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1. INTRODUÇÃO 

Dando cumprimento ao Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações introduzidas 
pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, foi apresentado à Agência Portuguesa do 
Ambiente (APA), para procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), o Estudo de Impacte 
Ambiental (EIA) relativo ao projecto da Estação de Tratamento de Águas Residuais da Companheira 
(Portimão) , e  fase de Estudo Prévio. 

O EIA e restantes elementos necessários para a instrução do processo de AIA deram entrada na 
APA a 13 de Maio de 2008, tendo sido remetidos pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Algarve (CCDR-Alg), à data, entidade licenciadora do projecto. 

O proponente do projecto é a empresa Águas do Algarve, S.A. e este enquadra-se em AIA 
através do ponto 13 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 69/2000, na sua actual redacção. 

A APA, na qualidade de Autoridade de AIA, nomeou a respectiva Comissão de Avaliação (CA), de 
acordo com o artigo 9.º da referida legislação, através do ofício n.º 6804 de 19/05/2008. A CA 
nomeada integra as seguintes entidades e respectivos representantes: 

 APA/GAIA – Eng.ª Cecília Simões e Eng.ª Margarida Rosado (alínea a); 

 INAG – Eng.ª Manuela Falcão (alínea b); 

 IGESPAR – Dr.ª Maria Ramalho (alínea d); 

 CCDR Algarve – Arq.ta Conceição Calado (alínea e). 

Com a entrada em funcionamento das Administrações de Região Hidrográfica (ARH), a 1 de 
Outubro do corrente ano, o licenciamento deste projecto passou a ser da competência da ARH 
Algarve. Desta forma, a CA contou com a colaboração da Dr.ª Anabela Rebelo, da ARH Algarve. 

O EIA foi elaborado pela empresa Nemus – Gestão e Requalificação Ambiental, Lda., entre Maio 
de 2007 e Abril de 2008. É constituído pelos seguintes volumes: Volume I, Tomo I – Caracterização 
da Situação de Referência; Volume I, Tomo II – Impactes, Medidas e Conclusões; Volume II – Figuras, 
Fotografias e cartografia; Volume III – Resumo Não Técnico.  

 

2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO 

O presente processo de AIA incluiu as seguintes etapas: 

 Análise global do EIA, de forma a deliberar acerca da sua conformidade. 

No decorrer da fase de análise de conformidade do EIA, a CA considerou necessário solicitar 
elementos adicionais ao proponente. Estes elementos foram apresentados em dois 
aditamentos ao EIA – Aditamento I e Aditamento II. Após a análise destes elementos, foi 
declarada a conformidade do EIA, a 7 de Agosto de 2008. 

 Solicitação de pareceres a entidades públicas com competências para a apreciação do projecto. 

Foram solicitados pareceres às seguintes entidades: Administração Regional de Saúde do 
Algarve, I.P.; Autoridade Nacional de Protecção Civil; Direcção Regional de Agricultura e 
Pescas do Algarve (DRAP Algarve); Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação, 
I.P. (INETI); Instituto Nacional dos Recursos Biológicos, I.P. (ex-IPIMAR); Instituto Regulador 
de Águas e Resíduos (IRAR).  

Os pareceres recebidos destas entidades são apresentados em anexo (Anexo II). O conteúdo 
dos respectivos pareceres foi integrado na avaliação efectuada pela CA, sempre que se 
considerou pertinente. 



Parecer da Comissão de Avaliação 

ETAR da Companheira 

  4 

 

 Análise dos resultados da consulta pública. 

A fase de consulta pública decorreu durante 40 dias úteis, tendo a CA considerado o teor do 
relatório de consulta pública na elaboração do presente parecer. O resumo dos resultados 
desta fase é apresentado no capítulo 6 deste parecer. 

 Realização de uma visita técnica ao local de implantação do projecto. 

A 31 de Outubro de 2008, a CA visitou a actual ETAR da Companheira, nomeadamente a 
obra de entrada, as lagoas, o local da descarga do efluente tratado e da descarga de 
emergência. Foi feito um reconhecimento geral da área de implantação da nova ETAR e da 
envolvente.  

Realizou-se uma reunião com os representantes do proponente, da equipa que elaborou o 
EIA e com os elementos da CA. Durante esta reunião foram salientadas algumas questões 
por parte da CA, suscitadas na fase de avaliação, relacionadas com aspectos do projecto. 

Estas questões foram esclarecidas pela Águas do Algarve, por escrito, através do documento 
Adita e to III , ue deu e t ada a APA a  de Deze o de .  

 Análise técnica do EIA e dos seus Aditamentos, integrada com os resultados da consulta pública, 
com o teor dos pareceres recebidos de entidades externas e as informações recolhidas durante 
a visita ao local. 

 Realização de uma reunião com os representantes das entidades que integram a CA, a 28 de 
Novembro de 2008. 

 Elaboração do presente Parecer Técnico, que visa apoiar a tomada de decisão superior 
relativamente à viabilidade ambiental do projecto analisado no EIA. 

 

3. ANTECEDENTES DO PROJECTO 

A actual ETAR da Companheira entrou em funcionamento em 1982, utilizando um sistema de 
lagunagem constituído por uma lagoa facultativa de 4 ha, seguida de uma lagoa de maturação com 3 
ha, destinada a servir uma população de 18.000 hab.eq. em época alta e de 7.000 hab.eq. em época 
baixa. Posteriormente, em 1995, entrou em funcionamento após remodelação e ampliação a cargo 
da Câmara Municipal de Portimão, de forma a servir 135.000 hab.eq. no ano horizonte de projecto 
(2030). Actualmente, a ETAR ocupa uma área de cerca de 23 ha. 

Desde 2000 têm vindo a ser desenvolvidos vários estudos que visam a ampliação da capacidade 
e a beneficiação do tratamento, tendo sido considerada a inclusão de efluentes de suiniculturas 
instaladas no concelho de Monchique. Relativamente a esta pretensão, a Câmara Municipal de 
Portimão considerou que, para tal ser possível, a ETAR existente, com um sistema de tratamento por 
lagunagem, teria que ser substituída por uma ETAR baseada no processo de lamas activadas. 

A Águas do Algarve (AdA) decidiu ir ao encontro das pretensões da CM de Portimão, tendo em 
consideração que esta solução permitiria garantir o cumprimento dos requisitos estabelecidos na 
licença de descarga, actuais e futuros, além de permitir a reutilização do efluente tratado. 

Desta forma, foi elaborado pela empresa Hidroprojecto, em 2006, o Estudo p eli i a  pa a a 
e odelação e a pliação da ETAR da Co pa hei a , o side a do o a a do o do siste a de 

lagunagem e a sua substituição por uma ETAR baseada no processo de lamas activadas, além da 
admissão de efluentes suinícolas pré-tratados e de lixiviados de aterro de RSU da ALGAR. 

Em Junho de 2007 foi submetida à APA uma Proposta de Definição de Âmbito (PDA) do EIA da 
nova ETAR da Companheira. A PDA foi analisada, tendo sido emitido um parecer de deliberação 
favorável sobre a proposta apresentada, indicando os aspectos a ser tratados no EIA. 

O actual Estudo Prévio (EP), no qual se baseia o EIA em análise, foi desenvolvido pela 
Hidroprojecto e é datado de Março de 2008. O EP contemplou a comparação de cinco soluções de 
tratamento alternativas. Como resultado desta análise, concluiu-se que a solução 2 – tratamento 
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biológico por biomassa em suspensão na variante baixa carga – constitui a que mais se adequava, 
em termos técnicos e económicos. Esta solução foi alvo de análise no EIA apresentado. 

 

4. CARACTERIZAÇÃO DO PROJECTO 

4.1 Localização 

A área de implantação da nova ETAR da Companheira, alvo da presente avaliação, localiza-se em 
zona adjacente à actual ETAR da Companheira, na margem direita da ribeira da Boina, junto à 
confluência com o rio Arade, a Nordeste da cidade de Portimão, no sítio do Bom Retiro – 
Companheira.  

Administrativamente, situa-se na freguesia de Portimão, concelho de Portimão e distrito de 
Faro. A planta de localização é apresentada no Anexo I do presente parecer. 

4.2 Objectivos e Justificação 

O actual sistema de tratamento inclui uma etapa de tratamento preliminar, seguindo-se duas 
linhas de lagoas em paralelo, cada uma constituída por uma lagoa anaeróbia, uma lagoa facultativa e 
uma lagoa de maturação. 

Contudo, este sistema não permite fazer face às condições de afluência, quer qualitativas quer 
quantitativas, o que compromete o cumprimento dos requisitos estabelecidos para o efluente 
tratado. 

As lagoas facultativas apresentam empolamento da tela de impermeabilização num elevado 
número de locais, devido à formação e acumulação de biogás, uma vez que as lagoas se encontram 
implantadas sobre uma zona de sapal. A crescente acumulação de lamas, devido ao insuficiente 
equipamento de extracção e processamento, conduz à libertação de odores. 

Desta forma, encontra-se em avaliação o projecto da nova ETAR da Companheira, baseada no 
processo de lamas activadas, que irá substituir a actual ETAR e permitirá o abandono do sistema de 
lagunagem.  

Esta ETAR possibilitará o tratamento de efluentes de origem urbana e industrial, nomeadamente 
de efluentes suinícolas pré-tratados e lixiviados do aterro de resíduos sólidos urbanos gerido pela 
empresa ALGAR – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A.. 

4.3 Descrição Sumária 

4.3.1 Afluências domésticas e industriais 

Para além dos aglomerados populacionais actualmente servidos (Alvor, Mexilhoeira Grande, 
Portimão, Ferragudo e Parchal), a nova ETAR da Companheira servirá os aglomerados de Estômbar e 
Monchique. De acordo com os dados do EIA e do EP, prevê-se que no ano horizonte de projecto 
(2035) a população a servir pela ETAR seja de 66.028 habitantes em época baixa e 182.756 
habitantes em época alta. 

A ETAR irá receber o efluente pré-tratado das suiniculturas do concelho de Monchique, que 
corresponde a um equivalente populacional de 13.176 habitantes. De acordo com o EIA, não existe 
data definida para o lançamento dos efluentes pré-tratados das suiniculturas na rede de drenagem. 

De acordo com as informações do EIA, os lixiviados produzidos no Aterro Sanitário do Barlavento 
Algarvio serão sujeitos a um pré-tratamento e posteriormente descarregados na rede de drenagem, 
ao abrigo do normativo de descarga estabelecido pela AdA. O equivalente populacional do efluente 
pré-tratado do aterro será de 4.800 habitantes em época baixa e de 2.600 habitantes em época alta. 
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Contudo, a AdA esclareceu que apenas serão encaminhados para a nova ETAR os lixiviados 
excedentários, relativamente aos quais o actual sistema de tratamento da ALGAR (lagoas de 
estabilização e osmose inversa) não tem capacidade de tratamento. 

Desta forma, considerando as contribuições domésticas e industriais afluentes à nova ETAR da 
Companheira, a capacidade de tratamento projectada é de 84.000 hab.eq. em época baixa e de 
200.000 hab.eq. em época alta, no ano horizonte de projecto, a que corresponde um caudal médio 
de 47.227 m3/dia. 

4.3.2 Qualidade e nível de tratamento a assegurar 

A qualidade proposta para o efluente tratado tem em consideração as características e usos do 
meio receptor. De acordo com o Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de Junho, na sua actual redacção, a 
descarga do efluente tratado efectua-se para uma zona classificada de sensível (critério C, 
necessidade de cumprimento da Directiva n.º 91/492/CEE).  

Desta forma, prevê-se a implementação de um tratamento de nível mais avançado que 
secundário, incluindo nitrificação e desinfecção para a totalidade do efluente. As concentrações dos 
principais parâmetros de qualidade à saída da ETAR deverão respeitar os valores ou percentagens 
mínimas de redução apresentados no quadro seguinte (fonte: EIA). 

