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A ARQPAIS, Consultores de Arquitectura Paisagista e Ambiente, Lda., apresenta o Estudo de 

Impacte Ambiental relativo ao IC 9 – Alburitel / Tomar (IC 3), Sublanço Alburitel / Nó de 

Carregueiros, em fase de projecto de Execução. 

O presente Estudo, adjudicado pelo ex-ICOR/IEP à ARQPAIS, Consultores de Arquitectura 

Paisagista e Ambiente, Lda., foi elaborado de acordo com as condições fixadas no Caderno de 

Encargos para a sua execução, e no respeito pela legislação ambiental aplicável em vigor, 

nomeadamente o Decreto-lei n.º 69/00, de 3 de Maio e a Portaria n.º 330/01, de 2 de Abril. 
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1  -  INTRODUÇÃO  

 

Com a presente proposta de Plano Geral de Monitorização pretende dar-se cumprimento ao 

estipulado no novo regime jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), disposto no 

Decreto-Lei n.º 69/2000 de 3 de Maio e na Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril.  

Não obstante a implementação das medidas de minimização propostas no EIA para a fase de 

construção (a integrar no Caderno de Encargos da obra – ver Anexo K do volume de anexos), 

prevê-se que alguns dos impactes identificados e avaliados no referido estudo poderão 

continuar a fazer-se sentir durante a fase de exploração. 

Assim, dado que as medidas propostas poderão necessitar de ser aferidas ao longo do tempo 

(por não serem suficientes ou deixarem de ser adequadas), apresenta-se um Plano de 

Monitorização, que tem como principal objectivos identificar e avaliar os impactes residuais 

de alguns componentes do ambiente que irão emergir durante a fase de construção e 

exploração do empreendimento, e controlar os já previstos. 

O Plano Geral de Monitorização é constituído pelos seguintes programas específicos para o 

descritor de ambiente em causa: Programa de Monitorização da Qualidade das Águas 

Superficiais e Subterrâneas e Programa de Monitorização do Ruído.  
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2  -  PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS 

SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEAS 

2.1  -  INTRODUÇÃO 

No sentido de controlar ou detectar alguma alteração na qualidade da água na área de 

implantação do traçado, recomenda-se um programa de monitorização do teor de poluentes 

nas águas superficiais e subterrâneas.  

No entanto, é igualmente importante durante a fase de construção da nova via rodoviária, a 

monitorização dos níveis piezométricos dos furos existentes na proximidade dos traçados. 

Nas simulações realizadas com vista à avaliação dos impactes na qualidade das águas 

superficiais, tendo em conta os usos que poderão ser efectivamente afectados pela exploração 

da nova via, obtiveram-se valores de metais (Cd, Cu e Zn), de SST e de Hidrocarbonetos 

nalguns troços que justificam a necessidade de monitorização e, no caso de se confirmarem as 

simulações através do presente plano de monitorização, proceder-se-á então à tomada de 

medidas minimizadoras. 

Deste modo, o Plano de Monitorização da Qualidade da Água Superficial e Subterrânea que 

se pretende implementar durante a fase de exploração da nova via rodoviária, tem como 

objectivos subjacentes, por ordem de prioridade e importância, os seguintes: 

 avaliar e confirmar o impacte da exploração da via rodoviária sobre os parâmetros 

monitorizados, em função das previsões efectuadas no Estudo de Impacte Ambiental 

(EIA) e do disposto na legislação em vigor sobre a qualidade da água, com vista à 

minimização de impactes negativos significativos; 

 verificar a eficiência das medidas de minimização adoptadas; 

 avaliar a necessidade de aplicação de novas medidas de minimização;  

 avaliar, calibrar e se possível melhorar ou validar as ferramentas informáticas e/ou 

modelos utilizadas na determinação quantitativa dos impactes no EIA em função dos 

diversos parâmetros monitorizados de forma contínua ou discreta durante a 

exploração desta via rodoviária; 

 recolher dados que possam servir como base para a realização de futuros EIA´s 

associados a projectos de natureza similar. 

