ANEXO
O 5 - PLA
ANO DE MONITO
ORIZAÇ
ÇÃO DOS
S RECUR
RSOS
HÍDRICOS

2.22 a) Variante à EN22 São Brás de Alportel/ Faro
Relatório de Conformidade do Projecto de
d Execução (REC
CAPE)
Aneexo 3 – Plano de Prevenção
P
e Gestãoo de Resíduos de Construção
C
e Demoolição (PPGRCD)

ÍNDICE

1

NSIDERAÇÕES INICIAIS ......................................................................................................................................... 3
CON

2

PAR
RÂMETROS A AVALIAR NAS
N CAMPAN
NHAS DE MO
ONITORIZAÇÃ
ÃO ................................................................ 4

3

LOC
CAIS E FREQ
QUÊNCIA DE AMOSTRAGE
EM ........................................................................................................... 6
3.1

Localizaçãoo ...........................................................................................................................................................6

3.2

Periodicidadde ........................................................................................................................................................8

4

CNICAS E MÉ
ÉTODOS DE ANÁLISE
A
E EQUIPAMENT
E
TOS NECESS
SÁRIOS....................................................... 11
TÉC

5

MÉT
TODOS DE TRATAMENTO
T
O E CRITÉRIO
OS DE AVALIIAÇÃO DOS DADOS
D
...................................................... 12

6

RELAÇÃO ENTR
RE OS FACTO
ORES AMBIE
ENTAIS A MO
ONITORIZAR E PARÂMETR
ROS CARACTERIZADORE
ES

STRUÇÃO E DO FUNCION
NAMENTO DO
O PROJECTO
O ....................................................................................... 13
DA CONS
7

REL
LATÓRIOS DE MONITORIZAÇÃO E CR
RITÉRIOS DE REVISÃO DO
O PROGRAM
MA DE MONITORIZAÇÃO ... 14

8

TIPO
OS DE MEDIDAS DE GE
ESTÃO AMBIIENTAL A ADOPTAR NA
A SEQUÊNCIA
A DOS RESU
ULTADOS DO
OS

PROGRA
AMAS DE MO
ONITORIZAÇÃ
ÃO ................................................................................................................................15

2.1. a) Variante
V
à EN2 - Sãão Brás de Alportell / Faro
Relatório de Conformidadee Ambiental do Proojecto de Execuçãoo (RECAPE)
Anexo 2 – Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demoliçãoo (PPGRCD)
2
2/15

1

CONSIDERAÇÕ
ÕES INICIAIS
S
O plano de monitorrização pretennde determinaar se as fases de construçãão e exploraçãão da Variantee à EN 2 S. Brás
de Alpportel / Faro innduzirão alteraações na quallidade da águaa, que se veriffica actualmennte na área em
m estudo.
Este Plano
P
tem com
mo principal objectivo
o
avaliar o efeito da implementação do Projectto da Rodovia na vertente dos
d
recurssos hídricos, através
a
da deetecção de evventuais situaçções de contaaminação dass massas de água através da
poluiçção difusa cauusada por águas de escorrêência superficial.
Os Pllanos devem assegurar a monitorizaçãoo dos parâmeetros de qualidade relevanttes atendendoo à natureza do
Projeccto, designaddamente aqueeles cujos vallores estão limitados em águas interiores pela legisslação vigente Decreeto-Lei n.º 236/98, de 1 dee Agosto, connsiderando oss Anexos quee mais se adequam para a avaliação dos
d
dadoss:
•

Anexxo I - Qualidadde das águas destinadas à produção de água para connsumo humanno;

•

Anexxo XVI – Qualidade das águuas destinadaas à rega;

•

Anexxo XXI – Objeectivos ambienntais de qualiddade mínima para
p as águass superficiais.