 
Está previsto que uma fracção do efluente tratado (30-40% em época alta e 100% em época 

baixa) seja utilizada no interior do recinto da ETAR, na lavagem de equipamentos e pavimentos, rega 
de espaços verdes e utilização como água de serviço. Deste modo, atendendo ao disposto no 
Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, no seu anexo VII, a água destinada a rega deverá apresentar 
valores de coliformes fecais inferiores a 100 NMP/100 ml. 

É referido no EIA que se prevê a implementação de um tratamento adicional à água residual 
tratada, de forma a produzir água para rega de campos de golfe e espaços verdes. 

Contudo, tal como esclarecido pela AdA, a execução e exploração do sistema de rega, e em que 
moldes, é da responsabilidade do concedente, pelo que ainda não estão definidas datas para a 
implementação da reutilização de água residual tratada em qualquer sistema de saneamento do 
Algarve. De qualquer forma, prevê-se que seja deixado espaço livre na nova ETAR para a 
implementação das etapas de tratamento adicional necessárias para a produção de água com 
qualidade adequada à rega. 

4.3.3 Sequência de operações e processos 

O sistema de tratamento da fase líquida a implementar na nova ETAR da Companheira é 
constituído por: 

 Tratamento preliminar, que inclui gradagem fina e remoção de areias, óleos e gorduras; 

 Tratamento secundário, em reactores de lamas activadas em regime de baixa carga, 
incluindo um primeiro reactor anóxico para a redução de nitrato, seguido de um reactor 
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aeróbio para oxidação biológica da matéria carbonácea e nitrificação do azoto amoniacal, e 
decantadores secundários; 

 Desinfecção, através de radiação ultravioleta. 

O tratamento da fase sólida inclui: 

 Espessamento por flotação; 

 Desidratação mecânica através de centrífugas. 

A fase gasosa será sujeita a desodorização, através do processo de lavagem química, 
nomeadamente do ar do tratamento preliminar, estação elevatória de efluente bruto, sistema de 
recepção de efluentes das fossas sépticas e todas as operações associadas à linha de tratamento da 
fase sólida. 

A linha de tratamento poderá vir a sofrer algumas alterações dado que a construção da ETAR 
resultará de um concurso concepção-construção, podendo ser admitidas soluções diferentes mas 
que terão que cumprir a eficiência de tratamento proposta. 

 

5. ANÁLISE DOS IMPACTES AMBIENTAIS DO PROJECTO 

5.1 Principais Impactes Positivos 

Os impactes positivos associados ao projecto em análise correspondem à alteração positiva 
prevista, tendo em consideração a não realização do projecto e a manutenção da situação actual. 

Os potenciais impactes positivos resultam, essencialmente, do funcionamento da nova ETAR da 
Companheira, tal como expectável face ao objectivo central deste projecto – implementar um 
sistema de tratamento mais eficiente, que permita a rejeição de águas residuais tratadas com um 
nível superior de qualidade, evitando e minimizando a contaminação do meio receptor. 

Complementarmente, a desactivação da actual ETAR, em concreto das lagoas existentes, 
contribuirá para a melhoria das condições actuais, constituindo importantes impactes positivos. 

Durante a fase de construção, destacam-se os potenciais impactes positivos na socioeconomia 
da região, com a criação de postos de trabalho e a dinamização do comércio. 

A análise dos principais impactes positivos será seguidamente apresentada, de acordo com os 
factores ambientais abrangidos. 

5.1.1 Recursos Hídricos e Qualidade da Água 

A água residual tratada na futura ETAR da Companheira será lançada num afluente do rio Arade, 
especificamente na ribeira da Boina. Ainda não está definida uma localização definitiva para a 
descarga final, mas foi considerada no EIA uma localização possível, a jusante da nova ponte, a cerca 
de 500 m da confluência com o rio Arade, numa zona integrada no estuário do rio Arade. 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de Junho, na sua actual redacção, a descarga 
efectuar-se-á numa zona classificada de sensível, critério C), que preconiza a necessidade de 
implementação de um tratamento mais avançado que secundário para dar cumprimento à Directiva 
91/492/CEE, de 15 de Junho de 1991, que estabelece as normas sanitárias que regem a produção e a 
colocação no mercado de moluscos bivalves vivos. Contudo, o parâmetro coliformes é responsável 
pelo incumprimento desta directiva, tendo a produção de moluscos bivalves sido proibida desde 
2000. 

Apesar de existir um troço do rio Arade classificado como águas piscícolas, o mesmo não 
abrange a zona de descarga da ETAR nem a respectiva área de influência. 
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Tendo em conta os resultados das análises ao efluente final da actual ETAR e os respectivos 
patamares definidos na licença de descarga, constata-se que esta contribui para a degradação da 
qualidade do meio receptor, sobretudo no que respeita ao nível dos coliformes fecais. 

As análises realizadas à qualidade da água nas zonas balneares, localizadas nas freguesias a 
cobrir pela nova ETAR, revelaram que, de um total de 115 medições realizadas no Verão de 2007, 11 
apresentaram coliformes fecais acima do limiar de referência imposto pela legislação, e 13 
apresentam coliformes fecais e totais acima dos limiares. Infere-se que estas situações estejam 
associadas, não só às limitações de tratamento da actual ETAR da Companheira, como também a 
outros focos de poluição, quer a jusante quer a montante do ponto de descarga do efluente tratado. 

No que respeita às elevadas cargas de CBO5 e azoto verificadas no meio receptor, é constatado 
no EIA que não é possível estabelecer uma relação directa entre estas e as descargas da ETAR, com 
base nos valores obtidos na monitorização a montante da actual descarga, a jusante da descarga e 
na foz do rio Arade. Estes valores podem resultar de outras descargas não tratadas, nomeadamente 
de suiniculturas existentes na sub-bacia do Arade, identificadas como uma das principais fontes de 
poluição da região.  

No que concerne ao normativo de descarga, as águas residuais tratadas deverão, no mínimo, 
cumprir o normativo abaixo indicado, de acordo com o disposto na legislação atrás mencionada: 

 CBO5  25 mgL-1 O2 

 CQO  125 mgL-1 O2 

 SST  35 mgL-1  

 Coliformes Fecais  2000 NMP/100 mL 

Salvaguarda-se que, em função da evolução da qualidade do meio receptor, as normas de 
descarga poderão vir a ser alteradas e definido um normativo mais restritivo, designadamente em 
termos de remoção microbiológica, pelo que o projecto da ETAR deverá contemplar espaço para 
uma futura ampliação do sistema de desinfecção. 

Desta forma, em caso de normal funcionamento da ETAR, passar-se-á de uma situação em que 
se verificam incumprimentos dos parâmetros legais estabelecidos para uma situação de 
cumprimento legal, pelo que se prevêem impactes positivos, permanentes e significativos no meio 
receptor, face à situação actual. 

A exploração da nova ETAR da Companheira permitirá também uma redução das cargas não 
controladas a nível regional, provenientes dos aglomerados de Monchique e Estombar (que 
passarão a ser servidos) e das suiniculturas (além do aterro sanitário, em condições de emergência), 
já que estes efluentes serão tratados na nova ETAR. 

O INRB (ex-IPIMAR) salienta que é expectável que a implementação de tratamento de nível 
secundário, com nitrificação e desinfecção, permita a melhoria da qualidade da água de forma a 
respeitar os níveis exigidos pela actual legislação para águas conquícolas, podendo este uso voltar a 
ser permitido. 

No que respeita à saúde pública, o tratamento a implementar também se revela profícuo, uma 
vez que a existência de três linhas de tratamento em paralelo permite um ajuste mais adequado ao 
efeito de sazonalidade, permitindo salvaguardar a eficiência nestas épocas, com forte ocupação de 
zonas balneares costeiras e estuarinas, tal como salientado pela ARS do Algarve. 

Está ainda prevista a reutilização de parte do efluente tratado para consumo interno na nova 
ETAR. É também considerada a hipótese futura de reutilização da água residual tratada para a rega 
dos futuros campos de golfe.  

Esta questão é considerada de grande relevância numa região fortemente vulnerável ao risco de 
seca. Permitirá, assim, gerar impactes positivos, permanentes e significativos, já que contribuirão 
para minimizar a exploração de recursos hídricos subterrâneos que actualmente se verifica no 
aquífero Mexilhoeira Grande-Portimão.  
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Para tal, será necessário proceder a uma redução da intrusão de água salina à rede, já que esta 
condiciona os parâmetros a respeitar em águas para rega. A AdA esclarece que o sistema 
preconizado para a nova ETAR da Companheira, com longo tempo de residência, minimiza a 
potencial influência negativa das intrusões salinas na eficiência do tratamento. Após a realização de 
campanhas de monitorização no sistema interceptor será possível aferir qual a influência e medidas 
a implementar. Quanto à rede em baixa, as intervenções necessárias são da competência da 
Empresa Municipal de Águas e Resíduos de Portimão. 

5.1.2 Qualidade do Ar 

O funcionamento da actual ETAR da Companheira constitui a principal fonte de odores da área 
em estudo, decorrente das limitações inerentes ao sistema de lagunagem existente. As lagoas, onde 
se verifica a acumulação de lamas, associadas à área envolvente de sapal, constituem extensas áreas 
onde ocorre libertação de odores. 

Relacionada com a exploração da nova ETAR, salienta-se a inevitável emissão de odores como 
acção com potencialidade de causar impacte na qualidade do ar. 

Contudo, além das fontes emissoras serem mais limitadas do que na situação actual, está 
previsto o confinamento, ventilação e tratamento do ar poluído através de desodorização, nas 
etapas de tratamento preliminar e tratamento de lamas, onde se verifica maior emissão de odores. 

Está também prevista a monitorização dos parâmetros mercaptanos, aminas voláteis e 
amoníaco; relativamente ao sulfureto de hidrogénio, será monitorizado com obtenção de dados 
online, com sistema de detecção, aviso e alerta, garantido os limites estabelecido para a segurança 
dos funcionários da instalação. 

Face aos actuais problemas de odores da ETAR, o impacte associado a este aspecto será positivo, 
permanente e significativo, com incidência local. No entanto, a presença do sapal na envolvente da 
área em estudo também condiciona os maus odores descritos para a situação de referência.  

A desactivação das actuais lagoas, associada ou não à reabilitação da área ocupada, contribuirá 
para a minimização do impacte na qualidade do ar. Desta forma, será importante garantir a correcta 
limpeza das lagoas, incluindo a remoção das lamas e a extracção do biogás acumulado sob as telas 
impermeabilizantes. 

5.1.3 Sistemas Ecológicos 

De acordo com a análise efectuada no EIA, na fase de funcionamento, a descarga de efluente 
tratado para a ribeira da Boina afectará potencialmente a vegetação halófita do sapal, a macrofauna 
bentónica do sistema, a ictiofauna estuarina e a avifauna aquática.  

Face à situação actual, acrescendo que o tratamento aumentará a remoção biológica do azoto, o 
impacte sobre os vários grupos potencialmente afectados será positivo, certo e significativo, uma 
vez que são previstas melhorias na qualidade do meio aquático. 

5.1.4 Socioeconomia 

A implantação da futura ETAR da Companheira está prevista para uma zona de baixa ocupação 
humana, inserida, no entanto, numa zona de forte pressão urbana, sendo o tratamento de efluentes 
uma questão sensível em termos de desenvolvimento sustentável do produto turístico. Os efluentes 
das suiniculturas de Monchique constituem também uma ameaça para esse desenvolvimento.  