2.2  -  DEFINIÇÃO DO PLANO DE AMOSTRAGEM 

O presente Plano de Monitorização consiste na realização de campanhas de amostragem de 

qualidade das águas superficiais e subterrâneas em diversos locais e em determinados 

períodos do ano, bem como a medição de caudais das linhas de água com vista a caracterizar 

as águas de escorrência da plataforma. 
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Deste modo nos pontos seguintes do presente documento apresenta-se a definição do plano de 

monitorização para a Qualidade das Águas Superficiais e Subterrâneas ao longo do traçado da 

estrada, definindo-se a metodologia a utilizar, a identificação dos locais de medição, a duração e 

periodicidade da campanha, os parâmetros a monitorizar, os métodos analíticos e apresentação 

dos resultados. Apresentam-se também os aspectos relacionados com a verificação dos níveis da 

água (nível hidroestático) de alguns poços existentes nas imediações da Estrada. 

Em termos hidrogeológicos, a área em estudo apresenta formações de alta vulnerabilidade à 

poluição pela elevada permeabilidade que está normalmente associada a estes depósitos 

detríticos e às formações cársicas. 

A avaliação da poluição realizada no âmbito de vários estudos sobre poluição rodoviária 

permite retirar a conclusão geral de que o tipo de solo e a hidrogeologia local influenciam 

significativamente a migração da poluição, a par de outras condições como o padrão de 

tráfego e as condições meteorológicas. 

Na avaliação do impacte de uma estrutura rodoviária deverão considerar-se os aspectos 

relacionados com a emissão de poluentes, o ciclo hidrológico (superficial e subterrâneo) e a 

dispersão e acumulação de poluentes no asfalto e no solo em redor de uma rodovia. 

2.2.1  -  Metodologia de Amostragem da Qualidade da Água 

A metodologia para a caracterização e classificação da qualidade das águas superficiais e 

subterrâneas teve em consideração os parâmetros contemplados na legislação nacional sobre 

qualidade da água (Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, com a leitura que lhe é conferida pelo 

Decreto-Lei n.º 172/2001, de 26 de Maio) e o conhecimento de estudos efectuados, a nível 

nacional e internacional, sobre características poluentes das águas de drenagem de vias 

rodoviárias. 

2.2.2  -  Identificação dos Pontos de Amostragem  

A definição dos pontos de amostragem terá em consideração, a informação contida em 

determinados documentos, com particular destaque para o caso do Estudo de Impacte Ambiental.  

 Águas Superficiais 

Pretende-se avaliar o impacte nas águas superficiais existentes na região afecta ao traçado, 

provocado durante a fase de construção e durante a fase de exploração da obra. 

Tendo em conta os objectivos previamente definidos, devem considerar-se os seguintes critérios 

de selecção do local: 

 cursos de água mais intervencionados durante a obra; 

 a acessibilidade ao local de amostragem; 

 o uso da água a jusante; 

 linhas de água receptoras das escorrências da via. 
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De acordo com a informação analisada no capítulo 4.4 e 6.4, recomendam-se os seguintes 

locais de amostragem (Figura 1): 

1) ribeira de Chão de Maçãs; 

2) ribeira de Carregueiros; 

3) afluente da ribeira de Carregueiros que apresenta as Nascentes do Cano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Localização dos locais de amostragem de águas superficiais (1, 2 e 3) e de águas 

subterrâneas (4, 5 e 6) 

Devem recolher-se, em cada local, amostras das águas dos meios receptores, a montante e a 

jusante das linhas de água referidas. 

O local a montante do ponto de descarga não deverá ser influenciável nem pela estrada, nem 

por outro tipo de actividades que possam influenciar a qualidade da água. 

A jusante do ponto de descarga, importa assegurar que existe uma mistura completa das águas 

de escorrência da estrada com as linhas de água, propondo-se que seja efectuada a recolha a 

cerca de 30 a 60m do local da descarga. 