Serãoo consideradoos também oss parâmetros e respectivoss valores da leegislação possterior relativaa às substânccias
perigoosas, pertenceentes à Lista I ou à Lista II a que se reporta o artigo 666º daquele diploma.
O Proograma de Moonitorização a implementarr foi elaborado de acordo com os aspeectos enumeraados na Portaaria
n.º 3330/2001, de 2 de Abril, nomeeadamente noo seu Anexo IV
V.
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2

PAR
RÂMETROS
S A AVALIAR
R NAS CAMP
PANHAS DE
E MONITORIIZAÇÃO
Os meeios receptorees a monitorizzar são as águuas superficiais e subterrâneeas, sendo ainnda necessário monitorizarr as
águass de escorrênccia drenadas da
d plataforma da via durantte a exploraçãão da mesma.
Os principais
p
poluentes assoociados à faase de explooração do Projecto
P
em causa são essencialmente
hidroccarbonetos e substâncias
s
m
metálicas
que resultam
r
da exploração desstas infra-estruuturas lineares. Já em relaçção
à fasee de construçãão do projectoo, os principais poluentes encontram-se
e
associados à movimentaçãão de terras, aos
a
efluenntes e resíduoos produzidoss na zona doos estaleiros e aos combusstíveis, óleos e lubrificantees utilizados nos
n
veícullos afectos à obra. Devem ainda determ
minar-se algunns parâmetross que definem as caracteríssticas gerais das
d
massaas hídricas. Tendo
T
em coonta esses pressupostos, os parâmetroos que devem ser monitoorizados são os
apresentados no Quadro
Q
2.1.
QUADRO 2.1 - Parâmetros a monitorrizar
ÁGU
UAS SUPERFIC
CIAIS E DE
ESCORRÊN
NCIA

ÁGU
UAS
SUBTERRÂNEAS

pH

9

9

Tem
mperatura

9

9

Conndutividade elééctrica

9

9

Durreza total

9

9

Durreza permanente e temporáriaa

X

9

Sólidos suspensoss totais

9

9

Cáddmio (fracções totais e dissolvvidas)

9

9

Chuumbo (fracçõess totais e dissolvidas)

9

9

Cobbre (fracções tootais e dissolviddas)

9

9

Zinco (fracções totais e dissolvidaas)

9

9

Níqquel

9

9

Cróómio

9

9

Ferrro

9

9

Hiddrocarbonetos aromáticos
a
polinnucleares

9

9

Clooretos

X

9

Sulfatos

X

9

Óleeos e gorduras

9

9

Turrvação

9

9

Apaarência

9

9

Preecipitação

9

X

PARÂMETRO
O
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Compplementarmente refira-se quue:
• A colheita dass amostras daas águas superficiais devve ser acomppanhada com
m a determinaação do caudal
asssociado;
• A colheita dass amostras de
d águas subbterrâneas deeve ser acom
mpanhada coom a determiinação do níível
pieezométrico.
Compplementarmente deverá aindda ser referennciado para ass águas subterrâneas:
• Loocalização;
• Foormação aquíffera;
• Tippo de captaçãão (poço, furo,, nascente);
• Prrofundidade;
• Uttilização da ággua.
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3
3.1

LOC
CAIS E FREQUÊNCIA DE
D AMOSTRA
AGEM
Lo
ocalização

Seguidam
mente são ideentificados os pontos considerados com
mo passíveis de
d serem sujeeitos a monitoorização. Asssim,
serão indicados os locaais referentes às águas supperficiais, águaas subterrâneeas e águas dee escorrência da via.
Na definição dos ponntos de moniitorização dass águas supeerficiais conssideraram-se alguns critérios de selecçção
mente indicadoos:
seguidam
• Linnhas de água mais sensíveeis para onde são
s drenadass as águas de escorrência reecolhidas da plataforma;
p
• Loocalização dos pontos sensíveis identificados no Anexo 4 – Reccursos Hídriccos do Volum
me III – Anexxos
Téécnicos.

