de captações de águas 
superficiais e subterrâneas; Infra-

estruturas associadas ao abastecimento 
de água
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ANEXO B – DOCUMENTAÇÃO 



 

Na resposta indicar sempre a Nossa Referência 
 

SEDE : Rua Amato Lusitano, Lote 3   –     6000-150  CASTELO BRANCO   |   Tel. 272 348 600/73   |  Fax. 272 348 625 
AP/ 

 

 
 
 
 
 
 

 Ex.mo Sr. Representante Legal da Firma 

AVIPECUÁRIA DO PENEDO, LD.ª 

Bidoeira de Cima 

2415-002 BIDOEIRA DE CIMA 

 

 

 

 

Sua referência Sua comunicação de Nossa referência Local de emissão 
  OF/1442/2012/DLAL 

Proc. 004735/01/C REAP 
 

Coimbra 

    
Assunto: REAP- DECISÃO SOBRE PEDIDO DE EXCECIONAL DE REGULARIZAÇÃO 

Atividade: Avicultura / Produção de ovos/ Intensivo (Classe 1) 
Localização: Estrada da Bouça - Fonte Serrana, freguesia de Colmeias, concelho 

de Leiria 
 
Reportando-nos ao assunto referenciado em epígrafe, relativamente ao sequência do pedido de 

regularização da atividade pecuária apresentado junto desta Direção Regional de Agricultura e 

Pescas do Centro, nos termos do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 214/2008, de 10 de novembro, 

com a redação dada pelas posteriores alterações, comunica-se a V. Ex.ª que, de acordo com a 

proposta apresentada pelo grupo de trabalho, nos termos e para os efeitos previstos no artigo 

72.º do retrocitado diploma legal, foi emitida decisão favorável condicionada  ao cumprimento 

das seguintes condições: 

1. Instrução de autorização prévia de alteração da atividade pecuária, nos termos do artigo 

40.º do Decreto-Lei n.º 214/2008, de 10 de novembro, incluindo alteração da Licença 

Ambiental, no termos do Decreto-Lei n.º 173/2008, de 26 de agosto; 

2. Obtenção de Autorização de Utilização do Edifício, junto da CML, nos termos do Regime 

Jurídico de Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 

16 de dezembro com a redação em vigor. 

3. Obtenção de Licença Ambiental no termos do Decreto-Lei n.º 173/2008, de 26 de agosto; 

4. Cumprimento das condições de exploração impostas pelas entidades intervenientes na 

sequência da vistoria efetuada à exploração pecuária em 9 de maio e 2012, a ser 

verificadas no prazo máximo de 180 dias: 

- Obter junto da Administração da Região Hidrográfica do Centro o titulo de utilização 

dos recursos hídricos para a captação de água existente no local, para os volumes e 

finalidades usadas nomeadamente consumo humano (instalações sanitárias e 

abeberamento animal) ao abrigo do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, e do 

Registado 
Com Aviso de Receção 



 

Na resposta indicar sempre a Nossa Referência 
 

SEDE : Rua Amato Lusitano, Lote 3   –     6000-150  CASTELO BRANCO   |   Tel. 272 348 600/73   |  Fax. 272 348 625 
AP/ 

Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, provando a impossibilidade de ligação à 

rede pública de abastecimento de água e remetendo análises bacteriológicas e 

química à água ; 

- Deverá dar cumprimento às prescrições mínimas de segurança e saúde no local de 

trabalho, nomeadamente: colocar guarda corpos no patamar de passagem do 

armazém de ovos para o pavilhão 1; 

- O portão do cais de expedição de ovos, deverá ser mantido fechado quando não está 

a ser utilizado. Em alternativa poderá ser colocada proteção coletiva removível. 

- Remover, de acordo com os procedimentos legais, as telhas de fibrocimento, 

depositadas entre o pavilhão de estrumes e o pavilhão n.º 1; 

- Reavaliar os riscos profissionais tendo em consideração as atuais características do 

Colocação de extintores em número e local adequado à atividade.  

- As instalações sanitárias e vestiários deverão dar cumprimento aos requisitos legais 

previstos na Portaria n.º 53/71, de 3 de fevereiro; 

- Completar a vedação em volta da exploração. 

- Proceder ao controlo da vegetação na zona envolvente aos pavilhões.  

- Proceder à demolição do edifício, destinado a arrecadação atrás identificado, 

conforme estipulado na alínea b) do Ofício DSR_Leiria 60/12, de 14 de fevereiro, 

remetido pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro 

(CCDRC), devendo os resíduos daí resultantes ser encaminhados a destino 

adequado, conforme referido na alínea c) do mesmo documento; 

- Até à obtenção da Licença Ambiental, deverão ser tomadas todas as medidas de 

forma a evitar qualquer efeito adverso sobre o ambiente, nomeadamente poluição da 

água, do ar, do solo, ruído e odores. Assim deverá ser dado cumprimento ao disposto 

nos seguintes diplomas: Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, Decreto-Lei n.º 

78/2004, de 3 de abril, Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, Lei n.º 58/2005, de 29 

de dezembro e Decreto-Lei n. 226-A/2007, de 31 de maio. 

- Proceder à limpeza e remoção de todos resíduos existentes na exploração (espaços 

interiores e exterior) e proceder ao encaminhamento dos resíduos resultantes para 

operador licenciado; 

- Todos os resíduos resultantes da limpeza e da laboração deverão ser devidamente 

identificados, separados e acondicionados até destino final adequado previsto na 

legislação vigente (Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, alterado e republicado 

pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, Portaria 209/2004, de 3 de março, 

Decreto-Lei n.º 153/2003, de 11 de julho e Decreto-Lei n.º 85/2005, de 28 de abril). 



 

Na resposta indicar sempre a Nossa Referência 
 

SEDE : Rua Amato Lusitano, Lote 3   –     6000-150  CASTELO BRANCO   |   Tel. 272 348 600/73   |  Fax. 272 348 625 
AP/ 

- Chama-se a atenção para o facto de serem proibidas as operações de 

armazenamento, tratamento e eliminação de resíduos não licenciadas, bem como o 

abandono de resíduos, a descarga em locais não licenciados para a realização de 

operações de gestão de resíduos, de acordo com o estabelecido no artigo 9.º do 

Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 

n.º 73/2011, de 17 de junho. 

- Os locais de armazenagem de substâncias líquidas que possam constituir perigo para 

o meio ambiente deverão ser dotados de bacias de retenção com capacidade 

adequada e ser disponibilizada a respetiva ficha de dados de segurança.  

- Desencadear os procedimentos adequados com vista à reapreciação do processo de 

licenciamento em curso (Proc. n.º 814/07) junto da Câmara Municipal de Leiria, no 

âmbito do Regime Jurídico de Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro com a redação em vigor. 

Para efeitos da instrução da operação urbanística no âmbito do regime jurídico da urbanização e 

da edificação (RJUE) com vista à regularização das edificações que constituem a exploração 

pecuária, nos termos do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a redação dada pelas 

sucessivas alterações, de acordo com o parecer do grupo de trabalho, a presente decisão, 

constitui título bastante para a prossecução da operação urbanística, nos termos do artigo 15.º 

do REAP. 

Após a emissão da Licença Ambiental por parte da Agência Portuguesa do Ambiente, será 

concedida licença de exploração limitada no tempo. 

Com os melhores cumprimentos. 

A Diretora Regional, 
 
 

(Adelina M. Machado Martins) 



Processo n.º:  450.10.02.02.021036.2013.RH4

Utilização n.º:  A016201.2013.RH4

Início:  2013/10/11

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação

Número de Identificação fiscal 501871578

Nome/Denominação Social Avipecuária do Penedo, Lda.

País Portugal

Morada Rua da Cooperativa, 1 - Vale Coelho

Localidade BIDOEIRA DE CIMA

Código Postal 2415-010

Concelho Leiria

Telefones 244720330

Fax 244720339

Localização

Designação da captação Furo em Vale Coelho (Furo AC 1)

Tipo de captação Subterrânea

Tipo de infraestrutura Furo vertical

Prédio/Parcela Avipecuária

Nut III - Concelho - Freguesia Pinhal Litoral / Leiria / Colmeias

Longitude -8.71080

Latitude 39.82390

Região Hidrográfica RH4 :: Vouga, Mondego, Lis e Ribeiras do Oeste

Bacia Hidrográfica 134 :: Mondego

Sub-Bacia Hidrográfica 04MON0680 :: Rio Arunca

Tipo de massa de água SUBTERRANEA

Massa de água O29 :: Lourical

Classificação do estado/potencial ecológico
(superficial) ou estado (subterrânea) da massa
de água

Bom

Caracterização

Uso Particular

Captação de água já existente |X|

Situação da captação Principal

Perfuração:

Método Outro

Profundidade (m) 120.0

Diâmetro máximo (mm) 200.0

Profundidade do sistema de extração (m) 80.0
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Revestimento:

Diâmetro máximo da coluna (mm) 150.0

Regime de exploração:

Tipo de equipamento de extração Bomba elétrica submersível

Energia Elétrica

Potência do sistema de extração (cv) 4.0

Caudal máximo instântaneo (l/s) 0.830

Volume máximo anual (m3) 9000.0

Mês de maior consumo agosto

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

1000

Nº horas/dia em extração 4

Nº dias/mês em extração 30

Nº meses/ano em extração 12

Finalidades

Consumo Humano

Nº pessoas a abastecer 4

Nº habitações a abastecer

Destino das águas residuais Sistema Individual

O local é servido por rede pública de
abastecimento de água

|_|

Vai ser promovido tratamento à água captada |_|

Tipo de tratamento

Rega

Área total a regar (ha) 1.2182

Área atual a regar (ha) 0.3000

Área a regar no horizonte de projeto (ha)

Vai ser promovido tratamento à água captada |_|

Outras origens de água para rega

Tipo de tratamento

Finalidade da rega

Finalidade da rega

Espaços verdes

Especificação das culturas

Tipo de cultura Tipo de rega

Jardins e relvado Outro

Atividades de outro tipo

Abeberamento Animal = 71744 galinhas poedeiras Distância dos bebedouros à captação (m) = entre 20 e 60 Volume médio anual (m3):
- 7670 para abeberameno; - 280 para arrefecimento; - 20 para lavagens; - 30 para Consumo Humano; - 1000 para rega. TOTAL=9000
m3
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Condições Gerais

1ª O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras licenças exigíveis por outras
entidades.

2ª O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH)
calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = U, em que U – utilização de águas sujeitas a planeamento e gestão públicas.

3ª A matéria tributável da componente U é determinada com base no sistema de registo do volume de água captado definido no
Anexo – Termos da instalação de um sistema de registo do volume de água captado.

4ª Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado do volume de água captado, não seja entregue com a
periodicidade definida no anexo correspondente ou até ao dia 15 de janeiro ao do ano de liquidação da TRH, o valor da
componente U será estimado tendo por base o volume máximo mensal para o mês de maior consumo estabelecido nesta
autorização.

5ª O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto
na Nota de Liquidação respetiva e pode ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008,
de 11 de Junho.

6ª A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16º do
Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho.

7ª O titular deverá respeitar o regime de exploração acima descrito.

8ª O titular é obrigado a implementar as medidas adequadas à proteção e manutenção da captação.

9ª O titular da autorização fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo de 24 horas, de qualquer acidente grave que
afete o estado das águas.

10ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente autorização, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que
for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que
à presente autorização sejam aplicáveis.

11ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às entidades competentes, este título, bem como o
acesso à captação e equipamentos a que respeitam esta autorização.

12ª As despesas com vistorias extraordinárias, inerentes à emissão deste título, ou que resultarem de reclamações justificadas, serão
suportadas pelo seu titular.

13ª Em caso de incumprimento da presente autorização, o seu titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007,
de 31 de maio.

14ª Esta autorização só pode ser transmitida nas condições previstas no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

15ª Esta autorização caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

16ª Esta autorização poderá, a qualquer altura, ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º e 32º do Decreto-Lei n.º
226-A/2007, de 31 de maio.

17ª O titular obriga-se a instalar um sistema de registo (contador) do volume de água captado, cuja leitura deverá ser enviada à
entidade licenciadora com o formato definido no Anexo.

Outras Condições

1ª A presente Autorização anula e substitui a Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos para Pesquisa e Captação de Água
Subterrânea emitida com o código A000643.2013.RH4.

