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1 DEFINIÇÕES E ABREVIATURAS

AdA: Águas do Algarve, S.A.
APA: Agência Portuguesa do Ambiente
Acidente: Acontecimento não planeado do qual resulta um dano pessoal ou material.
Ambiente: Envolvente na qual a empresa Águas do Algarve, S.A.e seus prestadores de serviços)
opera, incluindo o Ar, a Água, o Solo, os Recursos Naturais, a Flora, a Fauna, os Seres Humanos,
e as suas Inter-relações. Neste contexto, a envolvente vai do interior da organização ao sistema
global.
Aspetos Ambientais: Características das atividades, produtos e/ou serviços da organização com
probabilidade de interagirem com o Ambiente (por exemplo provocar emissões de poluentes
gasosos, descargas de efluentes para esgoto, formação de resíduos, consumo de matériasprimas, contaminação de solos ou aquíferos, consumo de embalagens, ruído, odor, uso do solo,
efeitos sociais e económicos e efeitos na saúde humana). Um aspeto ambiental significativo tem,
ou pode ter, um impacte ambiental significativo.
Aspetos Ambientais controláveis: aspetos ambientais causados pelas atividades da empresa
nas suas instalações ou outras sob a sua responsabilidade, por colaboradores próprios ou
externos. Aspetos de atividades sobre as quais existe controlo de gestão;
Aspetos ambientais influenciáveis: aspetos ambientais potencialmente decorrentes ou
incrementados pelas atividades da empresa, e sobre as quais não existe controlo de gestão, mas
sobre os quais a empresa pode exercer alguma influência. Exemplos: os aspetos associados a
produção de materiais, energia ou água consumidos pela empresa, atividades de fornecedores e
subcontratados, etc..
DCAPE: Decisão sobre a Conformidade Ambiental do Projecto de Execução.
DIA: Declaração de Impacte Ambiental.
DO: Dono da Obra.
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EE: Entidade Executante (na aceção do Decreto-Lei n.º 273/2003)
Gestão de Resíduos: Operações de recolha, transporte, armazenagem, tratamento, valorização
e eliminação de resíduos, incluindo a monitorização dos locais de descarga após o encerramento
das respetivas instalações, bem como o planeamento dessas operações.
Impacte Ambiental: Qualquer alteração no Ambiente, adversa ou benéfica, resultante, total ou
parcialmente, das atividades, produtos e/ou serviços da empresa.
Incidente: Acontecimento em que não ocorram danos para a saúde, ferimentos, danos materiais
ou qualquer perda mas que tem potencial de resultar em acidente.
Partes interessadas: Grupos ou particulares preocupados ou afetados pelo desempenho
ambiental da empresa, tais como o Grupo AdP, a população, os clientes, colaboradores,
entidades oficiais, etc..
PGA: Plano de Gestão Ambiental;
PPGRCD: Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição;
Prestador de Serviços: Entidade externa contratada pela empresa Águas do Algarve, S.A.para a
realização de trabalhos.
RECAPE: Relatório de Conformidade Ambiental de Projeto do Projeto de Execução
Resíduo: Qualquer substância ou objeto de que o detentor se desfaz ou tem intenção ou
obrigação de se desfazer, nomeadamente os definidos na Lista Europeia de resíduos (LER);
Resíduos de construção e demolição (RCD): resíduos provenientes de obras de construção,
reconstrução, ampliação, alteração, conservação e demolição e da derrocada de edificações;
Subcontratados: todos os subempreiteiros, incluindo os de cedência de mão de obra ou de
equipamento, trabalhadores independentes, prestadores de serviços e, nos casos aplicáveis, as
respetivas sucessivas cadeias de subcontratação.
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2 INTRODUÇÃO

O presente Plano de Gestão Ambiental (PGA) pretende estabelecer as linhas de orientação para a
identificação

e

avaliação

dos

Aspetos

e

Impactes

Ambientais

associados

à

obra

“Conceção/Construção da ETAR de Faro-Olhão” e as principais medidas de atuação para as
diferentes fases do processo (transição da fase de projeto para a fase de construção, fase de
construção e fase de desativação da obra) permitindo a gestão racional dos Aspetos Ambientais,
bem como a proteção do Meio Ambiente circundante.
As medidas ambientais que garantem as boas práticas de construção e gestão de obra foram
descriminadas e desenvolvidas no Relatório de Conformidade Ambiental de Projeto do Projeto de
Execução (RECAPE), que surge do resultado da emissão da decisão favorável, condicionada pela
respetiva Declaração de Impacte Ambiental (DIA)
Este documento constitui o PGA, elaborado em sede de RECAPE (por imposição da DIA) a utilizar
desde a fase de execução de projeto até à fase de obra, inclusivé.
A implementação do PGA assenta na definição de responsabilidades, formação e sensibilização
dos principais intervenientes na área ambiental.
Em consequência da responsabilidade ambiental inerente à atividade do consórcio, associada ao
facto de a empresa Águas do Algarve, S.A. ser Dono da Obra, a realização de infraestruturas
serão acompanhadas por um Plano de Gestão Ambiental, o qual assegurará o cumprimento da
legislação aplicável,de requisitos normativos das boas práticas ambientais e dos requisitos
contratualmente estabelecidos.
3 ORGANIZAÇÃO DO PGA

Este documento é constituído por um Documento Base e por um Apêndice que inclui o conjunto
de anexos. O documento base corresponde ao desenvolvimento do PGA. O apêndice inclui,
informações de apoio à implementação do PGA em fase de obra e os elementos a elaborar e
manter pelo Responsável Ambiental.
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4 DISPOSIÇÕES GERAIS
4.1 APLICABILIDADE

Este plano aplica-se a todas as atividades desenvolvidas para a emprea Águas do Algarve, S.A.
na execução da obra “Conceção/Construção da ETAR de Faro-Olhão“ por projetistas,
empreiteiros, subempreiteiros, Fiscalização e demais intervenientes na mesma.
No caso de obras públicas,

dada a obrigatoriedade legal do projeto de execução ser

acompanhado de um PPGRCD, o PGA considera este e outros documentos específicos da
empreitada em consideração.
Sempre que aplicável, alguns dos elementos solicitados ao longo deste documento podem ser
apresentados utilizando os recursos já previstos no Plano de Segurança e Saúde (PSS), devendo
ser feita referência a esse facto.
4.2 CONTAGEM DE PRAZOS

Salvo nos casos expressamente indicados, os prazos estabelecidos em dias neste documento
referem-se

a

dias

úteis,

excluindo-se

portanto,

Sábados,

Domingos

e

Feriados,

independentemente do consórcio estar autorizada (pelo Donada Obra/Fiscalização) a trabalhar
nesses dias. Por outro lado, sempre que o início da contagem dos prazos indicados neste
documento seja a data de consignação da empreitada, pretende significar-se esta ou, se aplicável,
a data da primeira consignação parcial.
4.3 ALTERAÇÕES AO PGA

O consórcio colocará à consideração da Fiscalização ou Dono da Obra quando aplicável, todas as
alterações que pretendemos efetuar ao PGA aprovado. Essas alterações serão devidamente
registadas e mantidas.
Os registos de alterações serão efetuados com recurso aos modelos constantes no Anexo 1 do
PGA, ou outro desde que previamente aprovado pela Fiscalização ou Dono da Obra quando
aplicável.
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4.4 ENTREGA DO PGA

O consórcio apresentará a declaração modelo "Declaração de Receção do PGA no Início da
Empreitada", no Anexo 1 do PGA, e integrá-la-á no início deste documento.
Concluídos todos os trabalhos da empreitada, incluindo o comissionamento, o consórcio
entregará, no ato da Receção Provisória (ou da última receção provisória, se aplicável) à
Fiscalização, e esta ao Dono da Obra, o PGA organizado nos termos previstos, ficando com uma
cópia para ser utilizada caso haja lugar a trabalhos durante o prazo de garantia.
Este facto será registado no Auto da Receção Provisória, anexando-se declaração, conforme o
modelo "Declaração de entrega do PGA na receção provisória", incluído no Anexo 1 do PGA,
devidamente preenchida e assinada por todos os elementos previstos. Uma cópia dessa
declaração será incluída no Anexo 2 do PGA.
Caso haja lugar à execução de trabalhos durante o prazo de garantia, o consórcio obriga-se a
proceder à sua realização de acordo com o estipulado no PGA e a planear e implementar as
medidas necessárias, bem como a promover a integração dos elementos desenvolvidos no PGA,
sempre que se justifique. No final desses trabalhos entregará à Fiscalização ou Dono da Obra,
quando aplicável, os complementos ao PGA elaborados, incluindo registos para serem anexados
ao PGA da empreitada em poder do Dono da Obra.
Estes documentos serão incluidos na Compilação Técnica da obra.
5 RESPONSABILIDADES

A Gestão Ambiental é da responsabilidade das seguintes entidades:
x

Dono da Obra,

x

Projetista;

x

Entidade Executante;

x

Fiscalização.

5.1 DONO DA OBRA

x

Fornece o PGA tipo e a restante documentação de caracter ambiental aplicável,
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nomeadamente EIA, pareceres de entidades competentes, etc.
x

Aprova o PGA do Projetista (incluindo PPGRCD).

x

Aprova o PGA da Entidade Executante sob proposta da Fiscalização.

5.2 PROJETISTA

x

Adapta o PGA-tipo à empreitada, ao CE e à legislação aplicável.

x

Efetua a identificação e avaliação dos aspetos e impactes ambientais em fase de projeto e
define os modos de gestão associados.

x

Desenvolve o PPGRCD, de acordo com o modelo da APA, especificidades da Obra em
questão e demais exigencias do presente documento.

x

Elabora projetos de especialidade relacionados com o ruído, ambiente térmico,
revegetação e outros aplicáveis.

5.3 ENTIDADE EXECUTANTE

O consórcio é responsável pela implementação das ações descritas neste documento e pelo zelo
do cumprimento de toda a legislação ambiental aplicável.
Para a implementação e acompanhamento do Plano de Gestão Ambiental, o consórcio nomeará
um Responsável Ambiental que terá a seu cargo as seguintes funções:
x

Elaborar o PGA, de modo a identificar e avaliar aspetos e impactes ambientais para a definição das respetivas medidas de preventivas;

x

Elaborar o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, assegurando o cumprimento dos princípios gerais de gestão de RCD e das demais normas
aplicáveis constantes da legislação aplicável;

x

Acompanhar e verificar a implementação das medidas de minimização previstas na DIA;

x

Definir e corrigir, sempre que necessário, os procedimentos relacionados com a aplica-ção
e controlo das medidas de minimização e com a Gestão Ambiental do estaleiro;

x

Informar e sensibilizar todos os trabalhadores e subempreiteiros para a importância con-
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creta da implementação das medidas propostas no Plano de Gestão Ambiental;
x

Organizar e manter atualizado o sistema de registos ambientais;

x

Registar a ocorrência de quaisquer desvios na execução das medidas relativamente ao
preconizado no Plano de Gestão Ambiental, em documento aprovado antecipadamente
pela Fiscalização ou Dono da Obra, quando aplicável;

x

Analisar e manter o arquivo dos incidentes registados na obra e enviar estes registos à
Fiscalização ou Dono da Obra, quando aplicável, colaborando com esta(s) entidade(s) na
preparação das ações preventivas necessárias;

x

Dar conhecimento ao Diretor Técnico da Obra, à Fiscalização e ao Dono da Obra, de todas
as dificuldades sentidas na implementação das medidas de minimização previstas;

x

Elaborar, sempre que solicitado pelo Dono de Obra/Fiscalização, relatórios de progresso
relativos à implementação do Plano de Gestão Ambiental;

x

Manter atualizada a versão do Plano de Gestão Ambiental disponível na obra;

x

Comunicar com as entidades interessadas no desenvolvimento dos trabalhos e com a
população em geral, sempre que o Dono de Obra solicitar.

O consórcio estabelecerá objetivamente o organograma funcional nominal identificando os meios
humanos afetos à empreitada, com indicação das respetivas percentagens de afetação à
empreitada em causa.
Cabe ao consórcio identificar e integrar no organograma os meios humanos afetos à gestão e
controlo da Gestão Ambiental, atendendo ao estabelecido no Caderno de Encargos. No conjunto,
devem ser identificadas todas as pessoas necessárias para preparar e organizar os documentos a
desenvolver/complementar o PGA e acompanhar e garantir a sua implementação, incluindo todo o
pessoal de enquadramento até pelo menos ao nível de chefe de equipa.
É competência do Diretor Técnico da Empreitada definir, por escrito, as funções que cada posição
do citado organograma desempenha na empreitada, incluindo nestas as relativas à Gestão
Ambiental tendo em conta o estabelecido no caderno de encargos e neste PGA. Sem prejuízo das
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responsabilidades legalmente conferidas ao Diretor Técnico da Empreitada, este assegurará toda
e qualquer função relacionada com a Gestão Ambiental que não seja cometida a outrem.
Os projetos, planos e procedimentos relativos à Gestão Ambiental devem ser preparados e verificados, em conjunto, por técnicos com formação na área do ambiente e na área de construção,
de acordo com as respetivas especialidades. Quanto aos registos de verificação do preconizado
nos projetos, planos e procedimentos devem ser efetuados pelos encarregados responsáveis por
cada frente de trabalho.
Os responsáveis por cada atividade devem possuir formação e experiência adequada de forma a
garantir o bom desempenho das funções atribuídas. A Entidade Executante/consórcio apresentará à Fiscalização/DO o citado organograma funcional. Caso algum dos elementos desse organograma seja diferente do apresentado na proposta, deverá a Entidade Executante apresentar,
nos termos do caderno de encargos, o processo de pedido de autorização de substituição, incluindo o respetivo currículo.
Durante todo o período da obra, o consórcio deverá afixar no estaleiro de apoio, em local bem
visível, o organograma funcional em vigor. Para além disso, o Responsável Ambiental arquivará
no Anexo 4 do PGA, cópias dos organogramas funcionais datados e aprovados para a realiza-ção
da empreitada e bem assim a definição de funções.
5.4 FISCALIZAÇÃO

x

Efetua o controlo do cumprimento do PGA.

x

Analisa e valida tenicamente o PGA proposto pela EE.

x

Assegura ainda a componente do PGA referente ao PPGRCD que tem implicações legais
para o DO, com especial relevância para a receção provisória.

x

Assegura que a compilação técnica inclui o histórico ambiental da obra.

x

Após a entrega do PGA da obra pela EE, a Fiscalização deverá pronunciar-se sobre a
adequabilidade do mesmo no prazo definido pelo Dono da Obra.
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6 BASES PARA A ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PGA
6.1 PRINCÍPIOS

A atuação dos intervenientes na Empreitada deverá ser pautada pelos seguintes principios:
x

Cumprir toda a legislação, nacional e comunitária, regulamentos, normas ou requisitos
ambientais aplicáveis às atividades a desenvolver na obra;

x

Ter presente e aplicar os princípios da Prevenção da Poluição e Principios Gerais de
Prevenção de Residuos (Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de Junho);

x

Identificar e avaliar os Aspetos e Impactes Ambientais associados às atividades
desenvolvidas, produtos utilizados e serviços e planear as medidas preventivas
necessárias;

x

Utilizar materiais e técnicas sustentáveis, preferindo materiais menos perigosos e mais
eficientes (utilização de menores quantidades para o mesmo fim) e utilizando técnicas com
um menor número de impactes ambientais associados e em que o risco de ocorrência de
acidentes ambientais seja minimizado;

x

Privilegiar a utilização de materiais reciclados, a redução dos consumos, a reutilização e
reciclagem de resíduos face à sua eliminação, nos termos da legislação em vigor e do
PPGRCD;

x

Utilizar equipamentos em bom estado de conservação e em cumprimento de toda a
legislação aplicável;

x

Implementar

medidas

de

prevenção

de

poluição

e

dispor

de

mecanismos/procedimentos/materiais para atuação em caso de acidente ou emergência
ambiental;
x

Registar as ações implementadas de modo a evidenciar a sua preparação e execução;

x

Reconhecer os direitos e deveres dos trabalhadores, que deverão ser motivados e
envolvidos na implementação e desenvolvimento das medidas preventivas planeadas e
deverão estar preparados para a execução das medidas corretivas que possam vir ser
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necessárias;
x

Encorajar os trabalhadores a identificar e comunicar todas as situações em que o princípio
da prevenção da poluição ou da ecoeficiencia possam estar em causa;

x

Promover as ações necessárias dando instruções adequadas aos trabalhadores, para que
sejam compreendidas por todos as ações a implementar e assim assegurar o cumprimento
do PGA;

x

Alocar todos os recursos humanos e materiais necessários à implementação das ações
planeadas, tendo em conta o estado de evolução da técnica;

x

Cumprir e fazer cumprir o disposto na DIA.

6.2 LEGISLAÇÃO AMBIENTAL APLICÁVEL

Até 11 (onze) dias após a consignação, o consórcio organizará uma compilação (dossier ou
suporte informático, a indicar pela Fiscalização/Dono da Obra) devidamente identificada, que
contenha de forma organizada um índice do seu conteúdo e a legislação e regulamentação
aplicável, bem como os requisitos associados a monitorizar periodicamente, mantendo esta
listagem e respetivo conteúdo atualizados e permanentemente disponíveis no estaleiro da
empreitada para consulta, sempre que necessário.
Relativamente às normas e documentos de harmonização aplicáveis ao setor deverão ser,
igualmente tidas em consideração e organizadas conforme o acima descrito.
A resolução de situações fora deste contexto deverá, pois, conduzir a uma pesquisa mais
completa.
No Anexo 5
encontra-se a Lista de Legislação Ambiental.
6.3 PLANO DE FORMAÇÃO, INFORMAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DE TRABALHADORES

O plano de formação e informação dos trabalhadores tem de assegurar as necessidades básicas
de formação e informação dos trabalhadores, tendo sempre em conta as funções que
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desempenham e os postos de trabalho que os mesmos ocupam.
Para tal, o Responsável Ambiental identificará as necessidades de formação dos colaboradores
na área da Gestão Ambiental, partindo-se para a elaboração do plano de formação, o qual será
posto em prática no início e ao longo da obra, através de ações de formação interna ou externa.
Deverá ser dado conhecimento a todos os colaboradores envolvidos, da Identificação e Avaliação
dos Aspetos e Impactes Ambientais da empreitada, bem como dos modos de gestão associados.
Este plano através de ações adequadas proporcionará condições viradas para a formação
específica de trabalhadores, promover ações de sensibilização para a generalidade dos
trabalhadores, calendarizar reuniões periódicas por grupos de trabalhadores, entre outras.
Complementarmente às ações de formação, deverão ser implementados diversos meios de
sensibilização dos trabalhadores – ex.: informação afixada e distribuída em mão, difusão de
informação ambiental. Os objetivos da sensibilização ambiental são os de transmitir a importância
da atuação em conformidade com os compromissos ambientais da obra, os aspetos e impactes
ambientais mais significativos das diversas atividades e as potenciais consequências ambientais
do não cumprimento dos procedimentos especificados.
No Anexo 6 encontra-se o Plano de Formação e Sensibilização.
6.4

LICENCIAMENTO E ALVARÁS

No Anexo 7 deste PGA serão incluídas todas as licenças e alvarás ambientais emitidos por
entidades, públicas ou privadas, que se apliquem à obra em causa. A título de exemplo, sempre
que aplicável:
x

Alvarás/licenças de operadores de gestão de resíduos (transportadores e destinatários);

x

Fornecimento de água para consumo e rejeição/recolha de águas residuais (contrato com
a Câmara Municipal/serviços municipais ou particular; Licença para utilização de água de
furo; Licença de rejeição de águas residuais; Autorização de rejeição de águas residuais
provenientes de fossas sépticas);

x

Licença Especial de Ruído;
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x

Origem de Inertes;

x

Armazenamento de Combustíveis;

x

Elementos necessários ao licenciamento dos RACs, nomeadamente: desenhos, materiais,
ensaios.

6.5 CARACTERIZAÇÃO DA OBRA
6.5.1

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DA OBRA

A futura ETAR de Faro-Olhão irá situar-se no local da acual ETAR de Faro Nascente, no Concelho
de Faro, a cerca de 2 km a este da cidade de Faro, numa parcela no local do Sítio da Garganta,
incluída na zona lagunar da ria Formosa.
O acesso ao local é efetuado através de um caminho secundário de terra batida, que se
desenvolve do lado direito da EN125 (sentido Faro-Olhão, ao km 2).
A construção da nova instalação de tratamento permitirá desativar a atual ETAR de Faro
Nascente, cuja linha processual de tratamento consiste num sistema por lagunagem, que inclui
tratamento preliminar (gradagem e remoção de areias), seguido por uma lagoa anaeróbia, uma
lagoa facultativa e uma lagoa de maturação.
A nova ETAR de Faro-Olhão deverá ser implantada na zona mais a Norte do terreno da atual
ETAR de Faro Nascente, minimizando ao estritamente necessário a ocupação da área das lagoas
existentes.
Sendo necessário ocupar o espaço onde se encontra a atual lagoa anaeróbia e, eventualmente,
parte da lagoa facultativa, os trabalhos irão incluir não só o esvaziamento e limpeza das referidas
lagoas, abrangendo a remoção das lamas, como também a deposição em destino final adequado
das lamas e das telas existentes no seu interior.
6.5.2

CARACTERÍSTICAS DA OBRA

A presente empreitada tem por objeto a conceção-construção da ETAR de Faro-Olhão, que
servirá populações nos municípios de Faro e Olhão, num total de 113.200 habitantesequivalentes, incluindo:
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x

Elaboração do projeto de execução

x

Execução da estação de tratamento de águas residuais de Faro-Olhão

x

Elaboração dos elementos a entregar em fase de RECAPE, conforme descrito na DIA da
nova ETAR de Faro-Olhão, com a exceção dos descritos na alínea b) da cláusula 51.1.1;

x

Elaboração do Plano de Segurança e Saúde;

x

Elaboração da Compilação Técnica;

x

Elaboração do Plano de Gestão Ambiental de Obra;

x

Implementação e observância das mediadas constantes da DIA, com exceção das
descritas na alínea b) da cláusula 51.1.1;

x

As actividades de Comissionamento;

x

As actividades de Pré-arranque;

x

A realização do Arranque.

