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PREÂMBULO

O Consórcio ECOserviços – Gestão de Sistemas Ecológicos, Lda./ CONSULMAR – Projectistas e
Consultores, Lda., apresenta, em seguida, o Plano Geral de Monitorização, dando assim
cumprimento ao estipulado na DIA emitida.
A estrutura e conteúdo do plano de monitorização obedecem ao estabelecido na Portaria
nº 395/2015, de 4 de Novembro.

Montijo, 31 de Agosto de 2018
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1 – INTRODUÇÃO
O PGM segue as orientações contidas no Decreto-Lei n.º 151-B/2013 de 31 de Outubro, com as
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de Março e cumpre o disposto na
Portaria n.º 395/2015, de 4 de Novembro.
Assim e no âmbito da avaliação ambiental do projeto de execução preconizaram-se a aplicação
dos seguintes programas de monitorização:
 Recursos Hídricos;
 Qualidade do Ar;
 Biologia Marinha;
 Ambiente Acústico.
2 – ESTRUTURA DOS RELATÓRIOS
A estrutura dos relatórios a desenvolver para a fase de exploração será a estipulada no Anexo V
da Portaria n.º 395/2015 de 4 de Novembro e será a seguinte:


Capítulo 1 – Introdução
Identificação do projeto e da fase do projeto;
Identificação e objetivos da monitorização objeto do relatório de monitorização;
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Âmbito do relatório de monitorização;
Identificação da equipa responsável pela elaboração do relatório de monitorização.


Capítulo 2 – Antecedentes
Identificação dos procedimentos de avaliação e de verificação da conformidade
ambiental do projeto de execução, da DIA, do programa de monitorização aprovado e
de anteriores relatórios de monitorização e respetivas decisões da autoridade de AIA;
Identificação das medidas adotadas e previstas para evitar, reduzir ou compensar os
impactes objeto de monitorização;
Descrição de eventuais reclamações ou controvérsias relativas aos fatores ambientais
objeto de monitorização e indicação das diligências efetuadas para a respetiva
resolução.



Capítulo 3 – Descrição do programa de monitorização
Parâmetros a medir ou a registar. Locais de amostragem, medição ou registo;
Métodos e equipamentos de recolha de dados;
Métodos de tratamento de dados;
Relação dos dados com características do projeto ou do ambiente exógeno ao projeto;
Critérios de avaliação dos dados.



Capítulo 4 – Resultados dos programas de monitorização
Resultados obtidos;
Discussão, interpretação e avaliação dos resultados obtidos face aos critérios definidos;
Avaliação da eficácia das medidas adotadas para prevenir ou reduzir os impactes objeto
de monitorização;
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Comparação com as previsões efetuadas no EIA, incluindo, quando aplicável, a validação
e calibração de modelos de previsão.


Capítulo 5 – Conclusões
Síntese da avaliação dos impactes objeto de monitorização e da eficácia das medidas
adotadas para prevenir ou reduzir os impactes objeto de monitorização;
Proposta de novas medidas de mitigação e ou de alteração ou desativação de medidas
já adotadas;
Proposta para revisão dos programas de monitorização e da periodicidade dos futuros
relatórios de monitorização.



Anexos

3 – PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS
3.1 – MONITORIZAÇÃO DO MEIO RECEPTOR
A monitorização no meio recetor procura acompanhar a evolução das suas caraterísticas que
determinam a degradação do meio aquático e tem como objetivo verificar a evolução da
qualidade do meio durante as fases de pré-construção, construção e funcionamento da ETAR.
O programa de monitorização visa criar um conjunto de avaliações periódicas durante as fases
referidas, sendo que uma campanha deverá anteceder a fase de obra, permitindo identificar,
acompanhar e avaliar eventuais alterações no meio hídrico, possibilitando um registo histórico
de dados.
a) Locais de Amostragem
A monitorização do meio recetor deverá ser efetuada nos seguintes pontos:
Fase de Pré-Construção e Construção
MMR1. Junto à costa, do lado Este do emissário submarino, na praia da Barreirinha e na praia
Nova, respetivamente;
MMR2. Ponto de descarga da ETAR – emissário a 650 metros;
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MMR3. Quatro pontos de amostragem junto ao emissário, dois do lado este e dois do lado
oeste, entre terra e os 650 metros.
A localização destes pontos junto ao emissário deverão ser colocados à consideração da
Direcção Regional do Ordenamento do Território e Ambiente (DROTA) para validação.
Fase de Exploração
MMR4. Junto à costa, do lado Este do emissário submarino, na praia da Barreirinha e na praia
Nova, respetivamente;
MMR5. Ponto de descarga da ETAR – emissário a 650 metros;
MMR6. Quatro pontos de amostragem junto ao emissário, na mesma localização da fase
anterior.
Em seguida apresenta-se a localização dos pontos de amostragem.