Relativamente ao nível de atendimento da população das sete freguesias em estudo, estima-se 
que este se situe actualmente nos 80%. O acréscimo dos níveis de atendimento em termos de 
população servida por tratamento – em 2011, e face a 2005, espera-se que a nova infra-estrutura 
represente um acréscimo de 10,2% em termos de população residente servida por ETAR – 
constituem um impacte positivo, directo e significativo deste projecto. 
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O projecto da ETAR da Companheira encontra-se dimensionado para tratar, na época alta do 
ano horizonte de projecto, os efluentes produzidos pelo triplo da população residente prevista. Este 
facto demonstra a forte ocupação sazonal da região e a importância de assegurar o tratamento 
destas águas residuais, questão que se reflecte na qualidade balnear da região, em particular nas 
praias de Ferragudo e Pintadinho. 

Desta forma, com a implementação do sistema de tratamento preconizado será possível 
assegurar a resolução de um conjunto de problemas localizados que condicionam a qualidade 
ambiental, a qualidade de vida e a competitividade da oferta turística da região, particularmente no 
Barlavento Algarvio. 

A resolução do problema de odores, actualmente existente, constitui um importante impacte do 
ponto vista social, a par da mais-valia económica associada à valorização da área envolvente. A 
reconversão ambiental da zona ocupada pelas lagoas constitui também um impacte positivo, que 
apesar de indirecto e provável, se afigura significativo. 

Na área a cobrir pela futura ETAR existem actualmente seis campos de golfe, correspondendo a 
necessidades anuais de rega estimadas em 1,5 hm3. De acordo com o dimensionamento projectado 
da futura ETAR, esta poderia satisfazer estas necessidades de rega. Contudo, é essencial que estes 
objectivos sejam efectivamente concretizados, de forma a promover a mais-valia ambiental 
associada. 

Os três concelhos que serão servidos (parcialmente, em alguns casos) pela futura ETAR 
apresentam, em geral, níveis de desemprego superiores aos observados para o Algarve.  

Na fase de construção, destacam-se os impactes positivos, pouco significativos, temporários e de 
incidência local na socioeconomia local, através da criação de emprego (já que se prevê que a mão-
de-obra especializada seja importada de outros locais) e do aumento da procura pelas actividades 
económicas da fileira da construção e comércio e restauração. 

 

5.2 Principais Impactes Negativos 

Os principais impactes negativos associados ao projecto ocorrerão, sobretudo, durante a sua 
construção, inerentes às actividades usuais desta fase. 

As principais acções/actividades a desenvolver na fase de construção, e que serão precursoras 
de impactes ambientais, serão: 

 Implantação e funcionamento do estaleiro, circulação de veículos; 

 Preparação do terreno/movimentação de terras, construção de infra-estruturas de 
exploração e tratamento, dos arruamentos e do estacionamento: inclui a limpeza prévia do 
terreno, desmatação, escavações e aterro; reabilitação e ampliação do edifício de 
exploração da actual ETAR; demolição da obra de entrada; instalação das tubagens e 
circuitos hidráulicos e do emissário de descarga; construção das novas estruturas previstas; 
colocação de equipamentos eléctricos e electromecânicos; execução e pavimentação de 
arruamentos do parque de estacionamento; construção de espaços verdes. 

Durante a fase de exploração, salientam-se os impactes negativos associados a situações de 
descarga de emergência do efluente não tratado ou com tratamento deficiente, durante a fase de 
exploração da nova ETAR da Companheira. A emissão de odores constitui um impacte negativo 
associado ao normal funcionamento da ETAR, destacando-se a possibilidade de formação de odores 
ao longo do sistema interceptor que transporta os efluentes provenientes das unidades suinícolas. 

Os potenciais impactes negativos serão seguidamente apresentados, de acordo com os factores 
ambientais afectados. 



Parecer da Comissão de Avaliação 

ETAR da Companheira 

  11 

 

5.2.1 Geologia, Geomorfologia e Solos 

O local previsto para a implantação da ETAR da Companheira abrange uma área actualmente 
ocupada por um pequeno relevo, constituído por rochas carbonatadas. As cotas mais altas de 
intervenção são da ordem dos 22 m, sendo estas progressivamente mais baixas à medida que se 
avança em direcção à ribeira da Boina (entre 4 m e 5 m). 

Durante a fase de construção, as escavações são as acções que causarão maiores impactes na 
geologia e geomorfologia. Apesar de conduzirem à modificação permanente da superfície 
topográfica, estes impactes negativos são considerados pouco significativos, devido à sua restrita 
incidência espacial. 

Tendo em consideração as intensidades sísmicas máximas registadas no concelho de Portimão, 
assim como a classificação do Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas de Edifícios e 
Pontes (RSAEEP, 1983), o projecto deverá ter em consideração medidas construtivas que 
contribuam para reduzir o risco de danos e/ou colapso da infra-estrutura numa situação de sismo. 

Os impactes mais significativos nos solos relacionam-se com as acções de preparação do terreno 
e movimentação de terras, que conduzirão à alteração das condições de permeabilidade dos solos, 
aumento da erosão e eliminação permanente e irreversível dos horizontes pedológicos. Contudo, 
uma vez que será afectada uma área reduzida (cerca de 4 ha) e que estes apresentam reduzida 
qualidade para usos agrícolas (34% da área de intervenção corresponde a classe D e 66% a classe E), 
os impactes negativos destas acções, apesar de permanentes, serão pouco significativos. 

Inerente à instalação e funcionamento dos estaleiros e instalação/construção de infra-
estruturas, existe o risco de contaminação acidental dos solos pelo derrame de substâncias 
perigosas utilizadas na obra. Considera-se que o impacte inerente será pouco provável e pouco 

significativo, desde que implementadas as adequadas medidas de minimização e gestão ambiental 
de obra. 

5.2.2 Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos 

As acções de modelação e compactação do terreno e movimentação de terras conduzirão à 
modificação das condições naturais existentes relativamente à drenagem do terreno, favorecendo o 
escoamento superficial em detrimento da infiltração. Estes impactes serão negativos, locais e de 
carácter permanente. Considerando a implementação das medidas de minimização adequadas para 
a fase de obra, este impacte será pouco significativo. 

O EIA apresenta a caracterização da sub-bacia hidrográfica do rio Arade, que incluiu a avaliação 
de situações hidrológicas extremas. É referido que na ribeira de Boina, assim como noutras linhas de 
água desta bacia, com características semelhantes, é frequente a ocorrência de cheias, relacionadas 
com precipitações intensas na Serra de Monchique. De acordo com a carta de áreas de risco e 
pontos críticos de cheias apresentada no Plano de Bacia Hidrográfica das Ribeiras do Algarve, a área 
de intervenção localiza-se na área afectada pelas cheias de 1997, mas não numa área definida como 
estando ameaçada pelas cheias. Tendo em consideração a reduzida área impermeabilizada e a 
implementação de medidas que tornam este impacte residual, não são previstos impactes 
significativos no aumento do risco de cheia na área de intervenção. 

As águas subterrâneas do sistema aquífero Mexilhoeira Grande-Portimão, em que se insere a 
área de intervenção, não são de boa qualidade para o consumo humano. Devido a problemas de 
intrusão salina dos sistemas aquíferos do Algarve, nenhuma das captações de água subterrânea 
instalada neste aquífero é utilizada para o abastecimento público do concelho de Portimão. Tendo 
em conta a profundidade dos níveis piezométricos medidos nas captações de água subterrânea 
instalados no aquífero (entre 17 a 67 m), não se espera que as escavações venham a intersectar os 
níveis aquíferos locais. 
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Na fase de exploração, a impermeabilização de superfícies devido à construção de edifícios e 
pavimentos provocará um aumento da drenagem superficial a nível local, em detrimento dos 
processos de infiltração. Contudo, este impacte negativo será pouco significativo, devido à reduzida 
área de impermeabilização. 

5.2.3 Qualidade da Água 

Na fase de construção, a modelação do terreno, o transporte de terras e a movimentação de 
maquinaria conduzirá à emissão de poeiras e ao desprendimento de terras que se irão depositar nas 
linhas de água mais próximas ou ser arrastadas até estas. O aumento do teor de sólidos em 
suspensão poderá implicar impactes negativos na qualidade da água da ribeira da Boina e, 
consequentemente, do estuário do rio Arade. Estas situações deverão ser devidamente acauteladas 
de forma a minimizar a afectação da qualidade da água. 

A contaminação dos recursos hídricos através de derrames de efluentes produzidos no estaleiro 
(domésticos ou de lavagens) ou de substâncias utilizadas na obra considera-se um impacte negativo 
de reduzida probabilidade e minimizável com a implementação das medidas ambientais de obra 
mais convenientes. A concepção do projecto de execução deverá incluir a existência de medidas de 
prevenção de ocorrência de acidentes e bacias de retenção nos órgãos, e ainda o controlo e 
automação da ETAR. 

Na fase de exploração, salientam-se os potenciais impactes negativos na qualidade da água, 
decorrentes de situações de descarga de emergência, em que poderá haver descarga de efluente 
bruto ou com um nível de tratamento deficiente. 

A solução base desenvolvida em fase de EP apresenta uma proposta de localização do ponto de 
descarga em situação normal coincidente com a descarga em situação de emergência, a jusante do 
actual ponto de descarga de emergência da ETAR. 

A simulação dos processos de dispersão do efluente no meio receptor recorreu à modelação 
matemática, com recurso ao modelo numérico MOHID. Foi simulada a contaminação fecal associada 
a cada cenário de descarga, sendo que a descarga directa do efluente bruto constitui o pior cenário 
simulado, considerando o caudal previsto para o ano horizonte de projecto. Foi comparada a 
localização do ponto de descarga proposta pelo EP e o ponto de descarga actual. 

Com base nos resultados apresentados, numa situação de emergência a descarga do efluente 
bruto no local proposto no EP apresenta resultados diferentes em termos de dispersão, 
comparativamente à descarga do mesmo efluente no local actual. Considerando o local proposto no 
EP, existe a vantagem da área de contaminação ser mais localizada (ribeira de Boina), apesar de 
atingir concentrações mais elevadas. Apresenta, no entanto, a desvantagem da descarga ser feita 
numa zona onde qualquer poluente emitido terá tendência a permanecer mais tempo no estuário, 
relativamente à situação de descarga na situação actual. O local actual apresenta uma capacidade 
de dispersão maior, o que faz com que a área contaminada seja mais extensa, mas com menores 
concentrações. 

Desta forma, o impacte negativo terá uma incidência espacial e uma significância variável, 
dependente do local de descarga escolhido. Em fase de projecto de execução deverão ser 
devidamente estudadas e avaliadas as alternativas à localização do ponto de descarga, 
recomendando-se que devem ser considerados os impactes sobre os bivalves e as águas balneares 
localizadas perto da foz do Arade. 

5.2.4 Ambiente Sonoro, Qualidade do Ar e Socioeconomia 

Os principais receptores sensíveis localizados na área de intervenção são o aglomerado 
populacional da Companheira, localizado a cerca de 300 m a noroeste da actual ETAR, as habitações 
dispersas ou em pequenos aglomerados situadas nas imediações do IC4 (mais de 750 m) e no limite 
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norte da malha urbana de Portimão e as habitações localizadas na margem esquerda do rio Arade 
(ambos a cerca de 1000 m da área de intervenção). 

As principais fontes sonoras são o tráfego automóvel, nas vias municipais e no IC4. Na área da 
actual ETAR, salienta-se o ruído proveniente de alguns equipamentos. Contudo, a ETAR constitui 
uma fonte sonora com influência muito localizada. 

Os resultados das medições efectuadas permitiram verificar que os níveis de emissão sonora 
calculados para o indicador Lden (diurno-entardecer-nocturno) respeitam, em todos os pontos de 
amostragem, os limites legais para as zonas ainda sem zonamento acústico aprovado. 