 Águas Subterrâneas 

Relativamente às águas subterrâneas recomenda-se a recolha de amostras nos pontos de água 

mais próximos do desenvolvimento dos traçados. De acordo com o levantamento da DRAOT, 

todas as captações subterrâneas privadas licenciadas por esta entidade encontram-se afastadas 

do traçado, pelo que se recomenda a recolha na que se encontra mais próximo do traçado, a 
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cerca de 200 m, representada com o n.º 4 na Figura 1 (o Quadro 4.4.4 do Capítulo 4.4 

apresenta as suas características). As captações de abastecimento público encontram-se 

bastante afastadas do traçado. 

O Nó de Vale dos Ovos situa-se numa baixa aluvionar com actividade agrícola, daí que se 

recomende que sejam efectuadas amostragens (em termos qualitativos e quantitativos) nos 

poços existentes nesse local (Figura 2). Para além disso, propõe-se a monitorização de um 

poço para uso agrícola (Figura 3) localizado próximo das descargas da estrada, junto à PH 

1.3. De acordo com um dos cenários utilizados no estudo realizado às águas de escorrência da 

estrada, verificou-se a existência de pontos críticos onde as concentrações de poluentes 

poderão exceder as permitidas por lei para uso agrícola. Mesmo tratando-se de um Cenário 

Conservativo, afastando-se bastante da realidade, considera-se importante monitorizar alguns 

poços existentes na faixa mais próxima da zona de descarga das escorrências.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Poços localizados na baixa aluvionar do Nó de Vale dos Ovos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Poço localizado junto à PH 1.3 
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2.2.3  -  Frequência das Amostragens ou Registos, Incluindo a Análise do seu Significado 

Estatístico 

A primeira campanha de amostragem deverá iniciar-se antes do início dos trabalhos de 

construção (aproximadamente um mês antes), garantindo uma correcta caracterização da 

situação de referência. 

Durante a fase de construção, propõe-se a realização de campanhas de amostragem das 

linhas de água, dos parâmetros indicados em três períodos durante o ano:  

Uma campanha dever-se-á realizar no período estival, em Agosto, mês em que o escoamento 

é mínimo, o que permite caracterizar o meio receptor antes das primeiras chuvas; 

Outra no período húmido, em Janeiro ou Fevereiro para a caracterização da poluição 

acumulada entre chuvadas mais frequentes e a sua avaliação no meio receptor; 

Uma outra, no início das primeiras chuvas em Setembro ou Outubro, após o período seco, 

sendo previsível que esta última corresponda à situação mais crítica. 

Relativamente aos recursos hídricos subterrâneos, propõe-se que os poços sejam 

monitorizados em duas fases distintas da obra, uma durante a fase de terraplenagem (onde 

poderá haver rebaixamento do nível freático) e outra durante a fase de colocação do 

pavimento. 

No final da fase de construção, deverá ser efectuada uma campanha de monitorização e 

realizado um relatório com os dados recolhidos nas campanhas de amostragem e com uma 

análise das alterações ocorridas, devendo ser accionadas as medidas adequadas para cada 

caso.  

Durante a fase de exploração, nos primeiros dois anos, as campanhas de monitorização 

deverão ser realizadas três vezes durante o ano, nas seguintes épocas: 

Uma no período crítico, correspondendo ao mês mais seco (Agosto); 

Uma no semestre húmido, a fim de caracterizar a poluição acumulada entre chuvadas 

frequentes (Janeiro); 

Uma outra, no início das primeiras chuvas em Outubro, após o período seco, sendo previsível 

que esta última corresponda à situação mais crítica. 

Posteriormente, a periodicidade das campanhas deverá ser reequacionada até ao ano horizonte 

de projecto (2025), em função dos resultados obtidos nos dois primeiros anos. 