Ponto de Amostragem
Meio receptor
a Este e Oeste do
emissário

Meio recetor junto ao
emissário

Coordenadas X,Y UTM
X 321350,12
Y 3613262,03
X 322431,45
Y 3613336,08
X 323710,99
Y 3612648,30
X 323956,46
Y 3612587,95
X 323469,01
Y 3612714,48
X 323708,01
Y 3612819,75
X 323723,32
Y 3612485,13

Profundidade da Recolha
de Amostragem
Superfície; 20m; 40m
Superfície; 20m; 40m
Superfície; 20m; 40m
Superfície; 20m; 40m
Superfície; 20m; 40m

Quadro 1 – Coordenadas dos pontos de amostragem
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b) Periodicidade da Amostragem
As amostragens nos pontos MMR1, MMR2 e MMR3 devem ser efetuadas um mês antes do
inicio da obra e depois semanalmente durante a fase de construção.
As amostragens dos pontos MR4, MR5 e MR6 devem ser efetuadas mensalmente durante a
fase de exploração.
c) Parâmetros
Os parâmetros a realizar são os seguintes:
Ponto de
Amostragem

Parâmetros

Meio Recetor a Este e
Oeste

Escherichia Coli
Enterococos Intestinais
Óleos e Gorduras
Sólidos Suspensos Totais (SST)
Hidrocarbonetos Totais

Ponto de descarga no
emissário

Escherichia Coli
Enterococos Intestinais
Temperatura
Oxigénio dissolvido
Azoto total e Fósforo total
Clorofila a

Meio recetor junto ao
emissário

Escherichia Coli
Enterococos Intestinais

Quadro 2 – Parâmetros a monitorizar
A análise dos registos das águas residuais deverá ser baseada na comparação com a legislação
nacional em vigor.
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3.2 – MONITORIZAÇÃO DO AFLUENTE E EFLUENTE TRATADO
a) Localização das Amostras
A recolha da água residual bruta e tratada faz-se diretamente na ETAR, à entrada do afluente e
no efluente após o tratamento final – AF1 e EF1, ou seja, à entrada e saída dos decantadores
lamelares.
b) Periodicidade da Amostragem
As amostragens devem ser efetuadas 2 vezes por mês (pH e temperatura, CBO5, CQO e SST) e
mensalmente (fósforo total, azoto Kjeldahl, óleos e gorduras, coliformes fecais e estreptococos
fecais), consoante os parâmetros a analisar.
A monitorização deverá realizada durante a fase de construção e de exploração da ETAR.
c) Parâmetros
 pH e temperatura;
 Carência Bioquímica de Oxigénio (CBO5);
 Carência Química de Oxigénio (CQO);
 Sólidos Suspensos Totais (SST);
 Óleos e gorduras
 Fósforo total;
 Azoto Kjeldahl;
 Coliformes fecais e estreptococos fecais.
4 – PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DA QUALIDADE DO AR
Na fase de exploração, o plano de monitorização da qualidade do ar, através da monitorização
de compostos odoríferos.
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a) Parâmetros a monitorizar
Na fase de exploração, e quanto à potencial formação de sulfuretos para as condutas de
pressão, recomenda-se que sejam medidos os teores reais de sulfuretos, para avaliar o
interesse da injeção de oxigénio nas condutas elevatórias e a montante dos sifões.
Deverão ser monitorizados os sistemas de desodorização instalados de forma a garantir as
concentrações à saída, que se apresentam no Quadro 3.

PARÂMETRO

CONCENTRAÇÃO

Sulfureto de

0,1 mg/N m3

Hidrogénio

Quadro 3 – Concentração de Sulfureto de Hidrogénio
b) Pontos de Amostragem
Os pontos de amostragem previstos para monitorizar são os seguintes:
-

Junto do pórtico Vila Mar;

-

Na envolvente da obra, junto da ponte;

-

Junto do Lar Boavista.