Durante a fase de construção, espera-se um aumento dos níveis sonoros na vizinhança da área 
de construção e nas imediações das vias de circulação, devido às actividades ruidosas inerentes à 
construção e à circulação de camiões de transporte de materiais e equipamentos. 

Tendo em conta as acções ruidosas previstas, o tipo e número de equipamentos a utilizar, a 
distância aos receptores sensíveis e a existência de obstáculos à propagação sonora, o EIA considera 
que os impactes da obra serão nulos (para as acções de obra no geral) a negativos, temporários e 
pouco significativos e de âmbito local (para o transporte de materiais). Para tal, é necessário que 
sejam implementadas as medidas de minimização adequadas. 

Quanto à qualidade do ar, durante a fase de construção, a emissão de poeiras será o principal 
factor de potencial degradação de qualidade do ar local, devido à movimentação de terras, ao 
transporte e manuseamento de materiais finos ou pulverulentos e à circulação de veículos e 
maquinaria em zonas não pavimentadas. Estes impactes negativos terão um carácter pontual 
(sobretudo na fase inicial de obra), serão reversíveis e pouco significativos. A magnitude deste 
impacte dependerá de vários factores, mas considera-se que este será atenuado com a 
implementação das medidas adequadas durante a fase de obra. 

A emissão de gases de combustão pelos motores dos veículos e maquinaria afecta às obras 
provocará um aumento temporário na concentração de alguns poluentes (monóxido de carbono, 
óxidos de azoto e partículas) nas imediações dos percursos mais utilizados para acesso à obra. O EIA 
considera que mesmo em situações em que haja um elevado número diário de camiões e máquinas 
envolvidas, não se prevê que esta componente possa originar concentrações significativas de 
poluente que ultrapassem os limites legais. O impacte será negativo, pontual, reversível e pouco 

significativo, através da implementação de medidas adequadas na fase de obra. 

Na fase de exploração, poderá verificar-se a libertação de odores na ETAR e nos órgãos do 
sistema interceptor, nomeadamente pelo sistema interceptor Monchique/Portimão, tendo em 
conta a sua elevada extensão e o tipo de águas transportadas (efluentes pré-tratados de 
suiniculturas), tal como salientado pelo IRAR.  

Foi ap ese tado u  estudo ela o ado pela Hid op oje to, Estudo de septi idade dos “iste as 
I te epto es de Po ti ão/Lagoa e de Mo hi ue , apresentando soluções para evitar a libertação 
de gás sulfídrico nas câmaras de visita. A AdA esclarece que, caso sejam detectados odores no 
exterior do sistema interceptor, serão tomadas as medidas adequadas de forma a minimizar a sua 
libertação. 

5.2.5 Ecologia e Paisagem 

De acordo com a análise apresentada no EIA, em termos ecológicos, a área de projecto 
apresenta algum isolamento, com uma quebra da dinâmica funcional dos sistemas naturais, em 
virtude da fragmentação dos habitats originais pré-existentes causada pelo IC4 e a actual ETAR. 

Os habitats existentes na área em estudo são: matos mediterrânicos, áreas artificializadas, sapal, 
ribeira e as lagoas da actual ETAR. A maior diversidade florística concentra-se na área de matos, com 
a presença de espécies e formações vegetais típicas. 

As acções construtivas são potencialmente geradoras de impactes negativos sobre a 
componente ecológica da área de estudo, através da destruição de habitats e perturbação das 
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comunidades faunísticas. Uma vez que a importância ecológica desta área é considerada baixa, os 
impactes variarão entre pouco significativos a significativos. 

Em termos espaciais, a área de intervenção do projecto enquadra-se dominantemente na 
u idade atos , se do ai da oi ide te o  a u idade zo as a tifi ializadas  zo a da a tual 
ETAR  e o  a u idade ultu as a uais, pastage s e p ados . Esta área não apresenta actualmente 
qualquer tipo de ocupação. 

O EIA conclui que a área de intervenção tem uma qualidade visual média, sendo muito visível a 
partir do IC4, da zona artificializada para Oeste, do acesso da ETAR, da actual ETAR e do plano de 
água da ribeira de Boina. 

Durante a fase de construção, a instalação e as actividades de estaleiros de apoio à obra, que 
serão localizados dentro da área de intervenção e, caso seja possível, em áreas com o terreno já 
regularizado, constituirão impactes visuais significativos e de magnitude variável, dependendo da 
exposição visual da área onde estes forem implantados, mas temporários e parcialmente reversíveis. 

A preparação do terreno, devido à desmatação e decapagens, e as movimentações de terras 
implicarão impactes visuais negativos, de significância variável, consoante a exposição visual das 
intervenções, mas temporários e de âmbito local. 

A construção de edifícios e das restantes estruturas da ETAR também implicarão impactes 
visuais negativos, de significância variável, consoante a exposição visual das intervenções, mas que, 
apesar de dimensão local, serão permanentes e irreversíveis. 

De forma a minimizar os impactes na paisagem, deverão ser implementadas as medidas 
adequadas na fase de obra e, no final desta, a implementação da recuperação e integração 
paisagística de toda a área a intervencionar. 

5.2.6 Ordenamento do Território 

Em matéria de ordenamento do território considera-se que, para a área de intervenção 
identificada no EIA, os Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) em vigor e as condicionantes, 
servidões e restrições de utilidade pública afectadas estão, na generalidade, correctamente 
abordadas. No entanto, importa realçar os seguintes aspectos: 

Considerando que a EN 125 limita a Norte a área de intervenção do projecto em causa, deverá 
ser tida em conta a zona de protecção rodoviária, conforme disposto no art.º 28.º do Regulamento 
do PDM de Portimão, bem como no Decreto-Lei n.º 83/2008, de 20 de Maio, o qual estabelece os 
mecanismos de protecção e salvaguarda da estrada em questão. 

No que respeita ao Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional (RJREN – Decreto-Lei n.º 
166/2008, de 22 de Agosto), assinala-se que, não obstante todas as infra-estruturas de saneamento 
básico, incluindo ETAR, estarem identificadas como acções insusceptíveis de prejudicar o equilíbrio 
ecológico das áreas integradas na REN, esta situação não é válida para a ocorrência em presença – 
Faixa de Protecção das Áreas de Sapal – pelo que a viabilidade do projecto no âmbito do RJREN 
deverá ter por base o enquadramento nas acções de relevante interesse público, conforme disposto 
no n.º 3 do art.º 21.º do referido diploma legal. 

No que se refere à interferência do projecto (na vertente Norte) com a classe de espaço – Zonas 
Verdes de Equilíbrio e Protecção Ambiental não Urbanizáveis, a que se refere o art.º 54.º do PDM, 
verifica-se que são apresentados alguns constrangimentos ao desenvolvimento do projecto. 

Tal como é possível verificar, a redacção do referido artigo assinala que ...  o stituem um 
conjunto de espaços verdes com ou sem arborização, natural ou plantada, e destinados à instalação 
de equipamentos de recreio e de lazer de ar livre, protecção ambiental e integração paisagística 
... , li ita do ada i te ve ção a u a supe fí ie i permeabilizada de 5%. 

Neste contexto, verifica-se que a infra-estrutura pretendida não se enquadra nos usos definidos 
nesse IGT, sendo, no entanto, relevante destacar a resposta dada pela CM de Portimão ao fax da 
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Nemus (n.º 290/2007, de 14.11.2007), relativamente a uma eventual alteração de classificação da 
área em causa no processo de revisão do PDM actualmente em curso, onde a Autarquia refere como 
p ovável u a o espo dê ia o  )o a de E uipa e to Mu i ipal  Of. de saída .º . 

Acresce ainda que o projecto interfere com um Marco Geodésico, pelo que deverá ser tida em 
consideração a alínea a) a c) do art.º 23.º do Regulamento do PDM, nomeadamente no que se refere 
à área de protecção, sendo para tal necessário garantir, com base em autorização prévia do 
organismo competente – Instituto Geográfico Português (IGP). 

Por outro lado, no que se refere à interferência com a servidão – Protecção da Rede de Esgotos, 
a que se refere o art.º 20.º, verifica-se que não há nada a assinalar, considerando que a ETAR da 
Companheira, actualmente em funcionamento, será desactivada. 

Em face do exposto, e de forma a ser assegurada a compatibilidade do projecto, face ao 
disposto em sede de PDM, bem como a área de protecção à EN 125 e ao Marco Geodésico 
existente, deverá, previamente ao seu licenciamento, ser revisto ou alterado o IGT, em 
conformidade com o estabelecido no Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT 
– Decreto-lei n.º 316/2007, de 19 de Setembro). 

5.2.7 Património 

Tendo em conta a fase em que se encontra o projecto, considera-se que os trabalhos 
desenvolvidos para a caracterização do factor Património foram efectuados de acordo com a 
metodologia mais adequada 

Embora a pesquisa bibliográfica tenha revelado que na envolvente da área de intervenção 
ocorria um conjunto significativo de sítios com interesse arqueológico, nomeadamente relacionados 
com a ocupação humana em período romano, os trabalhos de prospecção realizados permitiram 
concluir que, na área de afectação directa do projecto, não existiam quaisquer elementos de 
interesse patrimonial.  

Apesar de não terem sido detectados elementos patrimoniais na área de intervenção directa do 
projecto, não se prevendo, por essa razão, a ocorrência de impactes, dada a visibilidade reduzida de 
grande parte do terreno, será necessário implementar um conjunto de medidas, sobretudo para a 
fase de obra, que possam garantir a salvaguarda de eventuais vestígios de cariz arqueológico.  

De realçar que a área envolvente ao projecto se caracteriza pela existência de importantes 
testemunhos da ocupação antiga do território, nomeadamente em época romana. Importa 
igualmente salientar a localização da área de intervenção na confluência da ribeira de Boina e do rio 
Arade, zona caracterizada, segundo o EIA, por uma intensa actividade náutica, pelo menos, até ao 
século XVI. De igual modo, a zona da elevação rochosa poderá ocultar a presença de vestígios 
arqueológicos, que possam, eventualmente, estar relacionados com o controle do tráfego e 
comércio fluvial.  

Depois da análise efectuada ao EIA verifica-se que a área escolhida para implantação da ETAR da 
Companheira, pelo seu enquadramento geomorfológico e a proximidade a zonas de interesse 
patrimonial, poderá também vir a revelar vestígios importantes, nomeadamente porque os 
trabalhos de prospecção do terreno foram dificultados pela falta de visibilidade do solo.  

Assim, apesar de até ao momento não terem sido detectados quaisquer elementos de interesse 
patrimonial, dado o potencial da região, torna-se necessário implementar um conjunto de medidas, 
sobretudo para a fase de obra, que possam garantir a salvaguarda de eventuais vestígios 
arqueológicos.  
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6. RESUMO DOS RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA 

Durante a fase de consulta pública foi recebido um parecer, proveniente de um cidadão 
residente em Silves. Este cidadão manifesta a sua opinião acerca de vários aspectos técnicos da nova 
ETAR da Companheira, nomeadamente: 

 Demonstra dúvidas quanto à opção de tratamento de efluentes suinícolas na ETAR, 
considerando que estes efluentes poderiam ser utilizados para gerar energia eléctrica a 
partir do biogás, no local onde são produzidos, a serra de Monchique; 

 O sistema de lagunagem da actual ETAR é criticado, salientando a produção de odores em 
áreas próximas de núcleos urbanos; 

 A opção de construção de uma ETAR de grande capacidade, como a que se pretende 
construir, é também posta em causa. A produção de grande quantidade de águas para rega 
é referida, questionando se não seria mais vantajoso construir várias ETAR de pequenas 
dimensões próximas dos potenciais utilizadores dessas águas reutilizadas; 

 Quanto à água tratada e desinfectada para reutilização, este cidadão sugere que a ETAR 
possua infra-estruturas adequadas para armazenar esta água, referindo que seria 
aconselhável que fossem construídas a uma cota em que não houvesse intrusão salina; 

 É sugerido que, em caso de avaria, o efluente não saísse rapidamente para o mar, atrasando 
a sua descarga através do percurso de longos canais, incluindo meios filtrantes, como 
gravilha ou areia grossa; 

 Por último, este cidadão refere a grande quantidade de lamas a produzir na ETAR e sugere 
que estas sejam despejadas no mar, a uma distância segura da costa, de forma a fornecer 
alimento e nutrientes aos peixes. 