A Administradora Regional da ARH do Centro
(Ao abrigo da subdelegação de competências publicada

no Despacho n.º 9489/2013, de 19 de julho)

Celina Carvalho

3/4 -
A016201.2013.RH4



Localização da utilização

Peças desenhadas da localização

4/4 -
A016201.2013.RH4
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(A preencher pela DRAP)

1. Data de Entrada

 2. Identificação

Nome da exploração : 

Concelho:

mm/ano

mm

 3.1 - Tipo de Actividade / Instalações

X

Exploração agrícola valorizadora de efluentes pecuários em quantidade superor a 200 m
3
 ou 200 t

Unidade técnica de efluentes pecuários

Unidade de compostagem de efluentes pecuários

Unidade de produção de biogás de efluentes pecuários

Unidade de tratamento térmico de efuentes pecuários

0 0 0 1 0 0

Indicar os nucleos de produção que integram a presente unidade de produção

Bovinos X Aves

Ovinos/Caprinos Equideos

Suinos Leporídeos

Versão 3.6 (S_N_250920111620)  

 3.2 - Identificação do sistema de registos a adoptar, que reporte as operações de manutenção, de monitorização 
         e de suporte à elaboração de relatórios anuais, quando aplicavel:

Ver Anexos PGEP

Exploração pecuária produtora de efluentes pecuários, em regime intensivo, das classe 1 ou 2 com quantidade de produção de 

efluente superior a 200 m
3
 ou 200 t

Exploração agrícola valorizadora de produtos derivados da transformação de subprodutops de origem animal ou dos fertilizantes 

que os contenham

 3. Caracterização da Actividade ou Instalações onde pretende efectuar a gestão de efluentes pecuários 
                       (assinalar com X a(s) situação(ões) que se pretende caracterizar)

Precipitação média anual a considerar 918

Precipitação máxima  em 24 horas a considerar 125

AVIPECUÁRIA DO PENEDO NIF 501871578

LEIRIA Número de Registo da exploração – NRE.

Plano de Gestão de Efluentes Pecuários - PGEP
Versão 3.6 (S_N_250920111620)  

Decreto Lei nº 214/2008, de 10 de Novembro e Portaria nº 631/2009, de 9 de Junho
DECLARAÇÃO DE EXONERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Anexo ao

PGEP nº Procº REAP



3.3 - Produção prevista de efluentes pecuários - (Ton. ou m
3
)

NP 

ne 0,00 pe 0,0 Ke 0

nc 942 pc ## Kc ###

3.4 - Capacidades de armazenamento de efluentes

Capacidade total da exploração

3.5 - Capacidade de armazenamento de efluentes pecuários assegurada por terceiros 

Capacidade contratada com tercerios

3.6 - Valorização Agricola de subprodutos animais Transformados ( SPOAT) 

Cod

1

2

3

4

5

6

7

0 0 0

Versão 3.6 (S_N_250920111620)  

Observ.Tipo de produto Quant. Prev(t) % N Ttl Total N % P Total P

0 0

Identificação da Unidade de Terceiros Estrume (ton.) Chorume (m3) Doc.Suporte a anexar

Capacidade

1134 43,09

LT5 FOSSA ESTANQUE P1 6,91

LT2 FOSSA ESTANQUE P2 4,77

LT3 FOSSA ESTANQUE P3 18,16

PA1 PAVILHÃO DE ARMAZENAMENTO 1134

LT1 FOSSA ESTANQUE P1 13,25

Nº Identificação da estrutura de armazenamento
Capacidade

Observações
Estrume (ton.) Chorume (m3)

Produção Mensal esperada 267,2 2,4 26934 54510 35271

Efluentes pecuários retidos no pastoreio 0,0 0,0 0 0 0

35271,1Totais 1543,9 3206,5 28,6 26934,3 54509,9

0,0

Outras Espécies 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Leporideos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

35271,1

Equideos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Aves 1543,9 3206,5 28,6 26934,3 54509,9

0,0

Ovinos_caprinos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Suínos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kg de P2O5 Kg de K2O

Bovinos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Espécie CN 
Estrumes   

(Ton)

Chorume    

(m3)
Kg de Ndsp



1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Caracterização de Núcleo de Produção de Bovinos (NPB)

Caracterização de Núcleo de Produção de Suinos (NPS)

Caracterização de Núcleo de Produção de Ovinos / Caprinos (NPOC)

X Caracterização de Núcleo de Produção de Aves (NPA)

Caracterização de Núcleo de Produção de Equideos (NPE)

Caracterização de Núcleo de Produção de Leporideos (NPL)

X Valorização agrícola de efluentes pecuários (VAEP)

Outros (especifique):

X

X

X

X

X

Local e data  , de  /  / de 20

(Assinatura do Titular / requerente)

6. Termo

Descrição do(s) sistema(s) e equipamentos de: transporte, tratamento e transformação

Descrição das  estruturas de vedação das estruturas de armazenamento que impeça a queda de pessoas ou 

animais nos tanques, bem como o seu resguardo de acesso indevido.

 5. Anexos

Memória descritiva que inclua os seguintes itens:

Descrição do sistema de recolha, incluindo equipamentos  utilizados.

 Descrição do sistema de redução, incluindo equipamentos  utilizados.

Descrição do sistema de armazenamento, incluindo equipamentos  utilizados.

Outro encaminhamento ou destino 0 0

Redes colectivas de drenagem (ex. sistemas de 

saneamento municipais
N/ Aplic. 0

ETAR colectiva N/ Aplic. 0

EPTAR N/ Aplic. 0

Incineração / coincineração em unidade autonoma 0 N/ Aplic.

ETAR propria e descarga em meio hídrico (DL 226-A.07) N/ Aplic. 0

Unidade de compostagem ou de biogás autónoma 0 0

Unidade de biogás anexa à exploração 0 0

Utilização como combustível na exploração 0 N/ Aplic.

3 Unidade de compostagem anexa à exploração 0 N/ Aplic.
Observ:

Valorização agrícola na exploração C/ Base VAEP 0 28,6 26906 54453

Valorização agrícola por terceiros  2375 0

4 - Encaminhamento ou Destino dos efluentes pecuários produzidos.   (Selecionar as opções aplicáveis)

Quantidade (prevista/verificada) Estrume (ton) Chorume (m
3
) Quantidade Ndisp Quantidade P2O5



Identificação

NIF Nº Processo PGEP nº

Nome da exploração : 

Capacidade do NP

(m
3
) Ndisp (kg/m3)

0,013 -   3206,5 8,4

Efl. Pecuários anual --> 3206,466

Outros produtos  ou matérias incorporados ou que alteram os efluentes pecuários 

m2

Resumo 

Observações

Versão 3.6 (S_N_250920111620)  

Nº de meses de retenção 4,0 12,0

Cap. mínima de retenção (m3) 1069 29

Total anual para calculo da capacidade de 
retenção

3.206 29

Produção média mensal a reter 267 2

Efluentes retidos parque exterior 0,0 0,0

Produção Média Mensal 267,2 2,4

Efluentes retidos no pastoreio ( -) 0,0 0,0

Efluente    ► Sólido (t) Líquido (m3)

Total Anual 3.206,5 28,6

Sólidos provenientes da separação de chorume ********* *********

Aguas de Lavagem e escorrências ********* 28,6  ◄   

Aguas Pluviais n/ separadas ********* 0,0

Total Material Cama utilizado (ton) 0,0 *********

Área de exteriores impermeabilizadas (AEI) 0

Tipo/ Origem Estrumes (T) Chorumes (m3) Observações

54.510 35.271Total 118758 1543,9 0 26.934

26934,3144 54509,922 35271,1260 0,0 0
Galinha Poedeira (após inicio de 

produção)
118758 1543,9 0 0 0

N.dsp

(Kg)

P2O5

(Kg)  

K2O

(Kg)  

Mês/

ano

Horas / 

dia

Estrume
Excrementos ( apenas  
Galinhas Poedeiras)

% (ton) Ndisp (Kg/t)

Mês/ano
Horas / 

dia
Animais Nº CN Nº.CN Tipo Prod

Kg/ 

Ani./mês

Matérias de Cama Pastoreio Parque exterior Produção prevista de efluentes pecuários

AVIPECUÁRIA DO PENEDO Número de Registo da exploração – NRE:

Plano de Gestão de Efluentes Pecuários - PGEP
Versão 3.6 (S_N_250920111620)  

Caracterização do(s) Núcleo(s) de Produção de Aves (NPA)

501871578



Identificação

NIF  Nº Processo PGEP nº NRE

Nome da exploração : 

Saldo

ton -26.789 Kg

m3 -54.417 Kg

ton

Culturas reportadas no Manual de Fertilização das Culturas

N

UN
nivel no 

solo
UN

nivel no 
solo

UN COD

0

N

UN
nivel no 

solo
UN

nivel no 
solo

UN COD

83 1 25 18599,7 37642,3 24357

83 1 25 1440,9 2916,1 1887

66 1 22 6865,4 13894,3 8990

Versão 3.6 (S_N_250920111620)  

Bosquetes 0,38 7,29

Pinheiro 0,08 1,53

Eucalipto 1,03 19,75

Chorume
(m3)

SPOAT
N disp 

(Kg)
P2O5 
(Kg)

K2O (Kg)
(Ton)

Outras Culturas 
Necessidades das culturas Efluente a aplicar 

Cultura ZV
Área 

prevista 
(ha)

Produtivid. 
Prev. (ton ou 

Kg)

P K
Estrume

(ton)

(Ton)
Estrume

(ton)
Chorume

(m3)

SPOAT

N disp 
(Kg)

P2O5 
(Kg)

K2O (Kg)Cultura ZV
Área 

prevista 
(ha)

Produtivid. 
Prev. (ton ou 

Kg)

P K

SPOAT 0

Necessidades das culturas Efluente a aplicar 

26.906

Chorume 29 29 0 P2O5 36 54.453

Estrume 3.206 0 3.206 N disp 117

AVIPECUÁRIA DO PENEDO

Efluentes                                                  TOTAIS                                                         Nutrientes

Produzido Aplicado Saldo Necessidades Aplicado

Plano de Gestão de Efluentes Pecuários - PGEP
Versão 3.6 (S_N_250920111620)  

Valorização Agricola de Efluentes Pecuários e SPOAT

501871578 0
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Introdução 
O presente documento trata o Plano de Gestão de Efluentes Pecuários da exploração de galinhas 

poedeiras para produção de ovos da Avipecuária do Penedo, Lda . 

A exploração localiza-se na freguesia de Colmeias, concelho de Leiria. 

A exploração sofreu alterações no sentido de cumprir as regras de bem-estar animal para galinhas 

poedeiras (DL 73-F/2003, de 14 de abril). 

Faz parte deste documento o Formulário PGEP, fornecido no sítio da DRAP Centro e seus anexos.
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Descrição das alterações 

A instalação é composta pelos seguintes edifícios, inseridos numa área de implantação de 12182 m2: 

Pavilhão 1: Intervenções de melhoria ao nível do sistema de arrefecimento (favos) e ventilação e 

instalação de novo equipamento para produção de ovos de galinha no solo. Instalação de cobertura 

isolada através de rede à prova de pássaros para recreio das aves. A capacidade instalada deste pavilhão 

após alterações é de 25790 aves. 

Pavilhão 2: Alteração do pavilhão para galinhas poedeiras, com demolição das paredes e cobertura, 

mantendo o piso existente, e construção de nova estrutura, com aumento do pé direito (edificação 

encontra-se devidamente licenciada). A capacidade instalada deste pavilhão é de 64368 aves. 

Pavilhão 3: Manutenção de estrutura/edificação com melhoria ao nível do sistema de arrefecimento 

(favos) e ventilação e instalação de novo equipamento de alojamento das aves (edificação encontra-se 

devidamente licenciada). A capacidade instalada deste pavilhão após alterações é de 28600 aves. 

Pavilhão 4 – Arrecadação: sem alterações (edificação encontra-se devidamente licenciada); 

Pavilhão 5 – Arrumos: sem alterações (edificação encontra-se devidamente licenciada); 

Pavilhão 6 – Pavilhão de armazenamento de excrementos: sem alterações (edificação encontra-se 

devidamente licenciada); 

Pavilhão 7 – Sala de recolha e seleção de ovos: sem alterações (edificação encontra-se devidamente 

licenciada); 
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Descrição da exploração 
A exploração tem como objetivo a produção de ovos em regime intensivo. Localiza-se em Barracão, União 

das freguesias de Colmeias e Memória, concelho e distrito de Leiria. 

A instalação passa a ter 2 núcleos de produção diferentes, dado que tem produção de ovos em gaiola 

melhorada e produção de ovos de galinhas no solo. 

A capacidade instalada de cada pavilhão apresenta-se na tabela abaixo. 

Tabela 1 - Capacidade de alojamento por pavilhão 

NP PAVILHÃO Alojamento Andares 
 
Filas 

n.º 
Secções 

Gaiolas 
Aves/ 
Gaiola 

Capacidade 
instalada 

CN 

NP1 1 Galinhas no solo Fator limitante é área disponível 257901 335,3 

NP2 

2 Gaiolas Melhoradas 8 5 27 2160 29,8 64368 
92968 

836,8 
1208,6 

3 Gaiolas Melhoradas 5 4 13 520 55 28600 371,8 

Total 118758 1543,9 

A instalação dedica-se à produção de ovos em gaiola melhorada e no solo, em regime intensivo com 

capacidade instalada de 118758 aves (galinhas poedeiras) em 3 pavilhões. 

 

Caracterização do Núcleo de Produção 1 e respetivo plano de produção (Galinhas 
no solo) 
A atividade desenvolvida no núcleo NP1 (solo) é a produção de ovos, de acordo com o seguinte ciclo de 

produção: 

Receção das galinhas poedeiras – Fase de postura de ovos – Saída do bando 

Utiliza-se o método de all-in all-out. 

O processo de postura conta com as galinhas poedeiras recriadas por fornecedores externos. 

Previamente à receção das aves, dá-se a preparação do pavilhão de modo a adequar as condições 

existentes à receção das aves, através do fornecimento de água e ração.  