A escolhaa dos pontos a monitorizar teve
t
por basee a localizaçãoo das zonas hiidrologicamennte mais sensííveis e ainda dos
d
resultadoos da simulaçãão da concentração de poluuentes atravéss da modelaçãão.
Os pontoos de amostraagem estão identificados noo Desenho VA
AR5-PE-REC
CAPE-011 – Q
Qualidade da Água – Ponttos
de Amosstragem) e têm em consiideração os resultados
r
daa simulação da
d concentraçção de poluentes através da
modelaçãão realizada aplicando
a
o modelo Driver & Tasker moddificado, os poontos sensíveeis próximos (ddesignadamente
as linhas de água interrceptadas, o Sistema
S
Aquífeero de São Brrás de Alportel, Almansil-Meedronhal, São João da VenddaQuelfes e Campina dee Faro e as zoonas de máxim
ma infiltração), as caracteríssticas e usos das massas de
d água vizinhhas
e a sua proximidade
p
em
m relação à esstrada.
Seguidam
mente são aprresentados oss locais considderados para a monitorizaçãão das águas superficiais, de
d escorrência e
subterrânneas (Quadross 3.1, 3.2 e 3.44).
QUAD
DRO 3.1 - Loccais de monitorização das águas superficiais
LINH
HA DE ÁGUA A MONITORIZAR

km

Ribeira da Gaifona

1+3000

Ribeira doo Fialho

3+5000

Ribeira da Alface

5+9000

A amostrragem nos cuursos / linhas de água devve ser efectuada em locaiis onde o resspectivo cauddal permita uma
amostraggem significativva.
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A monitorização das linhas de águaa deverá ser realizada
r
sem
mpre a montannte e a jusantee do local de atravessamento
mas pela via.
das mesm
Assim, caaso a colheitaa seja feita numa linha de água
á
de caráccter permanennte, deverão sser colhidas duas amostrass (o
equivalennte a uma cam
mpanha de am
mostragem) noos locais seguidamente idenntificados:
• Um
ma amostra a montante do local de atravvessamento (aa aproximadam
mente 30–50 m do ponto dee descarga);
• Um
ma amostra a jusante do loccal de atravesssamento (a aproximadame
a
ente 5–10 m ddo ponto de deescarga).

As amosttras devem seer simples e colhidas
c
no meio
m da colunaa de água e à superfície, por forma a recolher eventuuais
óleos quee se encontram
m à superfíciee.
Deverá ser
s realizada uma
u recolha de
d águas de escorrência
e
da
d plataforma, antes da suaa descarga noo meio recepttor,
nos locaiss identificadoss no Quadro 3.2.
3

QUADR
RO 3.2 - Locais de monitorizzação das águuas de escorrêência

LOCA
AL

Plena Via

P
PONTO
DE DE
ESCARGA

LADO DA
A VIA

Saaída da vala relvada 1+280

Esquerrdo

P
Ponto
de descarrga da água de escorrência daa via 2+065

Esquerrdo

Saaída da vala relvada 3+477

Esquerrdo

Saaída da vala relvada 3+477

Direitoo

P
Ponto
de descarrga da água de escorrência daa via 4+885

Direitoo

Saaída da vala relvada 4+761

Direitoo

Saaída da vala relvada 5+900

Esquerrdo

Poonto de descargga da água de escorrência da via 11+850

Esquerrdo

Saaída da vala relvvada 12+079

Esquerrdo

Poonto de descargga da água de escorrência da via 12+190

Direitoo
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Os pontoos de monitorização das ágguas subterrânneas são os poços
p
e furos que, pela prooximidade à via,
v podem veer a
qualidadee da sua águua afectada. Para além deestes pontos, vão ser monitorizados quuatro furos loocalizados um
m a
montantee e outro a jusaante de duas valas relvadass, localizadas ao km 0+2255 e 4+885.
QUADR
RO 3.3 - Locaais de monitoriização das ágguas subterrânneas

Nome

Tip
po

C
Coordenadas
- Datum Lisboaa
X

Y

Distâância à via (m))