 

7. SÍNTESE CONCLUSIVA 

A actual ETAR da Companheira, localizada na margem direita da ribeira da Boina, junto à 
confluência com o rio Arade, freguesia e concelho de Portimão, baseia-se num sistema de 
lagunagem e serve, actualmente, uma população de cerca de 43 mil habitantes. 

O sistema de tratamento existente não permite fazer face às condições de afluência, quer 
qualitativas quer quantitativas, comprometendo o cumprimento dos requisitos estabelecidos para o 
efluente tratado, nomeadamente para os coliformes fecais. Além disto, a crescente acumulação de 
lamas nas lagoas conduz à libertação de odores. 

Desta forma, o projecto da nova ETAR da Companheira, baseada no processo de lamas 
activadas, irá substituir a actual ETAR e permitirá o abandono do sistema de lagunagem. Esta nova 
instalação permitirá o tratamento de efluentes de origem urbana e industrial, nomeadamente de 
efluentes suinícolas pré-tratados e lixiviados excedentários do aterro de resíduos sólidos urbanos 
gerido pela empresa ALGAR.  

Além das freguesias já servidas pela actual ETAR, a nova ETAR da Companheira irá servir as 
freguesias de Estômbar, no concelho de Lagoa, e de Monchique, no concelho com o mesmo nome. 
Em 2005, de acordo com dados do INE, os níveis de atendimento da população servida com 
tratamento de águas residuais eram de 35% em Monchique, 73% em Lagoa e 99% em Portimão. 
Verificar-se-á, assim, um acréscimo de 10,2% da população residente servida por ETAR. 

A avaliação de impactes realizada permitiu concluir que os impactes mais significativos do 
projecto se farão sentir durante a fase de exploração, sendo estes impactes positivos e incidentes, 
sobretudo, nos recursos hídricos e qualidade da água, na ecologia (nomeadamente nos ecossistemas 
aquáticos), na qualidade do ar e na socioeconomia. 
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Destaca-se que, em relação à situação actual, a implementação do projecto tem impactes 
positivos muito significativos, dado que se registará uma melhoria na qualidade da água na ribeira 
da Boina e, consequentemente, no estuário do rio Arade. Este facto promoverá o aumento da 
sustentabilidade e do desenvolvimento da região, em especial da competitividade da oferta 
turística, com a promoção da qualidade balnear. 

Na fase de construção, a maior parte dos impactes associados à instalação e funcionamento dos 
estaleiros, à circulação de veículos, movimentação de terras e construção das infra-estruturas, 
estacionamentos e arruamentos serão negativos, temporários e pouco significativos, desde que 
aplicadas as medidas de minimização propostas no presente parecer. 

Tendo em consideração que a nova ETAR da Companheira constituirá uma infra-estrutura 
funcionalmente independente da actual, esta será mantida em funcionamento até à conclusão da 
construção da nova, o que minimizará os impactes na qualidade do meio receptor. 

Relativamente ao projecto apresentado, destaca-se a vantagem de possuir versatilidade entre as 
várias linhas de tratamento, permitindo fazer face às diferenças de caudal que ocorrem entre a 
época baixa e a época alta, bastante relevantes numa região com forte sazonalidade. A inclusão de 
tratamento mais avançado que secundário das águas residuais, com desinfecção por radiação UV, 
releva-se profícuo, face à sensibilidade e usos do meio receptor. 

Espera-se que, face à situação actual, a frequência da ocorrência de descargas de emergência 
venha a diminuir, tendo em conta a automação acrescida da nova ETAR e as intervenções previstas 
ao nível do sistema interceptor. A capacidade de prevenir e de responder a situações de emergência 
deverá também vir a aumentar na nova instalação. 

Prevê-se que a nova ETAR da Companheira contemple a implementação de um tratamento 
adicional à água residual tratada, de forma a produzir água para rega de campos de golfe e espaços 
verdes. Devido à importância da reutilização do efluente tratado, considera-se que esta deverá ser 
identificada como um destino efectivo para os efluentes tratados e não apenas uma hipótese. 

Deste modo, salienta-se a pertinência de aprofundar os estudos e projectos em curso pela AdA e 
da definição de metas temporais para a implementação da reutilização da água residual tratada na 
ETAR da Companheira, de modo a potenciar os impactes positivos preconizados. 

Inerente à fase em que foi apresentado o projecto, ainda não são conhecidas as características 
quantitativas e qualitativas das lamas produzidas, o que dependerá da solução de tratamento que 
irá ser adoptada pela AdA. No entanto, para a solução patenteada a concurso, as lamas produzidas 
deverão apresentar um caudal médio de 21 m3/dia no ano zero (2009) e de 46 m3/dia no ano 
horizonte de projecto (2035). 

Tendo em conta o volume considerável de lamas previsto, salienta-se que a opção de 
encaminhar as mesmas para aterro sanitário ou para valorização agrícola poderá acarretar encargos 
financeiros mais ou menos onerosos nos custos de exploração do projecto, pelo que as soluções 
apontadas devem ser aprofundadas. 

A construção da nova ETAR da Companheira implica a desactivação da actual ETAR, o que 
corresponde, maioritariamente, às lagoas existentes. De acordo com a Câmara Municipal de 
Portimão, proprietária da instalação existente, prevê-se que a área ocupada pelas lagoas se destine 
ao desenvolvimento de um parque urbano. Para tal, será necessário proceder à limpeza das lagoas, 
que deverá contemplar a remoção das lamas e o seu transporte a destino final adequado, além da 
remoção do biogás retido sob as telas impermeabilizantes das lagoas. 

Devido à interligação existente entre estas duas instalações, a actual e a futura ETAR da 
Companheira, a minimização dos impactes negativos e a potenciação dos impactes positivos 
preconizados só será possível tendo em consideração a desactivação das actuais lagoas, associada 
ou não à reabilitação da área ocupada, pelo que constitui uma condição para a viabilidade ambiental 
do projecto em avaliação. 



Parecer da Comissão de Avaliação 

ETAR da Companheira 

  18 

 

Globalmente, a ETAR tem um carácter estruturante e de requalificação ambiental com impactes 
positivos que, cumulativamente com as restantes infra-estruturas de tratamento das aguas residuais 
que integram o actual (e futuro) sistema de saneamento, serão muito significativos. 

Face ao exposto, a CA propõe a emissão de parecer favorável ao projecto da Estação de 
Tratamento de Águas Residuais da Companheira, condicionado ao desenvolvimento e apresentação 
no RECAPE dos elementos indicados, ao cumprimento das condicionantes, medidas de minimização 
e planos de monitorização discriminados no seguinte capítulo do presente parecer. 

 

8. CONDICIONANTES, MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 

8.1 Condicionantes 

 Compatibilização com o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), ao 
abrigo do Decreto-lei n.º 316/2007, de 19 de Setembro, no que respeita à área de protecção à 
EN 125 e ao Marco Geodésico existente. 

 Compatibilização com o Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional (RJREN), ao abrigo do 
Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto. 

 Compatibilização o  a lasse de espaço Zonas Verdes de Equilíbrio e Protecção Ambiental não 
Urbanizáveis , afe tada a ve te te o te do p oje to. 

 Não afectação do Domínio Publico Lacustre e Fluvial, à excepção das obras inerentes à 
implantação do ponto de descarga, cuja intervenção deverá ser reduzida ao mínimo e alvo de 
obtenção de licença, de acordo com o artigo 60.º da Lei da Água (Decreto-Lei n.º 58/2005, de 29 
de Dezembro) e do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de Maio. 

 Cumprimento do disposto no regime jurídico específico de gestão de resíduos de construção e 
demolição (RCD), instituído pelo Decreto-Lei nº 46/2008, de 12 de Março. 

 Desactivação e limpeza das lagoas da actual ETAR da Companheira. 

 Cumprimento das condições constantes do presente parecer. 

 

8.2 Elementos a apresentar no RECAPE 

1) Plano de desactivação e limpeza das lagoas da actual ETAR da Companheira, incluindo a 
remoção das lamas e o seu encaminhamento para o destino final adequado e a remoção do 
biogás retido sob as telas impermeabilizantes das lagoas. 

2) Plano de integração e recuperação paisagística de toda a área a intervencionar, de forma a 
enquadrar visualmente este novo elemento na paisagem envolvente. 

3) Estudo das alternativas de localização do ponto de descarga, tendo em consideração os 
resultados do estudo hidrodinâmico e as condições a jusante, nomeadamente os impactes 
sobre as comunidades de bivalves e as características das zonas balneares situadas na foz do 
rio Arade (nomeadamente Praia Grande e Praia do Pintadinho, em Ferragudo). 

4) Estudo sobre a reutilização de águas residuais tratadas produzidas na nova ETAR da 
Companheira, com a identificação dos potenciais utilizadores destas águas (existentes e/ou 
previstos), incluindo a rega de espaços verdes da malha urbana de Portimão. 

5) Apresentação das características quantitativas e qualitativas das lamas produzidas e de um 
estudo aprofundado relativo à localização e eventuais impactes dos locais para destino final. 

6) Indicação das medidas que se prevê implementar, quer em caso de violação dos limites 
indicados para os parâmetros alvo de monitorização da qualidade do ar, quer em situação 
de cumprimento, mas em que o odor possa ainda ser notório. 
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8.3 Medidas de Minimização 

8.3.1 Fase prévia à Construção 

1. Elaborar um Plano de Gestão Ambiental (PGA) da fase de obra, constituído pelo planeamento da 
execução de todos os elementos das obras e identificação e pormenorização das medidas de 
minimização a implementar na fase da execução das obras e respectiva calendarização.  

2. As medidas ambientais que garantem as boas práticas de construção e gestão de obra deverão 
ser devidamente discriminadas e desenvolvidas no RECAPE. As medidas a apresentar deverão 
ter em consideração as seguintes orientações, sem prejuízo de outras necessárias e das a seguir 
indicadas: 

· Implantação do estaleiro, conforme previsto, no interior da área a intervencionar; 

· Utilização preferencial dos acessos existentes; 

· Determinar a localização mais adequada para os depósitos de materiais, tendo em conta as 
condicionantes definidas pelo descritor Ordenamento do Território, devendo afastar-se de 
linhas de água ou zonas de escorrência; 

· As acções de decapagem, compactação, escavação, movimentação de terras e depósito de 
materiais devem limitar-se às áreas estritamente indispensáveis e executadas no mais curto 
período de tempo (preferencialmente no período de menor pluviosidade); 

· Implementar sistemas de drenagem nas zonas de trabalho e assegurar o seu correcto 
funcionamento; 

· Planear as acções de obra de forma a reduzir ao mínimo imprescindível a circulação de 
pessoas e máquinas, bem como as movimentações de terras, nas imediações do sapal e da 
ribeira; 

· Efectuar a gestão e planificação do desenvolvimento dos trabalhos de modo a reduzir os 
incómodos sobre as populações; 

· Planear as actividades susceptíveis de causar maior perturbação das comunidades 
faunísticas de forma a não coincidirem com o período de reprodução da maior parte das 
espécies (ou seja, entre Abril e Julho). 