A linha processual de tratamento concebida tem as seguintes características:
x

Linha líquida – Tratamento preliminar do caudal afluente constituído por 1 poço de grossos, seguido de 2 linhas de gradagem grossa/tamisação e de 2 linhas desarenamentodesengorduramento em órgãos de betão. O tratamento preliminar inclui também a receção
de efluentes de fossas sépticas com a respetiva tamisação e desarenamento;
O efluente pré-tratado é enviado para um tanque de equalização distribuído por 2 células,
a partir do qual é elevado, por bombagem, para o tratamento biológico, constituído por 2 linhas de reatores de tecnologia Nereda®. A água decantada é enviada para um tanque de
água tratada e a partir deste tanque para a etapa de tratamento terciário, constituída por
uma bateria de 4 filtros e uma etapa de desinfeção por UV instalado em 2 canais de betão;
A partir do efluente tratado é produzida a água de serviço com recurso a desinfeção UV
em reator fechado;

x

Linha sólida – Envio das lamas em excesso para o tanque de lamas e a partir deste para
a etapa de espessamento, a realizar em 2 espessadores gravíticos, seguido de 2 linhas de
desidratação por centrífugas e armazenamento em silo de lamas;
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x

Linha gasosa – Recolha e tratamento, por via química, do ar viciado das salas associadas
ao pré-tratamento e tratamento de lamas, tanque de equalização, EE intermédia, tanque
de lamas, espessadores e EE de escorrências.

6.5.3

DESCRIÇÃO GERAL DOS TRABALHOS A EXECUTAR

PROJETO DE EXECUÇÃO

A elaboração e desenvolvimento do Projeto de Execução da ETAR de Faro-Olhão e dos desenhos
de pormenor, quer de construção civil, quer de montagem de equipamentos, foi uma das
atividades mais importantes a desenvolver, pois quanto maior for o seu grau de detalhe, mais fácil
se torna a sua verificação e a deteção de eventuais erros ou omissões a tempo de serem
corrigidas.
Do Projeto de Execução fazem parte diversos elementos, tais como a memória descritiva, as
peças desenhadas e as fichas de características técnicas dos materiais de construção civil (ferro,
betão, tubagens, materiais de impermeabilização de órgãos, pinturas exteriores, entre outros) e de
equipamentos (mecânicos, eletromecânicos, elétricos e de instrumentação).
Para a elaboração destas peças do Projeto de Execução, antes de mais foi realizada uma revisão
ao Projeto Base, isto implicou que fossem verificadas todas as condições e eventuais
condicionalismos no local de implantação da obra, que se iniciassem reuniões com o Dono da
Obra e, contactos com terceiros e entidades públicas.
Em seguida, foram revistos todos os dimensionamentos realizados em fase de concurso e que
deram origem ao Projeto Base, nomeadamente, o cálculo da linha piezométrica e o
dimensionamento dos edifícios e órgãos, tendo por base o processo de tratamento preconizado, o
dimensionamento dos elementos estruturais e a capacidade dos equipamentos previstos serem
utilizados.
Após o dimensionamento, redesenhou-se a instalação e conferiu-se às peças desenhadas um
maior grau de detalhe, que permita iniciar o mais rapidamente possível os trabalhos no terreno,
assim que as mesmas sejam validadas pela Fiscalização / Dono da Obra.
Durante a fase de elaboração do Projeto de Execução começou-se também a selecionar os
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potenciais fornecedores dos materiais que virão a ser propostos à Fiscalização / Dono da Obra, ou
seja, deu-se início à fase denominada por Procura.
Esta fase de Procura pressupõe a prévia consulta ao mercado de todos os materiais que virão a
ser aplicados na instalação, seguida de uma análise técnico-económica tendo em atenção
critérios tais como: a adequabilidade às funções a que se propõem, as garantias de qualidade e
fiabilidade a longo prazo, os baixos consumos energéticos, a facilidade de manutenção e as
garantias de assistência técnica após a sua instalação.
Cumprida esta etapa serão elaboradas fichas técnicas, as quais conjuntamente com catálogos e
outros elementos necessários à correta apreciação por parte da Fiscalização e Dono da Obra,
darão origem a um Pedido de Aprovação de Produto.
À medida que se vão definindo os materiais e equipamentos a aplicar, serão desenvolvidos e
pormenorizados os projetos das especialidades. Por exemplo, assim que definidas as
características das serralharias e acabamentos, desenvolver-se-á o projeto de arquitetura, térmica
e acústica. Logo que estejam definidas as características dos equipamentos, serão desenvolvidas
as especialidades de instalações eletromecânicas e elétricas.
Durante a elaboração do Projeto de Execução, e de acordo com os métodos construtivos e
materiais a utilizar, serão desenvolvidos o Plano de Segurança e Saúde (PSS), o Plano de Gestão
Ambiental (PGA) e o Plano de Qualidade (PQ).
Para a elaboração dos projetos das várias especialidades o Consórcio dispõe de equipas de
projetistas multidisciplinares e vocacionadas para cada uma das especialidades, com longa
experiência acumulada, resultante da execução de Projetos de Obras semelhantes.
CONSTRUÇÃO CIVIL

Na especialidade de construção civil incluem-se todos os trabalhos relativos à construção física da
obra, modelação do terreno, construção de vias e acessos, infraestruturas e demais trabalhos.
Entre eles incluem-se:
x

Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro;

x

Piquetagem e implantação da obra;
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x

Construção das estruturas provisórias para garantia do funcionamento hidráulico e
processual da actual ETAR;

x

Demolição das estruturas existente;

x

Desmatação e terraplanagens gerais;

x

Remoção e transporte a destino final autorizado dos produtos resultantes das plataformas
e taludes;

x

Execução dos movimentos de terras: escavações, regularizações e aterros;

x

Fundações;

x

Estruturas de betão armado e edifícios;

x

Alvenarias;

x

Revestimentos e pinturas;

x

Fornecimento, montagem e ensaios de tubagens e acessórios;

x

Serralharias e montagem de estruturas metálicas;

x

Drenagem das fundações;

x

Execução das fundações das tubagens;

x

Execução de câmaras de visita e câmaras de válvulas;

x

Fornecimento e colocação de canalização destinada a cabos de telecomando e
sinalização;

x

Execução de câmaras de passagem dos cabos de telecomando e sinalização;

x

Execução das redes de drenagem pluvial;

x

Execução das redes de abastecimento de água;

x

Execução das redes de água de serviço;

x

Execução das redes de águas residuais;

x

Execução das redes de combate a incêndio;

x

Execução/reconstrução e reabilitação da vedação e portão de acesso;

x

Execução de arranjos exteriores (pavimentos, paisagismo, rede de rega);

PROCESSO E EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS

As atividades relacionadas com esta especialidade incluem o fornecimento e montagem de
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equipamentos eletromecânicos inerentes à totalidade das etapas de tratamento incluídas no
Projeto Base da ETAR.
Fazem parte também desta especialidade, todos os meios e acessórios necessários à operação
correta das instalações, incluindo ainda, o fornecimento, para cada equipamento, dos materiais de
consumo e peças de reserva, para o período de “Arranque” e para o período adicional de 2 anos
de funcionamento, contados a partir da data de Receção Provisória.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E INSTRUMENTAÇÃO

As atividades a desenvolver no âmbito da presente especialidade incluem o fornecimento e
montagem dos seguintes equipamentos e acessórios:
x

Posto de transformação;

x

Posto de seccionamento;

x

Grupo gerador de recurso;

x

Ramal de Média Tensão;

x

Equipamento de contagem;

x

Equipamento para compensação do factor de potência;

x

Quadros de baixa tensão;

x

Painel do aotónomo, incluindo autómato e programação;

x

Quadros eléctricos;

x

Rede de cabos eléctricos e respectivos caminhos de cabos interiores;

x

Caminhos de cabos no exterior;

x

Iluminação e tomadas interiores;

x

Iluminação exterior;

x

Sistema de protecção contra descargas atmosféricas;

x

Rede estruturada;

x

Linhas telefónicas e sistema de telecontagem, telefones e fax;

x

Central de detecção e de instrusão e de extinção de incêndios;

x

Equipamento de CCTV;

x

Centro de comando;
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x

Equipamento de projecção;

x

Supervisão.

COMISSIONAMENTO, PRÉ-ARRANQUE E ARRANQUE

O consórcio será responsável pelo “Comissionamento” do “Equipamento”, “Pré-Arranque” e
“Arranque” da ETAR.
Relativamente às infraestruturas hidráulicas, serão da responsabilidade da equipa de Construção
Civil, os ensaios de estanqueidade das tubagens enterradas, e da responsabilidade da equipa de
Equipamentos os ensaios das tubagens à vista.
A condução dos trabalhos nesta fase da obra está de acordo com o solicitado na Cláusula 56, do
Caderno de Encargos.
De acordo com o disposto na Cláusula 59 do Caderno de Encargos, o Consórcio instruirá o
pessoal de operação e de manutenção que for designado pelo Dono da Obra, em todas as
operações constantes do Manual de Operação e de Manutenção, desde que tal pessoal lhe seja
apresentado durante a fase de montagem e afinação do equipamento (“Comissionamento”) e
durante os períodos de “Pré-Arranque” e “Arranque”, conforme programa a acordar com a
Fiscalização.
A Elaboração dos manuais de instruções de funcionamento e manutenção das instalações e dos
equipamentos cumprirá o exigido na Cláusula 57 do Caderno de Encargos.
São ainda obrigações contratuais do Consórcio:
x

O fornecimento de todo o software dos autómatos e o respetivo código fonte, em suporte
informático, incluindo lista de variáveis e fluxogramas dos algoritmos implementados,
devidamente comentados;

x

Desenhos das obras da empreitada tal como foram construídas (Telas Finais), elaborados
de acordo com a Cláusula 58 do Caderno de Encargos;
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x

Despesas com a realização dos ensaios, considerando-se abrangidas por esta disposição,
as visitas às instalações fabris.

6.5.4

PLANO DE TRABALHOS

A Entidade Executante apresentou um plano de trabalhos pormenorizado que será apreciado pela
Fiscalização/Responsável Ambiental, devendo este elemento propor alterações caso verifique que
existe simultaneidade de atividades incompatíveis em termos ambientais.
Este Plano de Trabalhos bem como as suas futuras evoluções, devem encontrar-se devidamente
arquivados e identificados em obra (Anexo 7).
6.5.5

MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA À REALIZAÇÃO DA OBRA

A Entidade Executante apresentou o plano de mão, sendo este documento arquivado e
identificado em obra (Anexo 7).
6.5.6

MÉTODOS E PROCESSOS CONSTRUTIVOS

A Entidade Executante fornecerá à Fiscalização ou Dono da Obra, quando aplicável, os métodos
e os processos construtivos que irá utilizar nas atividades de construção a efetuar em obra, que os
apreciará sob a ótica da Gestão Ambiental. Estes deverão ir de encontro aos princípios de gestão
dos RCD, nomeadamente na prevenção e redução, que da sua produção, quer da sua
perigosidade, designadamente por via da reutilização de materiais e da utilização de materiais não
suscetíveis de originar RCD contendo substâncias perigosas e de forma a maximizarem a
valorização de resíduos, designadamente por via da utilização de materiais reciclados e
recicláveis.
A utilização de RCD em obra, esta terá de ser efetuada em observância das normas técnicas
nacionais e comunitárias aplicáveis, nos termos no definido na legislação aplicável à Gestão de
RCD ou, na sua ausência, tendo em conta as especificações do Laboratório Nacional de
Engenharia Civil (LNEC).
No PPGRCD, está identificada a metodologia para a incorporação de reciclados, se aplicável.
Estes documentos serão fornecidos obrigatoriamente no prazo de 10 dias úteis antes do início da
atividade em obra. Nenhuma atividade poderá iniciar-se sem que estes documentos tenham sido
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entregues e validados pela Fiscalização e aprovados pelo Dono da Obra.
6.5.7

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

A Entidade Executante apresentará estes elementos, sendo estes incorporados no Anexo 9 deste
PGA.
Será assegurado o cumprimento da legislação aplicável, nomeadamente no que respeita às
emissões de ruído por equipamentos de utilização no exterior, mantendo os registos/evidências
permanentemente atualizados.
6.5.8

LOCALIZAÇÃO, DIMENSÕES E PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO ESTALEIRO

No prazo de 10 dias úteis a partir da sua solicitação a Entidade Executante submeterá ao Dono da
Obra a aprovação da memória descritiva e do plano de estaleiro da obra que irá executar que
deverá ser apresentado em conjunto com os elementos do PSS e deve ser único.
A Memória Descritiva e Plano de Estaleiro deverão conter ainda, no mínimo, os seguintes
elementos:
x

Descrição dos requisitos ambientais constantes do PGA (ex. locais destinados ao armazenamento de combustível e outros produtos químicos);

x

Planta dos locais de “armazenamento temporário” de resíduos e sua caraterização.

A planta de estaleiro será integradas no Anexo 10 do PGA.
6.5.9

CARACTERÍSTICAS DE PERIGOSIDADE DOS PRINCIPAIS MATERIAIS UTILIZADOS

Em termos ambientais, todos os materiais perigosos (produtos novos, produtos em utilização, ou
resíduos) utilizados na empreitada de execução “Conceção/Construção da ETAR de FaroOlhão” estarão devidamente inventariados (Anexo 11) rotulados, identificados e armazenados
em

locais

impermeabilizados,

cobertos

e

ventilados,

e

tendo

em

conta

eventuais

incompatibilidades. No caso de serem líquidos ou aquosos, estarão acondicionados sobre bacias
de retenção com capacidade adequada. As Fichas de Segurança encontrar-se-ão no local, e
serão do conhecimento dos utilizadores. Será assegurada a sinalética e os meios (kit de
derrames) e regras de atuação em caso de emergência (extintores, absorventes, etc.).
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No caso de ser indispensável a utilização de um produto perigoso, serão fornecidos aos
trabalhadores os equipamentos de proteção individual adequados, tomando também as medidas
necessárias à proteção do ambiente.
Os recipientes vazios de produtos perigosos e eventuais produtos perigosos fora do prazo
constituem resíduos perigosos.
Na seleção será privilegiada a utilização, dos materiais com características não (ou menos)
prejudiciais ao ambiente. O mesmo princípio será aplicado às técnicas utilizadas em obra (procura
de MTD – Melhores Técnicas Disponíveis).
Materiais Proibidos
O consórcio assegurará a não utilização de produtos/materiais proibidos ou com concentrações de
determinados compostos que ultrapassem os limites estabelecidos na legislação Nacional e
Comunitária em vigor.
6.6 IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS ASPETOS E IMPACTES AMBIENTAIS

Será efetuada a identificação e avaliação de todos os aspetos e impactes ambientais associados
à empreitada em consideração, nos vários descritores do Ambiente, para todas as atividades,
quer se tratem de situações de Rotina, Não Rotina ou Emergência, e abranger os aspetos e
impactes controláveis pela entidade e os influenciáveis.
Serão identificados os pontos críticos e minimizar a ocorrência de impactes ambientais, tendo em
conta, nomeadamente a sua gravidade e probabilidade de ocorrência, desenvolvendo métodos e
práticas de gestão adequados.
Na Ficha de Identificação e Avaliação dos Aspetos Ambientais, que será aprovada pela
Fiscalização ou Dono da Obra, quando aplicável, deve constar no Anexo 12.
Será registada a relação dos Componentes/Descritores do Ambiente com as atividades e áreas
em desenvolvimento da obra. Pretende-se evidenciar quais as atividades e áreas que irão ser
desenvolvidas na empreitada e das quais poderão surgir pontos críticos para o ambiente, em cada
aspeto ambiental.
Posteriormente, para cada Aspeto Ambiental identificado por atividade, será atribuído um fator de
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significância, em que, caso o aspeto ambiental seja classificado como significativo, serão listadas
um conjunto de medidas e ações minimizadoras e/ou preventivas, de possíveis impactes
ambientais negativos.
Depois de preenchido, a ficha de registo deverá ser arquivada no anexo respetivo.
Em obra, a identificação e avaliação de aspetos e impactes ambientais será sujeita a
revisões/atualizações e consistirá num resumo da informação que se desenvolve nos pontos
seguintes.
6.7 LEVANTAMENTO AMBIENTAL
6.7.1

EM GERAL (EM OBRA E ESTALEIRO)

As atividades que geralmente estão associadas a obras incluem entre outras:
x

Montagem e uso do estaleiro (escritórios, ferramentaria, armazenamento de resíduos e
produtos químicos, etc.);

x

Desmatação/Decapagem/Escavação/Movimentação de Terras;

x

Execução de fundações/Construção civil;

x

Instalação elétrica e de equipamentos eletromecânicos;

x

Ensaios;

x

Desmobilização do estaleiro/limpeza da obra.

Os Aspetos e Impactes Ambientais gerais a abordar neste ponto são, a título de exemplo,
dependendo de cada obra, e das condições de operação (rotina, não rotina, emergência) os
seguintes:

Aspeto Ambiental

Impacte Ambiental

Medidas de Prevenção
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Aspeto Ambiental

Impacte Ambiental

Medidas de Prevenção

Consumo de água
As medidas de prevenção en-

Consumo de Energia
Consumo de Lubrificantes

Depleção de Recursos

Consumo de Combustível

Emissão de Gases com Efeito de

Consumo de Materiais de constru-

contram-se discriminadas no
capítulo 6.8 - Minimização e

Estufa, etc.

Monitorização de Impactes associados aos Aspetos Ambientais

ção (Betão, cimento, inertes, aço,
ferro, tubagens), etc.
Produção de Resíduos (RSU; Papel, embalagens cartão, plástico,
metais, vidro; betão; metais; madei-

Alteração do uso do Solo

As medidas de prevenção en-

ras; plásticos; biodegradáveis de

Contaminação do Solo

contram-se discriminadas no

desmatação; embalagens contaminadas; desperdícios/absorventes

Contaminação do Meio Hídrico

capítulo 6.8 - Minimização e
Monitorização de Impactes as-

contaminados; solos e rochas;

Impacte Visual

sociados aos Aspetos Ambien-

óleos usados; REEE; Pavimento

Afetação das populações, etc.

tais

Betuminoso/contendo Alcatrão;
tinteiros e toners, etc.)
As medidas de prevenção enContaminação de Solos
Derrame de Produtos Químicos
(combustível, lubrificante, hipoclorito, emulsão betuminosa, etc.)

Contaminação do Meio Hídrico
Alteração dos Sistemas Ecológicos

contram-se discriminadas no
capítulo 6.8 - Minimização e
Monitorização de Impactes associados aos Aspetos Ambientais
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Aspeto Ambiental

Impacte Ambiental

Medidas de Prevenção
As medidas de prevenção encontram-se discriminadas no

Emissão de Ruído

Afetação das populações

capítulo 6.8 - Minimização e
Monitorização de Impactes associados aos Aspetos Ambientais
As medidas de prevenção en-

Contaminação de Solos
Derrame de Águas Residuais Domésticas
Derrame de Betão

Contaminação do Meio Hídrico
Alteração dos Sistemas Ecológicos

contram-se discriminadas no
capítulo 6.8 - Minimização e
Monitorização de Impactes associados aos Aspetos Ambientais
As medidas de prevenção encontram-se discriminadas no

Emissão de Poeiras
Alteração da qualidade do ar

capítulo 6.8 - Minimização e

Afetação das populações

Monitorização de Impactes as-

Emissão de Gases de refrigeração
Emissão de Gases de Combustão

sociados aos Aspetos Ambientais
As medidas de prevenção en-

Descarga de Água de drenagem da
zona de trabalhos (tempo de chuva
ou nível freático)

contram-se discriminadas no
Destabilização de talu-

capítulo 6.8 - Minimização e

des/desabamentos/alagamento

Monitorização de Impactes associados aos Aspetos Ambientais
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Aspeto Ambiental

Impacte Ambiental

Medidas de Prevenção
As medidas de prevenção en-

Afetação das populações
Perturbações do tráfego
Impacte Visual
Alterações da paisagem
Compactação temporária do solo

contram-se discriminadas no
capítulo 6.8 - Minimização e
Monitorização de Impactes associados aos Aspetos Ambientais

6.7.2

EM PARTICULAR (EM OBRA E ESTALEIRO)

a) CONSUMO DE ÁGUA

Na empreitada a água a utilizar (estaleiro e frentes de obra) será proveniente da rede pública.
Nas instalações sanitárias do estaleiro a água terá a sua origem na rede pública. A água para
consumo dos colaboradores será água engarrafada e / ou água retirada da máquina de água
existente nas instalações sociais do estaleiro.
b) CONSUMO DE ENERGIA

A energia elétrica a utilizar no estaleiro social e nas frentes de obra terá a sua origem na rede pública.
Para o caso de haver necessidade, nas frentes de obra também se poderá recorrer a grupos geradores, assegurando-se o cumprimento dos requisitos legais associados.
c) CONSUMO DE PRODUTOS/MATERIAIS

Na empreitada existirão produtos/materiais que são consumidos praticamente durante toda a fase
de obra, nomeadamente no que se refere:
x

Combustíveis;

O combustível (gasóleo) será armazenado em tanques de 600 l. Estes estarão em cimas das carrinhas que circulam pela obra para abastecer os equipamentos, pelo que não necessitam de licenciamento de armazenamento.
x

Lubrificantes (descofragem, manutenção de máquinas, etc.);
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Todos os produtos químicos encontrar-se-ão armazenados em local próprio (ferramentarias ou
junto às frentes de obra) dentro de recipientes próprios para o efeito e devidamente identificados e
dentro de bacias de retenção, impermeabilizadas e resguardadas das intempéries.
x

Betão;

O betão a utilizar em obra é betão pronto que chegará à obra em autobetoneiras.
O armazenamento dos materiais será feito em local próprio, devidamente identificado e fora das
zonas de trânsito da obra, os materiais permanecerão devidamente embalados até à sua utilização.
d) CONTAMINAÇÃO DO MEIO HÍDRICO

As situações em obra que poderão contribuir para a contaminação do meio hídrico são as seguintes: instalação e exploração do estaleiro, movimentação de terras, circulação de maquinas e/ou
equipamentos. As medidas para minimizar os impactes nos recursos hídricos são:
x