Uso

46

Poço Privado
P

219050

14905

46 m Reestabelecimento 8

Desconhecido
D

60797

Fuuro

219150

13020

100 m Via Principal

Agricultura

607655

Fuuro

219054

12711

150 m Reestabelecimento 11

Agricuultura e Domésttico

607718

Fuuro

218533

11851

68 m Via Principal

Desconhecido
D

611305

Fuuro

218577

9798

62 m Resstabelecimento 13A

Desconhecido
D

12

Poço Privado
P

218630

8840

53 m Reestabelecimentoo 14

Desconhecido
D

611165

Poço + Fuuro Vertical

218045

8620

150 m Ram
mo D do Nó dee Faro

Agricuultura e domésttico

611164

Fuuro

218110

7850

32 m Via Principal

Agricuultura e domésttico

611163

Poço + Fuuro Vertical

218000

7390

304 m Restabelecimentoo 15B

Agricuultura e Domésttico

F1

Furo a juusante da
vala reelvada

F2

Furo a moontante da
vala reelvada

F3

Furo a juusante da
vala reelvada

Monitorização da vaala
relvada

F4

Furo a moontante da
vala reelvada

Monitorização da vaala
relvada

Monitorização da vaala
relvada
Pontos a definir durantte a execução das
d mesmas

Monitorização da vaala
relvada

Peeriodicidade

3.2

A periodicidade da reaalização das campanhas
c
d monitorizaçção depende do meio a monitorizar (águas superficiaais,
de
águas dee escorrência e águas subteerrâneas), os períodos
p
a moonitorizar:
•

Período seco – Maio a Seteembro

•

Período húmido – Outubroo a Abril

•

Período críticoo - após a épooca mais secaa do ano (Julho e Agosto)

A caracteerização do am
mbiente afectaado pelo projeecto consideraa que nas baciias hidrográficcas da área dee estudo existem
períodos distintos de monitorização
m
de acordo com
m o meio a moonitorizar.
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Nestas circunstâncias, serão realizadas as seguinntes campanhas anuais:
• Ágguas superficiais e se o cauudal o permitirr:
- Período
P
seco;
- Período
P
húmiddo;
- Período
P
críticoo – após as prrimeiras chuvaadas.
• Ágguas subterrânneas:
- Período
P
seco;
- Período
P
húmiddo.
• Ágguas de escorrrência:
- Período
P
húmiddo;
- Período
P
críticoo.
De acorddo com a fasse de realização em que se encontra o projecto, as
a campanhaas de monitorização irão ser
diferenciaadas (Quadro 3.4).
Assim, naa fase de préé-construção
o, a monitorizaação será reaalizada de form
ma a caracterizar a situaçãão de referênncia
para cada período considerado (peeríodo seco, húmido
h
e críttico) relativam
mente às águaas de superfíície, e às águuas
subterrânneas (período seco e húmiddo).
Durante a fase de con
nstrução estaa deverá ser monitorizada
m
desde o inícioo até ao final,, para as águas superficiaiss e
subterrânneas, sendo que
q a frequência de amostragem deveráá ser efectuadda de acordo com a perioddicidade referrida
anteriorm
mente.
Para alguns parâmetrros (pH, a teemperatura, a condutividadde e o nível piezométricoo) deverão seer monitorizaddos
d modo a quue se identifiqquem no terreno situações anómalas e que
q
mensalmente durante a fase de terrraplenagem, de
m
rápido seja
s
possível a tomada dee decisão para que se invverta o proceesso que deuu origem a esssa
de um modo
anomalia. Posteriormente, será adopptada a perioddicidade previssta anteriormeente.
Para a faase de exploraação deverãoo ser efectuadas amostrageens com frequêência semestrral:
• Noo final do perííodo seco, loggo a seguir àss primeiras chuvas, após a época mais sseca do ano (Julho e Agostto),
onnde se prevê uma carga pooluente drenadda superior e com concenttrações significativas, deviddo à acumulaçção
dee poluentes duurante o períoddo seco;
• Noo período húm
mido, onde a carga
c
poluentte deverá ser inferior devidoo às sucessivvas lavagens provocadas
p
pela
precipitação carracterística deeste período.
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Para as águas superfficiais e de esscorrência, naa fase de expploração, à excepção
e
do pperíodo seco,, as campanhhas
s efectuadaas durante perríodos em quee ocorra precipitação de foorma a garantiir a monitorizaação dos pontos
deverão ser
de descarga (período critico
c
e húmiddo).
Relativam
mente à fase de exploração deverão seer consideradaas monitorizaçções pelo meenos nos três primeiros anos.
Posteriormente deveráá ser avaliada a situação tenndo em conta os resultadoss obtidos nas ccampanhas de monitorização,
com o obbjectivo de verificar o prolongamento ou a alteração do presente planno de monitorização.
QUADRO
O 3.4 - Pontos de monitorizaação e frequênncia da amosttragem
MEIO