· Programação das intervenções a efectuar durante a fase de obra, de forma a preservar, 
tanto quanto possível, as árvores e arbustos existentes no local; 

· Promover a correcta gestão dos resíduos produzidos; 

· Os produtos químicos utilizados na obra deverão ser devidamente armazenados, em local 
restrito, devidamente impermeabilizado, estanque, de preferência com bacia de retenção, a 
qual poderá ser amovível; 

· Perspectivar medidas a implementar em caso de derrames acidentais de substâncias 
perigosas; 

· Promover a reutilização de materiais resultantes das escavações e da terra viva decapada, 
sempre que possível; 

· Promover a formação dos trabalhadores, acerca das boas práticas de gestão ambiental da 
obra e dos estaleiros e dos aspectos específicos da área de intervenção; 

· Planear a divulgação de informação aos moradores e população em geral, acerca do 
projecto, período de tempo em que a obra decorrerá e eventuais incómodos previstos, 
situação particularmente essencial caso as obras decorram no período de Verão, 
conflituando com os veraneantes na zona; 

· Planear e assegurar a reposição/recuperação de todas as áreas intervencionadas e 
afectadas, após a conclusão dos trabalhos ou mesmo durante a sua execução, caso se 
justifique. 
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3. A execução do projecto deverá ter em consideração o risco sísmico da região, garantindo o 
cumprimento dos regulamentos e normas (nomeadamente o RSAEEP – Regulamento de 
Segurança e Acções para Estruturas de Edifícios e Pontes) adequados ao tipo de estrutura, às 
formações geotécnicas presentes e ao risco sísmico identificado. 

4. O projecto de execução deverá contemplar as medidas de redução na fonte necessárias ao 
cumprimento, na fase de exploração da ETAR, dos artigos 11.º e 13.º do Decreto-Lei n.º 9/2007, 
de 17 de Janeiro, e explicitar que os equipamentos de utilização no exterior a instalar na ETAR 
deverão respeitar o Decreto-Lei n.º 221/2006, de 8 de Novembro. 

5. O sistema de desodorização deverá ser dimensionado de forma a assegurar que as 
concentrações à saída não correspondem a emissões de odores que incomodem a população. 

6. Dimensionar a rede de águas pluviais da ETAR para valores de precipitação máxima, 
considerando ainda uma margem de segurança fiável. 

7. O Plano de Recuperação e Integração Paisagística deverá ter em consideração as seguintes 
orientações: 

· O edificado deve integrar-se na paisagem envolvente de forma harmoniosa, tanto no que 
respeita à volumetria como às cores e materiais a utilizar; 

· Devem ser utilizados elementos arbóreos de espécies com porte suficiente para amenizarem 
a presença das estruturas edificadas, preferencialmente de espécies autóctones; 

· As medidas previstas para integração visual da ETAR deverão ser implementadas logo no 
início da fase de construção. 

8. Privilegiar, no âmbito da elaboração do projecto de execução, a adopção de metodologias e 
práticas que minimizem a produção e a perigosidade dos RCD, designadamente por via da 
reutilização de materiais e da utilização de materiais não susceptíveis de originar RCD contendo 
substâncias perigosas; que maximizem a valorização de resíduos, designadamente por via da 
utilização de materiais reciclados e recicláveis; e que favoreçam os métodos construtivos que 
facilitem a demolição orientada para a aplicação dos princípios da prevenção e redução e da 
hierarquia das operações de gestão de resíduos.  

9. Elaborar o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, o qual deverá 
acompanhar o projecto de execução no caso de empreitadas e concessões de obras públicas, 
nos termos do Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março. 

 

8.3.2 Fase de Construção 

10. Efectuar a prospecção arqueológica sistemática, após desmatação, das áreas de incidência do 
projecto que apresentaram reduzida visibilidade, de forma a colmatar as lacunas de 
conhecimento, incluindo todos os caminhos de acesso, áreas de estaleiro, depósitos 
temporários e empréstimos de inertes. 

11. Acompanhamento arqueológico integral de todas as operações que impliquem movimentações 
de terras (desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos e empréstimos de inertes), não 
apenas na fase de construção, mas desde as suas fases preparatórias como a instalação de 
estaleiros, abertura de acessos, etc. O acompanhamento deverá ser continuado e efectivo, pelo 
que, se existir mais que uma frente de obra a decorrer em simultâneo, terá de se garantir o 
acompanhamento de todas as frentes. 

12. Caso a obra se desenvolva igualmente em meio aquático, encharcado, húmido e zonas de 
interface com o meio terrestre, providenciar o acompanhamento da obra por um arqueólogo 
com experiência na área da arqueologia subaquática. Neste caso, deverá proceder-se à 
avaliação das características do leito e do paleo-leito do rio Arade e ribeira de Boina, bem como 
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das anomalias existentes. O acompanhamento deverá ser continuado e efectivo, pelo que, se 
houver mais que uma frente de obra a decorrer em simultâneo, terá de se garantir o 
acompanhamento de todas as frentes. 

13. Os resultados obtidos no decurso da prospecção e do acompanhamento arqueológico poderão 
determinar também a adopção de medidas de minimização complementares (registo 
documental, sondagens, escavações arqueológicas, entre outras). Se, na fase de construção ou 
na fase preparatória, forem encontrados vestígios arqueológicos, as obras serão suspensas 
nesse local, ficando o arqueólogo obrigado a comunicar de imediato ao IGESPAR, I.P. as 
ocorrências, com uma proposta de medidas de minimização a implementar. Refira-se que as 
áreas com vestígios arqueológicos a ser afectadas têm que ser integralmente escavadas. 

14. As estruturas arqueológicas que forem reconhecidas durante os trabalhos de prospecção e 
acompanhamento arqueológico da obra devem, tanto quanto possível e em função do valor do 
seu valor patrimonial, ser conservadas in situ, de tal forma que não se degrade o seu estado de 
conservação. Desta forma, o projecto deverá procurar compatibilizar a implantação de infra-
estruturas com a preservação dos vestígios que possam surgir. 

15. Sinalização permanente das ocorrências patrimoniais que possam surgir durante os trabalhos e 
que se situem a menos de 100 m da frente de obra e seus acessos, de modo a evitar a passagem 
de maquinaria e pessoal afecto aos trabalhos. 

16. Durante a obra não deverá ser afectada a linha de água afluente à ribeira da Boina, localizada na 
envolvente na área de intervenção (limite Oeste das lagoas da actual ETAR). 

17. Implementar um sistema de drenagem de forma a impedir que águas com concentrações 
passíveis de contaminação escorram para as linhas de água e/ou se infiltrem em profundidade.  

18. Garantir que o movimento de terras não comprometa a livre circulação de águas, recorrendo, se 
necessário e quando aplicável, a caixas ou bacias de retenção de sólidos. 

19. Sempre que possível, deverá ser utilizado betão pronto na realização das obras de construção, 
procurando evitar a instalação de centrais de betão de grande dimensão no local de obra. Se 
houver necessidade imperativa de instalar uma central de betão, a manipulação do cimento 
deve ser realizada em circuito fechado, utilizando sistemas de controlo de emissões de gases de 
combustão e partículas. 

20. A (eventual) utilização de explosivos deverá ser feita em conformidade com o disposto na 
legislação em vigor, no que se refere às interferências com as populações. 

21. Devem ser acauteladas as acessibilidades e espaço de estacionamento privilegiado destinado a 
organismos de socorro, tanto na fase de construção como de exploração do projecto. 

22. Deve ser implementado um adequado Sistema de Gestão de Efluentes e Resíduos gerados pela 
obra, de modo a permitir uma armazenagem temporária segura (sem drenagem para as linhas 
de água) e um destino final adequado. 

23. Realização de campanhas de monitorização no sistema interceptor em alta, com o objectivo de 
avaliar a existência de intrusões salinas, além de monitorização dos pontos de fronteira com a 
rede em baixa. Caso se verifique necessário, proceder às intervenções necessárias no sistema 
interceptor em alta, de forma a minimizar os caudais de água salgada afluentes à ETAR. 

 

8.3.3 Fase de Exploração 

24. Garantir o cumprimento integral do disposto no Título de Utilização dos Recursos Hídricos para 
rejeição de águas residuais que vier a ser emitido pela entidade licenciadora da descarga. 
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25. Assegurar a comunicação obrigatória à entidade licenciadora da descarga, no prazo máximo de 
24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido na ETAR que afecte o cumprimento das 
condições que vierem a ser estipuladas no Título de Utilização dos Recursos Hídricos para 
rejeição de águas residuais, conforme previsto no n.º 6, do art.º 5º, do Decreto-Lei n.º 226-
A/2007, de 31 de Maio. 

26. Comunicar a outras entidades relevantes, a prever no Plano de Emergência, as situações 
anómalas, nomeadamente de descarga de emergência, bem como a respectiva justificação da 
mesma. 

27. Garantir o cumprimento do Regulamento de Descarga de Águas Residuais (do Município de 
Portimão e as condições estabelecidas pela Águas do Algarve), para os efluentes industriais pré-
tratados que venham a ser ligados à nova ETAR da Companheira;  

28. O afluente à ETAR e o efluente tratado deverão ser analisados de acordo com a legislação em 
vigor, no sentido de verificar o cumprimento dos parâmetros definidos, quer no Regulamento de 
Descarga de Águas Residuais, quer no Título de Utilização dos Recursos Hídricos. No caso do 
afluente, deverá ser monitorizado o teor de cloretos, de forma a verificar se a afluência de 
caudais parasitas influencia o processo de tratamento da ETAR. No caso de estes condicionarem 
o tratamento da água residual e/ou o seu potencial uso, devem ser implementadas as medidas 
adequadas para a sua correcção. 

29. Para além do autocontrolo que tiver que ser efectuado para cumprimento do Regulamento de 
Descarga de Águas Residuais, recomenda-se o controlo de qualidade do efluente à saída dos 
sistemas de pré-tratamento do aterro sanitário do Barlavento Algarvio e das suiniculturas de 
Monchique, com a respectiva análise dos dados, de forma a monitorizar se as suas 
características estão de acordo com as previstas no dimensionamento da nova ETAR da 
Companheira, a prevenir a ocorrência de anomalias no funcionamento da ETAR e a ajustar o 
tratamento realizado às situações anómalas, sempre que necessário. 

30. Garantir o controlo de septicidade das águas residuais transportadas, nomeadamente pelo 
sistema interceptor Monchique/Portimão. 

31. Garantir o correcto funcionamento do sistema de desodorização e tratamento de efluentes 
gasosos da ETAR. 

32. A verificar-se a ocorrência de queixas e/ou reclamações por parte da população, relativamente a 
odores emitidos pela ETAR ou pelo sistema interceptor, deve efectuar-se o registo das mesmas e 
implementar as medidas adequadas no sentido de corrigir o problema. As queixas e as medidas 
a implementar deverão constar nos relatórios de monitorização. 

33. Assegurar que os resíduos produzidos na ETAR são armazenados e acondicionados em locais 
adequados, procedendo à correcta gestão, de acordo com as suas especificidades. 

34. Devem ser realizadas análises aos resíduos de desengorduramento e às lamas resultantes do 
tratamento, de forma a classificá-los de acordo com a Portaria n.º 209/2004 (Lista Europeia de 
Resíduos) e encaminhá-los ao destino final mais adequado. 

35. Proceder à limpeza regular dos órgãos de drenagem, de modo a garantir o eficaz funcionamento 
dos mesmos e a prevenir o risco de inundação do recinto da ETAR. 