Cumprimento das normas de boa operação e manutenção dos diversos equipamentos utilizados, de modo a evitar o derrame acidental de óleos e hidrocarbonetos e a sua escorrência ou deposição para as linhas de água e solo;

x

Os efluentes domésticos produzidos na empreitada serão apenas resultantes da utilização
de sanitários (wc´s Químicos e Instalações Sanitárias):
o As águas residuais com características de “domésticas” provenientes dos sanitários
do estaleiro social serão encaminhadas para a lagoa anaeróbica da ETAR de Faro
Nascente. Esta ligação mereceu aceitação do Dono da Obra (ata de reunião n.º07,
datada de 27 de Dezembro de 2016);
o Nas frentes de obra existirão WC químico, sendo que a empresa responsável pela
limpeza dos mesmos tem autorização de descarga de águas residuais na ETAR de
Albufeira Poente.

x

No que concerne à lavagem das caleiras das autobetoneiras, existirá em obra bacias destinadas para esse efeito (impermeabilizadas com manga plástica e/ou manta geotêxtil),
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identificadas e delimitadas.
e)

ALTERAÇÕES DO USO DO SOLO

As situações em obra que poderão contribuir para as alterações do uso dos solos são essencialmente: a instalação e exploração do estaleiro, movimentação de terras, circulação de maquinas
e/ou equipamentos e trabalhos de construção civil. As medidas para minimizar os impactes nos
solos são:
x

Sempre que possível, serão utilizados materiais provenientes das movimentações de terras/escavações como material de aterro, de modo a minimizar o volume de terras sobrantes;

x

Os caminhos de circulação (de pessoas, veículos e equipamentos) para aceder ao estaleiro e às frentes de obra, será efetuado sempre que possível por caminhos já existentes;

x

As águas residuais com características de “domésticas” provenientes dos sanitários do estaleiro social serão encaminhadas para a lagoa anaeróbica da ETAR de Faro Nascente.
Esta ligação mereceu aceitação do Dono da Obra (ata de reunião n.º07, datada de 27 de
Dezembro de 2016);

x

Nas frentes de obra existirão WC químico, sendo que a empresa responsável pela limpeza
dos mesmos tem autorização de descarga de águas residuais na ETAR de Albufeira Poente;

x

No que concerne à lavagem das caleiras das autobetoneiras, existirá em obra bacias destinadas para esse efeito (impermeabilizadas com manga plástica e/ou manta geotêxtil)
sendo os resíduos removidos e encaminhados para um operador licenciado;

x

Todas as substâncias serão colocadas em bacias de retenção, no entanto, sempre que
ocorra um derrame de qualquer substância química no solo, este será recolhido de imediato, para contentor apropriado para o efeito, identificado e encaminhado para operador licenciado;

x

Manutenções e revisões periódicas de todos os veículos/maquinaria de apoio à obra;
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x
f)

Os óleos hidráulicos serão encaminhados para o estaleiro central dos Oliveiras S.A;

ALTERAÇÕES À QUALIDADE DO AR

Os principais contaminantes da atmosfera durante a execução da empreitada serão a libertação
de poeiras, emissões provenientes da movimentação de terras e funcionamento das viaturas. Para minimizar as emissões de materiais pulverulentos, serão implementadas as seguintes ações:
x

Regas regulares de caminhos em dias secos e ventosos;

x

Manutenções e revisões periódicas de todos os veículos/maquinaria de apoio à obra;

x

As caixas de carga dos camiões de transporte de substâncias pulverulentas, serão cobertas, de modo a minimizar as emissões de poeiras ou queda de materiais, bem como, garantir a redução da velocidade dos veículos.

g) PRODUÇÃO DE RESÍDUOS

Todos os resíduos produzidos em obra serão identificados no PPGRCD, indicando o seu destino
final, transportador e quantidades produzidas.
Será ainda cumprido o estipulado no n.º 8 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, na redação dada pelo decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de Junho, sempre que tecnicamente
exequível, é obrigatória a utilização de pelo menos 5 % de materiais reciclados ou que incorporem
materiais reciclados relativamente à quantidade total de matérias -primas usadas em obra, no âmbito da contratação de empreitadas de construção e de manutenção de infra -estruturas ao abrigo
do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro.
h) PRODUÇÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÕES

Ruido
De um modo geral, as principais fontes de ruído durante a execução da empreitada ocorrerão em
resultado da circulação de viaturas de apoio à obra e durante a utilização de maquinaria específica. Assim durante a fase de obra:
x

Serão controlados todos os equipamentos nos termos da legislação sobre as emissões de
ruído por equipamentos de utilização no exterior;
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x

Os trabalhos a decorrer no estaleiro e na zona de obra, em especial os mais ruidosos, serão realizados preferencialmente nos dias uteis e durante o período diurno;

x

A evidência documental da certificação da classe de nível de potência sonora emitida pelos
equipamentos de apoio à obra abrangida pelo Regulamento Geral de Ruido e da declaração CE de conformidade que deve acompanhar a maquinaria referida no Decreto-Lei
221/2006, de 8 de Novembro, é integrada nos relatórios mensais de acompanhamento
ambiental;

Vibrações
As medidas para minimizar a incomodidade provocada pelas vibrações serão:
x

Manutenção e revisão periódica dos equipamentos de apoio à obra,

x

Utilizar maquinaria de apoio à obra com potência de trabalho adequadas, de modo a evitar
a geração de vibrações excessivas.

6.8 MINIMIZAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DE IMPACTES ASSOCIADOS AOS ASPETOS AMBIENTAIS
6.8.1

CONDIÇÕES A CUMPRIR PREVIAMENTE À EMISSÃO DA LICENÇA DO PROJETO

No seguimento do solicitado na proposta de DCAPE relativamente às condições a cumprir previamente à emissão da Licença do Projeto, foi apresentada em sede de audiência de interessados
documentos (anexo 13) relativos à descrição das opções técnicas ligadas à construção dos projetos de especialidades (tipo, área, profundidade, entre outras), nomeadamente das terraplanagens,
dos órgãos de tratamento, dos edifícios técnicos, dos circuitos hidráulicos, do emissário de descarga final, dos acessos, entre outras componentes do projeto a concretizar. Foi ainda apresentado os movimentos de terras a realizar, bem como os volumes envolvidos e respetivos locais de
destino/depósito e as adequadas medidas de minimização (ponto 6 da DCAPE das condições a
cumprir previamente ao inicio das obras).
6.8.2

x

FASE DE PREPARAÇÃO PRÉVIA À EXECUÇÃO DAS OBRAS

A Carta de Condicionantes (anexo 14) a integrar no Caderno de Encargos deve ser distribuída a todos os empreiteiros e subempreiteiros (medida 1 da DCAPE);
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x

Assegurar que durante a execução das obras da nova ETAR de Faro-Olhão serão implementadas medidas de inibição da nidificação e consequentemente de reprodução (apenas
durante o período de obra, pelo menos até haver uma decisão final sobre o futuro a dar às
lagoas existentes), que se enquadram na tipologia de métodos ativos, tais como:
o Método 1 - Vocalização de alarmes acompanhada da monitorização do espaço envolvente à obra.
o Método 2 - Acompanhamento da obra por um biólogo com experiência em ornitologia que permitirá uma gestão eficiente desta abordagem, através da utilização dos
métodos de vocalização mais adequados ao tipo de aves que ocorrem naquela zona, assim como a sua implementação nas alturas mais apropriadas (por exemplo,
recorrendo à concretização de visitas aos locais de nidificação potencial).
o Método 3 - Gestão dos habitats.
o Método 4 – Caso se verifique que esta abordagem é insuficiente para evitar a nidificação, será considerada a utilização, por exemplo, de canhões ou buzinas de ar
comprimido, nas alturas de maior sensibilidade.
Na Apreciação das Alegações apresentadas em Sede de Audiência Prévia sobre a
proposta de DCAPE, foi considerado que se deverá implementar o Método 2. Neste
sentido o biólogo terá como funções:
9 Realizar um trajeto, 2 vezes por dia (1de manhã e 1 ao fim do dia) com
quatro pontos de observação (10 minutos cada);
9 Registar todas as espécies observadas durante cada trajeto e nos pontos de observação;
9 Registar a abundância de espécies e movimentos realizados;
9 Aplicar métodos ativos de dissuasão da nidificação (vocalizações ou outros que entenda necessários), sempre que se justifique;
9 Realizar relatórios periódicos de acompanhamento (23 no total).

No anexo 16 serão arquivadas todas as evidências do acompanhamento do biólogo.
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x

As obras de construção devem decorrer fora do período reprodutor das principais espécies
ocorrentes (15 de março a 15 de julho) e preferentemente, também fora do principal período de migração (1 de setembro a 30 de novembro). Esta medida deve ser implementada
na envolvente próxima das ETAR e dos sapais e salinas de Bela Mandil (Torrejão), onde
ocorrem espécies que só começam a nidificar em abril/maio, como a perdiz-do-mar, o pernilongo, o alfaiate e o alcaravão. Sugere-se que, relativamente ao acompanhamento ambiental da fase de construção da obra, seja considerada a contratação de um biólogo com
experiência em ornitologia, como facilitador do cumprimento desta medida de minimização,
para além de poder prestar formação aos trabalhadores sobre os momentos mais críticos
das espécies de avifauna, nomeadamente a nidificação, (medida 2 da DCAPE);

x

Os estaleiros devem obrigatoriamente ser localizados em áreas de baixa sensibilidade paisagística, em zona terrestre e sem qualquer influência das marés, preferencialmente em
áreas já perturbadas (medida 3 da DCAPE);

x

No âmbito da prospeção geológica e geotécnica, em fase prévia ou de início da obra, devem ser realizadas duas sondagens geoarqueológicas que contemplem a recolha da informação paleoecológica, com o objetivo de confirmar a sequência de deposição sedimentar assim como a idade dos sedimentos a retirar (medida 4 da DCAPE);

x

Antes do início da obra deve ser realizada a prospeção arqueológica das novas acessibilidades, das zonas de estaleiro, manchas de empréstimo e depósitos de terras ou outras
componentes de projeto, caso anteriormente não tenham sido prospetadas, e de acordo
com os resultados obtidos, poderão vir ainda a ser condicionadas. Esta prospeção arqueológica sistemática deve ainda ser complementa após a desmatação, nas áreas de incidência do projeto que apresentarem visibilidade reduzida ou nula, de forma a colmatar as lacunas de conhecimento, incluindo todos os caminhos de acesso, áreas de estaleiro, depósitos temporários e empréstimos de inertes (medida 5 da DCAPE);

x

Se na fase preparatória ou de construção forem detetados vestígios arqueológicos, a obra
será suspensa nesse local, ficando o arqueólogo obrigado a comunicar de imediato à tutela do Património Cultural essa ocorrência, devendo igualmente propor as medidas de mi-
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nimização a implementar nomeadamente o registo documental, sondagens, escavações
arqueológicas, entre outras (medida 6 da DCAPE).
x

Os resultados obtidos no Acompanhamento Arqueológico podem determinar a adoção de
medidas de minimização específicas (registo documental, sondagens, escavações arqueológicas, entre outras), de acordo com a medida de minimização 7 da DCAPE;

x

As ocorrências arqueológicas que vierem a ser reconhecidas no decurso do 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 atual, ou serem salvaguardadas pelo registo: no caso de elementos arquitetónicos e etnográficos, através de registo gráfico, levantamento topográfico, fotográfico e
de elaboração de memória descritiva; no caso de sítios arqueológicos, através da sua escavação integral (medida 8 da DCAPE);

x

Realizar trabalhos de prospeção sistemática em meio subaquático, nomeadamente no local do emissário de descarga final. No âmbito destes trabalhos cartografar os antigos moinhos referidos no relatório de trabalhos arqueológicos e das antigas marinhas face à localização do projeto (medida 14 da DCAPE);

x

Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas, designadamente
à população residente na área envolvente. A informação disponibilizada deve incluir o
objetivo, a natureza, a localização da obra, as principais ações a realizar, despectiva calendarização e eventuais afetações à população, designadamente a afetação das acessibilidades;

x

Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e
atendimento de eventuais reclamações;

x

Realizar ações de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores e encarregados envolvidos na execução das obras relativamente às ações suscetíveis de causar
impactes ambientais e às medidas de minimização a implementar, designadamente normas e cuidados a ter no decurso dos trabalhos;
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x

Foi elaborado um Plano de Integração Paisagística (PRIP), de forma a garantir o enquadramento paisagístico adequado que garanta a atenuação das afetações visuais associadas à presença das obras e despectiva integração na área envolvente. Esse plano foi entregue em sede de audiência de interessados e encontra-se no anexo 15 do presente documento.

6.8.3

FASE DE CONSTRUÇÃO

Sem prejuízo da existência de medidas mais restritivas e de caráter legal (ex. impostas por Avaliação de Impacte Ambiental), as medidas de minimização que seguidamente se listam evidenciam
um conjunto de ações e procedimentos base que terão de ser aplicados e desenvolvidos, especialmente no controlo dos Aspetos e Impactes Ambientais Significativos.
De forma a cumprir com todas as exigências legais e contratuais e com o princípio da Prevenção
da Poluição, para os Aspetos Ambientais identificados, têm de ser adotadas medidas base de
prevenção e minimização de possíveis impactes ambientais negativos e têm de ser levadas a cabo as respetivas ações de cumprimento e/ou execução.
Apresentam-se de seguida, algumas medidas de minimização a implementar no estaleiro e frentes
de obra, para os descritores ambientais mais expectáveis.
6.8.2.1

POPULAÇÃO ENVOLVENTE

x

Estabelecer um programa de informação à população sobre a obra;

x

Comunicar às populações afetadas e interessadas, previamente ao início da obra, os objetivos e áreas de intervenção, bem como todas as alterações e prazos previstos para os
caminhos e estradas nos quais a circulação surja afetada pelas obras, garantindo a sinalização de todas as restrições de tráfego;

x

Durante o decorrer da construção das infraestruturas deverá obedecer-se a toda a legislação em vigor em matéria de ordenamento, salvaguardando-se as servidões e restrições de
utilidade pública na área de influência da empreitada, destacando-se a este nível as servidões associadas à rede rodoviária principal e aos restantes caminhos que venham a ser
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utilizados durante a fase de obra;
x

Assegurar a reposição e/ou substituição de eventuais infraestruturas, equipamentos e/ou
serviços existentes nas zonas em obra e áreas adjacentes, que sejam afetadas no decurso
da empreitada;

x

Definir estrategicamente os acessos de entrada e saída de viaturas na obra;

x

A área afeta aos estaleiros e genericamente, a todos os trabalhos relacionados com a execução da obra, deverá ser reduzida ao mínimo possível, selecionando as áreas estritamente indispensáveis para a sua correta implementação;

x

Proceder à limpeza da via pública sempre que forem vertidos materiais de construção ou
resíduos da obra, bem como lamas provenientes dos rodados dos meios utilizados;

x

Atender a eventuais queixas dos moradores locais, de modo a tentar resolver, com a maior
brevidade possível, situações de incomodidade relacionadas com a obra;

x

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

x

Elaborar e apresentar um Plano de Otimização de Circulação à Obra, tendo em conta as
variáveis distância, rapidez de acesso e perturbação da população residente, o qual deverá contemplar os seguintes pontos:
a) Relativamente ao aumento de tráfego do fluxo de veículos pesados deve ser impedida a circulação dos mesmos durante o período noturno, limitando a sua circulação entre as 9 e as 19 horas;
b) Instalar sinalização informativa e regulamentar do tráfego, tendo em vista a segurança e a informação da população direta e indiretamente afetada;

x

Prevenir previamente a Câmara Municipal de Faro e Olhão acerca do aumento do fluxo de
tráfego (provavelmente mais intenso na fase de construção), quais as vias que serão mais
utilizadas e os horários de circulação dos veículos pesados;
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x

Exercer um controle estrito sobre as regras aplicadas pela empresa de segurança a selecionar, de forma a zelar de forma sociável pela segurança das instalações e equipamentos
existentes na zona de trabalhos do Empreendimento;

x

Demarcação clara das áreas de estaleiro e depósito com tapumes de materiais, cores e
formas harmoniosas, evitando sempre a dispersão de materiais, equipamentos e viaturas
fora do corredor de trabalho e daquelas zonas;

x

Informar e sensibilizar a população local, sobre as operações em curso e respetiva calendarização e fomentar a auscultação dos habitantes sobre a evolução das mesmas, de modo a permitir a eventual correção de procedimentos;

x

Limitação de sinais sonoros na travessia de locais de habitação e recomendação da circulação com luzes de médios ligados;

x

Sinalização dos locais afetos à obra evitando dificuldades de circulação e minimização de
riscos inerentes ao trânsito de viaturas, plano de circulação de viaturas passando eventualmente pela criação de percursos alternativos para que a circulação de veículos destinados à implementação deste projeto interfiram o menos possível com os acessos usados
pela população residente nas imediações;

x

Remover, no final da fase de construção, as instalações, os equipamentos, a maquinaria
de apoio à obra e todos os restantes materiais excedentes da obra.

6.8.2.2

x

ACOMPANHAMENTO E SALVAGUARDA DO PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO

Efetuar a prospeção arqueológica sistemática, após desmatação, das áreas de incidência
do projeto que apresentarem reduzida visibilidade ou nula, de forma a colmatar as lacunas
de conhecimento, incluindo todos os caminhos de acesso, áreas de estaleiro, depósitos
temporários e empréstimos de inertes (medida 5 da DCAPE);

x

Os resultados obtidos no acompanhamento arqueológico poderão determinar a adoção de
medidas de minimização específicas (registo documental, sondagens, escavações arqueológicas, entre outras). Caso sejam encontrados vestígios arqueológicos, a obra será suspensa nesse local, ficando o arqueólogo obrigado a comunicar de imediato ao DGPC, as
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ocorrências, com uma proposta de medidas de minimização a implementar. Refira-se que
as áreas com vestígios arqueológicos a ser afetadas têm que ser integralmente escavadas
(medida 7 da DCAPE);
x

As ocorrências arqueológicas que forem reconhecidas durante os trabalhos de prospeção
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 atual ou serem salvaguardadas pelo registo (medida 8 da
DCAPE);

x

Acompanhamento arqueológico integral de todas as operações que impliquem movimentações de terras (desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos e empréstimos de
inertes), desde a fase preparatória da obra, como a instalação de estaleiros, abertura de
caminhos e desmatação. O acompanhamento deverá ser continuado e efetivo pelo que se
houver mais que uma frente de obra a decorrer em simultâneos terá de se garantir o
acompanhamento de todas as frentes. A equipa responsável pelo Acompanhamento Arqueológico deve possuir experiência incluir especialista em arqueologia náutica e subaquática. (medida 9 da DCAPE);

x

Devem ser sinalizadas e vedadas todas as ocorrências patrimoniais situadas a menos de
50 m da frente de obra; caso se verifique a existência de ocorrências patrimoniais a menos
de 25 m, estas devem ser vedadas com recurso a painéis (medida 15 da DCAPE);

x

Todos os resultados obtidos no acompanhamento arqueológico/relatórios emitidos serão
arquivados no anexo 17.

6.8.2.3

x

PAISAGEM

Apresentar projetos específicos de minimização e de revegetação associando as funções
de integração paisagística, sempre que se verifiquem impactes visuais negativos gerados
durante a obra;

x

Redução da emissão de poeiras, nomeadamente via aspersão/humedecimento do solo/vias de circulação;
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x

Acondicionar os materiais e resíduos em locais adequados, de forma a minimizar o impacte visual associado, no caso da existência de exposição à população;

x

Manter o estaleiro e vias de acesso devidamente limpos;

x

Instalar equipamento para lavagem de rodados (quando necessário);

x

Colocação de tapumes;

x

Quanto à execução das condutas, todas as áreas afetadas por esta ação devem, depois
de terminada a obra, ser objeto de reposição paisagística, através da adoção de medidas
que garantam a recuperação dos espaços degradados, promovendo o restabelecimento
da vegetação natural. Assim, deve proceder-se se à remoção de todos os materiais impermeabilizantes depositados nos solos e de todos os entulhos, deixando-se o terreno limpo de modo a que a vegetação natural possa recuperar (medida 12 da DCAPE);

x

Implementar as medidas propostas no Plano de Integração Paisagística (PRIP), de forma a
garantir o enquadramento paisagístico adequado que garanta a atenuação das afetações
visuais associadas à presença das obras e despectiva integração na área envolvente.

6.8.2.4

x

ALTERAÇÃO DE ECOSSISTEMAS

Adotar metodologias de desenvolvimento dos trabalhos de modo a preservar a vegetação
existente e que seja tecnicamente possível de preservar, implementando assim, as medidas propostas no Plano de Integração Paisagística (PRIP);

x

A possibilidade de transplantar possíveis elementos arbóreos significativos;

x

No caso de ser necessário abater árvores, estas deverão ser identificadas e caracterizadas
por técnicos especializados. No caso de árvores “classificadas” (espécies protegidas) deverá haver registo do pedido de esclarecimento/modo de atuação ao Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF, I.P.). Estes registos deverão constar no Anexo
7 deste documento). As intervenções devem ser efetuadas com equipamento e metodologias que minimizem a probabilidade de incêndio (sem produção de faísca, remoção dos
resíduos, etc.);
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x

Evitar o pisoteio de zonas inseridas em áreas classificadas, e minimizar a ocupação dos
terrenos envolventes ao estaleiro e zonas de intervenção com resíduos, materiais, viaturas
e máquinas;

x

Dotar o estaleiro e a obra de uma vedação, de forma a impedir o acesso de pessoas e
animais ao seu interior.

6.8.2.5

x

BIOLOGIA E ECOLOGIA

Afastamento do traçado B dos limites das salinas na área dos sapais de Bela Mandil (Torrejão), encostando se possível a passagem das condutas ao lado Norte do caminho existente, de modo a minimizar a possível afetação ou perturbação nesta área sensível para a
avifauna com valor conservacionista;

x

Na movimentação de máquinas e pessoal deverão ser utilizados caminhos e acessos já
existentes, ou caso seja necessário novos acessos estes deverão ser definidos previamente à obra e não afetar área de salinas abandonadas ou ativas, sapais ou prados salgadiços;

x

Os materiais de obra e as máquinas deverão ser depositados e estacionados em locais
apropriados ao longo da obra, nunca afetando áreas de salinas abandonadas ou ativas,
sapais ou prados salgadiços;

x

Deverão ser desenvolvidas ações de sensibilização ambiental destinadas aos trabalhadores, que deverão incidir sobre a conservação das comunidades de avifauna, para o respeito das áreas de não intervenção (áreas de salinas abandonadas ou ativas, sapais ou prados salgadiços), cumprimento das medidas de minimização aprovadas e manuseamento
de materiais potencialmente nocivos para o ambiente como óleos, combustíveis e outras
substâncias;

x

As obras de construção deverão decorrer fora do período de reprodutor das principais espécies ocorrentes (15 de Março a 15 de Julho) e preferentemente, também fora do principal período de migração (15 de Agosto a 30 de Novembro). Esta medida deverá ser implementada na envolvente próxima das ETAR e dos sapais e salinas de Bela Mandil (Tor-

PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL

DONO DA OBRA:

PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL
ENTIDADE EXECUTANTE:

Ed. / Rev.