Na avaliação do impacte de uma estrutura rodoviária deverão considerar-se os aspectos 

relacionados com a emissão de poluentes, o ciclo hidrológico (superficial e subterrâneo) e a 

dispersão e acumulação de poluentes no asfalto e no solo em redor de uma rodovia. 

Devem recolher-se, em cada local, amostras das águas de drenagem e dos meios receptores, a 

montante e a jusante das descargas. 
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Posteriormente, aponta-se para uma periodicidade anual com duas medições, até ao ano 

horizonte de Projecto, nomeadamente: 

 uma campanha dever-se-á realizar no fim do período estival, em Setembro; 

 outra no período húmido, em Janeiro ou Fevereiro.  

Pretende-se desta forma garantir uma duração e periodicidade de amostragem das águas 

superficiais e subterrâneas que permita a obtenção de dados, com vista à validação das 

previsões efectuadas no Estudo de Impacte Ambiental. 

2.2.4  -  Parâmetros a Monitorizar 

Propõe-se que os parâmetros contemplados nas medições a efectuar, sejam os seguintes: 

 pH; 

 Temperatura; 

 Sólidos Suspensos Totais; 

 Dureza Total; 

 Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares; 

 Cádmio (fracções total e dissolvida); 

 Chumbo (fracções total e dissolvida); 

 Cobre (fracções total e dissolvida); 

 Zinco (fracções total e dissolvida). 

A medição das fracções total e dissolvida dos metais é importante, uma vez que as formas 

dissolvidas são as responsáveis pela toxicidade. 

Alguns parâmetros (como o pH ou a dureza total) não resultam da poluição da drenagem da 

via, mas são importantes para indicar a tendência de especiação dos metais. 

Nas linhas de água, para além da análise destes parâmetros é fundamental proceder, nos locais 

de amostragem, à medição das variáveis hidráulicas (profundidade, velocidade e caudal). 

De acordo com a bibliografia sobre poluição das águas de drenagem de estradas e os 

especialistas no assunto consultados, não se justifica a medição de CQO e de CBO5. 

Relativamente à caracterização das águas subterrâneas deverão ser ainda registados, para cada 

poço ou furo seleccionado, os seguintes aspectos: 

 a localização;  

 a formação aquífera;  

 tipo de captação (poço, furo, nascente); 
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 a profundidade;  

 as utilizações da água. 

Para além da análise a estes parâmetros é fundamental proceder-se, no local de amostragem, à 

medição do nível hidrostático da água nas captações. 

2.2.5  -  Técnicas e Métodos de Análise ou Registo de Dados e Equipamentos Necessários 

A colheita da amostra deve ser acompanhada pela medição do caudal associado e a medição 

do pH e da temperatura deve ser feita imediatamente após a recolha da amostra (de forma 

automática). Os restantes parâmetros deverão ser analisados num laboratório especializado e 

acreditado para o efeito conforme o artigo 76º do Decreto-lei n.º 236/98 de 1 de Agosto. 

Os registos de campo deverão ser efectuados numa ficha tipo, onde se descreverão todos os 

dados e observações respeitantes ao ponto de recolha da amostra de água e à própria 

amostragem:  

 localização exacta do ponto de recolha de água, com indicação das coordenadas 

geográficas; 

 data e hora da recolha das amostras de água; 

 descrição organoléptica da amostra de água: cor, aparência, cheiro, etc; 

 tipo e método de amostragem; 

 indicação de parâmetros físico-químicos medidos in situ: temperatura, pH e 

condutividade eléctrica. 

O volume de água a recolher deverá ser o necessário para a análise dos parâmetros definidos, 

posteriormente conservado num frasco cuidadosamente limpo, de vidro escuro, mantendo-o 

na obscuridade e a uma temperatura que deverá ser próxima dos 4ºC. 

As amostras recolhidas devem ser objecto de algumas determinações no local (temperatura, 

condutividade eléctrica e pH). As amostras de água devem ser transportadas e analisadas no mais 

curto espaço de tempo desde a altura em que foram colhidas, sendo indispensável que cada frasco 

apresente um registo de identificação.  