Águas
superficiaiss

LOC
CALIZAÇÃO

- Ribeeira da Gaifona
- Ribbeira do Fialho
- Ribbeira da Alface

Águas de
escorrênciaa

Para todoss os locais referiddos
noo quadro 3.2

Águas
subterrâneaas

- 46
- 60797
- 607655
- 607718
- 611305
- 12
- 611165
- 611164
- 611163
- F1
- F2
- F3
- F4

FR
REQUÊNCIA
Fase dee pré-construçãão

Fasee de construçãoo

Fasee de exploração
o

Colheita da amostra no loocal
ondde se prevê o
atravesssamento pela viaa.
3 Campanhas, em 3
períodoos (seco, húmido e
critico) seempre que o cauudal
o permita

Colheeita da amostra a
montannte do local onde se
prevê o atravessamento
a
pela
via (30 a 50m) e a jusantee (5 a
10m).
3 Campaanhas, em 3 períoodos
(seco, húmido e criticoo)
sempre que o caudal o peermita
e duraante toda a fase dde
construção.

Colheita da amostra a
montannte do local ondee se
prevê o atravessamennto
v (30 a 50m) e a
pela via
jussante (5 a 10m).
3 Caampanhas, em 3
períodos (seco, húmidoo e
critico) sempre
s
que o caudal
o perm
mita e durante peelo
menos
m
3 anos.

-

-

Colheitaa das amostras antes
da descarga
d
no meioo
receptor, a realizar noo
períodoo crítico e húmido e
durantee pelo menos 3 annos.

2 Cam
mpanhas anuais
(período seco e húmidoo).
Os furoos F1, F2, F3 e F4
não são monitorizados
m
neesta
fase.

Durante os trabalhos dde
terraplanagem, monitorizaar os
parââmetros referidos
anteriormente, a monitorizzação
dos restanntes parâmetros deve
ser efecctuada para os dois
períodoss e com a duraçãoo da
fasee de construção.
Os furos F1, F2, F3 e F4 não
são moniitorizados nesta ffase.

Colheeita da amostra no
n
períoddo seco e húmido.
A campaanha deve realiza-se
pelo menos
m
durante oss 3
primeiros anos de
expploração da via.
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4

TÉC
CNICAS E MÉTODOS
M
DE ANÁLISE E EQUIPAM
MENTOS NEC
CESSÁRIOS
S

Os métoddos analíticos de referência utilizados na análise de quualidade das águas
á
superficciais devem seer os estipuladdos
no Anexoo III do Decretto-Lei n.º 236//98, de 1 de Agosto,
A
que estabelece as normas, critérrios e objectivvos de qualidaade
com a finalidade de prooteger o meio aquático e melhorar a qualidade das águas em funções dos princippais usos.
Para a medição do nível hidrostáticoo deverá utilizaar-se uma sonnda de níveis piezométricoss.
A recolhaa das amostras deverá adopptar os seguinntes critérios:
• O volume de ággua a recolherr deverá ser suuficiente para a análise doss parâmetros aanteriormente referidos;
• Duurante a recolha das amostras deverão existir
e
fichas de campo ondee se registam os seguintes dados:
- Localização
L
exxacta do pontoo de recolha (coordenadas
(
geográficas e registo fotográfico);
- Data
D e hora em
m que foi efecctuada a recolha;
- Descrição
D
orgaanoléptica da amostra de água;
á
- Indicação
I
doss parâmetros analisados inn situ (temperatura, pH, e condutividade
c
e eléctrica, nívvel hidrostáticco /
c
caudal);
- Tipo
T e métodoo de amostragem;
- Caracterização
C
o da envolvennte do ponto de recolha.
• Ass recolhas dee amostras dee águas subteerrâneas deverão ser realizadas a cercca de 2-3 m abaixo do níível
freeático.
Os dadoss obtidos deveem ser adequaadamente registados, arquivados e introdduzidos numa base de dadoos a criar.
Os equippamentos utilizzados devem ser devidam
mente calibrados e compatííveis com os métodos a uttilizar para caada
parâmetroo, devendo ass amostragenss e análises ser efectuadass por uma entiddade acreditada para o efeito.
A definição da metodologia deve ser
s feita aquaando da implementação do plano, já qque se pode verificar alguma
variabilidaade consoantee o laboratórioo que realize as
a análises.
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5