Pág:

01 / 02

44 / 86

EMPREITADA: CONCEÇÃO/CONSTRUÇÃO DA ETAR DE FARO-OLHÃO
DONO DA OBRA: ÁGUAS DO ALGARVE, S.A.
ENTIDADE EXECUTANTE: OLIVEIRAS, S.A. E ACCIONA AGUA

rejão), onde ocorrem espécies que só começam a nidificar em Abril/Maio, como a perdizdo-mar, o pernilongo, o alfaiate e o alcaravão. O acompanhamento ambiental da fase de
construção da obra será feito por um biólogo com experiência em ornitologia (medida 2 da
DCAPE);
O biólogo terá como funções:
9 Realizar um trajeto, 2 vezes por dia (1de manhã e 1 ao fim do dia) com
quatro pontos de observação (10 minutos cada);
9 Registar todas as espécies observadas durante cada trajeto e nos pontos de observação;
9 Registar a abundância de espécies e movimentos realizados;
9 Aplicar métodos ativos de dissuasão da nidificação (vocalizações ou outros que entenda necessários), sempre que se justifique;
9 Realizar relatórios periódicos de acompanhamento (23 no total).
No anexo 16 serão arquivadas todas as evidências do acompanhamento do biólogo.
6.8.2.6

x

TRANSPORTE DE CARGAS, CIRCULAÇÃO DE VIATURAS E EQUIPAMENTOS

Implementar um plano de circulação de veículos, que deve estar definido na planta de estaleiro (apresentar em conjunto com o PSS);

x

Devem ser estudados e escolhidos os percursos mais adequados para proceder ao transporte de equipamentos e materiais de/para o estaleiro, das terras de empréstimo e/ou materiais excedentários a levar para destino adequado, minimizando a passagem no interior
dos aglomerados populacionais e junto a recetores sensíveis (como, por exemplo, instalações de prestação de cuidados de saúde e escolas);

x

Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, deverão ser adotadas velocidades moderadas, de forma a minimizar a emissão de poeiras;

x

Assegurar o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado em ve-
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ículos adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a dispersão de poeiras;
x

Caso se verifiquem situações pontuais de sujidade da via pública, potenciadas pela circulação de veículos e equipamentos móveis da empreitada, proceder-se-á de imediato à limpeza da via pública, com equipamentos apropriados para o efeito (como por exemplo, vassoura mecânica);

x

Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem homologação
acústica nos termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de conservação/manutenção;

x

Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra,
de forma a manter as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização das
emissões gasosas, dos riscos de contaminação dos solos e das águas, e de forma a dar
cumprimento às normas relativas à emissão de ruído;

x

Garantir que a seleção e identificação dos locais de estaleiro e os acessos atendam sempre às diversas condicionantes e limitações existentes nas zonas adjacentes à obra;

x

Os locais de estacionamento das máquinas e viaturas devem ser pavimentados e dotados
de sistemas de drenagem de águas pluviais;

x

Proceder à pavimentação provisória das vias internas do local das obras, de forma a evitar
o levantamento de poeiras através da circulação de veículos e maquinaria;

x

Garantir o cumprimento da velocidade máxima (30 Km/h) admitida em obra de forma a
prevenir a emissão de partículas para o ar;

x

Os veículos e equipamentos móveis circularão devidamente limpos e com a carga coberta
de forma a não sujar com lamas, barros e outros resíduos, as vias públicas por onde tenham de transitar;

x

Sempre que aplicável, as saídas do estaleiro para veículos e equipamentos móveis serão
equipadas com um sistema de lavagem de rodados;

x

Caso se venha a justificar, serão adotadas medidas suplementares de forma a evitar a su-
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jidade das vias públicas, nomeadamente através da pavimentação das saídas do estaleiro;
x

Proceder à aspersão regular e controlada de água, sobretudo durante os períodos secos e
ventosos, nas zonas de trabalhos e nos acessos utilizados pelos diversos veículos, onde
poderá ocorrer a produção, acumulação e ressuspensão de poeiras;

x

A saída de veículos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a via pública deverá obrigatoriamente ser feita de forma a evitar a sua afectação por arrastamento de terras
e lamas pelos rodados dos veículos. Sempre que possível, deverão ser instalados dispositivos de lavagem dos rodados e procedimentos para a utilização e manutenção desses
dispositivos adequados;

x

O transporte rodoviário de mercadorias classificadas como perigosas para o efeito deverá
ser efetuado de acordo com o previsto na legislação aplicável. As prescrições do Regulamento Nacional do Transporte de Mercadorias Perigosas por estrada (RPE) não se aplicam ao transporte efetuado por empresas, mas acessoriamente à sua atividade principal,
tal como para aprovisionamento de estaleiros de construção ou Eng. Civil, em quantidades
que não ultrapassem 450 L por embalagem, nem as quantidades máximas especificadas
em 1.1.3.6 do Anexo I do Regulamento. Devem contudo ser tomadas as medidas necessárias para impedir qualquer fuga de conteúdo em condições normais de transporte, nomeadamente o transporte deve ser efetuado em embalagens adequadas e devidamente aprovisionado. O transporte deve ser acompanhado da ficha de segurança, com os necessários e adequados meios de contenção de derrames e equipamento de proteção individual e
deverá ser preenchida uma Guia de Transporte que para além da informação habitual, deverá incluir a classificação da mercadoria perigosa (n.º ONU; n.º de identificação do perigo,
designação ADR, classe, n.º, alínea). Exemplos: no caso do Gasóleo, a quantidade máxima a transportar é de 1000 L (max. de 450 L por embalagem); no caso da Gasolina, a
quantidade máxima a transportar é de 333 L).

6.8.2.7

x

CONSUMO DE ÁGUA

Privilegiar a reutilização de água para outros fins desde que a qualidade da mesma o per-
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mita;
x

No caso de haver necessidade de recorrer a captações próprias ou de terceiros, estas devem estar devidamente licenciadas (incluir autorizações/licenças no Anexo 7);

x

Verificar nas torneiras instaladas em obra e no estaleiro se existem fugas;

x

Deverá haver sensibilização e práticas no sentido de economia e correta gestão do recurso
água.

6.8.2.8

CONSUMO DE ENERGIA

Devem reduzir-se os consumos excessivos de energia elétrica, nomeadamente:
x

Otimizar-se as condições naturais de iluminação;

x

Desligar as luzes e equipamentos informáticos/ar condicionado nos períodos em que se
encontre ausente;

x

Manter as portas fechadas, caso o equipamento de ar condicionado esteja em funcionamento;

x

Utilizar equipamentos economizadores de energia (com símbolo Energy Star; lâmpadas
fluorescentes economizadoras, etc.);

x

Deve ser efetuado o registo mensal do n.º de horas de funcionamento dos geradores de
emergência, bem como o respetivo consumo de combustível.

6.8.2.9

x

CONSUMO DE PRODUTOS/MATERIAIS

Devem reduzir-se os consumos excessivos de produtos e materiais, nomeadamente através da implementação de metodologias e práticas de trabalho que conduzam à minimização do desperdício, nomeadamente por via da reutilização de materiais e da utilização de
materiais não suscetíveis de originar RCD contendo substâncias perigosas. Estas metodologias e práticas deverão maximizar a valorização de resíduos, designadamente por via da
utilização de materiais reciclados e recicláveis, nos termos do estabelecido no PPGRCD;

x

Deve assegurar-se que os inertes a utilizar provém de origens devidamente licenciadas;
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x

Sempre que viável, deve selecionar-se produtos com menor perigosidade para o Ambiente
e para o Homem, devendo os trabalhadores conhecer os riscos associados ao uso dos
produtos armazenados e em uso (devendo encontrar-se inventariados), nomeadamente
através das Fichas de Dados de Segurança;

x

Deverá haver lugar ao correto acondicionamento dos produtos e materiais, de forma a assegurar a sua integridade, e evitar eventuais incompatibilidades, devendo os locais/recipientes encontrar-se devidamente identificados, sinalizados, e munido dos meios
adequados à resposta a emergência;

x

O manuseamento de produtos químicos e resíduos associados deve ser efetuado de acordo com as disposições constantes nas fichas de segurança e outras boas práticas que
conduzam à minimização de acidentes e incidentes para terceiros, para o meio ambiente e
instalações (ex. instruções de atuação em caso de derrame, para efetuar trasfegas, pinturas, preparação/aplicação de óleo de descofragem, etc.);

x

Os locais destinados ao armazenamento de produtos perigosos devem encontrar-se devidamente identificados, protegidos da intempérie, e dotados de contenção adequada para
eventuais derrames;

x

As embalagens para trasfega de produtos químicos devem ser adequadas à natureza do
produto a conter, não se devendo nunca utilizar recipientes de produtos alimentares (ex.
garrafas de bebidas);

x

Sempre que possível devem ser selecionados produtos a granel ou com embalagens de
maior volume, de modo a reduzir os resíduos de embalagem;

x

As embalagens usadas e outros resíduos resultantes da sua utilização têm de ser devidamente acondicionados, rotulados e armazenados, com vista ao posterior encaminhamento
para destino final adequado (gestão de resíduos a definir caso a caso);

x

No caso dos resíduos de embalagens não urbanas (ex. paletes, cintas metálicas, bidões,
etc.), deverá verificar-se junto dos fornecedores da viabilidade de retoma. Caso não seja
possível, quando cessar a possibilidade de reutilização, e desde que cumpram os requisi-
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tos definidos pela Sociedade Ponto Verde, os resíduos resultantes podem ser integrados
no Serviço Extra Urbano, sendo assim assegurada a sua valorização.
6.8.2.10 EFLUENTES LÍQUIDOS /ALTERAÇÕES À QUALIDADE DA ÁGUA

x

Implementar o procedimento previsto para assegurar o tratamento das águas residuais durante a fase de construção da ETAR de Faro-Olhão (medida 16 da DCAPE);

x

Deverão ser sempre criados sistemas separativos para os diversos tipos de “águas”. Deverá haver recolha das águas residuais domésticas e industriais e, desviar sempre as águas
pluviais de modo a evitar a sua contaminação;

x

É expressamente proibida a rejeição de quaisquer produtos perigosos nas redes de esgotos, águas pluviais e linhas de água;

x

A lavagem dos camiões- betoneira não pode ser efetuada no estaleiro, apenas é permitida
a lavagem das caleiras das autobetoneiras;

x

Sempre que for realizada a lavagem das caleiras das autobetoneiras, esta deve ocorrer
preferencialmente fora da área de projeto. Caso tal não seja manifestamente possível, tal
deve ocorrer numa área afastada das linhas de água, nomeadamente numa bacia de retenção impermeabilizada desenhada e construída para o efeito. Esta bacia deve localizarse numa área estrategicamente escolhida, considerando um local comum à passagem de
todas as autobetoneiras e as acessibilidades existentes;

x

Deverão existir locais adequados para a contenção das águas da lavagem das caleiras de
betoneiras, caso tenham de ser efetuadas no estaleiro, de forma a minimizar a contaminação do solo e das águas, devendo os resíduos ser posteriormente removidos e depositados em local adequado, de acordo com os modos de gestão definidos;

x

Assegurar o destino final adequado para os efluentes com características “domesticas”
provenientes do estaleiro social da obra (sanitários), de acordo com a legislação em vigor
– ligação aos sistema municipal ou, alternativamente, recolha em tanques ou fossas estanques e posteriormente encaminhados para tratamento;
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x

No caso da recolha ser efetuada por um operador privado, a entidade deverá estar devidamente autorizada para o efeito, assim como deverá ser emitida pelo recetor final do
efluente (que também deverá estar devidamente autorizado) uma autorização de receção
de efluente (incluir autorizações/licenças no Anexo 7). O transporte deve ser acompanhado por um documento de transporte (ex. guia de transporte). No caso de ligação à rede
pública incluir também no mesmo anexo a respetiva autorização/licença;

x

No caso de ser necessário proceder-se à construção de fossas sépticas não estanques, no
caso de descarga direta para o solo/linha de água ou no caso de existirem ETAR compactas, terá de existir obrigatoriamente licença para descarga de águas residuais (incluir licença no Anexo 7) devendo, para tal, cumprir com os requisitos legais. Os registos de monitorização, se aplicáveis, deverão ser incluídos no Anexo 18);

x

No caso de wc móveis com contentor (wc químicos), o seu transporte para descarga deverá ser efetuado por entidade devidamente autorizada para o efeito assim como deverá ser
emitida pelo recetor final do efluente (que também deverá estar devidamente autorizado)
uma autorização de receção de efluente (incluir autorizações/ licenças no Anexo 7);

x

Deve existir sempre autorização formal/licença (incluir autorização/licença no Anexo 7) para a entrega ao destino final destes efluentes;

x

No caso de recolha de águas residuais (não domésticas), estas devem ser entregues a
uma ETARI mediante autorização prévia (que deverá ser arquivada no Anexo 7);

x

Caso se verifiquem obstruções parciais ou totais de possíveis linhas de água, terão de ser
ativados mecanismos para que seja efetuada a sua limpeza imediata. No caso de necessidade de desvio de linhas de água para a normal prossecução das obras, proceder ao
acompanhamento/monitorização da situação, para além, de ser necessário obter o licenciamento por parte da Administração Regional Hidrográfica (ARH) competente;

x

Todas as lavagens de reservatórios ou condutas deverão ser programadas com antecedência suficiente para que o Dono da Obra possa tomar as medidas necessárias para
cumprimento do acordado com a ARH, nomeadamente, a recolha e análise do efluente
descarregado (se aplicável);
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x

Todas as descargas não programadas de água tratada ou não tratada (de emergência ou
não), devem ser imediatamente comunicadas para que o Dono da Obra possa avisar a
ARH nos termos do procedimento acordado;

x

As manutenções dos equipamentos só deverão ser efetuadas em oficinas e nunca na obra.
No caso de ser imprescindível a execução em obra de manutenções aos equipamentos ou
outras quaisquer atividades com manuseamento de substâncias que possam alterar a qualidade da água e/ou solo, deverão ser acompanhadas por sistemas de retenção e bidões
apropriados. Os resíduos líquidos provenientes das manutenções dos equipamentos devem ser armazenados em recipientes adequados e estes devem estar sobre uma bacia de
retenção, preferencialmente ao abrigo da intempérie, de modo a evitar eventuais derrames
para o solo e/ou linhas de água;

x

Os locais de armazenamento e de abastecimento de combustíveis e outras substâncias líquidas, suscetíveis de contaminar o solo ou linhas de água, devem ser impermeáveis e estar dotados de bacia de retenção. No caso de ser necessário obtenção de licenciamento
para armazenamento de combustível, anexar cópia da licença no Anexo 7;

x

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

x

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;

x

Deve ser implementado um sistema adequado 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, sendo que os resíduos perigosos podem
estar em obra apenas 3 meses e os resíduos não perigosos poderão estar em obra até 1
ano;

x

Realização de campanhas de monitorização no sistema interceptor em alta, com o objetivo
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
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no sistema interceptor em alta, de forma a minimizar caudais de água salgada afluentes à
ETAR.
6.8.2.11 SOLOS E USO DO SOLO

x

Os estaleiros e parques de materiais devem localizar-se no interior da área de intervenção
ou em áreas degradadas; devem ser privilegiados locais de declive reduzido e com acesso
próximo, para evitar ou minimizar movimentações de terras e abertura de acessos. Não
devem ser ocupados os seguintes locais:


Áreas do domínio hídrico;



Áreas inundáveis;



Zonas de proteção de águas subterrâneas (áreas de elevada infiltração);



Perímetros de proteção de captações;



Áreas classificadas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou da Reserva Ecológica
Nacional (REN)



Outras áreas com estatuto de proteção, nomeadamente no âmbito da conservação
da natureza;



Outras áreas onde possam ser afetadas espécies de flora e de fauna protegidas por
lei, nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras;

x



Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico;



Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico;



Áreas de ocupação agrícola;



Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas;



Zonas de proteção do património.

No que respeita à instalação e atividade dos estaleiros necessários às construções, após
conclusão das sucessivas fases de execução da obra, devem ser desmanteladas e removidas todas as suas estruturas provisórias de apoio, devendo as zonas de manobras de
máquinas ser convenientemente recuperadas (medida 10 da DCAPE);

x

As ações pontuais de desmatação, destruição do coberto vegetal, limpeza e decapagem
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dos solos devem ser limitadas às zonas estritamente indispensáveis para a execução da
obra;
x

A biomassa vegetal e outros resíduos resultantes destas atividades devem ser removidos e
devidamente encaminhados para destino final, privilegiando-se a sua reutilização;

x

Todas as áreas afetas à obra que serão alvo de movimentos de terra devem obrigatoriamente ser alvo de prévia decapagem da terra viva, devendo esta ser convenientemente
armazenada, de modo a ser utilizada posteriormente, aquando da tarefa de modelação do
terreno, no âmbito da implementação do Plano de Recuperação e Integração Paisagística
(PRIP), de acordo com a medida de minimização 11 da DCAPE;

x

Os trabalhos de escavações e aterros devem ser iniciados logo que os solos estejam limpos, evitando repetição de ações sobre as mesmas áreas;

x

Executar os trabalhos que envolvam escavações a céu aberto e movimentação de terras
de forma a minimizar a exposição dos solos nos períodos de maior pluviosidade, de modo
a diminuir a erosão hídrica e o transporte sólido;

x

Sempre que possível, utilizar os materiais provenientes das escavações como material de
aterro, de modo a minimizar o volume de terras sobrantes (a transportar para fora da área
de intervenção);

x

Caso haja necessidade de levar a depósito terras sobrantes, a seleção dessas zonas de
depósito deve excluir as seguintes áreas:


Áreas do domínio hídrico;



Áreas inundáveis;



Zonas de proteção de águas subterrâneas (áreas de elevada infiltração);



Perímetros de proteção de captações;



Áreas classificadas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou da Reserva Ecológica
Nacional (REN)



Outras áreas com estatuto de proteção, nomeadamente no âmbito da conservação
da natureza;
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Outras áreas onde possam ser afetadas espécies de flora e de fauna protegidas por
lei, nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras;

x



Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico;



Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico;



Áreas de ocupação agrícola;



Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas;



Zonas de proteção do património.

Caso seja necessário recorrer a grande quantidade de terras de empréstimo para a execução das obras respeitar os seguintes aspetos para a seleção dos locais de empréstimo:


As terras de empréstimo devem ser provenientes de locais próximos do local de
aplicação, para minimizar o transporte;



As terras de empréstimo não devem ser provenientes de:
o terrenos situados em linhas de água, leitos e margens de massas de água;
o zonas ameaçadas por cheias, zonas de infiltração elevada, perímetros de
proteção de captações de água;
o áreas classificadas da RAN ou da REN;
o áreas classificadas para a conservação da natureza;
o outras áreas onde as operações de movimentação das terras possam afetar
espécies de flora e de fauna protegidas por lei, nomeadamente sobreiros
e/ou azinheiras;
o locais sensíveis do ponto de vista geotécnico;
o locais sensíveis do ponto de vista paisagístico;
o áreas com ocupação agrícola;
o áreas na proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas;
o zonas de proteção do património.

x

Os produtos de escavação que não possam ser aproveitados, ou em excesso, devem ser
armazenados em locais com características adequadas para depósito;
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x

Os locais de armazenamento deverão estar devidamente autorizados e o armazenamento
deverá respeitar critérios de boas práticas de segurança e ambiente;

x

Durante o armazenamento temporário de terras, deve efetuar-se a sua proteção com coberturas impermeáveis. As pilhas de terras devem ter uma altura que garanta a sua estabilidade;

x

Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de contaminação,
estes devem ser armazenados em locais que evitem a contaminação dos solos e das
águas subterrâneas, por infiltração ou escoamento das águas pluviais, até esses materiais
serem encaminhados para destino final adequado;

x

Em torno do estaleiro deverá existir um sistema de recolha de águas (das chuvas e de escorrência) para evitar que as mesmas escorram e arrastem consigo partículas que aumentem a probabilidade de erosão dos solos;

x

Deverá ser efetuada uma drenagem adequada das águas residuais e pluviais nas zonas
de estaleiro e garantir a reparação imediata de eventuais fugas de água;

x

Os caminhos de acesso ao estaleiro deverão contar com valetas para drenagem das
águas pluviais, compensando assim o aumento do escoamento superficial, impedindo desta forma que estas águas sejam drenadas diretamente para as linhas de água, arrastando
consigo terras e possíveis poluentes;

x

Projetar um sistema de drenagem de águas pluviais captadas na área afeta à obra (limpo
adequada e periodicamente, evitando qualquer obstrução), que permita o seu encaminhamento para a linha de água através, por exemplo, de valas, de forma a evitar zonas de retenção/acumulação;

x

Construir, sempre que tal se justifique, bacias de decantação temporárias;

x

Sempre que for possível conduzir as águas pluviais diretamente para o terreno natural sem
inconveniente para a estabilidade dos taludes, conservação das zonas ajardinadas e o
normal funcionamento da ETAR, tal será preferível. Caso contrário, a rede pluvial conduzirá as águas diretamente à linha de água;
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x