36. Na rega com águas residuais tratadas, deve ser dada preferência a sistemas de rega que 
minimizem a dispersão de aerossóis (por exemplo, sistema gota a gota) e/ou contemplar 
horários de rega durante os quais o número de transeuntes e trabalhadores seja mínimo (por 
exemplo, à noite). Refere-se, ainda, que a utilização dos efluentes tratados para rega de espaços 
verdes de uso público constitui uma descarga indirecta pelo que carece de licença ao abrigo do 
disposto na Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro) e no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, 



Parecer da Comissão de Avaliação 

ETAR da Companheira 

  23 

 

de 31 de Maio, mediante parecer prévio da autoridade de saúde competente, conforme previsto 
no n.º 3, do art.º 58º, do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto. 

37. Acompanhamento arqueológico integral de todas as operações que impliquem movimentações 
de terras realizadas no âmbito de acções de manutenção ou conservação e que afectem áreas 
que não tenham sido perturbadas durante a fase de construção. 

 

8.3.4 Fase de Desactivação 

38. Previamente à desactivação da ETAR da Companheira deverá ser remetido à Autoridade de AIA 
um Plano de Desactivação, especificando as acções a desenvolver, os principais impactes 
ambientais e as medidas a implementar para a sua minimização. 

 

8.4 Planos de Monitorização 

8.4.1 Recursos hídricos superficiais 

 Parâmetros a monitorizar 

A monitorização a realizar deverá abranger os parâmetros fundamentais para assegurar a 
avaliação dos objectivos estabelecidos na legislação em vigor nesta matéria, nomeadamente o 
Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto (com posteriores alterações), no âmbito do projecto em 
análise. 

Parâmetros a monitorizar 

 Azoto amoniacal; 
 Azoto Kjeldhal; 
 Azoto total; 
 Carência Bioquímica de Oxigénio (CBO5);  Carência Química de Oxigénio (CQO); 
 Cloretos; 
 Coliformes (totais e fecais); 
 Fósforo total; 
 Óleos minerais; 
 Oxigénio dissolvido; 
 Sólidos suspensos totais; 
 Substâncias tensioactivas; 
 Enterococos intestinais e Eschericia coli, atendendo ao disposto na nova Directiva 

relativa às águas balneares (Directiva 2006/7/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 15 de Fevereiro de 2006). 

Adicionalmente, deverão ainda ser analisados os seguintes parâmetros de enquadramento: 

 pH; 
 Temperatura; 
 Salinidade. 

Em qualquer dos locais a amostrar, o parâmetro Carência Química de Oxigénio (CQO) só deverá 
realizado desde que o parâmetro Cloretos se situe abaixo das 2000 mgL-1 Cl-, uma vez que para 
valores superiores existe interferência no método de determinação da CQO, não sendo o resultado 
final fiável, bem como origina consumos excessivos de mercúrio. 
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 Locais e frequência de amostragem 

A recolha de amostras deve abranger quatro estações de amostragem (apresentadas no 
Desenho 18 do Volume III do EIA): 

 1 estação na ribeira da Boina, a montante do ponto de descarga (A); 
 1 estação na ribeira da Boina, na zona de influência directa do ponto de descarga (B); 
 1 estação na ribeira da Boina, a jusante do ponto de descarga (C); 
 1 estação no rio Arade, ligeiramente a Sul da confluência da ribeira da Boina (D); 

A recolha de amostras será realizada na camada superficial da coluna de água e para as duas 
condições de maré, uma vez que a zona em estudo está localizada no estuário do rio Arade. 

A frequência de amostragem será mensal durante os 3 primeiros anos de funcionamento da 
ETAR, podendo ser realizadas campanhas adicionais se os resultados então obtidos o justificarem. 
Deverá ser realizada uma campanha antes do início da exploração, com os parâmetros definidos 
para esta fase (nos pontos A e D poderão ser usados como referência os parâmetros analisados pela 
EMARP no âmbito da monitorização do meio receptor dos efluentes da actual ETAR da 
Companheira). 

 Técnicas, métodos de análise e equipamentos necessários 

As técnicas, métodos e equipamentos de recolha e análise devem assegurar o cumprimento das 
normas técnicas definidas na legislação vigente nestes domínios (nomeadamente o Decreto-Lei n.º 
236/98, de 1 de Agosto) e a validade dos resultados obtidos. Na ausência de especificações, serão 
utilizados processos alternativos, desde que respeitem as normas de boa prática e os métodos 
standard reconhecidos por normas específicas nacionais e/ou internacionais. 

Durante as campanhas deverão ser descritas as condições meteorológicas, de maré, fontes de 
poluição, entre outras consideradas relevantes para um correcto enquadramento e interpretação 
dos resultados. 

Será recolhida uma quantidade de amostra suficiente para o objectivo em vista. As amostras 
serão acondicionadas em vasilhame adequado (PVC ou vidro) e devidamente catalogadas com a 
designação da estação. Serão transportadas no frio, e o mais rapidamente possível para laboratório. 

As análises deverão ser efectuadas preferencialmente por um laboratório acreditado pelo 
Instituto Português de Acreditação para a realização dos ensaios requeridos. 

 Análise de resultados, discussão dos resultados e medidas a adoptar na sequência da 
monitorização 

Os resultados obtidos serão analisados à luz da legislação em vigor na matéria, mais 
concretamente o Decreto-Lei n.º236/98, de 1 de Agosto, com posteriores alterações. 

Devem ser cumpridas as regras de verificação de conformidade definidas na legislação e 
discutida a variação temporal dos resultados, tentando estabelecer relações causa/efeito com as 
actividades desenvolvidas nas várias fases do projecto e com as potenciais fontes de poluição 
presentes. Deverá ser abordada a relação entre os diferentes parâmetros analisados. 

Na eventualidade de se obterem resultados que indiciem a ocorrência de impactes negativos 
significativos na qualidade da água, como consequência das actividades relacionadas com o 
projecto, deverão ser equacionadas e implementadas de forma imediata medidas que possibilitem o 
seu controlo. 

 Periodicidade dos relatórios de monitorização e critérios para a decisão sobre a revisão do 
programa de monitorização 

A estrutura dos relatórios de monitorização seguirá, com as necessárias adaptações, a estrutura 
e o conteúdo das normas técnicas do anexo V à Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril. 
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Deverão ser realizados relatórios em cada campanha de amostragem (mensais) e de relatórios 
anuais que integrem todos os dados obtidos e permitam perceber a evolução da qualidade da água 
durante a fase inicial de exploração da ETAR. 

Em função dos resultados obtidos deverá ser possível caracterizar o desempenho ambiental das 
medidas ambientais propostas. Nos casos em que a monitorização efectuada conclua pela 
necessidade de reforçar estas medidas, deverá agir-se em conformidade. 

A revisão do programa de monitorização obedecerá aos seguintes critérios, sem prejuízo de 
outros que se revelem pertinentes no decorrer da monitorização: 

 Detecção de impactes negativos significativos sobre a qualidade da água, devendo agir-se no 
sentido de aumentar o esforço de amostragem e de adoptar medidas preventivas das causas 
desses impactes; 

 Estabilização dos resultados obtidos, com comprovação da eficácia das medidas 
implementadas, podendo neste caso diminuir-se a frequência de amostragem; 

 Os resultados obtidos para determinado(s) parâmetro(s) comprovam a inexistência de 
impactes negativos ou, por outro lado, não são conclusivos, podendo neste caso diminuir-se 
ou reequacionar-se o número e tipo de parâmetros propostos; 

 Percepção de novas fontes de poluição, podendo, neste caso, aumentar-se o número dos 
parâmetros a monitorizar. 

 

8.4.2 Efluente tratado 

Deverá ser prevista a monitorização do efluente depois de tratado na ETAR. 

Para além dos parâmetros obrigatórios e dos que respeitam a acções de controlo do processo de 
tratamento, devem ser incluídos parâmetros relativos a substâncias perigosas. Devem ser 
considerados os parâmetros obrigatórios definidos no Título de Utilização de Recursos Hídricos. 

Atendendo à classificação do meio receptor como zona sensível, o parâmetro coliformes fecais é 
incluído na norma de descarga ao abrigo do disposto no referido Decreto-Lei n.º 152/97 com as 
alterações do Decreto-Lei n.º 149/2004, articulando as disposições do art.º 7-A deste último diploma 
com o exposto no art.º 64º, do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto. 

Assim, a verificação de conformidade do parâmetro coliformes fecais, nas águas residuais 
tratadas, deverá ser efectuada com base no disposto no art.º 69º, do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de 
Agosto. A aplicação do percentil 95 é efectuada às águas receptoras, destinadas à prática balnear. 

 

8.4.3 Ambiente sonoro 

 Parâmetros a monitorizar 

A monitorização a realizar deve abranger os parâmetros fundamentais para assegurar o 
cumprimento dos objectivos estabelecidos e da legislação em vigor nesta matéria (Decreto-Lei 
n.º9/2007 de 17 de Janeiro – RGR). 

Neste contexto, o parâmetro acústico de referência para avaliação será o nível sonoro contínuo 
equivalente ponderado A, LAeq, para o qual são consagrados na lei limites de exposição consoante o 
tipo de ocupação existente. Este parâmetro, com as correcções indicadas no Anexo I do RLPS, servirá 
também para avaliar potenciais situações de incomodidade. 

Deverão ainda ser recolhidos alguns parâmetros adicionais com vista a uma melhor 
caracterização do ambiente sonoro local e das emissões associadas às fontes sonoras típicas da 
construção e exploração, nomeadamente: 
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 Nível sonoro excedido durante 50% do tempo de amostragem, L50; 
 Nível sonoro excedido durante 95% do tempo de amostragem, L95; 
 Nível sonoro máximo ocorrido no tempo total de amostragem, Lmax. 
 Nível sonoro mínimo ocorrido no tempo total de amostragem, Lmin. 

 Locais e frequência de amostragem 

Deverão ser considerados quatro pontos de medição, os quais deverão ser reajustados, de 
acordo com a classificação entretanto efectuada nos mapas de ruído do município: 

- Locais de medição propostos para avaliação do cumprimento do critério de incomodidade: 
 Limite Sul da povoação da Companheira; 
 Limite Nascente da Zona de Expansão Urbana localizada a Poente da área prevista para 

a implantação da nova ETAR. 

- Local de medição proposto para avaliação do cumprimento do critério de exposição máxima: 
 Limite mais próximo da ETAR da área classificada no mapa de ruído de Portimão como 

“e sível  ou Mista  possivel e te, li ite da á ea a tual e te lassifi ada a Ca ta 
de O de a e to do PDM o o á ea pa a a i pla tação de out os e uipa e tos  

- Local de medição no interior da ETAR: 
 Ponto R1 utilizado na campanha efectuada no âmbito do EIA; 

A frequência de amostragem deverá ser trimestral nos primeiros 6 meses de exploração da 
ETAR, período após o qual a periodicidade deve ser revista em função dos resultados obtidos. A 
amostragem deverá ser efectuada pelo menos durante os 2 primeiros anos de exploração. 

Deverão ser efectuadas pelo menos duas campanhas de amostragem, em dias distintos, em 
cada um dos períodos de referência. 

 Técnicas, métodos de análise e equipamentos necessários 

As técnicas, métodos e equipamentos de medição do ruído devem garantir o cumprimento da 
legislação e normas aplicáveis, concretamente o RGR, a NP 1730 e a Circular Clientes nº 02/2007 
(relativa aos critérios de acreditação transitórios relativos a representatividade das amostragens de 
acordo com o Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro), de forma a assegurar a validade dos 
resultados obtidos. 

O equipamento a utilizar nas medições deverá ser um sonómetro integrador precisão, 
homologado e submetido a controlo metrológico anual de acordo com os requisitos legais em vigor. 
No campo, a calibração do aparelho de medida deve ser realizada antes e após a realização das 
medições, utilizando um calibrador acústico tipo I. 