c) Periodicidade da amostragem
Na fase de exploração, deverá ser durante o primeiro ano de funcionamento da ETAR e com
periodicidade adequada (por exemplo, trimestralmente).
A periodicidade da monitorização após o primeiro ano de exploração deverá ser realizada
semestralmente ao longo dos cinco anos seguintes.
d) Referência a técnicas e métodos de amostragem
O registo deve apresentar os resultados obtidos e o seu enquadramento legislativo. Sempre
que for excedido qualquer parâmetro, o registo deve contemplar quais as medidas que deverão
ser implementadas futuramente de forma a minimizar a sua ocorrência.
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No registo devem ser efetuadas as seguintes observações: condições meteorológicas
prevalecentes, tipos de odores percebidos, intensidade do odor e a frequência de ocorrência
dos eventos de odor.
5 – PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DE BIOLOGIA MARINHA
O plano de monitorização da Biologia Marinha a implementar deverá ter uma duração de 2
campanhas (verão e inverno) durante a construção da ETAR e pelo menos 2 anos após a
conclusão da mesma, tal como definido pela DIA emitida pela DROTA em 26 de março de 2018,
a fim de avaliar possíveis alterações em relação à situação de referência.
6 – PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO AMBIENTE SONORO
O Programa de Monitorização do Ruído a implementar terá como objetivo o acompanhamento
da evolução dos níveis sonoros na envolvente do projeto bem como a verificação da
necessidade de implementação de medidas de minimização.
6.1 - ENQUADRAMENTO LEGAL
A realização da monitorização dos níveis de ruído será realizada no âmbito do Decreto-Lei n.º
9/2007, de 17 de Janeiro e de acordo com a Norma Portuguesa NP ISO 1996.
A monitorização abrangerá, assim, o período diurno (7:00 às 20:00 horas), o período do
entardecer (20:00 às 23:00) e o período noturno (23:00 às 7:00 horas).
A monitorização de ruído deverá ser efetuada por laboratório de ensaios acreditado para os
ensaios em questão.
6.2 - METODOLOGIA PARA A REALIZAÇÃO DA MONITORIZAÇÃO DO RUÍDO
Antes do início da construção deverá ocorrer uma campanha de monitorização de ruído, cujos
níveis sonoros obtidos assumem o papel de ruído residual.
Durante a fase de construção da ETAR, deve ocorrer a cada seis meses uma campanha de
monitorização por forma a avaliar os níveis sonoros das atividades que se identifiquem como
sendo as mais ruidosas. Logo após a entrada em funcionamento da ETAR deve ser realizada
uma campanha de monitorização de ruído, a qual terá como objetivo avaliar a conformidade
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dos níveis sonoros de acordo com o disposto nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 13º do
Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro.
Dada a impossibilidade de interrupção do funcionamento da ETAR em fase de exploração, os
valores a ter em conta para o ruído residual, deverão ser os obtidos na campanha de
monitorização ocorrida antes da fase de construção, isto se se verificar que a envolvente não
sofreu alterações significativas ao nível ambiente sonoro as quais inviabilizam a utilização dos
referidos valores.
A apresentação dos resultados deverá ser acompanhada de uma análise sucinta das mesmas.
6.3 - IMPLEMENTAÇÃO DAS CAMPANHAS DE MONITORIZAÇÃO DO RUÍDO


Parâmetro a Monitorizar

O parâmetro a monitorizar será o parâmetro indicado no Regulamento Geral do Ruído,
nomeadamente, o LAeq.
Este parâmetro permite assim obter o nível sonoro médio de longa duração para os seguintes
indicadores:
Ld – Indicador de ruído diurno
Le – Indicador de ruído noturno
Ln – Indicador de ruído
Com base nos valores medidos será calculado o Lden, indicador de ruído diurno – entardecer –
noturno com base da seguinte expressão:
L den = 10 x log 1/ 24 [13x10 Ld/10 + 3x10 (Le+5)/10 +8x10 (Ln+10)/10)
De referir que estes parâmetros permitem calcular o critério de incomodidade o qual é
calculado de acordo com o transcrito na alínea b) do ponto 1 do artigo 13º do Decreto-Lei n.º
9/2007, de 17 de Janeiro.
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Período e Duração das Medições

As medições deverão ocorrer durante o período diurno das 7h às 20 horas, período do
entardecer das 20h às 23 horas e durante o período noturno das 23h às 7 horas.
A duração de cada medição é determinada fundamentalmente pela estabilização do sinal em
termos de LAeq,t, a avaliar pelo operador do sonómetro. Regra geral, 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 da medição.
Para a fase pré-construção e de exploração, em cada ponto de medição, deverão ser realizadas
pelo menos, duas medições em período diurno, pelo menos duas medições no período
entardecer e pelo menos duas medições em período noturno.
Se o resultado obtido na 2ª amostra for superior em 5 dB(A) ou mais, relativamente ao valor da
1ª amostra, deverá ser recolhida uma ou mais amostras adicionais.


Periodicidade

Deverá ser realizada uma campanha antes do início da obra e outra campanha logo após o
início da exploração da ETAR, de modo a avaliar o disposto nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo
13º do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro.
Dada a duração prevista para a construção da ETAR (365 dias), estima-se que sejam realizadas
duas campanhas de monitorização, as quais devem ocorrer durante as atividades que se
identifiquem como sendo as mais ruidosas, nomeadamente, o desmonte de rocha,
movimentação de terras e pavimentação.