MÉTODOS DE TRATAMEN
NTO E CRITÉ
ÉRIOS DE AV
VALIAÇÃO DOS DADOS
S

Com o presente Planoo de Monitorizzação pretendde-se caracterizar o meio receptor
r
e a influência quee a construçãoo e
exploraçãão do presente projecto têm
m sobre este. Assim, os daados devem seer comparadoos entre si de modo a perm
mitir
tirar concclusões quantoo ao impacte sobre
s
o meio receptor.
r
Os resultaados reunidoss em cada cam
mpanha serãoo incluídos num
m relatório com
m o qual se pretende:
•

A
Apresentação
o dos dados obbtidos por cam
mpanha;

•

A
Análise
dos valores
v
obtidoos, tendo porr base a legislação vigente que estabbeleça as norrmas, critérioss e
o
objectivos
de qualidade, teendo em contta o fim a quue a água, soobre as quais o traçado teem influência, se
d
destina
(actuaalmente vigoraa o Decreto-Leei n.º 236/98 de
d 01 de Agossto);

•

C
Comparação
dos valores obtidos
o
em diferentes cam
mpanhas de modo
m
a que sse obtenha um
ma variação das
d
c
concentraçõe
s obtidas em função
f
do tem
mpo.

Complem
mentarmente à apresentação dos valorres obtidos seerá feita umaa descrição ddas condições climatológiccas
verificadaas na altura daa colheita das amostras.
De acordo com o uso do
d meio hídricco sujeito a monitorização,
m
assim serão considerados
c
os Anexos doo Decreto-Lei n.º
236/98 dee 01 de Agostto, que mais se adequam paara avaliação dos dados:
•

A
Anexo
I - Quaalidade das ágguas destinadas à produçãoo de água parra consumo huumano;

•

A
Anexo
XVI – Qualidade das águas destinadas à rega;;

•

A
Anexo
XXI – Objectivos am
mbientais de qualidade
q
míniima para as águas superficiais.

Após a análise
a
dos resultados
r
e caso estes revelem
r
valorres paramétriccos acima doo limite legisllado deverá ser
analisadaa a situação e identificada a fonte poluidoora que pode ser
s a rodovia ou
o outra fontee exterior.
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REL
LAÇÃO EN
NTRE OS FACTORE
ES AMBIEN
NTAIS A MONITORIZAR E PARÂMETRO
P
OS
CAR
RACTERIZA
ADORES DA
A CONSTRUÇ
ÇÃO E DO FUNCIONAM
F
MENTO DO P
PROJECTO