Caso ocorram situações de obstrução das linhas de água, através do arrastamento de materiais sólidos decorrentes da fase de construção, deverá ser efetuada a sua remoção de
forma a minimizar os efeitos que daqui decorrem;

x

O eventual atravessamento de linhas de água deve ser realizado nos períodos do ano em
que os terrenos estejam mais consolidados preferencialmente em alturas em que o caudal
transportado pelas linhas de água, seja nulo. O restabelecimento de todas as linhas de
água intercetadas deve ser realizado com a maior brevidade possível, não alterando o seu
curso natural. Note-se que no terreno (área do projeto) foi identificada uma linha de água
de carácter torrencial não apresentando nenhum caudal, mesmo no Inverno (numa altura
de ocorrência de forte pluviosidade);

x

Uma forma de assegurar a eficaz desobstrução do leito da linha de água de carácter torrencial identificada, consiste na proteção das margens através da criação de zonas tampão
e de um criterioso controlo dos usos do solo e das águas nestas zonas. Contudo, a proteção do coberto vegetal poderá impedir um agravamento da situação;

x

É expressamente proibida a rejeição de quaisquer produtos perigosos no solo;

x

A lavagem dos camiões- betoneira não pode ser efetuada no estaleiro, apenas é permitida
a lavagem das caleiras das autobetoneiras;

x

Sempre que for realizada a lavagem das caleiras das autobetoneiras, esta deve ocorrer
preferencialmente fora da área de projeto. Caso tal não seja manifestamente possível, tal
deve ocorrer numa área afastada das linhas de água, nomeadamente numa bacia de retenção impermeabilizada desenhada e construída para o efeito. Esta bacia deve localizarse numa área estrategicamente escolhida, considerando um local comum à passagem de
todas as autobetoneiras e as acessibilidades existentes;

x

Existirão locais adequados para a contenção das águas da lavagem das caleiras de betoneiras (impermeabilizados com manta geotêxtil ou plástico), e respetivos resíduos associados, de forma a minimizar a contaminação do solo e das águas;

x

Proceder à movimentação de terras sempre que os solos estejam limpos e nos períodos
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secos, de forma a evitar que estes sejam sujeitos a fenómenos de erosão;
x

A circulação de pessoas, veículos e máquinas deve cingir-se ao estaleiro e às zonas de intervenção;

x

Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder aos locais da obra. Caso seja necessário proceder à abertura de novos acessos ou ao melhoramento dos acessos existentes, as obras devem ser realizadas de modo a reduzir ao mínimo as alterações na ocupação do solo fora das zonas que posteriormente ficarão ocupadas pelo acesso.

x

Limitar a circulação de maquinaria pesada sobre os solos, limitando-a às vias para tal dedicadas, para evitar a compactação numa área mais extensa do que o necessário;

x

Implementar procedimentos especiais que visem prevenir a potencial contaminação do solo através de derrames acidentais;

x

Impermeabilizar a zona de reabastecimento de combustível: os locais de armazenamento
de combustíveis ou de armazenamento de outras substâncias líquidas suscetíveis de contaminar o solo, devem estar dotados de bacia de retenção. O mesmo se deverá implementar no caso de utilização de grupo Gerador, para minimização de derrame de combustível;

x

Caso ocorra uma situação de derrame ou outro acidente, de acordo com a gravidade da situação, deverão ser ativados os procedimentos específicos de emergência ambiental - (ex.
para pequenas quantidades: recolher com material absorvente e acondicionar em recipiente próprio e, se possível, reaproveitar, caso contrário, tratar como resíduo perigoso), alertando as autoridades competentes de modo a obter os meios mais eficazes para ultrapassar a situação;

x

As manutenções dos equipamentos devem ser preferencialmente efetuadas em oficinas
especializadas. No caso de ser imprescindível a execução em obra de manutenções aos
equipamentos ou outras quaisquer atividades com manuseamento de substâncias que
possam alterar a qualidade da água e/ou solo, deverão ser acompanhadas por retenções e
bidões apropriados;

x

Quaisquer produtos químicos perigosos, incluindo resíduos líquidos provenientes das ma-
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nutenções dos equipamentos, caso sejam efetuadas no local, devem ser armazenados em
recipientes adequados e estes devem estar sobre uma bacia de retenção, preferencialmente ao abrigo da intempérie, de modo a evitar eventuais derrames para o solo e/ou linhas de água;
x

Recuperação dos solos da área afeta à obra, após término desta, por exemplo, através da
descompactação das áreas intervencionadas, incluindo a zona de implantação do estaleiro, do revestimento vegetal em áreas com maior declive para diminuir a erosão superficial,
etc;

x

Implementar as medidas propostas no Plano de Integração Paisagística (PRIP), nomeadamente:
o No início dos trabalhos de movimentação de terras, proceder-se-á à decapagem e
armazenamento da terra viva nas zonas de implementação do traçado, bem nas
zonas de operação de máquinas e estaleiros;
o A profundidade da decapagem será indicada, assim como será calculado o volume
aproximado de terras a armazenar, sendo o empreiteiro responsabilizado caso este
trabalho não seja executado de acordo com o estipulado;
o Em todas as situações da implantação do projeto em que ocorra movimento de terras proceder-se-á previamente à salvaguarda da espessura de solo fértil através da
sua decapagem e armazenamento. A decapagem do terreno para obtenção de terra viva terá lugar ao serem iniciadas os trabalhos de movimento de terras e incidirá
sobre as áreas de solos ricos em matéria orgânica, numa espessura média de
0.2m;
o Esta decapagem incluirá a mistura de solo propriamente dito com o remanescente
de vegetação após a realização de uma desmatação superficial seguida de passagem de grade ou seja, a mistura a armazenar incorpora todos os resíduos vegetais,
libertos de componentes lenhosos de difícil decomposição por forma a obter-se um
enriquecimento significativo em termos de matéria orgânica;
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o A zona escolhida para o armazenamento de terra viva proveniente da decapagem é
em primeira instância, cuidadosamente limpa de vegetação, possuindo também
uma boa drenagem;
o A terra viva será armazenada em pargas com dimensões que não excedam 1.0m
de altura, não devendo ser calcadas. Para a sua proteção (caso se justifique), estas serão semeadas com tremocilha ou abóboras, no Outono ou Primavera respetivamente, à razão de 3g/m2;
o Deste modo as terras provenientes da decapagem serão armazenadas e acondicionadas de forma minimizar a exposição aos agentes atmosféricos, num local do
terreno definido em obra, onde o acesso a máquinas e pessoas é limitado. Este
armazenamento será controlado de forma a que não existam escorrências de
águas com elevador teor de sólidos em suspensão para as linhas de água mais
próximas;
o As terras decapadas serão reutilizadas se possuírem boa textura e estrutura, no
âmbito das movimentações do terreno, para quando a necessidade de recuperação
paisagística em áreas afetadas pela obra, como por exemplo, para a modelação do
dique.
6.8.2.12 ALTERAÇÃO DA QUALIDADE DO AR

x

Caso se justifique, proceder à implementação de um programa de acompanhamento da
qualidade do ar (arquivar relatórios no Anexo 18);

x

É expressamente proibida a realização de queima de resíduos;

x

Sempre que justificável, proceder à rega/aspersão regular e controlada nos acessos de terra batida e nos locais da obra, em especial durante o período seco do ano e em que as
emissões de poeiras são mais significativas;

x

Acondicionar, cobrir devidamente e humidificar, nomeadamente em dias secos e ventosos,
os materiais de construção e residuais das obras, especialmente se forem pulverulentos ou
do tipo particulado, para evitar a sua queda e o seu espalhamento aquando do transporte
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para as zonas afectas às obras ou para depósito definitivo;
x

Adotar medidas que visem minimizar a emissão e a dispersão de poluentes atmosféricos
nos estaleiros e nas zonas adjacentes às obras, tendo em atenção as consequências que
daí poderão advir para a população e o ambiente em geral, nomeadamente não realizar
queimas a céu aberto de materiais residuais das obras;

x

Estabelecer uma relação entre o plano de trabalhos e as emissões de poeiras, tendo em
atenção o clima previsto, definindo ações ou medidas de minimização de emissão de partículas para o ar;

x

Os materiais que possam desagregar-se e todos os resíduos serão obrigatoriamente
transportados em veículos com a carga coberta;

x

Racionalizar a circulação de veículos (ex. escolha dos menores percursos), e de maquinaria de apoio à obra;

x

Garantir as manutenções e revisões periódicas de veículos e de maquinaria de apoio à
obra;

x

Proceder à seleção de equipamentos, veículos, maquinaria de apoio à obra que tenham
sido projetados com preocupações de controlo e diminuição de poluição atmosférica;

x

Proceder à pavimentação provisória das vias internas do local das obras, de forma a evitar
o levantamento de poeiras através da circulação de veículos e maquinaria;

x

Se necessário vedar as zonas afetas à obra, utilizando barreiras opacas para controlar a
dispersão de poeiras;

x

Atividades que potenciem a emissão de poeiras, como por exemplo, trabalhos com rocha/pedra, serão sempre que tecnicamente viável, efetuadas com injeção líquida no local
de emissão de poeiras;

x

Ter ainda em consideração os equipamentos de refrigeração instalados (ex. ar condicionado), e os requisitos legais associados, de forma a assegurar-se a minimização da fuga dos
fluidos de refrigeração (Substâncias que empobrecem a camada do Ozono ou Gases Fluo-
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rados com Efeito de Estufa). Assim, deverá efetuar-se a identificação dos equipamentos
instalados, no que respeita ao modelo, ano de fabrico, quantidade e tipo de fluido, e face
ao mesmo, assegurar o cumprimento dos requisitos legais associados (técnicos qualificados, registos, etc.);
x

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.

6.8.2.13 GESTÃO DE RESÍDUOS

Definir e implementar um Plano de Gestão de Resíduos, considerando todos os resíduos susceptíveis de serem produzidos na obra, com a sua identificação e classificação, em conformidade
com a Lista Europeia de Resíduos (LER), a definição de responsabilidades de gestão e a identificação dos destinos finais mais adequados para os diferentes fluxos de resíduos.
Os resíduos provenientes da obra serão triados e acondicionados de acordo com o preconizado
no PPGRCD e tendo em conta a legislação aplicável, nomeadamente o Decreto-lei 46/2008, de 12
de março.
Tendo em conta o artigo 10.º do DL 46/2008, o PPGRCD pode ser alterado pelo Dono da Obra na
fase de execução, sob proposta do produtor de RCD, ou, no caso de empreitadas de conceção construção, pelo adjudicatário com a autorização do Dono da Obra, desde que a alteração seja
devidamente fundamentada.
O plano de prevenção e gestão de RCD estará disponível no local da obra, para efeitos de
fiscalização pelas entidades competentes, e ser do conhecimento de todos os intervenientes na
execução da obra.
A execução do PPGRCD em obra deve privilegiar a adoção de metodologias e práticas que:
a) Minimizem a produção e a perigosidade dos RCD, designadamente por via da reutilização
de materiais e da utilização de materiais não suscetíveis de originar RCD contendo substâncias
perigosas;
b) Maximizem a valorização de resíduos, designadamente por via da utilização de materiais re-
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ciclados e recicláveis;
c) 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.
Os materiais que não seja possível reutilizar e que constituam RCD terão de ser obrigatoriamente
objeto de triagem em obra com vista ao seu encaminhamento, por fluxos e fileiras de materiais,
para reciclagem ou outras formas de valorização, tal como definido na legislação aplicável.
Nos casos em que não possa ser efetuada a triagem dos RCD na obra ou em local afeto à
mesma, a EE é responsável pelo seu encaminhamento para operador de gestão licenciado para
esse efeito.
As instalações de triagem e de operação de corte e ou britagem de RCD (fragmentação de RCD),
estão sujeitas aos requisitos técnicos mínimos constantes do anexo I ao Decreto-lei 46/2008, de
12 de março,
A deposição de RCD em aterro só é permitida após a submissão a triagem e quando não exista
hipótese de valorização.
A seleção de meios e locais para o acondicionamento dos resíduos, bem como destino terá em
consideração as suas características de perigosidade, viabilidade de valorização, e o local
indicado na planta de estaleiro (Anexo 10), para posterior transporte por empresas devidamente
licenciadas para o efeito e entrega a destino final adequado e devidamente autorizado.
Estão dispensadas de licenciamento:
x

As operações de armazenagem de RCD na obra durante o prazo de execução da mesma;

x

As operações de triagem e fragmentação de RCD quando efetuadas na obra;

x

As operações de reciclagem que impliquem a reincorporação de RCD no processo produtivo de origem;

x

A realização de ensaios para avaliação prospetiva da possibilidade de incorporação de
RCD em processo produtivo;

x

A utilização de RCD em obra;

x

A utilização de solos e rochas não contendo substâncias perigosas, resultantes de ativida-
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des de construção, na recuperação ambiental e paisagística de explorações mineiras e de
pedreiras ou na cobertura de aterros destinados a resíduos, nos termos previstos no artigo
6.º do DL 46/2008.
A Entidade Executante também poderá fazer o transporte de resíduos desde que encaminhe os
resíduos para locais de tratamento ou deposição adequados e autorizados, de acordo com a
legislação ambiental em vigor.
No caso do transporte de resíduos ser efetuado por terceiros, o transportador tem de estar
licenciado para o transporte rodoviário de mercadorias por conta de outrem.
Todos os transportes de resíduos (incluindo no caso de ser efetuado pela Entidade Executante)
serão acompanhados pelas respetivas Guias de Acompanhamento de Resíduos de Construção e
Demolição, GARCD (Portaria n.º 417/2008, de 11 de junho) e nos termos da Portaria n.º335/97,
de 5 de novembro. O exemplar do produtor/detentor será incorporado no Anexo 19, ao qual
deverá ser anexado o Certificado de receção, recebido do destinatário final, devidamente
assinada e carimbada, nos 30 dias seguintes à sua receção.
Ficam isentos do acompanhamento de GARCD os transportes de resíduos efetuados entre a(s)
frente(s) de obra e o estaleiro da obra, devendo no entanto ser preenchido documento de
transporte (ex. Guia de Transporte). No caso de serem efetuados transporte de resíduos para o
estaleiro central (onde poderão ser acondicionados ou processados os resíduos desta obra ou
outras da mesma Entidade Executante, desde que o estaleiro esteja devidamente licenciado para
a(s) operação(ões) de gestão em causa, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 178/2006) já terão de ser
acompanhados com as respetivas GARCD.
Ficam ainda isentos de preenchimento de GARCD (mas devendo ser preenchido o documento de
transporte) o transporte de solos e rochas não contaminados, que não sejam reutilizados na
respetiva obra de origem e que podem ser utilizados noutra obra sujeita a licenciamento ou
comunicação prévia, na recuperação ambiental e paisagística de explorações mineiras e de
pedreiras, na cobertura de aterros destinados a resíduos ou, ainda, em local licenciado pela
câmara municipal.
O registo de todos os movimentos de resíduos deverá ser efetuado no modelo “Registo de

PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL

DONO DA OBRA:

PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL
ENTIDADE EXECUTANTE:

Ed. / Rev.

Pág:

01 / 02

64 / 86

EMPREITADA: CONCEÇÃO/CONSTRUÇÃO DA ETAR DE FARO-OLHÃO
DONO DA OBRA: ÁGUAS DO ALGARVE, S.A.
ENTIDADE EXECUTANTE: OLIVEIRAS, S.A. E ACCIONA AGUA

Movimento de Resíduos” (constante no Anexo 1 deste documento) e arquivado no Anexo 2. Este
registo será entregue mensalmente no relatório.
Será mantido um arquivo com os comprovativos das autorizações, tanto do transportador, como
do destino final, a incorporar no Anexo 7 deste documento.
A EE fará prova de que efetua anualmente o registo dos resíduos decorrentes das suas atividades
na aplicação da APA (SILIAMB), podendo anexar cópia do registo do ano anterior, no Anexo 7.
Medidas de caráter geral – Para todos os tipos de resíduos:
x

Os resíduos produzidos nas áreas sociais e equiparáveis a resíduos urbanos devem ser
depositados em contentores especificamente destinados para o efeito, devendo ser promovida a separação na origem das frações recicláveis e posterior envio para reciclagem;

x

Assegurar o correto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de acordo com a
sua tipologia e em conformidade com a legislação em vigor;

x

Deve ser prevista a contenção/retenção de eventuais escorrências/derrames;

x

Não é admissível a deposição de resíduos, ainda que provisória, nas margens, leitos de linhas de água e zonas de máxima infiltração;

x

Proceder à remoção de todos os resíduos originados na obra, gerados pela Entidade Executante e os respetivos subempreiteiros e fornecedores, evitando aglomeração destes. No
caso de resíduos perigosos, o período de armazenamento não pode ser superior a três
meses;

x

Os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados devem ser armazenados em recipientes adequados e estanques, para posterior envio a destino final apropriado, preferencialmente a reciclagem;

x

Proceder à limpeza de resíduos da obra, durante e imediatamente após a conclusão desta;

x

Definir zonas específicas, claramente identificadas e com as condições já anteriormente
definidas no PPGRCD, para deposição separada dos vários tipos de resíduos da obra
(Anexo 10). No caso de resíduos perigosos, atender também ao exposto anteriormente
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deste documento;
x

Em especial nos casos de remodelação de obras existentes (ampliação ou modificação),
os resíduos de construção e demolição e equiparáveis a resíduos industriais banais (RIB)
devem ser triados e separados nas suas componentes recicláveis e, subsequentemente,
valorizados;

x

Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se à recolha
do solo contaminado, se necessário com o auxílio de um produto absorvente adequado, e
ao seu armazenamento e envio para destino final ou recolha por operador licenciado;

x

Definição de uma área específica coberta e impermeabilizada para a gestão de resíduos
líquidos, aquosos ou pastosos com alguma característica de perigosidade;

x

A zona de armazenamento de produtos e o parque de estacionamento de viaturas devem
ser drenados para uma bacia de retenção, impermeabilizada e isolada da rede de drenagem natural, de forma a evitar que os derrames acidentais de óleos, combustíveis ou outros produtos perigosos contaminem os solos e as águas;

x

Identificar os resíduos com a rotulagem correspondente;

x

É expressamente proibida a queima e enterramento de resíduos da obra;

x

São proibidas queimas a céu aberto;

x

É expressamente proibido o despejo de resíduos para o solo e cursos de água;

x

É expressamente proibido o abandono dos RCD e o envio para locais não devidamente
autorizados, nomeadamente contentores municipais ou via pública;

x

Os resíduos devem ser encaminhados para destinos finais autorizados, preferencialmente
de valorização e reciclagem face a destinos de eliminação;

x

O destino final deverá estar licenciado/autorizado de acordo com a legislação em vigor (as
autorizações ou licenças deverão ser arquivadas no Anexo 7);

x

Nos casos aplicáveis, efetuar análises aos resíduos para determinação da sua perigosida-
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de;
x

Manter um registo atualizado das quantidades de resíduos gerados e despectivos destinos
finais, com base nas guias de acompanhamento de resíduos.

Terras/pedras de Escavação Não Contaminadas
Tendo em consideração o disposto do DL 46/2008:
x

Os solos e as rochas que não contenham substâncias perigosas provenientes de atividades de construção devem ser reutilizados no trabalho de origem de construção, reconstrução, ampliação, alteração, reparação, conservação, reabilitação, limpeza e restauro, bem
como em qualquer outro trabalho de origem que envolva processo construtivo, abreviadamente designado por obra de origem;

x

Os solos e as rochas referidos acima que não sejam reutilizados na respetiva obra de origem podem ser utilizados noutra obra sujeita a licenciamento ou comunicação prévia, na
recuperação ambiental e paisagística de explorações mineiras e de pedreiras, na cobertura
de aterros destinados a resíduos ou, ainda, em local licenciado pela câmara municipal, nos
termos do artigo 1.º do Decreto -Lei n.º 139/89, de 28 de abril;

x

A EE deverá fazer prova das autorizações/licenças necessárias para as operações de reutilização acima referidas, bem como das quantidades movimentadas. Esta documentação
será entregue mensalmente no relatório.

x

O transporte destes materiais deve ser feito nos termos da legislação aplicável, incluindo o
documento de transporte.

6.8.2.14 PRODUÇÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÕES

Deve ser garantido o cumprimento do Regulamento Geral do Ruído (Decreto-Lei n.º 9/2007) e o
cumprimento do Regulamento das Emissões Sonoras para o Ambiente do Equipamento para
Utilização no Exterior (Decreto-Lei n.º 221/2006).
Devem ser adoptadas soluções estruturais e construtivas dos órgãos e edifícios, e instalação de
sistemas de insonorização dos equipamentos e/ou edifícios que alberguem os equipamentos mais
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ruidosos, de modo a garantir o cumprimento dos limites estabelecidos no Regulamento Geral do
Ruído.
Regulamento Geral de Ruído

A execução de obras de construção civil está abrangida pela definição de “atividade ruidosa
temporária” na b), do art. 3º do DL 9/2007, logo terão de cumprir com o exposto no art. 14º do
referido DL.
Assim, a execução de obras de construção civil nas proximidades de edifícios de habitação só é
permitida nos dias úteis entre as 8 e as 20 horas e não é permitida junto de escolas, durante o
respetivo horário de funcionamento, nem junto de hospitais ou estabelecimentos similares.
Caso se verifique a necessidade de execução de obras fora deste horário, ou nestes locais, no
prazo de 15 dias antes do início da atividade, deverá ser feito o pedido de Licença Especial de
Ruído ao respetivo Município (no caso de existir esta licença especial, arquivá-la no Anexo 7 do
PGA).
Os registos e respetivo (s) relatório (s) das medições de ruído efetuadas ao longo do decorrer da
obra (se aplicável) assim como as monitorizações finais de verificação de conformidade da obra
deverão constar no Anexo 18 deste documento.
Como medidas de minimização de caráter geral, podem referir-se ainda:
x

Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem
o menor ruído possível;

x

Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra,
de forma a manter as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização das
emissões de ruído;

x

Sempre que for tecnicamente possível deve-se manter o máximo de vegetação (árvores,
arbustos, etc.) a envolver a obra e o estaleiro, de modo a criar uma cortina arbórea capaz
de absorver algum do ruído provocado pela obra;

x

Programar e coordenar as atividades de construção, especialmente as que gerem elevado
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ruído;
x

Definir um horário de trabalho adequado, preferencialmente com limitação da execução de
atividades de construção que gerem elevado ruído durante os períodos críticos;

x

Se justificável, recorrer a processos de insonorização de veículos e de maquinaria de apoio
à obra:

x

Implementação de procedimentos de informação específica à população, sobre as características da obra, o motivo do incómodo e duração da obra.