As colheitas devem obedecer às normas técnicas e cuidados específicos de manuseamento e 

acondicionamento usuais neste tipo de procedimentos. A recolha de amostras e as 

determinações no local podem ser realizadas por um técnico de nível III (12 º ano de 

escolaridade), devidamente formado. As análises físico-químicas deverão ser efectuadas por 

um laboratório certificado pelo IPQ. 

As determinações analíticas deverão ser realizadas de acordo com os métodos analíticos de 

referência indicados nos Anexos III e XVII e XXII do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto. 

As colheitas das amostras nos poços serão efectuadas o mais próximo possível do traçado, a 

cerca de 2 a 3 m abaixo do nível freático. Esta colheita deve obedecer às normas técnicas e 
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cuidados específicos de manuseamento e acondicionamento usuais neste tipo de 

procedimentos.  

No local de amostragem é fundamental proceder-se, à medição do nível hidrostático da água 

nos furos (particularmente durante a fase de construção). Devem efectuar-se leituras e registos 

dos níveis freáticos dos aquíferos, que poderão ser efectuados com recurso a um piezómetro. 

Deverão ser utilizadas sondas multiparamétricas de campo para os poços a monitorizar. 

Deve proceder-se à aquisição do seguinte equipamento: 

 material para recolha de amostras; 

 termómetro, condutivímetro e medidor de pH.  

Relativamente à verificação da conformidade com as normas estabelecidas legalmente para a 

salvaguarda de diversos usos, deverá ser cumprido o estabelecido nos art.º 15 e 16 (águas 

subterrâneas destinadas à produção de água para consumo humano) e nos art.º 60 e 61 (águas 

para rega) do Decreto-Lei n.º 236/98. 

Após cada campanha de amostragem, deverão ser analisados os resultados obtidos com cada 

ponto de amostragem e equacionadas as medidas de minimização necessárias para evitar e/ou 

minimizar qualquer tipo de impacte detectado. 

2.2.6  -  Relação entre os Factores Ambientais a Monitorizar e Parâmetros 

Caracterizadores da Construção, do Funcionamento ou da Desactivação 

Durante a fase de construção, a instalação de estaleiros, a circulação de maquinaria, a 

movimentação de terras e a desmatação serão responsáveis pela compactação e/ou desagregação 

do solo, induzindo alterações nos processos hidrológicos. Em particular, ocorrerá um predomínio 

do escoamento superficial em detrimento dos processos de infiltração potenciando a acção erosiva 

sobre os solos. 

A acção erosiva através da precipitação e escorrência superficial far-se-á sentir com maior 

intensidade, quando o solo se encontra desprotegido, quer devido à ausência de vegetação, 

quer à inexistência do próprio pavimento provocando o arraste do material sólido para as 

linhas de água, alterando a sua qualidade devido à introdução de sedimentos e de nutrientes 

nos meios hídricos. 

Poderão, igualmente, ocorrer eventuais contaminações acidentais, decorrentes da operação da 

maquinaria afecta à obra e do derrame acidental de substâncias nas oficinas de manutenção de 

motores e nos depósitos dos materiais de construção. Os poluentes mais relevantes gerados 

por estas actividades são os hidrocarbonetos, os óleos usados de motores e as matérias em 

suspensão provenientes da lavagem das máquinas, das centrais de fabrico de betão e das 

escorrências dos depósitos de materiais. Refira-se, igualmente, a produção de efluentes 

domésticos nos estaleiros, responsáveis por contaminação orgânica e bacteriológica dos meios 

hídricos. 
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Durante a exploração normal de uma rodovia depositam-se no pavimento uma série de 

poluentes que, ao serem arrastados pelas águas de drenagem podem contaminar os meios 

hídricos superficiais e subterrâneos. 