A receção das galinhas poedeiras provenientes do exterior da instalação dá-se quando as aves têm cerca 

de 16-17 semanas de vida, as quais são alojadas no pavilhão 1.  

A fase de postura (produção de ovos) dá-se durante cerca de 60 semanas (até às 77 semanas de vida das 

aves). 

                                                           
1 Valor indicado é a área disponível no pavilhão, tendo em conta a área dada pelas gaiolas aí instaladas (dados 

fornecidos pelo fabricante) 
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As aves têm acesso às gaiolas, onde se encontram os sistemas de fornecimento de ração e água e onde se 

encontram os ninhos, no entanto as aves têm liberdade para sair das gaiolas para o solo, onde podem 

esgravatar e espanejar livremente. As aves têm também acesso ao exterior, tendo sido instalada 

cobertura ao longo da parede lateral sul do pavilhão, vedada através de rede à prova de pássaros. As aves 

saem do pavilhão para a zona exterior através de passagens próprias com abertura controlada. 

A postura dá-se no sistema de gaiolas, onde se encontram os ninhos, sendo os ovos recolhidos 

automaticamente através de passadeiras, pelo menos 1 vez por dia, para a sala de recolha de ovos.  

A recolha do estrume realiza-se de duas formas distintas: 

Semanalmente, através de passadeira de recolha de estrume que encaminha o mesmo diretamente para 

o pavilhão de armazenamento PA1, para o estrume produzido nas baterias; 

Uma vez a cada dois meses, o estrume que se deposita no pavimento é arrastado manualmente até à 

passadeira de recolha de estrume transversal ao pavilhão, e daí encaminhado para o pavilhão de 

armazenamento PA1 

Terminado o ciclo produtivo, dá-se a apanha e o transporte das aves para abate no exterior da instalação.  

Após a retirada das aves dos pavilhões segue-se a fase de limpeza e de lavagem do pavilhão e 

equipamentos através de máquinas de alta pressão, após a qual é efetuada a desinfeção dos pavilhões e 

equipamentos.  

Segue-se o vazio sanitário (3 a 4 semanas), de modo a reunir as condições higio-sanitárias essenciais para 

receber um novo bando, iniciando-se um novo ciclo produtivo.  

Considerando a escala temporal do ciclo produtivo + vazio sanitário, estima-se a efetivação de 1 ciclo 

produtivo por ano, o que equivale a uma produção anual de cerca de 541 590 dúzias de ovos e 25790 

galinhas poedeiras para abate (à qual deverá subtrair-se os animais mortos). 

Plano de produção do Núcleo de Produção 2 (Galinhas em gaiola melhorada) 
A atividade desenvolvida é a produção de ovos, de acordo com o seguinte ciclo de produção: 

Receção das galinhas poedeiras – Fase de postura de ovos – Saída do bando 

O processo de postura conta com as galinhas poedeiras recriadas por fornecedores externos. 

Previamente à receção das galinhas poedeiras, os pavilhões são preparados através de fornecimento de 

água e ração de modo a estarem disponíveis aquando da entrada das aves. 
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As galinhas poedeiras entram nos pavilhões com 16 semanas de vida e são instaladas em gaiolas 

melhoradas do tipo vertical, com sistemas automáticos de distribuição de ração e água, recolha de ovos e 

estrume, secagem do estrume e ainda sistema de refrigeração com água (painéis de refrigeração - favos). 

A fase de postura inicia-se aquando da chegada do bando e termina quando são atingidas as 62 semanas 

de postura, sendo as galinhas poedeiras vendidas para abate. 

Os ovos são transportados diariamente para o edifício de recolha e armazenamento de ovos através de 

circuitos de passadeiras que atravessam a exploração desde os pavilhões de postura até à máquina de 

embalar ovos. 

Os ovos após serem retirados dos pavilhões de postura são sujeitos a uma primeira inspeção e os que se 

encontram fissurados, sujos, etc., são encaminhados para empresa de ovoprodutos. Os ovos partidos, 

sem possibilidade de aproveitamento pela indústria de ovoprodutos são encaminhados para eliminação. 

Os excrementos produzidos no Pavilhão 2 são sempre encaminhados diretamente para o pavilhão de 

armazenamento de excrementos (PA1). Os excrementos produzidos no Pavilhão 3 são sempre recolhidos 

primeiro em reboque, podendo ser encaminhados diretamente para valorização agrícola ou para PA1. 

Após a saída do bando, os pavilhões de postura passam por um período de limpeza que compreende as 

etapas de remoção de excrementos, limpeza com água sob pressão dos pavilhões e equipamentos, 

lavagem das tubagens de água e trabalhos de manutenção. 

Após a limpeza, os pavilhões ficam em vazio sanitário, de modo a reunir as condições higio-sanitárias 

essenciais para receber um novo bando iniciando-se um novo ciclo produtivo. 

Considerando a escala temporal do ciclo produtivo + vazio sanitário, é efetuado um ciclo produtivo por 

ano, o que equivale a uma produção anual de cerca de 2 138 264 dúzias de ovos. 

A exploração possui fossa séptica com poço absorvente (LT4) para retenção e tratamento das águas 

residuais domésticas produzidas nas instalações sanitárias localizadas na sala de recolha e 

armazenamento de ovos. Possuí também três fossas estanques ativas para armazenamento do chorume 

(águas residuais de lavagem). 
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EXCREMENTOS 

Caracterização quantitativa e qualitativa  

A caracterização quantitativa e qualitativa foi realizada com base na capacidade instalada das explorações 

e no Anexo II do Código de Boas Práticas Agrícolas. 

Nas tabelas abaixo apresentam-se os cálculos realizados para a produção anual da instalação. 

Tabela 2 – Estimativa da produção anual de excrementos por núcleo 

NP Tipo produção 
Capacidade 

instalada 
Excrementos 

produzidos (ton) 
Material de 
cama (ton) 

Efluente produzido 
(excrementos + cama) 

1 Gaiola melhorada 92968 2510 0 2510 

2 Solo 25790 696 0 696 

Total 118758 3206 0 3206 

 

A espécie instalada é a mesma nos núcleos NP1 e NP2. Apesar de em NP2 se realizar de criação no solo, 

não é utilizado material de cama. 

Descrição dos processos e das estruturas de recolha e transporte 
Os excrementos são recolhidos semanalmente através de tapetes rotativos instalados sob as jaulas. 

Tabela 3: Descrição das estruturas de recolha 

Pavilhão Estrutura de recolha 

1 Passadeira de recolha de excrementos perpendicular ao equipamento de alojamento – No exterior 
do pavilhão encontra-se instalado sistema automático de recolha através de passadeira que dirige os 
excrementos até ao pavilhão de armazenamento PA1 (recolha semanal); 

Uma parte dos excrementos é depositada no pavimento do pavilhão. Esses são parcialmente 
removidos (de dois em dois meses) com o auxílio de pás para as telas de recolhas. Esta operação de 
remoção parcial dos excrementos é realizada para desencorajar as aves de realizarem a postura 
nessa zona. 

2 Passadeira de recolha de excrementos perpendicular às baterias – No exterior do pavilhão encontra-
se instalado sistema automático de recolha através de passadeira que dirige os excrementos até ao 
pavilhão de armazenamento PA1 

3 Passadeira de recolha de excrementos perpendicular às baterias dirige estes para zona de recolha no 
exterior (reboque); 
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Os excrementos produzidos no pavilhão 2 são sempre encaminhados diretamente para o pavilhão de 

armazenamento de excrementos (PA1). Os excrementos produzidos no Pavilhão 3 são sempre recolhidos 

primeiro em reboque, podendo ser encaminhados diretamente para valorização agrícola ou para PA1. 

Medidas destinadas à minimização – pré-secagem 
Ainda dentro dos pavilhões de postura 2 e 3, os excrementos são sujeitos a uma pré-secagem que lhes 

reduz a humidade. Esta pré-secagem essencial é-lhes conferida por um sistema incorporado nas próprias 

baterias, que provoca um sopro de ar sobre os excrementos. Considera-se o sistema de pré-secagem um 

sistema de redução. Estudos mostram que este sistema leva à produção de 20 Kg/ave/ano, ao invés dos 

27 kg/ave/ano indicados no Anexo II do CBPA, ou seja uma redução de 27%. Os dados referidos 

apresentam-se no Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and 

Pigs (BRef IRPP)) – July 2003, disponível no site da APA, através do link 

ftp://ftp.jrc.es/pub/eippcb/doc/irpp_bref_0703.pdf. Na página 115 encontra-se a tabela 3.26 que assume 

os 0,020 ton/animal/ano para aves em baterias com sistema de secagem forçada. 

Calcula-se então que sejam produzidos 3206 m3 de excrementos e estrume, dos quais, após pré-

secagem, permanecem apenas 2375 m3. 

Considera-se que a totalidade dos excrementos sofre redução – tantos os excrementos que caem sobre 

as passadeiras, dado que são submetidos a secagem, como os excrementos que ficam no pavilhão, dado 

o tempo de permanência no local.  

Medidas destinadas ao tratamento 
A Avipecuária do Penedo não procede ao tratamento dos excrementos produzidos, apenas ao seu 

armazenamento em alturas em que não é possível proceder ao seu transporte imediato. 

Descrição do sistema de armazenamento, incluindo equipamentos 
utilizados 

Os excrementos produzidos durante o processo de produção podem ser armazenados em pavilhão, 

construído em betão armado e devidamente coberto e com pavimento cimentado. 

O pavilhão de armazenamento tem as dimensões de 42 m x 9 metros, com um pé direito de 6 metros. O 

seu volume útil é de cerca de 1134 m3 que lhe confere a capacidade para armazenar estrume durante 

cerca de 5 meses. 

O estrume é posteriormente transportado para ser aplicado em terrenos agrícolas. 

ftp://ftp.jrc.es/pub/eippcb/doc/irpp_bref_0703.pdf
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Capacidade de armazenamento assegurada por terceiros 
Não existe a necessidade de armazenamento por terceiros.  

Sistemas de monitorização utilizados 
São preenchidas as guias de acompanhamento de subprodutos Mod. 376/DGV. É realizado o registo 

informático de todas as guias emitidas para controlo das quantidades enviadas a cada agricultor. 

É fornecida aos transportadores e destinatários informação no que respeita às regras para a gestão dos 

efluentes pecuários, descritas na Portaria 631/2009 de 9 de Junho, mediante a entrega de folheto 

informativo. 

Estimativa do destino dos efluentes pecuários 
Os excrementos serão transportados para valorização agrícola em unidades de terceiros, sendo o envio 

devidamente documentado através de guias de acompanhamento de subprodutos. 

Identificação do sistema de registos a adotar 
 Preenchimento de guia de acompanhamento de subprodutos aquando a expedição de 

excrementos; 

 Registo das guias emitidas em formato digital. 
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CHORUME (ÁGUAS RESIDUAIS DE LAVAGEM) 

Estimativa das quantidades de efluentes pecuários produzidos 
Caracterização quantitativa e dimensionamento dos sistemas de retenção e gestão 
Realiza-se a lavagem dos pavilhões de postura durante alguns dos vazios sanitários (casos em que o 

médico veterinário o exigir), uma vez que a lavagem com água traz desgaste acrescido aos equipamentos 

de postura. 

No entanto, para os casos em que for necessária a lavagem, estão já previstas as condições da sua 

realização. 

Existem quatro fossas estanques na exploração para o armazenamento temporário do chorume, (ver 

planta de implantação das estruturas de armazenamento).  

A quantidade de água gasta nas lavagens do pavilhão foi calculada com base num valor de 8L/m2. 

Tabela 4: Água consumida na lavagem de cada pavilhão  

Pavilhão Área pavilhão (m2) 
Água consumida/ 

Lavagem (m3) 
Fossa de 
Destino 

Capacidade da 
Fossa (m3) 

P1 1310 10,48 LT1 e LT5 4,77 + 6,91 = 11,68 

P2 1377 11,016 LT2 13,25 

P3 884 7,072 LT3 18,16 

Total 28,6 
 

43.10 

 

Antes da lavagem o equipamento de alojamento é soprado com ar comprimido e o pavimento dos 

pavilhões é varrido manualmente, as águas em questão apresentam carga orgânica muito baixa. Por esta 

razão não se apresenta a caraterização qualitativa deste efluente, dado que, de acordo com as indicações 

da entidade coordenadora do licenciamento, estas são equiparadas a água para rega. 

As tabelas abaixo apresentam os dados de dimensionamento das fossas estanques que recebem as águas 

residuais de lavagem. 
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As fossas sépticas são de secção circular (manilhas), sendo a sua capacidade dada por: 

V= PI x r2 *h, onde: 

V é o volume da fossa em m3; 

r é o raio da manilha; 

h é a altura da fossa. 

De acordo com os desenhos apresentados, as dimensões das fossas são as seguintes 

Tabela 5: Dimensionamento das estruturas de recolha (fossas estanques) 

Fossa r (m) h (m) V total (m3) V útil (m3) 

LT1 1,25 3 14,7 13,25 

LT2 0,75 3 5,3 4,77 

LT3 1,25 4 19,6 18,16 

LT5 1 2,5 7,9 6,91 

 

Nos pavilhões 1 e 2, o chorume é encaminhado, ainda dentro dos respetivos pavilhões, através de valas 

construídas para o efeito. As referidas valas encaminham as águas para local de receção, dentro do 

pavilhão, local esse ligado às fossas através de tubagem fechada, garantindo que a totalidade das águas 

de lavagem são encaminhadas para as fossas e que não há entrada de águas pluviais.  