Equipamento para Utilização no Exterior

Deve ser evidenciado, antes da entrada do equipamento em obra, o cumprimento do
Regulamento das Emissões Sonoras para o Ambiente do Equipamento para Utilização no Exterior
(Decreto-Lei n.º 221/2006,), através de (para além de ter de cumprir com os requisitos já previstos
na diretiva máquinas):
x

Exibição da Marcação CE;

x

Indicação do nível de potência sonora garantido;

x

Acompanhamento por uma declaração CE de Conformidade (o conteúdo mínimo consta do
anexo II do DL);

x

Para os casos aplicáveis (equipamento referido no art.º 12.º do referido DL), o cumprimento dos Níveis admissíveis de potência sonora previstos no Anexo V do diploma.

Para a verificação da conformidade, deverá ser efetuado um registo com todo o equipamento em
uso e evidência dos requisitos (Anexo 9).
Vibrações

x

Caso se justifique, proceder à implementação de um programa de acompanhamento de vibrações.

x

Identificar as fontes de emissão de vibrações;

x

Elaborar, se justificável, um registo das estruturas existentes na zona de implantação do
projeto;

x

Programar e coordenar as atividades de construção, especialmente as que geram eleva-
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das vibrações;
x

Caso se justifique, efetuar ações de esclarecimento à população envolvente, para a possível ocorrência de vibrações (não perigosas para a estabilidade das construções) resultantes de ações inerentes à obra;

x

Efetuar ações de sensibilização aos condutores/manobradores para uma condução mais
cuidada e segura destacando a preocupação na redução das vibrações;

x

Definir um horário de trabalho para que as atividades causadoras de vibrações sejam efetuadas apenas no horário diurno;

x

Racionalizar a circulação de equipamento e veículos de apoio à obra potenciadores de
emissões vibratórias;

x

Garantir as manutenções e revisões periódicas dos veículos e de maquinaria de apoio à
obra;

x

Adequar o tipo de maquinaria de apoio à obra, de forma a evitar a potenciação de vibrações;

x

Proceder à seleção de equipamentos, veículos, maquinaria de apoio à obra que tenham
sido projetados com preocupações antivibratórias;

x

Proceder à seleção de técnicas e processos construtivos que gerem menos vibrações;

x

Implementar, sempre que justificável, ações e medidas de proteção antivibráticos complementares às já anteriormente apresentadas de modo a minimizar níveis de vibração nos
estaleiros e nas zonas adjacentes à obra;

6.8.2.15 CONTROLO OPERACIONAL

O Controlo Operacional consiste na verificação da implementação das medidas de gestão
descritas no Caderno de Encargos, na legislação aplicável, no PPGRCD, no presente PGA, entre
outros, e na elaboração de registos ou na utilização de documentos de controlo, que podem incluir
fichas de controlo interno e documentos oficiais.
O Controlo Operacional das diversas ações com implicações no ambiente é efetuado
fundamentalmente pelo Responsável Ambiental, em colaboração com o Diretor Técnico da Obra,
e pelos responsáveis pela implementação de medidas.
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a) LIVRO DE REGISTO DE OBRA

Para além da informação já habitualmente constante no Livro de Registo da Obra, deverá ainda
ser incluída a seguinte, de caráter ambiental:
x

As eventuais deficiências, erros ou omissões na execução ou na aplicação do Plano de
Gestão Ambiental, incluindo o estabelecido no PPGRCD;

x

A ocorrência de acidentes ambientais que envolvam a afetação da área de intervenção;

x

O registo de reclamações e ações subsequentes realizadas para a sua resolução;

x

Quaisquer outros acontecimentos que se considerem relevantes do ponto de vista da Gestão Ambiental de obras.

O Livro de Registo da Obra deverá estar arquivado no estaleiro, permitindo a consulta in loco, a
verificação do registo de ocorrências e das respetivas ações corretivas e o estado de
implementação das recomendações definidas no Plano de Gestão Ambiental.
b) NÃO CONFORMIDADES, AÇÕES PREVENTIVAS, ACIDENTES, INCIDENTES E RECLAMAÇÕES

No caso de se verificar alguma ocorrência ambiental, deverá haver o seu registo e tratamento
adequado.
No caso da deteção de não conformidades, o colaborador que a detetar deverá preencher uma
Ficha de Não Conformidade, de acordo com o modelo “Registo de Não Conformidades, Ações
Corretivas e Preventivas” constante no Anexo 1 do PGA, ou equivalente, desde que previamente
aprovada, que depois de preenchida, deverá constar no Anexo 2 deste documento.
O registo de Não Conformidades e Ações Corretivas/Correção/Preventivas, bem como as
medidas a implementar são aprovadas pelo Diretor Técnico de Obra, pelo Responsável Ambiental
e/ou pela Fiscalização/Dono da Obra.
c) OUTROS DOCUMENTOS DE CONTROLO

Para além dos registos identificados em anexo ao presente documento, a Entidade Executante
deverá elaborar outros que julgue necessários para o cumprimento do Plano de Gestão Ambiental
e ao correto acompanhamento das operações em obra, os quais deverão ser previamente
aprovados pela Fiscalização ou Dono da Obra, quando aplicável.

PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL

DONO DA OBRA:

PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL
ENTIDADE EXECUTANTE:

Ed. / Rev.

Pág:

01 / 02

71 / 86

EMPREITADA: CONCEÇÃO/CONSTRUÇÃO DA ETAR DE FARO-OLHÃO
DONO DA OBRA: ÁGUAS DO ALGARVE, S.A.
ENTIDADE EXECUTANTE: OLIVEIRAS, S.A. E ACCIONA AGUA

Todos os documentos relacionados com o Plano de Gestão Ambiental ficarão ao cuidado do
Responsável Ambiental da EE, no estaleiro da obra, podendo ser consultados, em qualquer altura,
pelo Dono da Obra, Fiscalização ou quaisquer entidades competentes.
6.8.4

FASE FINAL DA EXECUÇÃO DAS OBRAS

De um modo geral as medidas de minimização a ter em consideração na fase de exploração são:
x

Proceder à descativação da área afeta aos trabalhos para a execução da obra, com a
desmontagem dos estaleiros e remoção de todos os equipamentos, maquinaria de apoio,
depósitos de materiais, entre outros. Proceder à limpeza destes locais, no mínimo com a
reposição das condições existentes antes do início dos trabalhos;

x

Proceder à recuperação de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais em obra,
assim como os pavimentos e passeios públicos que tenham eventualmente sido afetados
ou destruídos;

x

Assegurar a reposição e/ou substituição de eventuais infraestruturas, equipamentos e/ou
serviços existentes nas zonas em obra e áreas adjacentes, que sejam afetadas no decurso
da obra;

x

Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem que
possam ter sido afetados pelas obras de construção;

x

Proceder ao restabelecimento e recuperação paisagística da área envolvente degradada –
através da reflorestação com espécies autóctones e do restabelecimento das condições
naturais de infiltração, com a descompactação e arejamento dos solos;

x

Proceder à recuperação paisagística dos locais de empréstimo de terras, caso se constate
a necessidade de recurso a materiais provenientes do exterior da área de intervenção.

6.8.5

x

FASE DE EXPLORAÇÃO

Sempre que se desenvolverem ações de manutenção, reparação ou de obra, deve ser fornecida ao empreiteiro para consulta a Carta de Condicionantes atualizada (medida 13 da
DCAPE);

x

As lamas produzidas na ETAR devem ser encaminhadas de acordo com o previsto no
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RECAPE, devendo ser atendido o definido no Decreto-lei nº103/2015, de 15 de junho, que
estabelece as regras a que deve obedecer a colocação no mercado de matérias fertilizantes (medida 17 da DCAPE).
7 MONITORIZAÇÃO
7.1 PLANO DE MONITORIZAÇÃO

Os programas de monitorização, referentes aos factores ambientais que são necessários
monitorizar estabelecidos de acordo com os impactes negativos mais significativos do projecto,
são:
x

Hidrogeologia (recursos hídricos subterrâneos);

x

Recursos hídricos superficiais e qualidade da água;

x

Biologia e Ecologia;

x

Qualidade do ar;

x

Ruído.

7.1.1

HIDROGEOLOGIA (RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS)

Monitorização dos recursos hídricos subterrâneos, valores dos parâmetros microbiológicos, e
como complementares o cloreto de sódio, azoto e fósforo, podendo ser associados aos valores
monitorizados nas captações de água subterrânea da envolvente directa ao projecto.
O plano de monitorização dos recursos hídricos subterrâneos tem como objectivo o de controlar a
evolução da qualidade e quantidade das águas subterrâneas, detectar a eventual presença de
roturas e minimizar os seus efeitos.
Parâmetros a monitorizar
Os parâmetros a monitorizar deverão ser os seguintes: microbiológicos, cloreto de sódio, azoto e
fósforo.
Locais (ou tipos de locais) de amostragem
Os pontos de amostragem devem incluir as captações de água subterrânea existentes na
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envolvente directa ao projecto.
Periodicidade da amostragem
Deverá ser efectuada uma primeira análise antes do início da fase de construção, outra durante o
período de construção e uma após terminarem todas as actividades que compreendem esta fase
e início do arranque da nova ETAR.
Durante a fase de exploração deverá ser realizada uma análise após o primeiro mês de
funcionamento da ETAR e consoante os resultados obtidos para cada um dos locais deverá ser
efectuado um plano de monitorização que se ajuste à realidade e caso necessário deverão ser
aplicadas medidas de forma a contrariar os resultados obtidos.
Referência a técnicas e métodos de amostragem
Deve ser entregue aos responsáveis pela ETAR um registo (podendo este ser em forma de
relatório) relativo aos resultados obtidos e consequentemente aos acompanhamentos efectuados,
tendo obrigatoriamente informações relativas à equipa, identificação do local e estar documentado
fotograficamente.
Este registo deve apresentar os resultados obtidos e o seu enquadramento legislativo. Sempre
que for excedido qualquer parâmetro, o registo deve contemplar quais as medidas que deverão
ser implementadas futuramente de forma a minimizar a sua ocorrência.
7.1.2

RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS E QUALIDADE DA ÁGUA

Monitorização da qualidade da água superficial no meio receptor na fase de exploração;
monitorização do compartimento de água, nos parâmetros físico-quimicos e microbiológicos
típicos de águas residuais. O plano de monitorização da qualidade da água superficial na área de
descarga e do efluente tratado, com o objectivo de avaliar a influência da descarga da ETAR no
meio receptor.
Os resultados obtidos permitirão acompanhar os efeitos do projecto ao longo do tempo e prever a
eventual necessidade de introdução de ajustes e melhoramentos no esquema previsto.
Os planos deverão considerar as seguintes orientações:
x

Plano de monitorização da qualidade da água do meio receptor
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Realização de uma campanha de amostragem e análises num ponto (ou vários pontos) a
montante e a jusante da descarga do emissário final, antes do início das obras, durante e após a
construção, com periodicidade adaptada a cada uma das fases;
A escolha do número de pontos para a monitorização do meio receptor e a sua localização deverá
ser efectuada após decisão sobre o local de descarga;
Os dados obtidos devem ser analisados tendo em consideração os padrões de qualidade, o
período do ano e as condições climáticas registadas no momento da colheita, com o registo de
todas as situações anómalas aquando da colheita das amostras. Devem ser comparados os
dados anteriores e contempladas as situações de descargas acidentais ou de emergência.
x

Plano de monitorização da qualidade do efluente à entrada da ETAR e após o tratamento

Realização de uma campanha de amostragem e análise das águas residuais à entrada da ETAR
(afluente) e do efluente tratado, durante as fases de arranque e de exploração da ETAR, com
periodicidade adequada a cada uma das fases, de acordo com os resultados obtidos e com a
tipologia de indústrias a serem ligadas à ETAR.
Deve ser analisado o efluente tratado a jusante das linhas de tratamento, à saída do último órgão
do sistema.
A monitorização deve contemplar os parâmetros definidos pela Agência Portuguesa do Ambiente
(APA) e respectiva licença de descarga.Parâmetros a monitorizar
Na fase de exploração, as águas residuais tratadas nas ETAR de Faro Nascente e Olhão Poente
são lançadas em linhas de água, designadas por esteiro da Garganta - Canal de Faro e esteiro da
Ilha da Lebre – Canal de Olhão, respectivamente, ambos, integrados no estuário da Ria Formosa.
As zonas de recepção das águas residuais (ria Formosa) estão classificadas como zonas
sensíveis. As condições de descarga do efluente final, de acordo com o disposto no Decreto-Lei
nº 152/97, de 19 de Junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis nºs 348/98, de 9
Novembro, e 149/2004, de 22 de Junho, e às exigências da APA, a respeitar pelo titular da licença
são indicadas no Quadro seguinte:
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Quadro 1 - Condições de descarga do efluente final ETAR de Faro Nascente e ETAR de Olhão Poente

* As condições de descarga poderão de futuro vir a ser restritivas, em função da evolução da qualidade do meio receptor e tendo em conta o cumprimentos dos valores estabelecidos para as aguas conquícolas.

Os parâmetros a monitorizar e respetivo método analítico são apresentados no Quadro seguinte.
Quadro 2 – Qualidade do efluente bruto e após tratamento - Condições do programa de autocontrolo das ETAR
de Faro Nascente e Olhão Poente

(1) de acordo com o definido na Licença de Descarga.

No caso de reutilização de efluente tratado em usos compatíveis, e de acordo com a Norma
Portuguesa n.º 4434, de 2005, relativa à reutilização de águas residuais urbanas tratadas na rega,
o efluente a reutilizar na rega de relvados, parques e jardins públicos deverá apresentar valores
de coliformes fecais inferiores a 200 NMP/100 mL e, no máximo, 1 ovo de parasita entérico por
litro. O Anexo XVI do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, recomenda que as águas para rega
apresentem um valor de coliformes fecais inferior a 100 NMP/100 mL, e, no máximo, 1 ovo de
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parasita intestinal por litro.
A recolha das amostras de água deverá ser feita em recipientes adequados à natureza dos
parâmetros a serem analisados, devidamente preparados para o efeito pela entidade responsável
pela sua análise. A análise terá que ser realizada em laboratórios acreditados e/ou com métodos
acreditados.
Locais (ou tipos de locais) de amostragem
Os pontos de amostragem deverão localizar-se à entrada e saída do sistema de tratamento. No
caso do parâmetro de Coliformes fecais o ponto de amostragem deverá localizar-se apenas à
saída do sistema de tratamento. No Quadro seguinte apresenta-se o tipo de amostragem para
cada um dos parâmetros a analisar.
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Quadro 3 – Qualidade do efluente bruto e após tratamento - Condições do programa de autocontrolo das ETAR
de Faro Nascente e Olhão Poente

*As determinações de CBO5 e CQO deverão ser efectuadas em amostras filtradas, devendo para o efeito serem utilizados filtros 0,45
ȝm. Os SST são determinados pelo método usual de filtração e secagem.
** Parâmetro opcional. Se o valor dos cloretos exceder as 2000 mg/L não deverá ser efectuada a determinação de CQO. Caso não
seja efectuada a determinação de cloretos, não poderá ser aceite o argumento de interferência deste parâmetro na determinação de
CQO.

Periodicidade da amostragem
Durante a fase de exploração deverá ser realizada uma amostragem quinzenal de todos os parâ-
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metros, conforme o definido na Licença de Descarga.

Referência a técnicas e métodos de amostragem
Os resultados do programa deverão ser enviados À entidade licenciadora, em formato digital, com
uma periodicidade mensal. Com a mesma periodicidade dever ser remetida à entidade licenciadora, copia dos respectivos boletins analíticos.
Este registo deve apresentar os resultados obtidos e o seu enquadramento legislativo, de acordo
com o formato e o conteúdo da informação a enviar para a APA, já definido por esta entidade.
7.1.3

BIOLOGIA E ECOLOGIA

De modo a cumprir as medidas de minimização propostas, nomeadamente a nível da calendarização de obras e minimização da afetação e perturbação de áreas interesse para a avifauna (e.g.
sapais de Bela Mandil-Torrejão – no caso do cenário 2 – ETAR Olhão Poente), utilização de acessos e caminhos existente e sensibilização de trabalhadores, sugere-se Acompanhamento Ambiental por um técnico qualificado na área de Biologia, a realizar em fase de obra.
Este Acompanhamento visará a aplicação de um conjunto de medidas minimizadoras adequadas,
bem como o cumprimento da legislação e das normas aplicáveis em cada um dos domínios em
análise, tendo em conta o estabelecido no caderno de encargos, e a aprovar pelo Dono da Obra.
Este acompanhamento permitirá, também, a identificação, em tempo útil, de medidas minimizadoras adicionais e uma eventual correção das medidas identificadas e adotadas.
Sugere-se a implementação de planos de Monitorização Ecológica que permitam verificar a existência de impactes residuais, não considerados nesta análise ou, permitir identificar e alertar
atempadamente para eventuais impactes negativos que possam ter sido subavaliados. Estes estudos de monitorização ecológica deverão incidir sobre os grupos mais sensíveis a nível de potenciais impactes, sugerindo-se como alvos de monitorização, a qualidade do efluente final e os seus
efeitos na macrofauna bentónica e as potenciais alterações a nível das comunidades de avifauna
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aquática:
Monitorização da Qualidade do Efluente Final
Propõe-se a utilização do programa de autocontrolo e do normativo de descarga a estipular a nível
das comunidades de macrofauna bentónica a jusante do local de descarga do efluente da ETAR,
de modo a avaliar a qualidade do efluente final. Esta monitorização deverá ter como objectivo
acautelar a persistência de situações de rotina ou a ocorrência de situações de carácter pontual
que possam ter efeitos lesivos a nível da qualidade da água que é libertada no meio receptor e
consequentes impactes a nível da fauna aquática.
Deverá ser efectuada, no arranque da obra, uma campanha de amostragem para caracterização
da situação antes de projecto, de forma a comparar os resultados obtidos após um ano em operação normal (após fase de arranque), com recurso a recolha de amostras de sedimento que permitam a identificação das espécies/grupos e a caracterização das comunidades de macrofauna bentónica presentes na área de influência da ETAR.
Monitorização de avifauna
Dependendo da desactivação ou manutenção das lagoas existentes, de modo a averiguar potenciais impactes subavaliados a nível da comunidade de aves aquáticas, com particular atenção às
espécies dulçaquícolas como os anatídeos, ralídeos e poedicepídeos. Entre os parâmetros que
deverão ser algo de monitorização assinalam-se a riqueza específica de espécies que utilizem a
ETAR e área envolvente e a abundância de indivíduos. As campanhas deverão decorrer em, pelo
menos, duas alturas diferentes do ano, sugerindo-se a primavera e outono. Deverá ter uma duração mínima de 3 anos após início de construção da nova ETAR, sendo que nessa altura deverá
ser avaliada a necessidade de prosseguir com este estudo.
A sua implementação deverá decorrer previamente ao início da fase de construção, de modo a
permitir a obtenção de dados que permitam caracterizar adequadamente a situação de referência.
7.1.4

QUALIDADE DO AR

Monitorização da qualidade do ar na fase de exploração; formação de sulfuretos para as condutas
de pressão, deverão ser medidos os teores reais de sulfuretos, para avaliar o interesse da injec-
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ção de oxigénio nas condutas elevatórias e a montante dos sifões; deverão ser monitorizados os
sistemas de desodorização instalados de forma a garantir as concentrações à saída.
Para a fase de exploração, o plano de monitorização da qualidade do ar, através da monitorização
de compostos odoríferos e das emissões gasosas do sistema de cogeração.
Parâmetros a monitorizar
Na fase de exploração, e quanto à potencial formação de sulfuretos para as condutas de pressão,
recomenda-se que sejam medidos os teores reais de sulfuretos, para avaliar o interesse da injecção de oxigénio nas condutas elevatórias e a montante dos sifões.
Deverão ser monitorizados os sistemas de desodorização instalados de forma a garantir as concentrações à saída, que se apresentam no Quadro seguinte.

Quadro 4 – Concentração à saída dos sistemas de desodorização na ETAR

A monitorização de parâmetros poluentes deverá ser de acordo com o disposto na legislação em
vigor (Portaria n.º 286/93, de 12 de Março, e Decreto-lei n.º 78/2004, de 3 de Abril), nomeadamente SO2, NOx, CO e partículas, dependendo do tipo e potência do equipameto instalado na cogeração, no caso da solução de tratamento 1.
Locais (ou tipos de locais) de amostragem
Durante a fase de exploração, e quanto à medição de potencial formação de sulfuretos este deverá ser localizado nas condutas elevatórias e a montante dos sifões (solução A).
Os pontos de amostragem relativos à emissão de odores na(s) infraestrutura(s) de tratamento,
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deverão localizar-se nos sistemas de desodorização instalados de forma a garantir as concentrações à saída que se apresentam no Quadro seguinte.
Quadro 5 - Locais e órgãos com ventilação, extracção e tratamento do ar poluído

Durante a fase de exploração a monitorização da intensidade de odores, as medições devem ser
realizadas junto às habitações ou aglomerados populacionais mais próximos da ETAR.
Periodicidade da amostragem
Na fase de construção e na fase de exploração, deverá ser durante o primeiro ano de funcionamento da ETAR e com periodicidade adequada (por exemplo, trimestralmente).
A periodicidade da monitorização deverá ser devidamente adaptada para o primeiro ano de laboração, para que, em função dos resultados obtidos, se possa definir o regime de monitorização a
aplicar posteriormente.
Referência a técnicas e métodos de amostragem
O registo deve apresentar os resultados obtidos e o seu enquadramento legislativo. Sempre que
for excedido qualquer parâmetro, o registo deve contemplar quais as medidas que deverão ser
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implementadas futuramente de forma a minimizar a sua ocorrência.
No registo devem ser efectuadas as seguintes observações: condições meteorológicas prevalecentes, tipos de odores percebidos, intensidade do odor e a frequência de ocorrência dos eventos
de odor.
Os resultados obtidos devem ser comparados com as normas legais existentes, que fixem valores
guia e/ou valores limite para os níveis de odor, de forma a garantir que estes não causem incómodos às populações (de acordo com normas holandesas, por exemplo).
Prever que a comunicação dos resultados seja feita à CCDR territorialmente competente, de
acordo com o estipulado no Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de Abril.
7.1.5

RUÍDO

Monitorização do ruído prevista para a fase de construção e exploração.
O plano de monitorização do ambiente sonoro, considera os seguintes aspectos:
x

Monitorização do nível sonoro equivalente durante as fases de arranque do projecto, construção e exploração da ETAR;

x

Antes do início da fase de construção será realizada uma campanha de monitorização com
o objectivo de conhecer as condições acústicas de referência dos locais associados à zona
de implantação da ETAR e às zonas onde decorrerão as obras;

x

Durante a fase de construção será implementado um plano de monitorização para determinar os níveis de ruído nos estaleiros e zonas adjacentes à obra, em conformidade com
as normas em vigor. Deve ser avaliado o critério de exposição máxima e o critério de incomodidade;

x

Caso os níveis de ruído verificados ultrapassarem os valores limites legais, serão definidas
medidas a adoptar de modo a cumprir os requisitos necessários;

x

A periodicidade da monitorização deve ser adaptada às actividades de construção desenvolvidas, com especial incidência nas fases iniciais da obra.