Na fase de construçãão, os impacttes devem-see essencialmeente a desmaatações, terraaplenagens, aterros
a
e outras
movimentações de teerras efectuaadas durante a construçãão da auto-eestrada, conduzindo a um
ma exposiçãoo e
d
materiiais
degradaçção dos soloss, com conseqquente erosão e libertaçãoo de partículaas finas. O arrastamento destes
pelas águuas conduz a que os mesm
mos sejam deppositados nass linhas de ággua mais próximas, resultanndo um aumento
consideráável dos teorees de sólidoss em suspenssão, que podee contribuir paara o aumentto da turvaçãão das águas. A
deposiçãoo destes matteriais nas linnhas de águaa contribui para a colmataçção das mesmas, com coonsequências na
comunidaade biótica. Esstes efeitos sãão, geralmentee, limitados noo tempo, estanndo confinadoos ao período de construçãoo.
Durante esta
e mesma fase
f
prevê-se a produção de
d efluentes domésticos
d
e industriais
i
proovenientes das actividades do
estaleiro, que podem ocasionar
o
a poluição
p
dos meios
m
hídricoss se não forem
m cumpridas as medidas que
q visam a sua
s
minimizaçção.
O impactte mais imporrtante a assinalar nesta fasse é a ocorrêência de posssíveis descarggas acidentaiss de substânccias
perigosass como sejam
m, combustíveiis, óleos, lubrrificantes e ouutros produtoss provenientess dos veículoss afectos à obbra,
nomeadaamente nas áreas de estaleiro.
Os impacctes referidoss para a fasee de construçção são conssiderados tem
mporários, podendo em allguns casos ser
consideraados significattivos. Todaviaa, com a implementação das medidas de
d minimizaçãão preconizaddas grande paarte
dos impaactes referidoos são significcativamente minimizados,
m
não se preveendo, deste modo, que sejam originaddos
impactes significativos na fase de coonstrução.
Na fase de
d exploraçãoo distinguem-sse dois tipos de
d impactes aoo nível da quaalidade da águua, nomeadam
mente a poluiçção
acidental e a poluição crónica.
c
A poluiçãão acidental reefere-se a derrrames de resídduos ou de prrodutos resultaantes da explooração.
A poluição crónica está
e
directam
mente relacioonada com a introdução de substânccias metálicaas que possam
eventualm
e das própriaas viaturas em
mente ser moobilizadas a paartir da área pavimentada
p
m circulação, em
e resultado do
desgaste provocado peela circulaçãoo, bem como por
p hidrocarboonetos provennientes de fugas acidentais de lubrificanttes.
Depois dee depositadoss, estes poluenntes serão lixiviados e arrasstados pelas águas
á
pluviaiss para as linhaas de água.
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REL
LATÓRIOS DE MONIITORIZAÇÃO
O E CRIT
TÉRIOS DE
E REVISÃO
O DO PRO
OGRAMA DE
D
MO
ONITORIZAÇ
ÇÃO

Após a primeira
p
camppanha de amoostragem, devvem passar a calcular-se ou
o a identificar-se determinados valores de
referênciaa, designadam
mente os valoores médios anuais,
a
bem como
c
os valorres máximos e mínimos annuais, para caada
parâmetroo. No final de cada campannha amostrageem deve ser apresentado
a
um relatório.
Concluídoo o primeiro ano
a de amostrragem, devem
m passar a refferenciar-se taambém os valores máximoos e mínimos em
todo o peeríodo de amoostragem. No final do primeeiro ano de am
mostragem deeverá ser elabborado um Reelatório Final que
q
será entreegue à entidade oficial com
mpetente do Ministério do Am
mbiente.
Os critérios para a revvisão do progrrama de monitorização ressultam dos ressultados obtidos durante ass campanhas de
monitorização, podenddo o programaa ser adaptadoo de acordo coom as necessidades verificaadas.
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TIPOS DE MED
DIDAS DE GESTÃO
G
AMBIENTAL A ADOPTAR NA SEQUÊNCIA DOS RESULTADO
R
OS
DOS PROGRAM
MAS DE MO
ONITORIZAÇ
ÇÃO

Após a reealização das medições e obtenção
o
dos respectivos reesultados, casso se observee a ocorrência de violação dos
d
valores lim
mite, deverão ser definidas e implementaadas acções que
q visem a efectiva
e
minimização do imppacte, bem como
consideraar a realizaçãoo de novas campanhas, atéé que a situaçãão de incumprrimento cessee.
As medidas a adopttar dependerrão dos resuultados obtidoos nas moniitorizações e dos factorees consideraddos
responsááveis por essses resultadoos, pelo quee só serão definidas apóós serem coonhecidos oss resultados da
monitorização.
mentadas, podeerá
Em funçãão da estabilizzação dos resuultados obtidoos, com comprrovação da efficácia das meedidas implem
diminuir-sse a frequênciia de amostragem.
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