Devem ser empregues procedimentos técnicos para medição de ruído no exterior, conforme 
expresso na NP 1730, destacando-se, entre outros: 

 Colocação do microfone do sonómetro a 1,2-1,5 m do solo; 
 Medições efectuadas a distâncias superiores a 2 m de fachadas; 
 Ponderação tempo al Fast . 

Deve-se utilizar um tripé de forma a conferir maior estabilidade ao sistema. O microfone do 
sonómetro deverá ser equipado com um protector de vento, de modo a evitar eventuais 
perturbações. 

No caso de queixas devido a incomodidade poderão ser realizadas medições no interior das 
habitações afectadas, seguindo as instruções específicas constantes na NP 1730. 

Os intervalos de medição devem ser suficientemente extensos de forma a integrar os 
acontecimentos sonoros das actividades associadas à fase de projecto a que se reportam, não 
devendo de uma forma geral ser inferiores a 30 minutos, à excepção das medições efectuadas para 
caracterização específica de fontes sonoras estacionárias. 



Parecer da Comissão de Avaliação 

ETAR da Companheira 

  27 

 

 Análise de resultados, discussão dos resultados e medidas a adoptar na sequência da 
monitorização 

Os resultados obtidos devem ser analisados à luz da legislação em vigor na matéria, mais 
concretamente à luz dos limites e critérios definidos no RGR. 

Deve ser efectuada uma análise estatística dos resultados obtidos e discutida a sua variação 
temporal e espacial, tentando estabelecer relações causa-efeito entre as actividades desenvolvidas e 
as respectivas fontes sonoras associadas. Devem ser evidenciados os períodos ou actividades que 
tenham causado a violação dos limites estabelecidos na lei, bem como a duração estimada de tais 
acontecimentos. 

A análise a realizar deverá permitir avaliar a eficácia das medidas de protecção ambiental 
recomendadas. Deve igualmente servir para equacionar a necessidade do seu reforço ou revisão, 
caso as situações detectadas o justifiquem. 

No caso de se obterem resultados que indiciem a ocorrência de impactes negativos significativos 
não previstos no ambiente sonoro local devem ser implementadas medidas que possibilitem o seu 
controle, com a maior brevidade possível. Esta decisão deve ser ponderada caso a caso, em função 
da gravidade dos problemas detectados, podendo compreender o reforço do isolamento acústico de 
equipamentos fixos mais ruidosos (compressores, bombas, etc.), através de envidraçados duplos, 
atenuadores acústicos (ex. grelhas de ventilação), portas e portões especiais, etc. 

 Periodicidade dos relatórios de monitorização e critérios para a decisão sobre a revisão do 
programa de monitorização 

Após a realização de cada campanha de amostragem dos níveis sonoros deverá ser elaborado 
um relatório sucinto, seguindo as directrizes indicadas na NP 1730, onde deverão constar os pontos 
de medição, a metodologia, as condições de amostragem, o registo fotográfico e a discussão dos 
resultados obtidos. 

Os resultados das campanhas periódicas devem ser disponibilizados ao público assim que 
possível, bem como as medidas adicionais adoptadas em função de eventuais desconformidades. 

Os locais e periodicidade de amostragem, bem como os parâmetros a analisar devem dentro do 
possível manter-se constantes de modo a permitir a comparação de resultados, com a salvaguarda 
da inclusão de quaisquer novos elementos determinados pela evolução da situação. 

Os relatórios deverão ser entregues à autoridade de AIA e à CCDR Algarve, para apreciação, no 
final dos primeiros 6 meses (1º relatório), onde se deverá propor a periodicidade de entrega dos 
relatórios seguintes, o que poderá corresponder à entrega de um relatório no final do primeiro ano 
de exploração (2º relatório) e do segundo ano de exploração (3º relatório). 

A revisão do programa de monitorização poderá obedecer aos seguintes critérios, sem prejuízo 
de outros que se revelem pertinentes durante o decorrer da monitorização: 

 Detecção de impactes negativos significativos não previstos sobre o ambiente sonoro 
local, e directamente imputáveis à exploração, devendo agir-se no sentido de aumentar 
o esforço de minimização e amostragem; 

 Existência de queixas dos moradores nas proximidades do local, devendo realizar-se 
medições adicionais junto das habitações ou zonas em causa, de forma a avaliar a 
situação; 

 Estabilização dos resultados obtidos na fase de exploração, com comprovação da 
inexistência de impactes negativos significativos, podendo neste caso diminuir-se a 
frequência de amostragem, ou mesmo cessar-se por completo; 

 Alteração das legislação em vigor. 

De qualquer modo, propõe-se uma revisão intercalar do plano de monitorização ao fim dos 
primeiros 6 meses, de modo a reavaliar as condições de amostragem face ao manancial de dados 
recolhidos. 
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As iniciativas de revisão devem ser comunicadas à autoridade de AIA e à CCDR Algarve, para 
obtenção de parecer. 

 

8.4.4 Qualidade do ar 

 Parâmetros a monitorizar 

Os parâmetros a monitorizar à saída dos sistemas de desodorização da nova ETAR serão os 
seguintes: 

 Sulfureto de hidrogénio; 
 Mercaptanos; 
 Aminas voláteis; 
 Amoníaco. 

 Locais e frequência de amostragem 

No que se refere ao parâmetro sulfureto de hidrogénio, a sua monitorização na ETAR deverá ser 
efectuada através da instalação de uma sonda que permite a obtenção de resultados on-line. Os 
restantes parâmetros a monitorizar à saída dos sistemas de desodorização deverão ser 
determinados a partir de análises mensais no primeiro ano de exploração e bimestrais nos restantes 
anos. 

 Técnicas, métodos de análise e equipamentos necessários 

Estes aspectos deverão ser especificados no âmbito do Relatório de Conformidade Ambiental do 
Projecto de Execução. 

 Análise de resultados, discussão dos resultados e medidas a adoptar na sequência da 
monitorização 

Deverá verificar-se se as concentrações dos parâmetros alvo de monitorização à saída dos 
sistemas de desodorização da nova ETAR cumprem as concentrações indicadas no quadro seguinte 
(fonte: EIA): 

 
 

A análise a realizar deverá permitir avaliar a eficácia das medidas de protecção ambiental 
implementadas e servir para equacionar a necessidade do seu reforço ou revisão, caso as situações 
detectadas o justifiquem. 

No caso de se obterem resultados que indiciem a ocorrência de impactes negativos significativos 
não previstos na qualidade do ar local devem ser implementadas medidas que possibilitem o seu 
controle, com a maior brevidade possível. Esta decisão deve ser ponderada caso a caso, em função 
da gravidade dos problemas detectados. 
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 Periodicidade dos relatórios de monitorização e critérios para a decisão sobre a revisão do 
programa de monitorização 

Após a realização de cada campanha de amostragem deverá ser elaborado um relatório sucinto, 
onde deverão constar os locais de medição, a metodologia, as condições de amostragem e a 
discussão dos resultados obtidos. 

Os resultados das campanhas periódicas devem ser disponibilizados ao público assim que 
possível, bem como as medidas adicionais adoptadas em função de eventuais desconformidades. 

A verificar-se a ocorrência de queixas e/ou reclamações por parte da população relativamente a 
odores emitidos pela ETAR ou interceptores, as mesmas devem ser incluídas nos relatórios, bem 
como as acções que se prevê implementar para corrigir a situação. 

Os relatórios deverão ser entregues à autoridade de AIA e à CCDR Algarve, para apreciação, em 
entregas mensais no primeiro ano de exploração. No final do primeiro ano deverá ser apresentado 
um relatório com a discussão dos valores obtidos ao longo do primeiro ano de funcionamento da 
ETAR e a proposta da periodicidade subsequente de entrega de relatórios. 

A revisão do programa de monitorização poderá obedecer aos seguintes critérios, sem prejuízo 
de outros que se revelem pertinentes durante o decorrer da monitorização: 

 Detecção de impactes negativos significativos não previstos sobre a qualidade do ar 
local, e directamente imputáveis à exploração da ETAR e respectivo sistema interceptor; 

 Existência de queixas relativamente a odores; 
 Estabilização dos resultados obtidos na fase de exploração, com comprovação da 

inexistência de impactes negativos significativos, podendo neste caso diminuir-se a 
frequência de amostragem inicialmente prevista; 

 Alteração das legislação em vigor. 

As iniciativas de revisão devem ser comunicadas à autoridade de AIA, para obtenção de parecer. 

 

8.4.5 Resíduos 

 Parâmetros a monitorizar 

Nos gradados, nos óleos e gorduras e nas lamas deverão ser analisados os parâmetros 
estipulados pelo aterro sanitário da ALGAR para avaliar se as características dos resíduos são 
compatíveis com os critérios de admissão pré-definidos. 

No caso das lamas, a sua utilização agrícola implica a avaliação dos parâmetros dos pontos 1.2 e 
1.3 do Anexo II do Decreto-Lei n.º 118/2006, de 21 de Junho. 

 Locais e frequência de amostragem 

A análise relativa à admissão em aterro dos 3 tipos de resíduos referidos anteriormente deverá 
ser realizada com a frequência requerida pela ALGAR. 

Deverá ser registada pela Águas do Algarve, SA a quantidade mensal produzida e o destino final 
dos resíduos de gradados, óleos e gorduras e lamas. 

No caso das lamas, a sua utilização agrícola implica uma frequência de análise conforme com 
número 1.1 do Anexo II do Decreto-Lei n.º 118/2006, de 21 de Junho. 

 Técnicas, métodos de análise e equipamentos necessários 

Estes aspectos deverão ser especificados em fase de RECAPE. 

No caso das lamas, a sua utilização agrícola implica a utilização dos métodos e normas de análise 
estipulados nos números 1.5 e 3.1 do Anexo II do Decreto-Lei n.º 118/2006, de 21 de Junho. 
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 Análise de resultados, discussão dos resultados e medidas a adoptar na sequência da 
monitorização 

Nos gradados, nos óleos e gorduras e nas lamas deverá ser analisada a compatibilidade dos 
parâmetros monitorizados com os critérios de admissão definidos pela ALGAR, e bem assim o 
destino final mais adequado para os resíduos. 

No caso das lamas, a sua utilização agrícola implica a avaliação do cumprimento dos valores 
limite dos parâmetros dos Quadros n.º 2 e n.º 4 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 118/2006, de 21 de 
Junho. 

 Periodicidade dos relatórios de monitorização e critérios para a decisão sobre a revisão do 
programa de monitorização 

Os resultados das análises efectuadas, as quantidades mensais produzidas e o destino final dos 
resíduos de gradados, óleos e gorduras e lamas deverão integrar relatórios semestrais, a serem 
produzidos nos primeiros dois anos de exploração da ETAR, e enviados à Autoridade de AIA e à CCDR 
Algarve. No relatório produzido no final do segundo ano deverá rever-se a monitorização proposta e 
a periodicidade de elaboração dos relatórios. 

A revisão do programa de monitorização poderá obedecer aos seguintes critérios, sem prejuízo 
de outros que se revelem pertinentes durante o decorrer da monitorização: 

 Detecção de impactes negativos significativos não previstos, e directamente imputáveis 
à exploração, devendo agir-se no sentido de aumentar o esforço de minimização e 
amostragem; 

 Existência de queixas; 
 Estabilização dos resultados obtidos na fase de exploração, com comprovação da 

inexistência de impactes negativos significativos, podendo neste caso diminuir-se a 
frequência de amostragem inicialmente prevista; 

 Alteração das legislação em vigor. 

As iniciativas de revisão devem ser comunicadas à autoridade de AIA e à CCDR Algarve, para 
obtenção de parecer. 
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Anexo I 

Localização do Projecto 
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Anexo II 

Pareceres Externos 

 

 






