Parâmetros a monitorizar
Durante a fase de construção e exploração deverão ser avaliados o critério de exposição máxima
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e o critério de incomodidade.
Locais (ou tipos de locais) de amostragem
Antes do início da fase de construção deverá ser realizada uma campanha de monitorização com
o objectivo de conhecer as condições acústicas de referência dos locais associados à zona de
implantação da ETAR e às zonas onde decorrerão as obras. Deverá, ainda, ser implementado um
plano de monitorização para determinar os níveis de ruído nos estaleiros e zonas adjacentes à
obra, em conformidade com as normas em vigor.
Periodicidade da amostragem
A periodicidade da monitorização deve ser adaptada às actividades de construção desenvolvidas,
com especial incidência nas fases iniciais da obra.
Durante a fase de exploração deverão ser realizadas campanhas de ruído durante o primeiro ano
de funcionamento da ETAR, sendo a periodicidade das campanhas ajustada de acordo com os
resultados obtidos.
Referência a técnicas e métodos de amostragem
Deve ser entregue aos responsáveis pela ETAR um registo (podendo este ser em forma de relatório) relativo aos resultados obtidos e consequentemente aos acompanhamentos efectuados, tendo
obrigatoriamente informações relativas à equipa, identificação do local e estar documentado fotograficamente.
O registo deve apresentar os resultados obtidos e o seu enquadramento legislativo. Caso os níveis de ruído verificados ultrapassarem os valores limites legais, deverão ser definidas medidas a
adoptar de modo a cumprir os requisitos necessários.
8 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL

Mensalmente a EE apresentará um relatório, onde deverá condensar todos registos e documentos
que evidenciem o acompanhamento ambiental da empreitada em consideração. Estes relatórios
serão arquivados no anexo 20 do presente documento.
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Deverá ser efetuado um ponto de situação relativamente a cada descritor ambiental existente,
face aos trabalhos realizados no período, e medidas previstas a implementar, devendo ser indicada toda a informação relevante, incluindo ações de melhoria, evidências do cumprimento de requisitos legais e outros requisitos aplicáveis, nomeadamente licenças/autorizações, registos, guias
de acompanhamento de resíduos, etc.;
No mínimo, este relatório deverá incluir:
x

Identificação e avaliação dos aspetos e impactes ambientais, caso haja lugar à sua revisão, quer pela existência de novos aspetos ambientais, quer pela alteração das condições
(ex. alteração da frequência de ser gerado o impacte ambiental, alterações nos modos de
controlo para o aspeto/impacte ambiental, existência de Não Conformidades associadas,
etc.), com a indicação clara dos itens revistos;

x

Verificação do cumprimento de requisitos legais e outros aplicáveis às atividades (poderá
constar de uma lista de verificação, por domínio, para cada requisito legal, ou ação decorrente de AIA, ou outros associados a boas práticas);

x

Movimento de Resíduos (ex. total encaminhado, em toneladas, por resíduo, operação de
destino, transportador, destinatário, n.º de GARCD, e respetivos certificados de receção e
licenças dos operadores, etc.);

x

Inventário dos equipamentos de utilização no exterior e verificação do cumprimento do DL
221/2006;

x

Monitorizações diversas (ruído, análises a resíduos, solos, águas, se aplicável);

x

Tratamento de Não Conformidades ambientais e reclamações de partes interessadas, etc.

Para além do Relatório de Acompanhamento Ambiental será também apresentado mensalmente
um Relatório onde se evidencia o Cumprimento das Medidas de Minimização da DIA/DCAPE.
Este relatório será também arquivado no anexo 20.
9 PREVENÇÃO E CONTROLO DE SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA

Tendo em consideração a Identificação e Avaliação dos Aspetos e Impactes Ambientais da empreitada em consideração, deverão ser definidos os modos de gestão associados aos aspetos
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associados a situações de emergência (ex. derrames, fugas, focos de incêndio, etc.), e sua consideração, quando aplicável, no Plano de Emergência Interno.
x

Têm de ser definidos os modos de atuação em caso de derrame de substâncias ou preparações perigosas, e ser do conhecimento dos trabalhadores;

x

Devem existir meios de atuação (kit hidrófugo) em caso de derrame adequados, nos locais
de armazenamento e utilização de produtos ou preparações perigosas;

x

Deverão ser respeitadas as instruções fornecidas ou afixadas em cada local, se aplicável,
para minimização dos danos (ex. instruções para trasfegas, pinturas, preparação/aplicação
de óleo de descofragem, etc.).

Após a ocorrência de qualquer acidente será elaborado um relatório específico, no qual se procederá à descrição, análise e avaliação da ocorrência, incluindo causas possíveis, consequências,
correção e eventuais alterações nos processos necessários para evitar a ocorrência de situações
semelhantes.
A Entidade Executante deverá manter em locais bem visíveis e perfeitamente identificáveis a folha
de registo da listagem de números de telefone de emergência.
Em caso de acidente ou emergência ambiental que se revista de gravidade, a Entidade Executante deverá avisar imediatamente a Fiscalização ou Dono da Obra, quando aplicável.
No anexo 21 encontra-se o Plano de Emergência Ambiental.
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DONO DA OBRA: ÁGUAS DO ALGARVE, S.A.
ENTIDADE EXECUTANTE: OLIVEIRAS, S.A. E ACCIONA AGUA

ANEXO 1
MODELOS

PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL

INVENTÁRIO DE EQUIPAMENTOS CONTENDO GÁS

EMPREITADA:
DONO DE OBRA:

CONCEÇÃO / CONSTRUÇÃO DA ETAR FARO - OLHÃO
ÁGUAS DO ALGARVE

CARACTERISTICAS DOS EQUIPAMENTOS

Nº

Localização

Data: ____/____/________

Elaborado por:

Tipo de Equipamento

Marca

GÁS

Modelo

Sistemas
Herméticamente
Fechado

Regrigerante

QUANTIDADE DE GÁS

Gás ODS /
GFEE

Kg

t CO2 eq
(apenas para GFEE)

OBRIGAÇÃO DE DETECÇÃO
ANUAL DE FUGAS
até
31/12/2016

a partir de
01/01/02017

Requesitos
Legais Aplicáveis

CONSUMO DE ENERGIA
(Kw)

Frio

Quente

NÍVEL RUÍDO
DA UNIDADE
INTERIOR
db(A)

Observações

Registo N.º 08

Mapa de Registo do Movimento de Resíduos

Ver: 00
Data: 03-052016

Pag. 1 de 1

Unidades
(Ton, m3)

Código da
Operação de
Destino (1)

Obra: CONCEÇÃO/CONSTRUÇÃO DA ETAR DE FARO-OLHÃO
Resíduo

Mês

Origem do
Resíduo

Designação do
Resíduo (1)

Transporte

Código LER
(1)

GARCD n.º
(2)

Data de
saída

Unidades
Quantidade encaminhada
(kg, Ton, L,
(estimativa)
m 3)

Destino

Acondicionamento

Notas:
(1): De acordo com a Portaria n.º 209/2004, de 03-03
(2) De acordo com o DL 46/2008, de 12-03, Portaria n.º 417/2008, de 11-06, Portaria n.º335/97, de 05-11
(3) Assegurar que o transportador por conta de outrém dispõe de licença para o efeito (incluindo frota), e que esta se encontra válida
(4) Assegurar que o destino (entidade e instalação) se encontra licenciado para o resíduo em consideração e operação de destino, e que a licença se encontra válida
Actualizado em:
por:

Rute Jorge

Transportador
(3)

NIF/ Id SIRAPA

Destinatário
(4)

NIF/ Id SIRAPA

Data de
Recepção

Data de recepção do
Certificado de recepção
do resíduo
(2)

Quantidade
recepcionada

REGISTO DAS ALTERAÇÕES APROVADAS
DE DOCUMENTOS
Dono da Obra: ÁGUAS DO ALGARVE, S.A.
Obra:

Número:

Pág:

______

___/____

CONCEÇÃO/CONSTRUÇÃO DA ETAR DE FARO‐OLHÃO

Entidade Executante: OLIVEIRAS, S.A.E ACCIONA AGUA

DOCUMENTO
 Plano de Segurança e Saúde (PSS);  Compilação Técnica da Obra (CT); 
________________________________;
 Plano de Gestão Ambiental (PGA);  ____________________________; 
____________________________

MOD P2-18
Revisão: 00

REF.ª

CLÁUSULAS
ALTERADAS

RESUMO DA ALTERAÇÃO APROVADA

DATA DE
ENTRADA EM
VIGOR/RUBRICA

CONTROLO DE ASSINATURAS E RUBRICAS
Empreitada: CONCEÇÃO/CONSTRUÇÃO DA ETAR DE FARO-OLHÃO

MOD P2-20
Revisão: 00

Nº

Número

Página

______

___/___

Código:

Dono da Obra: ÁGUAS DO ALGARVE, S.A.

Fiscalização:

CSO/ Responsável Ambiental:

Entidade Executante: OLIVEIRAS, S.A. E ACCIONA AGUA.

Nome

Entidade

Função

Documentos que pode assinar

Assinatura

Rubrica

DECLARAÇÃO DE ENTREGA DO PGA NA RECEPCÃO PROVISÓRIA

DECLARAÇÃO
(a anexar ao Auto de Receção Provisória da Obra)
O consórcio constituído pelas empresas Oliveiras, S.A. e Acciona Agua na qualidade de entidade
executante da empreitada “Conceção/Construção da ETAR de Faro-Olhão”, declara que, todos os
elementos preparados e utilizados no âmbito da Gestão Ambiental para a empreitada acima referida,
se encontram integrados de forma organizada no conjunto de ... pastas, referido no anexo a esta
declaração e que se entrega ao representante do Dono da Obra neste ato.

O Representante da entidade Executante

O Responsável Ambiental

_____________________________

_____________________________

_____/_____/_____

_____/_____/_____

O Representante do Dono da Obra
A Fiscalização

Recebi os documentos

MOD P2- 43
Revisão: 00

mencionados
_____________________________

_____________________________

_____/_____/_____

_____/_____/_____

REGISTO DE DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS

Número:
______

Dono da Obra: ÁGUAS DO ALGARVE, S.A.

Pág.:
___ / ___

Obra: CONCEÇÃO/CONSTRUÇÃO DA ETAR DE FARO-OLHÃO
Entidade Executante: OLIVEIRAS, S.A. E ACCIONA AGUA

DOCUMENTO
 Plano de Segurança e Saúde (PSS);  Compilação Técnica da Obra (CT);  _________________________________;
 Plano de Gestão Ambiental (PGA);  ___________________________;  ______________________________
REF.ª

NOME DO DETENTOR

ENTIDADE

DATA

RUBRICA

OBSERV.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

MOD P2-15
Revisão: 00

28

Nota: Este quadro deverá ser mantido atualizado pela Entidade Executante à medida que o PSS ou a CT for
sendo distribuído pelos subcontratados e sucessiva cadeia de subcontratação.

Número:

NÚMEROS DE EMERGÊNCIA

Pág.:
/

Dono da Obra: ÁGUAS DO ALGARVE, S.A.
Obra:
Entidade
Executante:

CONCEÇÃO/CONSTRUÇÃO DA ETAR DE FARO-OLHÃO
OLIVEIRAS, S.A. E ACCIONA AGUA.

Endereço de estaleiro:
Telefone:

Fax:

E-mail:

Diretor de obra: Eng.º Carlos Simões
Telefone: 963 064 507

E-mail:
carlos.simoes@oliveiras.pt

Fax:

SOS / AMBULÂNCIAS

112

CIAV
CENTRO ANTIVENENOS

HOSPITAL DE FARO,
EPE

FARMÁCIA DA
PENHA

(tel.: 289 891 100)
BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE
FARO

808 250 143

(tel.: 289 822 342)
DELEGAÇÃO DE FARO
(tel.: 289 803 758)

(tel.: 289 802 147)
GNR DE FARO

PROTEÇÃO CIVIL DE
FARO

(tel.: 289 887 600)
(tel.: 289 887 510)
214 728 200

289 895 200

SEPNA
SERVIÇO DE PROTEÇÃO
DA NATUREZA E DO
AMBIENTE

MOD P2-36
Revisão: 00

808 200 520



ELETRICIDADE

GÁS

ÁGUA

_______________

________________

________________

(tel.:

)

(tel.:

MOD P2-36
Revisão: 00

Em caso de acidente grave
Note bem:
 Chamar imediatamente a sua chefia
 Só o D.O. está autorizado a prestar declarações

)

(tel.:

)

REGISTO DE NÃO CONFORMIDADES, AÇÕES CORRETIVAS, AÇÕES PREVENTIVAS,
ACIDENTES, INCIDENTES, RECLAMAÇÕES

Número______ de 20______
Página _____de ______

Empreitada: CONCEÇÃO/CONSTRUÇÃO DA ETAR DE FARO‐OLHÃO
Descrição (caso se trate de um acidente identificar sinistrado(s) e encaminhamento):

Detetado por:
Ações imediatas:  Não

data: _____-_____-________

Recebido por:

data: _____-_____-________

 Sim Qual(ais): ____________________________________________________________________________ Efetuado por:

data: _____-_____-________

Análise de Causas:

Descrição das ações:  corretivas

 preventivas



Aceite a ação proposta



Rejeitado



Aceite nas condições em anexo



Outra ___________________________________________

Proposto por:

data:____-____-________

Resp. Implementação das ações:

Decidido por:

data:____-____-________

Prazo:

Ações corretivas / preventivas implementadas:

Fecho da Não Conformidade:
Avaliação da eficácia das ações:




Ação (ões) eficaz (es)

Fechado por:

data: _____-_____-________

Ação (ões) não eficaz (es) (nota: caso as ações sejam consideradas não eficazes, o processo não
fica aqui concluído, devem ser analisadas novamente as causas e /ou definidas novas ações – o
processo continua numa nova página que deve ficar anexa a esta)

Resp. Implementação das ações:

PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO DE DOCUMENTOS

Número:
______

Dono da Obra: ÁGUAS DO ALGARVE, S.A.

Pág:
___ / ___

Obra: CONCEÇÃO/CONSTRUÇÃO DA ETAR DE FARO-OLHÃO
Entidade Executante: OLIVEIRAS, S.A. E ACCIONA AGUA

DOCUMENTO
 Plano de Segurança e Saúde (PSS);  Compilação Técnica da Obra (CT);  _________________________________;
 Plano de Gestão Ambiental (PGA);  ______________________________;  __________________________
Descrição da proposta de alteração:

Proposto por:

Na qualidade de:

Ass.:

Data:

Parecer:

Proposto por:

Na qualidade de:

Ass.:

Data:

MOD P2-17
Revisão: 00

APROVAÇÃO
CSO/Representante da Fiscalização

Representante do Dono de Obra

_____/____/____

_____/____/____

DECLARAÇÃO DE RECEÇÃO DO PGA NO INÍCIO DA EMPREITADA

DECLARAÇÃO
O consórcio constituído pelas empresas Oliveiras, S.A. e Acciona Agua adjudicatário da
empreitada de “Conceção/Construção da ETAR de Faro-Olhão”, declara ter recebido o PGA para
a mencionada empreitada, comprometendo-se a cumprir o preconizado nesse PGA com
proficiência tendo em conta a legislação em vigor e a propor as alterações que se revelarem
necessárias, face aos processos construtivos e métodos de trabalho utilizados no decorrer da
obra.

_____ de ______________________ de 20__

O Representante do Adjudicatário

MOD P2-42
Revisão: 00

______________________________________________________

REGISTO DAS REVISÕES DO PGA

Número:

Pág:

______

___ / ___

Dono da Obra: ÁGUAS DO ALGARVE, S.A.

Obra: CONCEÇÃO/CONSTRUÇÃO DA ETAR DE FARO-OLHÃO
Entidade Executante: OLIVEIRAS, S.A. E ACCIONA AGUA

MOD P2-41
Revisão: 00

Revisões

DESCRIÇÃO

ELABORAÇÃO
Data

Rubrica

REGISTO DE VERIFICAÇÃO AMBIENTAL EM OBRA
OBRA

CONCEÇÃO-CONSTRUÇÃO DA ETARDE FARO-OLHÃO

Domínio

Descrição

C

NC

M

NA

Observações

A obra encontra-se devidamente identificada e vedada (RO)
É garantida a não obstrução, mesmo que temporária, das margens e leitos de linhas de água e da drenagem natural e a preservação das galerias
ripícolas (RL)
O armazenamento de combustíveis cumpre as obrigações legais associadas (licenciamento, armazenamento…) (RL)
Se necessário proceder a desmatação, esta só é efectuada na zona correspondente ao local de trabalho (estaleiro e obra) (RL)
Existe inventário do equipamento utilizado e respectivas declarações CE de conformidade (RL)
As máquimnas e componentes de segurança exibem a Marcação CE (RL)
GERAL

A movimentação de máquinas e veículos é efectuada dentro da zona de trabalho e acessos, não sendo ocupadas zonas vizinhas (RL)
Os materiais (consumíveis, equipamento) encontram-se arrumados e identificados (RO)
Todas as áreas temporariamente afectadas são recultivadas com espécies existentes (RO)
Os caminhos de circulação estão em bom estado de conservação e limpeza (RO/RL)
As medidas de minimização de impactes ambientais e outras condições impostas são cumpridas (quando aplicável) (RL)
As origens dos inertes (pedreiras, areeiros) utilizados são licenciadas (quando aplicável) (RL)
Os equipamentos e infra-estruturas de armazenamento de substâncias e preparações perigosas encontram-se limpos e em bom estado de conservação
(RO)
Existe inventário das substâncias / preparações perigosas armazenadas e / ou em utilização (RO)
Existem no local as fichas de segurança das substâncias e preparações perigosas armazenadas e / ou em utilização (RL)
Existem meios para contenção em caso de derrames nos locais de armazenamento e utilização de produtos químicos, incluindo viaturas (se aplicável)
(RO)
Existem instruções de actuação em caso de derrame (RO)
As substâncias/preparações perigosas encontram-se devidamente acondicionadas, rotuladas e armazenadas, nomeadamente sobre pavimento
impermeabilizado ou bacia de retenção adequada e ao abrigo da intempérie (RO)
Quando é efectuada uma transfega de substâncias/preparações perigosas, esta é efectuada para recipientes próprios, rotulados com o produto em
causa, não sendo utilizados p.ex. garrafas de bebidas ou outros recipientes de produtos alimentares (RL)

SUBSTÂNCIAS E
PREPARAÇÕES PERIGOSAS

Sempre que viável, seleccionar produtos com menor perigosidade para o Homem e para o Ambiente, devendo os trabalhadores conhecer os riscos
associados ao uso do produto , nomeadamente através das fichas de dados de segurança
Os locais destinados ao armazenamento de produtos perigosos encontram-se devidamente identificados, protegidos de intempéries, e dotados de
contenção adequada para eventuais derrames (RL)
O manuseamento dos produtos químcos e resíduos deve ser feito de acordo com as disposições das fichas de segurança
No caso de residuos de embalagens não urbanas (ex. paletes, bidões, cintas metálicas, etc.) deve-se verificar junto dos fornecedores a sua viabilidade
de retoma
O transporte interno de produtos químicos perigosos (ex. combustíveis) é acompanhado de Ficha de Dados de Segurança, meios adequados de
contenção de derrames e EPI, sendo preenchido o correspondente documento de transporte e cumprindo as quantidades máx. previstas no RPE
(RL/RO)
Os solos, linhas de água e redes de águas residuais/pluviais apresentam-se limpos, sem evidências de derrames de combustíveis, óleos ou outros
produtos perigosos (RL)
As máquinas e veículos são mantidos em bom estado de manutenção, não sendo visível coloração nos fumos, odor a combustível, etc. (RO)
Os locais vizinhos apresentam-se sem deposição visível de poeiras (RL/RO)
É efetuada a lavagem de rodados dos veículos (se aplicável) (RO)
As viaturas e maquinaria são periodicamente alvo de manutenção e inspecção obrigatória (se aplicável) (RL)
A circulação de veículos no terreno é efectuada de acordo com os limites de velocidade impostos (RL)
Há registos de funcionamento de grupos electrogéneos de potência (n.º de horas de funcionamento, consumo de combustivel). (RO)

AR

Os equipamentos contendo fluidos de refrigeração (AVAC) são alvo de manutenção periódica. (RL)
A manutenção períódica aos equipamentos contendo fluidos de refrigeração regulamentados é feita por técnicos qualificados, na periodicidade
obrigatória e são efectuados registos obrigatórios (RL)
O transporte de materiais pulverulentos/particulados é efectuado em veículos fechados ou cobertos (RL)
É expressamente proibida a realização de queima de residuos
Se necessário vedar as zonas afectas à obra, utilizando barreiras opacas para controlar a dispersão de poerias
Sempre que se justifique proceder à rega / aspersão regular e controlada nos acessos de terra batida e nos locais de obra, em especial durante o
período seco do ano e em que as emissões de poeiras são mais significativas
Estabelecer uma relação entre o plano de trabalhos e as emissões de poeiras tendo em conta o clima previsto, definindo acções ou medidas de
minimização de emissão de partículas para o ar
Os resíduos são convenientemente geridos, não existindo evidência de queima de desperdícios, plásticos, madeiras, etc. (RL)
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REGISTO DE VERIFICAÇÃO AMBIENTAL EM OBRA
OBRA