No pavilhão 3, o chorume é encaminhado graviticamente para a zona de recolha de estrume onde foi 

o st uída est utu a tipo fu il  ue e olhe e e a i ha pa a fossa LT3 at avés de tu age  fe hada.  

Descrição do sistema de redução, incluindo equipamentos utilizados 
As lavagens dos pavilhões são realizadas recorrendo a sistemas com água sob pressão, após limpeza, 

varredura e sopro de todos os equipamentos e pavimentos. 

Este procedimento é considerado um sistema de redução na produção de águas residuais de lavagens 

(Melhor Técnica Disponível na criação intensiva de aves de capoeira). 

Capacidade de armazenamento assegurada por terceiros 
Não existe a necessidade de armazenamento por terceiros.  
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Estimativa do destino dos efluentes pecuários 
As águas residuais de lavagens têm como destino a valorização agrícola em terrenos da própria 

exploração. Apresenta-se, nas peças desenhadas, a documentação do sistema de identificação parcelar, 

relativa à Avipecuária do Penedo e aos terrenos. 

Foi inserido no formulário REAP a informação relativa às parcelas em questão. 

Identificação do destino dos efluentes pecuários, incluindo quantidades 
por destino 

O chorume (águas residuais de lavagem) destinam-se a valorização agrícola própria. Apresenta-se, na 

tabela abaixo a caracterização de cada uma das parcelas. 

Tabela 6 - Caracterização de cada uma das parcelas onde se realiza valorização agrícola de águas residuais de lavagens 

N.º Parcelário Nome Parcela ÁREA   Ocupação cultural 

Quantidade máxima 

 a valorizar (m3) 

1513178368001 Cavada 0,38 Bosquetes 19,75 

1523178512001 Vale Colmeias – Bouça 1,03 Eucalipto/pinheiro bravo 1,53 

1523178512002 Vale Colmeias – Bouça 0,08 Pinheiro bravo 7,29 

 TOTAL 1,11  18,1 

De acordo com os cálculos é possível realizar a valorização de uma quantidade de águas superior à que se 

estima ser produzida durante um ano, no entanto não se prevê a aplicação de outros efluentes pecuários, 

que não os indicados. Trata-se de terrenos de pinhal e eucaliptal, que normalmente não são submetidos 

a fertilização, no entanto acredita-se que o procedimento de realizar o espalhamento das águas residuais 

de lavagens nas mesmas trará benefícios para as terras, realizando-se paralelamente uma operação de 

valorização. 

Calendarização da aplicação de efluentes na VAEP, em função do 
sistema cultural 
A lavagem de cada pavilhão realiza-se no mínimo a cada 62 semanas, durante o vazio sanitário e caso o 

médico veterinário responsável considere necessário, caso contrário a limpeza e desinfeção do pavilhão 

poderá ser feita a seco. 

A aplicação das águas residuais de lavagens será realizada após o período mínimo de estabilização na 

fossa estanque (90 dias), e se se tratar de período em que seja permitida a valorização agrícola de 

efluentes pecuários de acordo com a Portaria 631/2009 de 9 de Junho e com o CBPA. 
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A valorização será realizada durante a fase de crescimento das culturas. Desta forma não se considera a 

existência de um espaço temporal preconizado, este dependerá da altura em que se realiza o vazio 

sanitário e das condições atmosféricas verificadas. 

Identificação do sistema de registos a adotar 
 Preenchimento de Caderno de Campo aquando valorização agrícola de águas residuais de 

lavagens na VAEP: 

◦ Data da aplicação; 

◦ Origem e características do efluente pecuário; 

◦ Identificação da(s) parcela(s), a respetiva área e as culturas beneficiadas; 

◦ Quantidade aplicada do efluente pecuário e método de aplicação;  

◦ Registos das aplicações de outras fontes de nutrientes; 

◦ Condições atmosféricas verificadas antes e depois da aplicação.  
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Caracterização da Avipecuária do Penedo através do Sistema de 
Identificação Parcelar  
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Caracterização da Exploração Agrícola 
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Identificação do beneficiário 

Nome/Designação social: 	AVIPECUARIA DO PENEDO LDA 

N° beneficiário: 	5275491 

Morada: RUA DA COOPERATIVA 

Localidade: 	BIDOEIRA DE CIMA 

2. Sistema de ldentificacão Parcelar (P11 
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Exploração 
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J 

Quadro 2.2. Compromissos associados à UP 

Quadro 2.3. Máquinas e Equipamentos associados à UP 

Identificação de Parcelas 

Quadro 2.4. Identificação das parcelas ,./ 
Quadro 2.5. Parcelas eliminadas ou mortas 

Quadro 2.6. Árvores Georeferenciadas 

Quadro 2.7. Condicionantes da Parcela 

Quadro 2.8. Compromissos associados à parcela 

Quadro 2.9. Construções e melhoramentos fundiários 

Identificação de Sub Parcelas 
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Quadro 2.13. Utilizadores de Baldio 

Informação de relação com SM/ 

Quadro 2.14. Informação de relação com Slw 

41411101... 	
lifASPES- 

I:  Agrialltire 42' ~WS 

Assinatura do Entrevistador
.

1
. 	

— .011111  "  i
fj 

cDariatado: 
Local : 

Assinatura do Beneficiário 	eateriwiewo-~""1.1 41:` 4.1, 	 por PPMCS 

Page 1 Of 3 



, 

1E 
ftqrat e ,,,Nn 

: 

Caracterização da Exploração Agrícola 	
Data de emissão 07/09/2010 
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dentificacão do beneficiário 

N° beneficiário: 	5275491 	 NIF: 	501871578 

2. Sistema de Identificação Parcelar (P1) 

Exploração 

2.1. Identificação das Unidades de Produção (UP's) 

N° Nome Distrito Concelho Freguesia Área (ha) N° Parcelas Data última actualização 

01 ANA FRANCISCA 10 09 10 2.79 4 2009-12-02 

N° total de UP's : 	1 	 Área de exploração (ha) : 	2,79 

Identificação de Parcelas / Baldios 

2.4 Identificação das parcelas 

N.° 

Seq 
N.° de Parcelário Nome da Parcela 

Secção I 

Finanças 
Artigo 

Área (ha) Litígio 

área 

expl. 

Forma de 

Exploração 
IQFP Acção 

Data última 

actualização OIS 	I 	Expl. 

N° UP: 01 	 1009- LEIRIA 	 10 - COLMEIAS 

1 1503175839001 ANA FRANCISCA 3603 795-273' 1,30 1.30 Proprietário 2 N 2009-12-02 

2 1513178368001 CAVADA 3603 6448 0,38 0.38 Cedência 1 N 2010-09-07 

3 1523178512001 VALE DAS COLMEIAS - BOUÇA 3603 6409 1,03 1,03 Cedência 3 N 2010-09-07 

4 1523178512002 VALE COLMEIAS - BOUÇA 3603 6406 0,08 0.08 _ 	Cedência 3 N 2010-09-07 

N° total de parcelas: 	4 

Identificação de Sub Parcelas 

2.10. Caracterização das sub parcelas 

N.° 
Seq 

N.° 
Sub Parcela 

Área (ha) Ocupação de Solo 
. Rega Pata última 

actualização Recurso Hídrico Método de Rega 

1 001 1.30 Área social 2009-12-02 

2 001 0.38 Bosquetes 2010-09-07 

3 001 1.03 Espaco florestal arborizado Inexistente Não Irriaada 2010-09-07 

4 001 0.08 Espaco florestal arborizado Inexistente Não Irriaada 2010-09-07 

2.11. Detalhe das áreas sociais 

N.° 

Seq 
N.° 

Sub Parcela 

Atributos da área social 

Tipo de Construção Espécie animal associada 

1 001 Instalações pecuárias Aves 

2.12. Plantações 
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SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO PARCELAR 

DOCUMENTO ORTOFOTOGRAFICO DA PARCELA 

PORTUGAL 

_ 

P3 N 
N ° CONTRIBUINTE: 	501871578 	 NIFAP: 5275491 	 i 

AVIPECUARIA DO PENEDO LDA 

CONCELHO: 1009 - LEIRIA 	 FREGUESIA: 10 - COLMEIAS 

N.° DO PARCELARIO: 	1503175839001 	Area (ha): 1,30 
15(.71 



OCUPAÇÃO DE SOLO 	  

C 	

DESCRIÇÃO 	Área (ha) 

F: igLd-FoL Espaço florestal arboriza 	1,03 

*.1111119 I 

-F. 
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SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO PARCELAR 

DOCUMENTO ORTOFOTOGRÁFICO DA PARCELA 

PORTUGAL P3 
N.° CONTRIBUINTE: 	501871578 	 NIFAP: 5275491 	 DATA EMISSÃO: 	2010-09-07 

NOME: AVIPECUARIA DO PENEDO LOA 

CONCELHO: 1009- LEIRIA 	 FREGUESIA: 10 - COLMEIAS 

N.° DO PARCELÁRIO: 	1523178512001 	Área (ha): 1,03 

152081 	 152181 	 152081 	 152351 
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SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO PARCELAR 

DOCUMENTO ORTOFOTOGRÁFICO DA PARCELA 

P3 Puma a dm Pescas PORTUGAL 

N." UONTRIBUINTE: 	501871578 	 NIFAP: 5275491 	 DATA EMISSÃO: 	2010-09-07 
NOME: AVIPECUARIA DO PENEDO LDA 

CONCELHO: 1009- LEIRIA 	 FREGUESIA: 10- COLMEIAS 

N.° DO PARCELÁRIO: 	1523178512002 	Área (ha): 0,08 

OCUPAÇÃO DE SOLO 

Código 

	

DESCRIÇÃO 	Área (ha) 
FFL-FL Espaço florestal arboriza 	0.08   

jeleimi~ 

erlOrna Actuarrzação: 2010-09-07 	 Pagrna 1 de 1 

Criado por: POMCS 



o 
o 
o 

,..„.....,,, 

SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO PARCELAR 

DOCUMENTO ORTOFOTOGRÁFICO DA PARCELA 4:: Am :::7::: 	 : ,71: : 

------ 
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198n9 e rts. Pe.. • PORTUGAL P3 
...- 

N.° CONTRIBUINTE: 	501871578 	 NIFAP: 5275491 	 DATA EMISSÃO: 	2010-09-07 

/ 
NOME: AVIPECUARIA DO PENEDO LDA 

CONCELHO: 1009 - LEIRIA 	 FREGUESIA: 10 - COLMEIAS 

N.° DO PARCELÁRIO: 	1513178368001 	Área (ha): 0,38 

151921 	 152021 	 152121 
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Peças desenhadas 
 

Planta de localização das instalações (1:25000) 
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Planta geral das instalações com a rede de implantação do sistema de 
recolha incluindo a sinalização dos equipamentos utilizados (1:500) 
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PLANTA DE IMPLANTAÇÃO

REAP - AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DE ALTERAÇÕES

ESCALA: 1/500DES. Nº:

01

REQ.: Avipecuária do Penedo, Lda. 

LOCAL: Barracão - Colmeias - Leiria 

DATA: Abril de 2016 

8

PGEP

Confrontações:

NORTE: Manuel Jordão e Manuel Silva Pimenta

SUL:   Celso Santos e Luís Carpalhoso

NASCENTE:   Avibarracão, Ldª.

POENTE:     Caminho

MATRIZ  Urb.   Nº 5010 - P

50.00 -  Cota topográfica

-  Limite de Propriedade,   Área = 12 182.00 m²

-  Poste de electricidade

-  Muro existente

-  Edifícios existentes

-  Zona a impermeabilizada A = 3572.00 m2

material: betuminoso de alcatrão

LEGENDA:

e pavimento em cimento

-  Ampliação a LEGALIZAR ( PAVILHÃO 1)

1 - Pavilhão 1
2 - Pavilhão 2 + PA2
3 - Pavilhão 3
4 - Arrumos 
5 - Arrecadação
6 - Pavilhão de armazenamento de excrementos (PA1)
7 - Sala de recolha de ovos + Instalações sanitárias + PA3
8 - Gerador de emergência

Circuito/Sistemas de recolha e armazenamento de Efluentes Pecuários

Circuito Ovos

Rede de abastecimento de água abeberamento + consumo humano

Rede de abastecimento de água (outros usos)



 

 

 

 

Planta e alçados das estruturas de armazenamento 
 Fossa LT1 

 Fossa LT2 

 Fossa LT3 

 Fossa LT5 

 Pavilhão de armazenamento de estrume PA1 
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Importante: A argamassa da soleira e de 

ligação dos anéis deverá incorporar 
aditivo impermeabilizante

2.5
2.20

Peça Projectada

Local da Obra

Escala

Obra

Fossa Estanque LT5

Data Desenho n.º
Abril 2016 04

Barracão, Colmeias, Leiria

Aviário

Requerente

Avipecuária do Penedo, Lda
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Ø
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ANEXO C – PLANTA DA INSTALACAO 
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ESCALA: 1/500

01 DATA: Abril de 2016 

8

PGEP

POENTE:     Caminho

50.00

-  Poste de electricidade

-  Muro existente

-  Zona a impermeabilizada A =  3572.00 m2

e pavimento em cimento
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ANEXO D – RELATÓRIO DE RUÍDO AMBIENTE 
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Requerente: Avipecuária Do Penedo, Lda. 