A magnitude e padrão de acumulação da massa de poluentes é função da área pavimentada, 

intensidade do tráfego, actividades de manutenção da estrada, características climáticas 

(frequência de eventos de chuva) e ocupação do solo adjacente. 

A origem da massa de poluentes depositada resulta da emissão dos gases de escape, das 

perdas do sistema de lubrificação, da degradação dos pneus e carroçaria dos veículos e do 

próprio material do piso da via. Os poluentes mais importantes gerados neste processo, são as 

partículas, os metais pesados (chumbo, zinco, cobre, ferro e cádmio) e os hidrocarbonetos. 

2.2.7  -  Método de Tratamento dos Dados 

A partir dos resultados das análises químicas, deverá proceder-se à respectiva análise e 

interpretação. 

Para tal deverá ser construída uma base de dados que integre a informação obtida e que 

permita a representação cartográfica à escala adequada, exprimindo a variação e as tendências 

sazonais registadas para os parâmetros físico-químicos. 

2.2.8  -  Critérios de Avaliação dos Dados 

Os resultados obtidos deverão ser analisados tendo em consideração a qualidade da água para 

consumo humano (Anexo I), os objectivos ambientais de qualidade mínima (Anexo XXI) e as 

normas de utilização da água para rega (Anexo XVI) do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de 

Agosto. 

2.2.9  -  Tipo de Medidas de Gestão Ambiental a Adoptar na Sequência dos Resultados 

dos Programas de Monitorização 

Face aos resultados obtidos e em função da sua avaliação, durante a fase de construção 

poderão ser adoptadas medidas conducentes ao aumento da fiscalização ambiental das 

operações de trasfega de óleos usados e combustíveis e da aferição de sistemas de tratamento. 

As medidas de gestão ambiental a adoptar, na fase de exploração, poderão passar, se se vier a 

revelar necessário, pelo ajustamento dos sistemas de drenagem e/ou tratamento das águas 

residuais geradas na plataforma da via. 
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2.2.10  -  Periodicidade dos Relatórios de Monitorização, Respectivas Datas de Entrega e 

Critérios para a Decisão sobre a Revisão do Programa de Monitorização 

O Relatório de Monitorização (RM), a submeter à autoridade de AIA, com periodicidade 

anual, deverá dar entrada até 31 de Março do ano seguinte ao do período de amostragem e 

incluir: 

 os locais de amostragem, parâmetros determinados e os métodos e equipamentos de 

recolha de dados; 

 os resultados obtidos, respectivo tratamento e análise; 

 o levantamento de outras fontes de poluição que possam afectar os resultados; 

 avaliação da eficácia das medidas de minimização adoptadas; 

 validação e calibração se aplicável dos modelos de simulação utilizados em EIA; 

 proposta de novas medidas de minimização dos impactes, alteração ou desactivação 

de medidas já adoptadas; 

O Programa de Monitorização deverá ser revisto, de dois em dois anos, podendo ou não sofrer 

alterações no sentido de uma maior ou menor abrangência, em função dos resultados obtidos 

até à data. 
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3  -  AMBIENTE SONORO  

3.1  -  INTRODUÇÃO 

A sensibilidade ao ruído da área envolvente do Sublanço do IC 9 entre Alburitel e o Nó de 

Carregueiros requer um acompanhamento e fiscalização especial no que concerne ao ruído 

emitido decorrente do seu funcionamento. Tanto em termos dos requisitos do novo 

Regulamento Geral Sobre o Ruído, como da delicadeza dos ambientes sonoros locais, alguns 

já francamente perturbados, outros com ambientes acústicos muito sossegados, recomenda-se 

a adopção de um Programa de Monitorização do Ruído. 