Equipamento

O equipamento a utilizar deverá ser um sonómetro do tipo integrador, preferencialmente da
Classe 1, com malha A de ponderação na frequência.
O equipamento deverá ser calibrado antes do início de cada conjunto de medições e no fim das
mesmas. Deverá ainda estar verificado metrologicamente de acordo com o disposto no
Decreto-Lei n.º 291/90 de 20 de Setembro e art. 33º do Decreto-Lei nº 9/2007, de 17 de
Janeiro.
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O microfone do sonómetro deverá ser equipado com um protetor de vento de modo a diminuir
o efeito do ruído aerodinâmico do vento. Deverá ser utilizado um tripé para garantir a
estabilidade do equipamento de medição.


Técnica de Medição e Procedimentos de Cálculo

As técnicas e procedimentos de cálculo e análise dos índices de ruído deverão seguir as
disposições na norma NP ISO 1996, bem como o definido no documento da APA “Guia prático
para medições de ruído ambiente – no contexto do Regulamento Geral do Ruído tendo em
conta a NP ISO 1996 (Outubro de 2011)”.
De referir que a medição deverá ser efetuada a uma altura de 3,8m a 4,2m acima do solo,
quando aplicável, ou de 1,2m a 1,5m de altura e a pelo menos, sempre que tecnicamente
possível, 3,5m do elemento mais saliente da fachada do edifício.
As medições devem ser realizadas em modo Fast, o microfone deverá estar devidamente
protegido, por forma a evitar a interferência do vento na medição.


Registos Meteorológicos

A medição deve ser acompanhada do registo dos seguintes parâmetros meteorológicos:



-

Temperatura;

-

Humidade;

-

Velocidade e direção do vento.

Identificação de outras fontes sonoras

Caso se identifique outra fonte sonora que não a ETAR, e de carácter não permanente deverá
ser realizada a medição para verificação da existência de um ruído particular, e aplicar as
respetivas correções tonais e impulsivas.
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Locais a Monitorizar

Os locais foram selecionados de acordo com os seguintes critérios:
-

Local onde foram efetuadas as medições de ruído aquando da caracterização da
situação de referência indicada no Estudo de Impacte Ambiental;

-

Escolha do recetor mais próximo da fonte sonora no caso da existência de vários
recetores no mesmo local.

6.4 - RESULTADOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Os resultados, como já referido, deverão ser apresentados em fichas relativas a cada situação,
sendo indicada a sua conformidade com a legislação, de acordo com a classificação da zona
(segundo o Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro).
Deverá ser apresentada a avaliação do critério de incomodidade, segundo a alínea b) do ponto
1 do artigo 13º do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro.
6.5 - MEDIDAS RETIFICATIVAS (GESTÃO AMBIENTAL)
De acordo com a análise realizada, e caso não sejam cumpridos os limites legais, deverão ser
apresentadas medidas de minimização.
6.6 - ESTRUTURA DOS RELATÓRIOS DE MONITORIZAÇÃO (RM)
Os relatórios de monitorização decorrentes da implementação do programa de monitorização
devem obedecer à estrutura fixada na Portaria n.º 395/2015, de 4 de Novembro.
Deste modo, a sua estrutura deverá ser a seguinte:


Introdução

-

Identificação do projeto e fase do projeto

-

Identificação e Objetivos do Relatório de Monitorização;

-

Âmbito da Monitorização;
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-

Autoria Técnica do Relatório.



Antecedentes

-

Referências ao histórico do processo de AIA e respetiva DIA e ao Plano Geral de
Monitorização;

-

Medidas de Minimização preconizadas nos EIA e Respetiva DIA.



Descrição da Monitorização

-

Informação dos parâmetros a medir ou registar, locais de amostragem, medição ou
registo;

-

Descrição dos métodos e equipamentos de recolha de dados;

-

Descrição dos métodos de tratamento dos dados;

-

Relação dos dados com as características do projeto em questão ou do seu ambiente
exógeno;

-

Critérios de avaliação dos dados.



Resultados da Monitorização

-

Apresentação dos resultados obtidos nas campanhas de monitorização;

-

Discussão, interpretação e avaliação dos resultados obtidos face aos critérios definidos.
A análise e avaliação dos resultados terão também em conta eventuais condições
particulares que possam condicionar os resultados das medições (ex: vento forte, ruídos
particulares).



Conclusões

-

Após a análise dos resultados e no caso de se identificarem situações de nãoconformidade deverão ser apresentadas:
i) a origem da não-conformidade;
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ii) as ações a realizar e custos inerentes;
-

Deverá ser apresentada uma síntese dos resultados obtidos na campanha de
monitorização;

Caso se revele necessário, poderá ser proposta uma revisão do plano de monitorização e da
periodicidade dos futuros relatórios de monitorização.
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