Referência do Relatório: 16.191.RAIE.Rlt1.Vrs1 

Atividade Comercial: Instalação de Avicultura 

Local do Ensaio: 
2 Pontos de medição junto dos receptores sensíveis mais 
próximos 

  

Processo: ___________________ 

  

Data dos Ensaios: 15 a 17-11-2015 

Data do Relatório: 11-05-2016 

Total de Páginas: 
(anexos) 25 

  

  

  

  

  

  

  

Avaliação Acústica 
Medição de níveis de pressão sonora. Determinação do nível sonoro médio de longa 

duração. Critério de incomodidade. 
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MEDIÇÕES DE SOM, PROJECTOS ACÚSTICOS, 

CONSULTORIA, HIGIENE E SEGURANÇA, LDA 
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RUA DAS AZENHAS, Nº22 B |  2730-270 BARCARENA 

NC 504 704 745 

t   214 264 806  |  f 214 264 808 

comercial@sonometria.pt 

www.sonometria.pt 
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1. CARACTERIZAÇÃO DO ENSAIO  
 

1.1. Descrição e Objetivo 
 
O presente relatório foi realizado no âmbito da Avaliação do Grau de Incomodidade Sonora e dos 
Valores Limite de Exposição associados ao funcionamento da Instalação de Avicultura localizada na 
Avipecuária Do Penedo, Lda., Penedo - Leiria. 
                             
Foi avaliado o ruído proveniente da referida atividade em 3 pontos de medição junto dos recetores 
sensíveis mais próximos. 
 
Para tal foram realizadas medições durante o funcionamento da atividade em avaliação, tendo sido 
considerado um 3º ponto de medição suficientemente afastado da instalação de avicultura, em que 
era inaudível a sua laboração, mas com as mesmas características de P1 e P2 em termos de ambiente 
sonoro, para avaliação do ruído residual, devido à impossibilidade de encerramento. 
 
Na realização das medições dos níveis sonoros foi seguido o descrito nas Normas NP ISO 1996, Partes 1 
e 2 (2011), sendo os resultados interpretados de acordo com os limites estabelecidos no Regulamento 
Geral do Ruído, Decreto-Lei n.º 9/2007, em vigor desde Fevereiro de 2007. 
 

 
1.2. Dados Identificadores dos Ensaios 

 

Requerente Avipecuária Do Penedo, Lda. 

Atividade avaliada Instalação de Avicultura 

Localização da atividade Avipecuária Do Penedo, Penedo - Leiria 

Local da medição exterior 

P1 
Latitude: 39°49'28.60"N 

Longitude: 8°42'43.92"W 
P2 

Latitude: 39°49'31.42"N 
Longitude: 8°42'19.85"W 

P3 
Latitude: 39°49'37.13"N 

Longitude: 8°41'52.17"W                      

Identificação/Caracterização 
das Fontes de Ruído 

Ruídos naturais e de tráfego rodoviário 

Horário de funcionamento 
do estabelecimento 

Em contínuo (24 horas) 
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1.3. Definições 
 Designações do som introduzidas pelas Normas ISO 1996 (2011) - No âmbito do Decreto-Lei  

º /  uído a ie te  e uivale a so  total ; uído pa ti ula  e uivale a so  espe ífi o  e 
uído esidual  e uivale a so  esidual . 

 Som total - Som global existente numa dada situação e num dado instante, usualmente composto 
pelo som resultante de várias fontes, próximas e distantes. 
 Som específico - Componente do som total que pode ser especificamente identificada e que está 
associada a uma determinada fonte. 
 Som residual - Som remanescente numa dada posição e numa dada situação quando são 
suprimido(s) o(s) son(s) específico(s) em consideração. 

Designações do som total, específico e residual 

 

a) Três sons específicos em consideração (2, 3 e 4), o som residual (5) e o som total (1) 

 

b) Dois sons específicos em consideração (2 e 3), o som residual (5) e o som total (1) 

1  som total; 2  som específico A; 3  som específico B; 4  som específico C; 5  som residual. 

 

Notas : O nível sonoro residual mais baixo é obtido quando todos os sons específicos são suprimidos. 
Em a) a área sombreada indica o som residual quando os sons específicos A,B e C são suprimidos. 
Em b) o som residual inclui o som específico C dado que este não se encontra em consideração. 

 
 Som inicial - Som total existente numa situação inicial antes da ocorrência de qualquer 
modificação.  
 Som flutuante - Som contínuo cujo nível de pressão sonora, durante o período de observação, 
varia significativamente mas que não pode ser considerado um som impulsivo. 
 Som intermitente - Sons observáveis apenas durante certos períodos de tempo, em intervalos 
regulares ou irregulares, em que a duração de cada uma das ocorrências é superior a 5 s. 
Exemplo: Ruído de veículos motorizados em condições de baixo volume de tráfego, ruído de 
comboios, ruído de aeronaves, e ruído de compressores de ar. 

 Som impulsivo - Som caracterizado por curtos impulsos de pressão sonora. A duração de um 
impulso de pressão sonora é, normalmente, inferior a 1 s. 
 Som tonal - Som caracterizado por uma única componente de frequência ou por componentes de 
banda estreita que emergem de modo audível do som total. 
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 Períodos de Referência – o i te valo de te po a ue se efe e u  i di ado  de uído, de modo a 
abranger as atividades hu a as típi as deli itado os segui tes te os  :  
 - Diurno (07h00min. às 20h00min.) 
 - Entardecer (20h00min. às 23h00min.)   
 - Noturno (23h00min. às 07h00min.). 
 
 Ruído Ambiente – o uído glo al o se vado u a dada i unstância num determinado instante, 
devido ao conjunto das fontes sonoras que fazem parte da vizinhança próxima ou longínqua do local 
o side ado . 

 Ruído Particular – o po e te do uído a ie te ue pode se  espe ifi a e te ide tifi ada 
por meios acústicos e at i uída a u a dete i ada fo te so o a . 
 Ruído Residual – o uído a ie te a ue se sup i e  u  ou ais uídos pa ti ula es, pa a u a 
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
  

sendo: 
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 ível so o o édio de lo ga du ação, o fo e 
definido na norma NP 1730-1:1996, ou na versão atualizada correspondente, determinado durante 
uma série de períodos diurnos representativos de um a o , expresso em dB(A); 
 Indicador de Ruído do Entardecer (Le) ou (Levening)- o ível so o o édio de lo ga du ação, 
conforme definido na norma NP 1730-1:1996, ou na versão atualizada correspondente, determinado 
durante uma série de períodos do entardecer ep ese tativos de u  a o , expresso em dB(A); 
 Indicador de Ruído Noturno (Ln) ou (Lnight)- o ível so o o édio de lo ga du ação, o fo e 
definido na norma NP 1730-1:1996, ou na versão atualizada correspondente, determinado durante 
uma série de períodos noturnos ep ese tativos de u  a o  , expresso em dB(A); 
 Indicador de Ruído Diurno-Entardecer-Noturno (Lden)- o i di ado  de uído, exp esso e  dB(A), 
associado ao incómodo global, dado pela expressão: 

 
 Zonas Sensíveis - a á ea defi ida e  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 noturno; 
 Zonas Mistas - a á ea defi ida e  pla o u i ipal de o de a e to do te itó io, uja o upação 
seja afeta a outros usos, existentes ou previstos, para além dos referidos na definição de zona 
se sível ; 
 Zona Urbana Consolidada - “a zona sensível ou mista com ocupação estável em termos de 
edifi ação . 
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2. CONTEXTO LEGISLATIVO E PROCEDIMENTOS DE MEDIDA E DE CÁLCULO 
 

2.1. Metodologia  

 

Nº Ensaio Método de Ensaio 

7 

Medição de níveis de pressão sonora. 

Determinação do nível sonoro médio de 
longa duração 

NP ISO 1996-1:2011 

NP ISO 1996-2:2011 

SPT_08_RAMB_Lden_07: 27-10-2014 

8 

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 

SPT_07_INCO_06: 15-01-2015 

 

Os ensaios acústicos e os cálculos apresentados no presente relatório foram realizados de acordo com 
a normalização aplicável, nomeadamente nas Normas NP ISO 1996, Partes 1 e 2 (2011). A análise dos 
resultados é realizada de acordo com o Regulamento Geral do Ruído – Decreto-Lei nº 9/2007, de 17 de 
Janeiro. 

 
Na avaliação da incomodidade sonora são seguidos os critérios estabelecidos no artigo 13º, com base 
nas diferenças de LAeq do ruído ambiente e residual, consideradas as correções indicadas no anexo I. 
 
Na avaliação dos valores limite é verificado o disposto no Capítulo III – Artigo 11º - Valores limite de 
exposição, nomeadamente; 
Ponto 1 – Em função da classificação de uma zona como mista ou sensível, devem ser respeitados os 
seguintes valores limite de exposição: 

- As zonas mistas não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 65 dB(A), 
expresso pelo indicador Lden, e superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador Ln; 
- As zonas sensíveis não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 55 dB(A), 
expresso pelo indicador Lden, e superior a 45 dB(A), expresso pelo indicador Ln; 

 
Ponto 3 - Até à classificação das zonas sensíveis e mistas a que se referem os nºs 2 e 3 do artigo 6º, 
para efeitos de verificação do valor limite de exposição, aplicam-se aos recetores sensíveis os valores 
limites de Lden igual ou inferior a 63 dB(A) e Ln igual ou inferior a 53 dB(A). 
 
Capítulo III – Artigo 13º - Atividades ruidosas permanentes 
Ponto 1 – A i stalação e o exe í io de atividades ruidosas permanentes em zonas mistas, nas 
envolventes das zonas sensíveis ou mistas ou na proximidade dos recetores sensíveis isolados estão 
sujeitos :  

a  Ao u p i e to dos valo es li ite fixados o a tigo º ; e 
 Ao u p i e to do ité io de i o odidade, o side ado o o a dife e ça e t e o valo  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 , o side adas as correções indicadas no anexo I da Legislação. 
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De acordo com o ponto 1 deste anexo, o valor de LAeq do ruído ambiente determinado durante a 
ocorrência do ruído particular é corrigido de acordo com as características tonais ou impulsivas do 
ruído, passando a designar-se por Nível de Avaliação - LAr, de acordo com a seguinte expressão:  

21 KKLL AeqAr   

onde K1 é a correção tonal e K2 é a correção impulsiva. 
 
O método para detetar as características tonais do ruído dentro do intervalo do tempo de avaliação 
consiste em verificar, no espectro de um terço de oitava, considerando as bandas centradas nas 
frequências centrais entre 50 e 10000 Hz, se o nível de uma banda excede o das adjacentes em 5 dB(A) 
ou mais, caso em que o ruído deve ser considerado tonal. 
 
Para detetar as características impulsivas do ruído dentro do intervalo de tempo de avaliação 
determina-se a diferença entre o nível sonoro contínuo equivalente, LAeq,T, medido em simultâneo 
com a característica impulsiva e fast. Se esta diferença for superior a 6 dB, o ruído deverá ser 
considerado impulsivo. 
 
Caso se detetem componentes tonais, K1 é igual a 3 dB(A). O mesmo acontece, quando se verificam 
componentes impulsivas, em que K2 é igual a 3 dB(A), ou K1=0 dB(A) e K2=0 dB(A) se estas 
componentes não forem identificadas. Caso se verifiquem as duas características em simultâneo, ao 
valor de LAeq é adicionado 6 dB(A). 
 
De acordo com o ponto 2 do mesmo anexo, aos valores limite da diferença entre o LAeq do ruído 
ambiente que inclui o ruído particular corrigido (LAr) e o LAeq do ruído residual estabelecidos na alínea 
b) do nº1 do artigo 13º, é adicionado o valor D, em função da relação percentual entre a duração 
acumulada de ocorrência do ruído particular e a duração total do período de referência. 

 

Valor da relação percentual (q) entre a 
duração acumulada de ocorrência do 
ruído particular e a duração total do 

período de referência 

Valor Limite [dB(A)] 

Período 
Diurno 

Período 
Entardecer Período Noturno 

  , % 9 8 5 ª) 6 b) 

, % <   % 8 7 5 ª) 5 ª) 

% <   % 7 6 5 5 

50% <   % 6 5 4 4 

q > 75% 5 4 3 3 
a) Valores aplicáveis a atividades com horário de funcionamento que ultrapasse as 24 h. 
b) Valores aplicáveis a atividades com horário de funcionamento até às 24 h 

 
O disposto no ponto 1 alínea b), não se aplica em qualquer dos períodos de referência, 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), 
considerando o estabelecido nos nºs 1 e 4 do anexo I do Decreto-Lei n.º 9/2007. 
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2.2. Instrumentação e Medições 
 
As medições foram efetuadas com recurso a equipamento de medição e ensaio adequado, 
nomeadamente: 
 
- Sonómetro Analisador, de classe de precisão 1, Marca Solo 01 dB, Modelo Solo Premium, nº de 
Série 61277 e respetivo calibrador acústico Rion NC-74 nº de Série 34683823: 

- Data da Última Verificação Periódica: Janeiro de 2015; 
- Certificado de Verificação Número 245.70 / 15.33245. 
 