3.2  -  DEFINIÇÃO DO PLANO DE AMOSTRAGEM 

3.2.1  -  Parâmetro a monitorizar, locais e frequência das amostragens 

O ICOR, como entidade responsável pela obra e pela sua exploração deverá chamar a si a 

responsabilidade pela monitorização de factores determinantes dos níveis de ruído ambiente 

como o sejam o fluxo de tráfego (índices de ruído). Este será, de facto, o parâmetro de 

controlo de maior influência já que não se prevê uma variação considerável dos outros 

parâmetros (velocidade média, percentagem de pesados, dimensões da estrada, geometria 

envolvente) na estrada em estudo.  

Os índices de ruído a parametrizar serão, assim o LAeq e o LA50 medidos em dB(A). 

O ICOR deverá implementar, na envolvente do traçado, mais especificamente junto dos locais 

identificados com sensibilidade ao ruído, um programa de medições experimentais. As 

medições acústicas deverão ter lugar na envolvente do traçado, mais especificamente junto 

dos locais identificados com sensibilidade ao ruído, nomeadamente: 

 km 3+300, lado Norte (Figura 4); 

 km 4+450, lado Sudoeste (Figura 5); 

 km 4+700, lado Sudoeste (Figura 5). 

O Programa de Monitorização de Ruído desenvolver-se-á em duas fases correspondentes aos 

trabalhos de construção e à evolução da exploração do Itinerário. 

Na primeira fase, correspondente à fase de construção, deverão ser realizadas campanhas de 

medições acústicas junto às zonas habitadas onde se verifique maior concentração de 

actividades, nos períodos diurno e/ou nocturno, conforme o decurso dos trabalhos. As 

medições serão efectuadas, igualmente, na proximidade imediata dos estaleiros. Estas 

campanhas terão uma periodicidade mensal. 
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Figura 4 - Local 1 para monitorização do ruído. 

 

 

 

 

Figura 5 - Locais 2 e 3 para monitorização do ruído. 
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Na segunda fase – fase de exploração - recomenda-se a realização de duas campanhas de 

medições acústicas no primeiro ano de exploração do presente sublanço Nos anos seguintes, 

recomenda-se uma campanha anual e sempre que se verifiquem alterações do volume, 

características e velocidade de tráfego.  

3.2.2  -  Técnicas e Métodos de Análise e Tratamento dos Dados. Critérios de Avaliação. 

Os trabalhos de Monitorização de ruído deverão ser executados por uma equipa de técnicos 

capacitados e experientes nestes trabalhos. Os equipamentos a utilizar deverão ser de 

modelo(s) homologados(s) pelo Instituto Português de Qualidade e calibrados pelo 

Laboratório de Metrologia Acústica. 

Deverão ser seguidos os procedimentos estipulados nas Normas Portuguesas aplicáveis, 

nomeadamente a NP-1730. 

A análise dos dados seguirá os critérios constantes no Regulamento Geral do Ruído, Decreto-

lei n.º 292/2000.  

Aquando da realização das medições acústicas deverão ser efectuadas contagens de tráfego. 

Afastamentos significativos para valores superiores face aos valores previstos deverão 

despoletar a implementação de medidas de minimização de ruído.  

3.3  -  APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

Associado a cada uma das campanhas de medição descriminadas anteriormente, quer durante 

a fase de construção, quer de exploração, deverá ser efectuado um relatório onde se 

apresentem os valores obtidos, bem como a sua análise efectuada com base na legislação 

nacional e comunitária em vigor.  

O Relatório de Monitorização identificará os locais de monitorização, os equipamentos de 

medição acústica, os períodos de avaliação e as fontes de ruído locais. 

O relatório deverá apresentar igualmente os valores relativos às contagens de tráfego 

efectuadas, aquando das medições acústicas e os resultados obtidos com as novas simulações. 

Deverá ainda incluir as simulações referentes aos valores contabilizados para a situação 

presente, bem como os reajustes feitos para as previsões respeitantes ao ano horizonte. 

O prazo de entrega dos relatórios não deverá exceder os 60 dias após o desenvolvimento das 

campanhas, de forma a permitir, caso haja necessidade, a tomada de medidas de gestão 

ambiental conducentes à resolução dos mesmos. 

 