- Termo-anemómetro Marca Amprobe, Modelo TMA10, SN 08090196, Certificados de Calibração 
AEROMETROLOGIE T12-18908 de 10-10-2012 e A12-18908 de 10-10-2012 (termómetro e 
anemómetro, respetivamente). 
 
Previamente ao início das medições, foi verificado o bom funcionamento do sonómetro, bem como os 
respetivos parâmetros de configuração. No início e no final de cada série de medições procedeu-se à 
calibração do sonómetro. O valor obtido no final do conjunto de medições não diferiu do inicial mais 
do que 0,5 dB(A). Quando este desvio é excedido o conjunto de medições não é considerado válido e é 
repetido com outro equipamento conforme ou depois de identificado e devidamente corrigida a causa 
do desvio, de acordo com os procedimentos definidos no Manual da Qualidade do Laboratório. 
 
No ponto exterior as medições de longa duração foram realizadas com o microfone do sonómetro 
situado a uma altura de 3,8 m a 4,2 m acima do solo, ou a 1,5 m acima da cota do recetor sensível 
avaliado. 
 
As considerações expressas neste estudo seguem o estipulado no Regulamento Geral do Ruído, 
Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, pelo que o principal parâmetro a considerar é o LAeq (nível 
sonoro contínuo equivalente). 
 
No caso de se recorrer à técnica de amostragem é fundamental o conhecimento prévio do regime de 
funcionamento da fonte no período de referência em análise e no intervalo de tempo de longa 
duração em questão, para a escolha dos intervalos de tempo de medição (momento de recolha das 
medições, número de medições e respetiva duração). 
 
Para fontes que não apresentem marcadas flutuações do nível sonoro ao longo do intervalo de tempo 
de referência nem marcados regimes de sazonalidade, deverão ser caracterizados pelo menos dois 
dias, cada um com pelo menos uma amostra, em cada um dos períodos de referência que estejam em 
causa. Por amostra entende-se um intervalo de tempo de observação que pode conter uma ou mais 
medições. 
 
A média logarítmica de várias medições é calculada com a equação a seguir apresentada:             [  ∑               

   ] 

Onde:  
- n é o número de medições, 
-           é o valor do nível sonoro correspondente à medição i. 
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Para fontes que apresentem marcadas flutuações do nível sonoro ao longo do intervalo de tempo de 
referência que se apresentem associadas a ciclos distintos de funcionamento da fonte, devem ser 
efetuadas pelo menos duas amostras por ciclo. Para obter o valor do indicador de longa duração, 
mantém-se a necessidade de efetuar recolhas em pelo menos dois dias. 
 
Quando é possível identificar a ocorrência de ciclos no ruído que se pretende caracterizar, deve ser 
aplicada a seguinte equação:             [  ∑                  

   ] 
Onde:  
- n é o número de medições, 

 -    é a duração do ciclo i, 
-           é o valor do nível sonoro correspondente à medição i. 

-   ∑   corresponde à duração total de ocorrência do ruído a caracterizar, no período de 
referência em análise. 

 
A duração de cada medição é determinada fundamentalmente pela estabilização do sinal sonoro em 
termos de LAeq,t, a avaliar pelo operador do sonómetro. Regra geral, para ensaios no interior, a duração 
mínima de cada medição deve ser de 10 minutos; para ensaios no exterior, a duração mínima deve ser 
de 15 minutos devido, normalmente, à multiplicidade de fontes e à variabilidade das condições de 
propagação que influenciam o registo de medição. 
 
Sempre que a fonte sonora for caracterizada por acontecimentos acústicos discretos, o valor do 
indicador de longa duração Ld, Le, Ln ou LAeq,T (mensal), pode ser calculado a partir dos valores médios 
de níveis de exposição sonora LAE associados a cada tipo de acontecimentos, ponderados em função 
das suas ocorrências relativas no intervalo de tempo de longa duração em causa. 

    
Para cada tipo de acontecimento acústico discreto tem-se           ̅̅ ̅̅ ̅                     

Onde: 
-     é o nível de exposição sonora média de n acontecimentos acústicos do mesmo tipo, no 
intervalo de tempo T (em segundos), 
-   =1 segundo. 

 
No presente caso as amostragens foram efetuadas em conformidade com o Procedimento Interno do 
Laboratório, 2 amostragens de 15 minutos cada, em 1 dia, e uma amostragem de 15 minutos em outro 
dia, e a realização de uma amostragem acrescida quando ocorrem diferenciais superiores a 5 dB entre 
amostras, tal como se descreve no Anexo B – Plano de Amostragens. 
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3. RESULTADOS OBTIDOS E CONCLUSÕES 
 

3.1. Dados Obtidos  

Os resultados (médios) das medições de ruído ambiente e ruído residual, realizadas para os Períodos 
considerados são apresentados nos quadros seguintes. 

 

 
 

 
 

Ponto 1 - Período Diurno (07h-20h) - Medições de Ruído Ambiente

Das Tonais: 

9:26 Não

Mem. às Impulsivas:

1 9:41 Não

Das Tonais: 

10:27 Não

Mem. às Impulsivas:

4 10:42 Não

Das Tonais: 

10:02 Não

Mem. às Impulsivas:

19 10:17 Não

16-11-2015 52.9

Ruído proveniente da instalação de 

avicultura inaudível; Ruído de tráfego 

rodoviário esporádico e audível; Ruídos 

naturais; Temp. 11ºC; Vel.Vento entre 0-

1m/s

17-11-2015 52.3 54.4

Ruído proveniente da instalação de 

avicultura inaudível; Ruído de tráfego 

rodoviário esporádico e audível; Ruídos 

naturais; Temp. 11ºC; Vel.Vento entre 0-

1m/s

16-11-2015 49.7 51.8

Ruído proveniente da instalação de 

avicultura inaudível; Ruído de tráfego 

rodoviário esporádico e audível; Ruídos 

naturais; Temp. 11ºC; Vel.Vento entre 0-

1m/s

Med.1

ID Data
Intervalo de 

medição

LAeq fast 

[dB(A)]

LAeq imp. 

[dB(A)]

Componentes 

Penalisantes
Observações

Med.2

Med.3

51.3

Ponto 2 - Período Diurno (07h-20h) - Medições de Ruído Ambiente

Das Tonais: 

9:46 Não

Mem. às Impulsivas:

2 10:01 Não

Das Tonais: 

10:48 Não

Mem. às Impulsivas:

5 11:03 Não

Das Tonais: 

10:24 Não

Mem. às Impulsivas:

20 10:39 Não

57.9

LAeq imp. 

[dB(A)]

Componentes 

Penalisantes
Observações

Med.2

16-11-2015 55.6

LAeq fast 

[dB(A)]
ID Data

Intervalo de 

medição

Med.1

16-11-2015 54.8 57.1

Ruído proveniente da instalação de 

avicultura inaudível; Ruído de tráfego 

rodoviário esporádico e audível; Ruídos 

naturais; Temp. 11ºC; Vel.Vento entre 0-

1m/s

Ruído proveniente da instalação de 

avicultura inaudível; Ruído de tráfego 

rodoviário esporádico e audível; Ruídos 

naturais; Temp. 11ºC; Vel.Vento entre 0-

1m/s

Med.3

17-11-2015 53.2 55.8

Ruído proveniente da instalação de 

avicultura inaudível; Ruído de tráfego 

rodoviário esporádico e audível; Ruídos 

naturais; Temp. 11ºC; Vel.Vento entre 0-

1m/s
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Ponto 1 - Período Diurno (07h-20h) - Medições de Ruído Residual

Das Tonais: 

10:07 -

Mem. às Impulsivas:

3 10:22 -

Das Tonais: 

11:08 -

Mem. às Impulsivas:

6 11:23 -

Das Tonais: 

10:44 -

Mem. às Impulsivas:

21 10:59 -

LAeq fast 

[dB(A)]

LAeq imp. 

[dB(A)]

Componentes 

Penalisantes
Observações

Med.1

16-11-2015 54.7 56.8

Ruído de tráfego rodoviário esporádico e 

audível; Ruídos naturais; Temp. 11ºC; 

Vel.Vento entre 0-1m/s

ID Data
Intervalo de 

medição

Med.2

16-11-2015 53.8 56.0

Ruído de tráfego rodoviário esporádico e 

audível; Ruídos naturais; Temp. 11ºC; 

Vel.Vento entre 0-1m/s

Med.3

17-11-2015 53.1 55.2

Ruído de tráfego rodoviário esporádico e 

audível; Ruídos naturais; Temp. 11ºC; 

Vel.Vento entre 0-1m/s

Ponto 1 - Período do Entardecer (20h-23h) - Medições de Ruído Ambiente

Das Tonais: 

20:02 Não

Mem. às Impulsivas:

7 20:17 Não

Das Tonais: 

21:04 Não

Mem. às Impulsivas:

10 21:19 Não

Das Tonais: 

21:17 Não

Mem. às Impulsivas:

22 21:32 Não

Med.1

16-11-2015 49.2 53.7

Ruído proveniente da instalação de 

avicultura inaudível; Ruído de tráfego 

rodoviário esporádico e audível; Ruídos 

naturais; Temp. 10ºC; Vel.Vento entre 0-

1m/s

ID Data
Intervalo de 

medição

LAeq fast 

[dB(A)]

LAeq imp. 

[dB(A)]

Componentes 

Penalisantes
Observações

Med.3

17-11-2015 50.3 52.9

Ruído proveniente da instalação de 

avicultura inaudível; Ruído de tráfego 

rodoviário esporádico e audível; Ruídos 

naturais; Temp. 10ºC; Vel.Vento entre 0-

1m/s

Med.2

16-11-2015 50.8 55.0

Ruído proveniente da instalação de 

avicultura inaudível; Ruído de tráfego 

rodoviário esporádico e audível; Ruídos 

naturais; Temp. 10ºC; Vel.Vento entre 0-

1m/s
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Ponto 2 - Período do Entardecer (20h-23h) - Medições de Ruído Ambiente

Das Tonais: 

20:21 Não

Mem. às Impulsivas:

8 20:36 Não

Das Tonais: 

21:24 Não

Mem. às Impulsivas:

11 21:39 Não

Das Tonais: 

21:37 Não

Mem. às Impulsivas:

23 21:52 Não

ID Data
Intervalo de 

medição

LAeq fast 

[dB(A)]

LAeq imp. 

[dB(A)]

Componentes 

Penalisantes
Observações

Med.2

16-11-2015 52.9 55.0

Ruído proveniente da instalação de 

avicultura inaudível; Ruído de tráfego 

rodoviário esporádico e audível; Ruídos 

naturais; Temp. 10ºC; Vel.Vento entre 0-

1m/s

Med.1

16-11-2015 53.4 55.8

Ruído proveniente da instalação de 

avicultura inaudível; Ruído de tráfego 

rodoviário esporádico e audível; Ruídos 

naturais; Temp. 10ºC; Vel.Vento entre 0-

1m/s

Med.3

17-11-2015 53.0 55.0

Ruído proveniente da instalação de 

avicultura inaudível; Ruído de tráfego 

rodoviário esporádico e audível; Ruídos 

naturais; Temp. 10ºC; Vel.Vento entre 0-

1m/s

Ponto 1 - Período do Entardecer (20h-23h) - Medições de Ruído Residual

Das Tonais: 

20:42 -

Mem. às Impulsivas:

9 20:57 -

Das Tonais: 

21:43 -

Mem. às Impulsivas:

12 21:58 -

Das Tonais: 

21:58 -

Mem. às Impulsivas:

24 22:13 -

Intervalo de 

medição

LAeq fast 

[dB(A)]

LAeq imp. 

[dB(A)]

Componentes 

Penalisantes
Observações

Med.1

16-11-2015 52.2 55.1

Ruído de tráfego rodoviário esporádico e 

audível; Ruídos naturais; Temp. 10ºC; 

Vel.Vento entre 0-1m/s

Ruído de tráfego rodoviário esporádico e 

audível; Ruídos naturais; Temp. 10ºC; 

Vel.Vento entre 0-1m/s

Med.3

17-11-2015 51.2 54.6

Ruído de tráfego rodoviário esporádico e 

audível; Ruídos naturais; Temp. 10ºC; 

Vel.Vento entre 0-1m/s

Med.2

16-11-2015 52.5 55.2

ID Data
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Ponto 1 - Período Nocturno (23h-07h) - Medições de Ruído Ambiente

Das Tonais: 

23:03 Não

Mem. às Impulsivas:

13 23:18 Não

Das Tonais: 

23:55 Não

Mem. às Impulsivas:

16 0:10 Não

Das Tonais: 

23:11 Não

Mem. às Impulsivas:

25 23:26 Não

Med.1

16-11-2015 43.2 45.5

Ruído proveniente da instalação de 

avicultura inaudível; Ruído de tráfego 

rodoviário esporádico e audível; Ruídos 

naturais; Temp. 10ºC; Vel.Vento entre 0-

1m/s

ID Data
Intervalo de 

medição

LAeq fast 

[dB(A)]

LAeq imp. 

[dB(A)]

Componentes 

Penalisantes
Observações

Med.3

17-11-2015 43.7 46.7

Ruído proveniente da instalação de 

avicultura inaudível; Ruído de tráfego 

rodoviário esporádico e audível; Ruídos 

naturais; Temp. 10ºC; Vel.Vento entre 0-

1m/s

Med.2

16-11-2015 44.3 46.8

Ruído proveniente da instalação de 

avicultura inaudível; Ruído de tráfego 

rodoviário esporádico e audível; Ruídos 

naturais; Temp. 10ºC; Vel.Vento entre 0-

1m/s

Ponto 2 - Período Nocturno (23h-07h) - Medições de Ruído Ambiente

Das Tonais: 

23:21 Não

Mem. às Impulsivas:

14 23:36 Não

Das Tonais: 

0:15 Não

Mem. às Impulsivas:

17 0:30 Não

Das Tonais: 

23:30 Não

Mem. às Impulsivas:

26 23:45 Não

ID Data
Intervalo de 

medição

LAeq fast 

[dB(A)]

LAeq imp. 

[dB(A)]

Componentes 

Penalisantes
Observações

Med.2

17-11-2015 47.2 48.9

Ruído proveniente da instalação de 

avicultura inaudível; Ruído de tráfego 

rodoviário esporádico e audível; Ruídos 

naturais; Temp. 10ºC; Vel.Vento entre 0-

1m/s

Med.1

16-11-2015 46.5 50.1

Ruído proveniente da instalação de 

avicultura inaudível; Ruído de tráfego 

rodoviário esporádico e audível; Ruídos 

naturais; Temp. 10ºC; Vel.Vento entre 0-

1m/s

Med.3

17-11-2015 42.5 46.2

Ruído proveniente da instalação de 

avicultura inaudível; Ruído de tráfego 

rodoviário esporádico e audível; Ruídos 

naturais; Temp. 10ºC; Vel.Vento entre 0-

1m/s
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3.2. 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 do 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 

21 KKLL AeqAr  , onde LAeq é o Nível Sonoro Contínuo Equivalente medido, K1 é a correção tonal 

e K2 é a correção impulsiva. 
 
Nos quadros seguintes são apresentados os valores de LAeq medido e o Nível de Avaliação (LAr) 
determinado, sendo discutidos os resultados para cada período considerado: 
 

 
No Período Diurno, no local analisado, o diferencial entre ruído ambiente (considerando o ruído 
particular) e o ruído residual obtido, não excede o limite de 5 dB (A) estipulado para este Período 
(derivado da atividade do estabelecimento e dos seus equipamentos considerado entre as 07h00 e as 
20h00, ou seja, 100% do período em causa, o que determina que D = 0, valor que deve ser adicionado 
ao limite de 5 dB (A) estipulado para o Período Diurno). 

Ponto 1 - Período Nocturno (23h-07h) - Medições de Ruído Residual

Das Tonais: 

23:40 -

Mem. às Impulsivas:

15 23:55 -

Das Tonais: 

0:34 -

Mem. às Impulsivas:

18 0:49 -

Das Tonais: 

23:50 -

Mem. às Impulsivas:

27 0:05 -

Intervalo de 

medição

LAeq fast 

[dB(A)]

LAeq imp. 

[dB(A)]

Componentes 

Penalisantes
Observações

Med.1

16-11-2015 45.2 47.6

Ruído de tráfego rodoviário esporádico e 

audível; Ruídos naturais; Temp. 10ºC; 

Vel.Vento entre 0-1m/s

Ruído de tráfego rodoviário esporádico e 

audível; Ruídos naturais; Temp. 10ºC; 

Vel.Vento entre 0-1m/s

Med.3

17-11-2015 44.0 47.6

Ruído de tráfego rodoviário esporádico e 

audível; Ruídos naturais; Temp. 10ºC; 

Vel.Vento entre 0-1m/s

Med.2

17-11-2015 44.2 48.9

ID Data

Ponto 1 - Período Diurno (07h-20h)

LAr (Nível de Avaliação) ; LAr (Nível de Avaliação) ;

Parcial  [dB(A)]
Médio  [dB(A)]

Ruído Ambiente

Med.1 16-11-2015 49.7 51.8 Não → K1=0 Não → K2=0 49.7 + 0 + 0 = 49.7

Med.2 16-11-2015 51.3 52.9 Não → K1=0 Não → K2=0 51.3 + 0 + 0 = 51.3

Med.3 17-11-2015 52.3 54.4 Não → K1=0 Não → K2=0 52.3 + 0 + 0 = 52.3

Ruído Residual ### ###

Med.1 16-11-2015 54.7 56.8 - - 54.7

Med.2 16-11-2015 53.8 56.0 - - 53.8 LAr- LAeq fast 

Med.3 17-11-2015 53.1 55.2 - - 53.1 (Médio, do Ruído Residual)

arredondado à unidade ; [dB(A)]

51.2 - 53.9 = -2.7  ≈  -3

Componentes PenalizantesID Data

LAeq fast 

Médio 

[dB(A)]

LAeq imp. 

Médio 

[dB(A)]

51.2 53.2 51.2

53.9 56.0

LAeq fast 

Parcial 

[dB(A)]

LAeq imp. 

Parcial 

[dB(A)]
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No Período do Entardecer, no local analisado, o diferencial entre ruído ambiente (considerando o 
ruído particular) e o ruído residual obtido, não excede o limite de 4 dB(A) estipulado para este Período 
(derivado da atividade do estabelecimento e dos seus equipamentos considerado entre as 20h00 e as 
23h00, ou seja, 100%  do período em causa, o que determina que D = 0, valor que deve ser adicionado 
ao limite de 4 dB(A) estipulado para o Período do Entardecer). 
 
 

 
No Período Noturno, no local analisado, o diferencial entre ruído ambiente (considerando o ruído 
particular) e o ruído residual obtido, não excede o limite de 3 dB(A) estipulado para este Período 
(derivado da atividade do estabelecimento e dos seus equipamentos considerado entre as 23h00 e as 
07h00, ou seja, 100%  do período em causa, o que determina que D = 0, valor que deve ser adicionado 
ao limite de 3 dB(A) estipulado para o Período Noturno). 
 

Ponto 1 - Período do Entardecer (20h-23h)

LAr (Nível de Avaliação) ; LAr (Nível de Avaliação) ;

Parcial  [dB(A)]
Médio  [dB(A)]

Ruído Ambiente

Med.1 16-11-2015 49.2 53.7 Não → K1=0 Não → K2=0 49.2 + 0 + 0 = 49.2

Med.2 16-11-2015 50.8 55.0 Não → K1=0 Não → K2=0 50.8 + 0 + 0 = 50.8

Med.3 17-11-2015 50.3 52.9 Não → K1=0 Não → K2=0 50.3 + 0 + 0 = 50.3

Ruído Residual ### ###

Med.1 16-11-2015 52.2 55.1 - - 52.2

Med.2 16-11-2015 52.5 55.2 - - 52.5 LAr- LAeq fast 

Med.3 17-11-2015 51.2 54.6 - - 51.2 (Médio, do Ruído Residual)

arredondado à unidade ; [dB(A)]

50.2 - 52 = -1.8  ≈  -2

Componentes PenalizantesID Data

LAeq fast 

Parcial 

[dB(A)]

LAeq imp. 

Parcial 

[dB(A)]

LAeq fast 

Médio 

[dB(A)]

LAeq imp. 

Médio 

[dB(A)]

50.2 54.0

52.0 55.0

50.2

Ponto 1 - Período Nocturno (23h-07h)

LAr (Nível de Avaliação) ; LAr (Nível de Avaliação) ;

Parcial  [dB(A)]
Médio  [dB(A)]

Ruído Ambiente

Med.1 16-11-2015 43.2 45.5 Não → K1=0 Não → K2=0 43.2 + 0 + 0 = 43.2

Med.2 16-11-2015 44.3 46.8 Não → K1=0 Não → K2=0 44.3 + 0 + 0 = 44.3

Med.3 17-11-2015 43.7 46.7 Não → K1=0 Não → K2=0 43.7 + 0 + 0 = 43.7

Ruído Residual ### ###

Med.1 16-11-2015 45.2 47.6 Não Não 45.2

Med.2 17-11-2015 44.2 48.9 Não Não 44.2 LAr- LAeq fast 

Med.3 17-11-2015 44.0 47.6 Não Não 44 (Médio, do Ruído Residual)

arredondado à unidade ; [dB(A)]

43.8 - 44.5 = -0.7  ≈  -1

43.8

ID Data

LAeq fast 

Parcial 

[dB(A)]

LAeq imp. 

Parcial 

[dB(A)]

LAeq fast 

Médio 

[dB(A)]

LAeq imp. 

Médio 

[dB(A)]

43.8 46.4

Componentes Penalizantes

44.5 48.1
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No Período Diurno, no local analisado, o diferencial entre ruído ambiente (considerando o ruído 
particular) e o ruído residual obtido, não excede o limite de 5 dB (A) estipulado para este Período 
(derivado da atividade do estabelecimento e dos seus equipamentos considerado entre as 07h00 e as 
20h00, ou seja, 100% do período em causa, o que determina que D = 0, valor que deve ser adicionado 
ao limite de 5 dB (A) estipulado para o Período Diurno). 

 

 
No Período do Entardecer, no local analisado, o diferencial entre ruído ambiente (considerando o 
ruído particular) e o ruído residual obtido, não excede o limite de 4 dB(A) estipulado para este Período 
(derivado da atividade do estabelecimento e dos seus equipamentos considerado entre as 20h00 e as 
23h00, ou seja, 100%  do período em causa, o que determina que D = 0, valor que deve ser adicionado 
ao limite de 4 dB(A) estipulado para o Período do Entardecer). 

 

Ponto 2 - Período Diurno (07h-20h)

LAr (Nível de Avaliação) ; LAr (Nível de Avaliação) ;

Parcial  [dB(A)]
Médio  [dB(A)]

Ruído Ambiente

Med.1 16-11-2015 54.8 57.1 Não → K1=0 Não → K2=0 54.8 + 0 + 0 = 54.8

Med.2 16-11-2015 55.6 57.9 Não → K1=0 Não → K2=0 55.6 + 0 + 0 = 55.6

Med.3 17-11-2015 53.2 55.8 Não → K1=0 Não → K2=0 53.2 + 0 + 0 = 53.2

Ruído Residual 0.7 1.0

Med.1 16-11-2015 54.7 56.8 - - 54.7

Med.2 16-11-2015 53.8 56.0 - - 53.8 LAr- LAeq fast 

Med.3 17-11-2015 53.1 55.2 - - 53.1 (Médio, do Ruído Residual)

arredondado à unidade ; [dB(A)]

54.6 - 53.9 = 0.7  ≈  1

ID Data

LAeq fast 

Parcial 

[dB(A)]

LAeq imp. 

Parcial 

[dB(A)]

LAeq fast 

Médio 

[dB(A)]

LAeq imp. 

Médio 

[dB(A)]

54.6 57.0

56.0

Componentes Penalizantes

54.6

53.9

Ponto 2 - Período do Entardecer (20h-23h)

LAr (Nível de Avaliação) ; LAr (Nível de Avaliação) ;

Parcial  [dB(A)]
Médio  [dB(A)]

Ruído Ambiente

Med.1 16-11-2015 53.4 55.8 Não → K1=0 Não → K2=0 53.4 + 0 + 0 = 53.4

Med.2 16-11-2015 52.9 55.0 Não → K1=0 Não → K2=0 52.9 + 0 + 0 = 52.9

Med.3 17-11-2015 53.0 55.0 Não → K1=0 Não → K2=0 53 + 0 + 0 = 53

Ruído Residual 1.1 1.0

Med.1 16-11-2015 52.2 55.1 - - 52.2

Med.2 16-11-2015 52.5 55.2 - - 52.5 LAr- LAeq fast 

Med.3 17-11-2015 51.2 54.6 - - 51.2 (Médio, do Ruído Residual)

arredondado à unidade ; [dB(A)]

53.1 - 52 = 1.1  ≈  1

Componentes PenalizantesID Data

LAeq fast 

Parcial 

[dB(A)]

LAeq imp. 

Parcial 

[dB(A)]

LAeq fast 

Médio 

[dB(A)]

LAeq imp. 

Médio 

[dB(A)]

53.1 55.3 53.1

52.0 55.0
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No Período Noturno, no local analisado, o diferencial entre ruído ambiente (considerando o ruído 
particular) e o ruído residual obtido, não excede o limite de 3 dB(A) estipulado para este Período 
(derivado da atividade do estabelecimento e dos seus equipamentos considerado entre as 23h00 e as 
07h00, ou seja, 100%  do período em causa, o que determina que D = 0, valor que deve ser adicionado 
ao limite de 3 dB(A) estipulado para o Período Noturno). 
 
 

3.3. Avaliação dos Valores Limite de Exposição  

(verificação do artigo 11º, do Regulamento Geral do Ruído) 
 
O resultado das medições é apresentado na forma de média logarítmica, das medições efetuadas nos 
dias 15 a 17 de Novembro de 2015.  
 
Os indicadores resultantes foram os seguintes: 
 

 
 
Exterior: Ld = 51.2 dB(A) ; Le = 50.2 dB(A); Ln = 43.8 dB(A); Lden = 52.9 dB(A) 
 
De forma a efetuar uma extrapolação de medições a longa duração, para cada ponto de medição ou 
recetor avaliado são efetuadas as correções Cmet: 
 
Ld de Longa Duração = Ld - Cmet diurno 
Le de Longa Duração = Le - Cmet Entardecer  
Ln de Longa Duração = Ln - Cmet noctuno 
 
Nota :  

Cmet =  se dp  hs+h  ≈ hs+h /dp  .  
e 

Cmet = C0 [1- hs+h /dp] se dp > hs+h  ≈ hs+h /dp < .   
 

Onde: 

Ponto 2 - Período Nocturno (23h-07h)

LAr (Nível de Avaliação) ; LAr (Nível de Avaliação) ;

Parcial  [dB(A)]
Médio  [dB(A)]

Ruído Ambiente

Med.1 16-11-2015 46.5 50.1 Não → K1=0 Não → K2=0 46.5 + 0 + 0 = 46.5

Med.2 17-11-2015 47.2 48.9 Não → K1=0 Não → K2=0 47.2 + 0 + 0 = 47.2

Med.3 17-11-2015 42.5 46.2 Não → K1=0 Não → K2=0 42.5 + 0 + 0 = 42.5

Ruído Residual 1.3 1.0

Med.1 16-11-2015 45.2 47.6 Não Não 45.2

Med.2 17-11-2015 44.2 48.9 Não Não 44.2 LAr- LAeq fast 

Med.3 17-11-2015 44.0 47.6 Não Não 44 (Médio, do Ruído Residual)

arredondado à unidade ; [dB(A)]

45.8 - 44.5 = 1.3  ≈  1

ID Data

LAeq fast 

Parcial 

[dB(A)]

LAeq imp. 

Parcial 

[dB(A)]

LAeq fast 

Médio 

[dB(A)]

LAeq imp. 

Médio 

[dB(A)]

Componentes Penalizantes

45.8 48.7 45.8

44.5 48.1

Ponto 1 - Período Diurno (07h-20h) Período do Entardecer (20h-23h) Período Nocturno (23h-07h)

Med.1 16-11-2015 49.7 Med.1 16-11-2015 49.2 Med.1 16-11-2015 43.2

Med.2 16-11-2015 51.3 Med.2 16-11-2015 50.8 Med.2 16-11-2015 44.3

Med.3 17-11-2015 52.3 Med.3 17-11-2015 50.3 Med.3 17-11-2015 43.7

Ln Cmet 

[dB(A)]

Lden Cmet 

[dB(A)]

Lden 

[dB(A)]
Le [dB(A)]ID Data

LAeq fast 

Parcial 

[dB(A)]

ID Data

LAeq fast 

Parcial 

[dB(A)]

Ln [dB(A)]ID Data

LAeq fast 

Parcial 

[dB(A)]

-

Ld [dB(A)]

51.2 50.2 43.8 52.9 52.9 43.8

--
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hs – Altura relativa da(s) fonte(s) em metros. 
hr – Altura relativa do microfone em metros. 
dp – Distância linear entre a(s) fonte(s) e o microfone (ou entre a fonte e o recetor) em metros. 
C0 – Fator que depende das estatísticas meteorológicas locais, da velocidade e direção do vento e dos gradientes de 

temperatura, em dB(A); para o território nacional considera-se C0 diurno = 1.47 dB(A), C0 do Entardecer = 0.7 dB(A) e  
C0 noturno = 0 dB(A) 

 
No caso concreto, todas as medições foram efetuadas em condições favoráveis de propagação, pelo 
que hs = 0.5 metros; o microfone encontrava-se a 1.5 metros = hr e a distância do microfone à via 
fonte dominante (dp) em causa é de aproximadamente de 5 metros, pelo que Cmet Diurno = 0.0 dB 
(A); Cmet Entardecer = 0.0 dB (A) e Cmet Noturno = 0 dB(A).   
 
O que resulta então nos seguintes indicadores de longa duração: 
 
 Ld = 51.2 dB(A) ; Le = 50.2 dB(A); Ln = 43.8 dB(A); Lden = 52.9 dB(A) 
 
Os indicadores de longa duração Lden e Ln obtidos são 53 e 44 dB (A) respetivamente (tendo em conta 
as regras de arredondamento aplicáveis), não excedem os limites aplicáveis, qualquer que seja a 
classificação definida por parte da autarquia. 
 
 

 
 
Exterior: Ld = 54.6 dB(A) ; Le = 53.1 dB(A); Ln = 45.8 dB(A); Lden = 55.6 dB(A) 
 
De forma a efetuar uma extrapolação de medições a longa duração, para cada ponto de medição ou 
recetor avaliado são efetuadas as correções Cmet: 
 
Ld de Longa Duração = Ld - Cmet diurno 
Le de Longa Duração = Le - Cmet Entardecer  
Ln de Longa Duração = Ln - Cmet noctuno 
 
Nota :  

Cmet =  se dp  hs+h  ≈ hs+h /dp  .  
e 

Cmet = C0 [1- hs+h /dp] se dp > hs+h  ≈ hs+h /dp < .   
 

Onde: 
hs – Altura relativa da(s) fonte(s) em metros. 
hr – Altura relativa do microfone em metros. 
dp – Distância linear entre a(s) fonte(s) e o microfone (ou entre a fonte e o recetor) em metros. 
C0 – Fator que depende das estatísticas meteorológicas locais, da velocidade e direção do vento e dos gradientes de 

temperatura, em dB(A); para o território nacional considera-se C0 diurno = 1.47 dB(A), C0 do Entardecer = 0.7 dB(A) e  
C0 noturno = 0 dB(A) 

 
No caso concreto, todas as medições foram efetuadas em condições favoráveis de propagação, pelo 
que hs = 0.5 metros; o microfone encontrava-se a 1.5 metros = hr e a distância do microfone à via 
fonte dominante (dp) em causa é de aproximadamente de 5 metros, pelo que Cmet Diurno = 0.0 dB 
(A); Cmet Entardecer = 0.0 dB (A) e Cmet Noturno = 0 dB(A).   

Ponto 2 - Período Diurno (07h-20h)   Período do Entardecer (20h-23h)        Período Nocturno (23h-07h)

Med.1 16-11-2015 54.8 Med.1 16-11-2015 53.4 Med.1 16-11-2015 46.5

Med.2 16-11-2015 55.6 Med.2 16-11-2015 52.9 Med.2 17-11-2015 47.2

Med.3 17-11-2015 53.2 Med.3 17-11-2015 53.0 Med.3 17-11-2015 42.5

Ln Cmet 

[dB(A)]

Lden Cmet 

[dB(A)]

Lden 

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

LAeq fast 

Parcial 

[dB(A)]

IDID Ln [dB(A)]ID Data

LAeq fast 

Parcial 

[dB(A)]

-

Data

LAeq fast 

Parcial 

[dB(A)]

Data Ld [dB(A)]

--

54.6 53.1 45.8 55.6 55.6 45.8
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O que resulta então nos seguintes indicadores de longa duração: 
 
 Ld = Ld = 54.6 dB(A) ; Le = 53.1 dB(A); Ln = 45.8 dB(A); Lden = 55.6 dB(A) 
 
Os indicadores de longa duração Lden e Ln obtidos são 56 e 46 dB (A) respetivamente (tendo em conta 
as regras de arredondamento aplicáveis), não excedem os limites aplicáveis se a classificação definida 
por parte da autarquia para a envolvente for classificada como mista e ainda na ausência de 
classificação, excedendo se a zona for classificada como sensível. 

 

 

 

3.4. Interpretação dos Resultados e Conclusões  

 
Perante os resultados obtidos, conclui-se que relativamente ao funcionamento da Instalação de 
Avipecuária Do Penedo, Lda., localizada na Penedo - Leiria., nos Períodos Diurno, Entardecer e 
Nocturno (onde ocorre a atividade), não foram excedidos os limites descritos no ponto 1-b, do artigo 
13º, do Regulamento Geral do Ruído, no que respeita ao Critério de Incomodidade, nos 2 pontos de 
medição P1 e P2, junto à fachada dos recetores sensíveis mais próximos. 
                        
No local analisado e nas condições verificadas nos dias de ensaio, os níveis sonoros de longa duração, 
analisados no âmbito dos Valores Limite de Exposição no exterior (artigo 11º do Regulamento Geral do 
Ruído) não excedem os limites aplicáveis, nos pontos de medição P1 e P2, qualquer que seja a 
classificação definida por parte da autarquia para a envolvente np P1 e ), não excedem os limites 
aplicáveis se a classificação definida por parte da autarquia para a envolvente for classificada como 
mista e ainda na ausência de classificação, excedendo se a zona for classificada como sensível no P2. 
 
Os resultados são válidos nas condições de funcionamento da instalação analisada e do ruído residual 
verificados nos dias em que decorreram as medições. 
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ANEXOS  
 

A | Localização 
 
B | Plano de Amostragens 
 
C | Certificado de Acreditação (L0535) 
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A | Localização 
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B | Plano de Amostragens 
 

Este anexo tem como objetivo apresentar a análise efetuada em termos de representatividade do Plano 

de mostragens selecionado. 

 

1- Qual o Plano de Amostragens usado no presente Estudo? 

 

 Plano Geral;  Outro Plano. 

 

2- Descrição geral do tipo(s) de fonte(s) de ruído em análise: 

 

 Tráfego rodoviário;  Tráfego ferroviário;  Tráfego aéreo;  Indústria;  Outra 

 

Especificidade da fonte com influência na representatividade: Nada a assinalar 

 

3- Descrição e justificação da adequabilidade do Plano de Amostragens Geral para o presente Estudo:  

 

Descrição do Plano de Amostragens Geral: 2 amostras de 15 minutos (exterior) em 1 dia e 1 amostra 

de 15 minutos em outro dia. Se a diferença entre amostragens for superior a 5 dB realizar nova 

amostragem. 

 

Justificação do Plano de Amostragens Geral: A informação administrativa obtida e o observado in 

situ não evidenciam qualquer caraterística especial da fonte de ruído em apreço que permita 

concluir, à partida, pela inadequabilidade do Plano de Amostragens geral para o presente Estudo. 

 

4- Descrição e justificação da adequabilidade do Outro Plano de Amostragens para o presente Estudo:  

 

Descrição do Outro Plano de Amostragens: Nada a assinalar. 

 

Justificação do Outro Plano de Amostragens: Nada a assinalar. 

 

5- Comentário: 
 
Nada a assinalar. 
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C | Certificado de Acreditação (L0535) 
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AVALIAÇÃO SATISFAÇÃO CLIENTES 

 

Modelo: Mod_CSC_02_AvalSatisf_01                                                                                                       

Identificação do Cliente 
 

Nome (opcional)  

Empresa (opcional)  

Serviço (opcional)  

 
Solicitamos a resposta a este inquérito no intuito de conhecermos o seu grau de satisfação e 
desenvolvermos acções para melhorar. Assinale com uma cruz a opção que melhor se adequa à sua 
opinião. 
Agradecemos a vossa disponibilidade e total sinceridade nas respostas. 

 

(Assinalar a opção que melhor se ajuste à sua opinião, com uma cruz) 

Funções Parâmetros Classificação 

T
é
c
n

ic
a
s
 

Apresentação (Profissionalismo e cordialidade dos técnicos que 

monitorizaram os ensaios) 
Fraca Média Boa Muito Boa 

Operacionalidade (Capacidade organizacional e funcional para 

responder c/ eficácia ao planeamento acordado) Fraca Média Boa Muito Boa 

Flexibilidade (Capacidade de adoptar soluções eficazes em 

situações não previsíveis) Fraca Média Boa Muito Boa 

A
d

m
in

is
. 

/F
in

a
n

c
e
ir

a
s
 

Documentação (Adequação e interpretação dos documentos 

trocados: cartas, fax’s, propostas, relatórios, outros) Fraca Média Boa Muito Boa 

Preços (Adequação do nível de preços praticados em relação ao 

trabalho produzido e às expectativas) 
Fraca Média Boa Muito Boa 

D
e
s

e
m

p
e
n

h
o

 Expectativas (Adequação entre os objectivos estabelecidos e 

resultados esperados) 
Fraca Média Boa Muito Boa 

Prazos (cumprimento dos prazos estabelecidos) Fraca Média Boa Muito Boa 

Em relação a concorrentes (Avaliação comparativa c/ outros 

prestadores deste tipo de serviços) 
Fraca Média Boa Muito Boa 

Global (Adequação aos requisitos globais do cliente) Fraca Média Boa Muito Boa 

 

Agradecíamos que formulasse todas as críticas e sugestões que entenda convenientes para que 
possamos melhor o Serviço que prestamos, podendo ainda utilizar o espaço abaixo para apresentar 
reclamações ou solicitar o esclarecimento de dúvidas. 
 
 

 

 

 

 

Data: ____/____/________ Rubrica: _________________________________ 

          

Agradecemos a devolução do questionário para o fax: 21 4264808 ou email: sonometria@sonometria.pt. 

Gratos pela atenção dispensada. 

 