CONCEÇÃO-CONSTRUÇÃO DA ETARDE FARO-OLHÃO

Domínio

Descrição

C

NC

M

NA

Observações

A descarga de efluente proveniente de ensaios hidráulicos/estanquicidade com elevado caudal para as infra-estruturas pluviais, solo, linha de água, etc,
é efectuada de forma controlada, para não gerar inundações/desestabilização de taludes/desabamentos. Salienta-se que estas águas não serão
contaminadas. (RO)
Quando é necessário drenar água das valas devido a elevado nível freático ou chuva é feita a sua descarga nas infra-estruturas pluviais locais (RO)
Quando é necessário drenar água das valas e estas apresentam contaminação por esgoto domestico é feita a comunicação às entidades municipais
sobre o modo de actuação para descarga e são seguidas as suas recomendações (RL)
A limpeza das caleiras das betoneiras/autobetoneiras é efectuada em estaleiro ou para contentores adequados, sem afectar cursos de água ou solos
(RL)
É efectuada amanutenção periodica do sistema de separação de hidrocarbonetos (se aplicável) (RO)
RECURSOS HÍDRICOS/SOLO E As instalações sanitárias do estaleiro estão ligadas à rede de esgotos municipais ou à ETAR compacta ou fossa séptica estanque (RL)
SUB-SOLO
É efectuada a manutenção periódica da ETAR compacta ou fossa séptica estanque (se aplicável) (RO)
As instalações sanitárias (WC químicos) estão a ser periodicamente limpas e entregues as guias de transporte das águas residuais (RL)
Em caso de inundações, desabamentos e destabilização de taludes foram repostas as condições iniciais (RO)
Em caso de ensaios hidráulicos/desinfecções há monitorização do volume de água consumida nas operações (RO)
Em caso de desinfecções há monitorização da qualidade do efluente a rejeitar (concentração de cloro residual) (RO)
Todas as lavagens de reservatórios ou condutas devem ser programadas com antecedência para que o Dono de Obra possa tomar medidas necessárias
para o cumprimento do acordado com a ARH, nomeadamente, a recolha e análise do efluente descarregador (se aplicável)
Todas as descargas não programadas de água devem ser imediatamente comunicadas para que o Dono de Obra avise a ARH nos termos do
procedimento acordado
São respeitados os horários de trabalho (proibição de realização de trabalhos, incluindo transporte de materiais ou equipamentos, durante o período
nocturno, das 22h-07h, aos fins-de-semana e feriados) (RL)
Quando é necessário o prolongamento do horário de trabalho, para além dos limites legais, este é efectuado após a obtenção da licença para o efeito
(RL)
Na existência de licença Especial de Ruído por período superior a 1 mês efectuada monitorização prevista no RGR e cumprinndo os limites
estabelecidos no período de referencia.
São utilizadas máquinas e equipamentos mais recentes, homologados segundo normas de certificação acústica (marcação CE e Declaração CE de
Conformidade) e com menor emissão de ruído, no caso de utilização no exterior. (RL)
Sempre que for tecnicamente possivel deve-se manter o máximo de vegetação (árvores, arbustos, etc.) a envolver a obra e o estaleiro, de modo a criar
uma cortina arbórea capaz de absorver algum ruído provocado pela obra
Programar e coordenar as actividades de construção que geram elevado ruído
Os equipamentos utilizados cumprem os limites legislados das potências sonoras (se aplicável) (RL)
RUÍDO / VIBRAÇÕES

Se justificável recorrer a processos de insonorização de veículos e de maquinaria de apoio à obra
Definir um horário de trabalho adequado , preferencialmente com limitação da execução de actividades de construção que gerem elevado ruído durante
os períodos críticos
Quando existem, são mantidos os filtros, silenciadores, isolamentos das máquinas e equipamentos durante a execução dos trabalhos. (RO)
Existe controlo para a verificação das exigências legislativas (ex. licenças especiais de ruido) (RO)
Assegurar a manutenção adequada dos equipamentos e máquinas
Identificação das fontes de emissão de vibrações
Definir um horário de trabalho (diurno) para as actividades causadores de vibrações
Racionalizar a circulação de equipamento e veículos de apoio à obra que são potenciadores de emissões vibratórias
Garantir as manutenções e revisões periódicas dos veículos e da maquinaria de apoio à obra
Seleccionar equipamentos / maquinaria de forma a evitar a potenciação de vibrações
Programação e coordenação das actividades de construção que gerem elevadas vibrações
Proceder à selecção de técnicas e processos construtivos que gerem menos vibrações
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OBRA

Domínio

CONCEÇÃO-CONSTRUÇÃO DA ETARDE FARO-OLHÃO

Descrição

C

NC

M

NA

Observações

O estaleiro/frente de obra está dotado de contentores para colocação de resíduos e estes estão devidamente identificados (RO)
Os locais de trabalho apresentam-se limpos e arrumados, sem dispersão de resíduos e materiais ou mal acondicionados (RO)
Os contentores de resíduos encontram-se convenientemente identificados (RL)
Existem instruções para a separação e armazenamento temporário de RCD ou nos casos em que tal não seja possível, que garantam o seu
encaminhamento para operador de gestão licenciado (RO)
Existem instruções para a separação e armazenamento temporário de resíduos e esta é realizada de forma correcta (RO)
A deposição de RCD em aterro só é permitida após a sua submissão a triagem (RL)
Os resíduos perigosos (óleos, combustíveis, tintas, etc) encontram-se identificados e armazenados correctamente (meios e locais adequados,
nomeadamente com impermeabilização e/ou contenção de derrames, ao das intempéries) (RO)
A separação de resíduos é realizada de forma correcta, não havendo mistura de resíduos (RO)
Proceder à remoção de todos os residuos originados na obra, gerados pela Entidade Executante e os respectivos subempreiteiros e fornecedores,
evitando a aglomeração destes. No caso de resíduos perigosos, o período de armazenamento não pode ser superior a três meses
Proceder à limpeza da obra imediatamente após a conclusão da mesma
São preenchidas as guias de transporte de mercadorias, as Guias de Acompanhamento de Resíduos (GAR) e as guias de R.C.D. (RL)

RESÍDUOS

Existem cópias das 3ªvias das guias (exemplar do destinatário), anexadas à 1ª via (exemplar do produtor), mantidas em arquivo e os destinatários
enviam os certificados de receção dos RCD nos 30 dias seguintes à sua recepção (RL)
É preenchido o modelo de registo de dados de RCD (RL)
Os resíduos são encaminhados para destino final autorizado (RL)
É efetuado controlo do movimento de resíduos entre frentes de obra e estaleiro de apoio, mediante registo próprio (ex. guia de transporte de
mercadorias) (RL)
Existem e estão válidos os comprovativos das licenças dos transportadores dos resíduos (RL)
Existem os comprovativos das autorizações ou licenças dos destinatários finais dos resíduos (RL)
As operações de gestão de resíduos efetuadas em obra são licenciadas (quando aplicáveis) (RL)
O CE promove a reutilização de materiais e a incorporação de reciclados de RCD na obra (quando aplicável) (RL)
O PPGRCD encontra-se disponível no local da obra (quando aplicável) (RL)
O PPGRCD só é alterado com as devidas justificações e após aprovação do DO (quando aplicável) (RL)
É efetuado o registo de movimentação de terras e enviado às entidades competentes (RL)
Os resíduos valorizáveis são encaminhados para valorização (madeiras, metais, etc.) (RO)
Existem os modelos de registo trimestral para produtores de óleos usados/conteúdo das caixas separadoras de hidrocarbonetos (produzidos e
encaminhados para destino final) (RL)
É efetuado o registo anual no SIRAPA, sendo consideradas todas as instalações abrangidas (RL)
O produtor de óleos usados está registado na SOGILB, entregando os óleos usados a entidade integrada neste sistema e nos termos do previsto
Os resíduos RCD são encaminhados preferencialmente para reutilização, tendo em conta o DL 46/2008, de 12 de Março e o 417/2008, de 11 de Junho
de 2008 (RL)
Em caso de derrame, o local afectado foi devidamente limpo, e os resíduos encaminhados para destino final adequado (RL)
Existem meios para contenção em caso de derrames (RL)
Existem instruções de actuação em caso de derrame (RO)
Existem procedimentos de controlo dos resíduos / efluentes provenientes da lavagem de (auto)betoneiras e caleiras das betoneiras e todo o tipo de
efluentes gerados (águas residuais domésticas e pluviais) (RO)
Após conclusão da obra os RCD produzidos foram encaminhados a destino final autorizado/licenciado (RL)
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REGISTO DE VERIFICAÇÃO AMBIENTAL EM OBRA
CONCEÇÃO-CONSTRUÇÃO DA ETARDE FARO-OLHÃO

OBRA

Domínio

Descrição

C

NC

M

NA

Observações

Possiveis perturbações da obra sobre a população envolvente, por exemplo, através de definição estratégica de entrada e saída de viaturas
POPULAÇÃO ENVOLVENTE

Possiveis perturbações das actividades desenvolvidas nas zonas adjacentes, sobretudo ao nivel do ambiente sonoro, emissões de poeiras, impactes
visuais, limpeza, etc., assegurando sempre a acessibilidade das populações às mesmas
Projectos especificos de minimização e de re-vegetação associando as funções de integração paisagistica, sempre que se verifiquem impactes visuais
negativos gerados durante a obra
Redução da emissão de poeiras, nomeadamente via aspersão/humedecimento do solo/vias de circulação

PAISAGEM

Acondicionar os materiais e residuos em locais adequados, de forma a minimizar o impacte visual associado, no caso da existência de exposição à
população
Manter o estaleiro e vias de acesso devidamente limpos
Colocação de tapumes
Metodologias de desenvolvimento dos trabalhos de modo a preservar a vegetação existente e que seja tecnicamente possivel de preservar
Possibilidade de transplantar possiveis elementos arbóreos significativos

ALTERAÇÃO DE
ECOSSISTEMAS

TRANSPORTE DE CARGAS,
CIRCULAÇÃO E VIATURAS

No caso de ser necessário abater árvores, estas deverão ser identificadas e caracterizadas por técnicos especializados. No caso de árvores
"classificadas" de espécies protegidas deverá haver registo do pedido de esclarecimento/modo de actuação à Direcção Geral dos Recursos Florstais
(DGRF). As intervenções devem ser efectuadas com equipamento e metodologias que minimizem a probabilidade de incêndio (sem produção de faísca,
remoção dos resíduos etc )
Evitar o pisoteio de zonas inseridas em áreas classificadas, e minimizar a ocupação de terrenos envolventes ao estaleiro e zonas de intervenção com
residuos, materiais, viaturas e máquinas
Dotar o estaleiro e a obra de vedação, por forma a impedir o acesso de pessoas e animais ao seu interior
Caso se justifique são apresentadas medidas suplementares de forma a evitar a sujidade das vias públicas, nomeadamente através da pavimentação
das saídas do estaleiro
Devem ficar claramente identificadas as origens da água a utilizar na obra.
Sensibilização e práticas para economizar a gestão correta da água

CONSUMO DE ÁGUA

A água imprópria para consumo está devidamente identificada.
É expressamente proibida a rejeição de quaisquer produtos perigosos nas redes de esgotos, águas pluviais e linhas de água
No caso de haver necessidade de recorrer a captaçãoes próprias ou de terceiros, estas devem estar devidamente licenciados
Dar preferência às condições natuais de iluminação
Desligar as luzes e equipamento informáticos / ar condicionado nos períodos em que se encontre ausente

CONSUMO DE ENERGIA

As portas estão fechadas no caso do equipamento de ar condicionado estiver ligado
Utilização de equipamentos economizadores
O registo anual do nº de horas de funcionamento dos geradores de emergência,bem como o respectivo consumo de combustivel é efectuado
Os locais de armazenamento devem estar devidamente autorizados e o armazenamento deve respeitar critérios de boas práticas de segurança e

ALTERAÇÃO DO USO DOS
SOLOS

TERRAS /PEDRAS DE
ESCAVAÇÃO NÃO
CONTAMINADAS

ambiente
Implementar procedimentos especiais que visem prevenir a potencial contaminação do solo através de derrames acidentais
Impermeabilizar as zonas de reabasteciemento de combustível com bacias de retenção. O mesmo de seve implementar no caso da utilização de Grupo
Gerador
Os solos e as rochas que não contêm substâncias perigosas provenientes de actividades de construção devem ser reutilizadoas no trabalho de origem
de construção, ampliação, alteração, reparação, conservação, reabilitação, limpeza e restauro, bem como em qualquer outro trabalho de origem
construtiva

Onde:
RL_Requisito Legal; RO_Requisito Operacional (pode incluir questões constantes nos CE ou Contratos); C_Conforme; NC_Não Conforme; M_Melhorar; NA_Não Aplicável
Local de verificação: Estaleiro da Obra e Frentes de trabalho
Responsável ambiental: ___________________________
Data: ____/____/______
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Emissões Sonoras para o Ambiente de Equipamentos para Utilização no
Exterior - verificação da conformidade legal

Mod_xxxx.00yy
Rev_0

Pag. x de y

Obra: CONCEÇÃO/CONSTRUÇÃO DA ETAR DE FARO-OLHÃO

1

2

3

4

Designação do
equipamento de
utilização no
exterior

Marcação CE

Marcação do Nível
Sonoro

Declaração CE
Conformidade

SIM

NÃO

SIM

NÃO

SIM

NÃO

5

6

Ano de
fabrico

P: Potência instalada efetiva
(KW)
Pel(1): potência elétrica (kW)
m: massa do aparelho (kg)
L: espessura transversal de
corte (cm)

7

Nível sonoro
garantido
(LWA) dB(A)

8

9

10

11

Nível
Fórmula da
Fórmula da
Admissível
Tabela do
Tabela do
Condição da
de
potência
Anexo V Anexo V - Fase
Tabela do
sonora dB(A)
Fase II
I
Anexo V
(a partir de 3 (a partir de 3
de Janeiro
de Janeiro
(resultado)
de 2006)
de 2002)

Notas:
(1)

: Pel para grupos eletrogéneos de soldadura: a intensidade de corrente convencional de soldadura multiplicada pela tensão convencional de carga para o valor
mais baixo da taxa de laboração do fabricante. Pel para grupos eletrogéneos de potência: potência primária, de acordo com a ISO 8528-1 : 1993, cláusula 13.3.2.
Coluna 4: verificar se cumpre os requisitos do Anexo II do DL 221/2006, de 12 de Março
Os valores das colunas 5, 6 e 7 são retirados da Declaração CE do equipamento em questão
As condições e fórmulas para as colunas 8, 9 e 10 são retiradas do Anexo V do DL 221/2006
Coluna 12: o equipamento só estará conforme se se verificar conformidade nas colunas 2, 3, 4 e, quando aplicável, o Valor obtido na coluna 7 for inferior ou igual ao obtido na coluna 11
Atualizado em: _____-___-___
por: ___________________________________

12

13

Conformidade
Obs.

SIM

NÃO
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Lei de Bases do Ambiente
Lei nº 11/87 de 7 de Abril

Define as bases da política de ambiente, em cumprimento do disposto
nos artigos 9º e 66º da Constituição da República.

Lei nº 50/2006 de 29 de
Agosto

Aprova a Lei-quadro das contra-ordenações ambientais.

DL n.º 207/2006 de 27 de
Outubro

Aprova a Lei Orgânica do Ministério do Ambiente.

DL n.º 147/2008, de 29 de
Julho

Estabelece o regime jurídico da responsabilidade por danos ambientais.

Lei n.º 89/2009, de 31 de
Agosto

Altera a Lei n.º 50/2006, de 29 de Agosto, que estabelece o regime
aplicável às contra-ordenações ambientais, nomeadamente os artigos 2.º,
8.º, 11.º, 22.º, 25.º, 30.º, 31.º, 44.º, 49.º, 54.º, 63.º, 67.º e 72.º

Resíduos
DL nº 296/95 de 17 de
Novembro

Estabelece regras relativas à transferência de resíduos.

Portaria nº 15/96 de 23 de
Janeiro

Aprova os tipos de operações de eliminação e valorização de resíduos.

DL nº 77/97 de 5 de Abril

Cria um novo quadro legal para o transporte rodoviário de mercadorias
perigosas.

Portaria nº 335/97 de 16 de
Maio

Fixa as regras a que fica sujeito o transporte de qualquer tipo de resíduos
dentro do território nacional.

DL Nº 366-A/97 de 20 de
Dezembro

Estabelece os princípios e as normas aplicáveis ao sistema de gestão de
embalagens e resíduos de embalagens.

Portaria nº 459/98 de 11 de
Maio

Regula os processos de autorização das operações de gestão de
resíduos industriais, sólidos urbanos e outros tipos de resíduos.

Portaria nº 961/98 de 10 de
Dezembro

Estabelece os requisitos a que deve obedecer o processo de autorização
prévia das operações de armazenagem, tratamento, valorização e
eliminação de resíduos industriais, resíduos sólidos urbanos ou outros
tipos de resíduos.

DL nº 209/99 de 11 de
Junho

Transpõe para ordem jurídica interna a Directiva 97/69/CE da Comissão
de 5 de Dezembro e a Directiva 67/548/CEE do Conselho de 27 de Julho,
relativa à aproximação das disposições legislativas, regulamentares e
administrativas respeitantes à classificação, embalagem e rotulagem das
substâncias perigosas.

DL nº 76/2000 de 9 de Maio

Introduz alterações no DL nº 77/97 de 5 de Abril, actual Lei Quadro do
transporte rodoviário de mercadorias perigosas e no Regulamento
Nacional do transporte de Mercadorias Perigosas por estrada (RPE),
aprovado pela Portaria 1196-C de 24 de Novembro, e simultaneamente
transpõe a Directiva 99/47/CE de 21 de Maio e a Directiva 96/35/CE de 3
de Junho.

DL nº 192/2000 de 27 de
Julho

Altera os artigos 4º e 6º do DL nº 366-A/97 de 20 de Dezembro, que
estabelece os princípios e as normas aplicáveis ao sistema de gestão de
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Resíduos
embalagens e resíduos de embalagens.

DL nº 194/2000 de 21 de
Agosto

Transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva 96/61/CE do Conselho
de 24 de Setembro, relativa à prevenção e controlo integrados da
poluição. Este DL foi alterado pelo DL n.º152/2002 de 23 de Maio; Pelo
DL n.º 69/2003 de 10 de Abril; pelo DL n.º233/2004 de 14 de Dezembro,
na redacção que lhe foi dada pelo DL n.º 243-A/2004 de 31 de
Dezembro; Pelo DL n.º 130/2005 de 16 de Agosto.

DL nº 111/2001 de 6 de
Abril

Estabelece o regime jurídico a que fica sujeita a gestão de pneus e pneus
usados.

DL nº 152/2002 de 23 de
Maio

Estabelece o regime jurídico a que fica sujeito o procedimento para a
emissão de licença, instalação, exploração, encerramento e manutenção
pós-encerramento de aterros destinados à deposição de resíduos e
procede à transposição para a ordem jurídica nacional da Directiva
1999/31/CE, do Conselho, de 26 de Abril, relativa à deposição de
resíduos em aterros.

DL nº 153/2003 de 11 de
Julho

Estabelece o regime jurídico a que fica sujeita a gestão de óleos usados,
assumindo como objectivo prioritário a prevenção da produção, em
quantidade e nocividade desses resíduos, seguida da regeneração e de
outras formas de reciclagem e de valorização. Revoga DL nº 88/91 de 23
de Fevereiro.

Portaria nº 209/2004 de 3
de Março

Publica a Lista Europeia de Resíduos.

DL n.º 178/2006 de 5 de
Setembro

Regime geral da Gestão de Resíduos. Revoga o DL nº239/97 de 9
Setembro e o DL nº 268/98 de 28 de Agosto.

Portaria n.º 1023/2006 de
20 de Setembro

Define os elementos que devem acompanhar o pedido de licenciamento
das operações de armazenagem, triagem, tratamento, valorização e
eliminação de resíduos.

Portaria n.º 1408/2006, de
18 de Dezembro

Aprova o Regulamento de Funcionamento do Sistema Integrado de
Registo Eletrónico de Resíduos.

Portaria n.º 187/2007 de 12
de Fevereiro

Aprova o Plano Estratégico para os Resíduos Sólidos Urbanos (PERSU
II).

Portaria n.º 320/2007, de 23
de Março

Regulamento de Funcionamento do Sistema Integrado de Registo
Eletrónico de Resíduos (SIRER).

DL Nº 46/2008 de 12 de
Março

Aprova o regime da gestão de resíduos de construção e demolição
(RCD).

Portaria nº. 417/2008 de 11
de Junho

Aprova os modelos de guias de acompanhamento de resíduos para o
transporte de resíduos de construção e demolição (RCD).

Portaria n.º 72/2010, de 4
de Fevereiro

Estabelece as regras respeitantes à liquidação, pagamento e
repercussão da taxa de gestão de resíduos.

Decreto-lei n.º 73/2011 de
17 de Junho

Procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de
Setembro, transpõe a Directiva n.º 2008/98/CE, do Parlamento Europeu e
do Conselho, de 19 de Novembro, relativa aos resíduos, e procede à
alteração de diversos regimes jurídicos na área dos resíduos
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Qualidade do Ar

Portaria nº 286/93 de 12 de
Março

Fixa os valores limite e os valores guias no ambiente para o dióxido de
enxofre, partículas em suspensão, dióxido de azoto e monóxido de
carbono, o valor limite para o chumbo e os valores guia para o ozono.
Alterado pela Portaria n.º125/97 de 21 de Fevereiro; pela Portaria 399/97
de 18 de Julho e pela Portaria 1058/94 de 2 de Dezembro.

Portaria nº 53/94 de 21 de
Janeiro

Transpõe para o direito interno a Directiva 93/59/CE de 28 de Junho,
relativa às medidas a tomar contra a poluição do ar pelas emissões
provenientes de veículos a motor.

Portaria nº 1058/94 de 2 de
Dezembro

Altera a Portaria nº 286/93 de 12 Março que fixa os valores limites e
valores gerais no ambiente para o dióxido de enxofre, partículas em
suspensão, dióxido de azoto e monóxido de carbono, o valor limite para o
chumbo e os valores guia para o ozono.

Portaria nº 399/97 de 18 de
Junho

Altera a Portaria 286/93 de 12 de Março, introduzindo alguns
ajustamentos, no que se refere aos limites de emissão para as novas
grandes instalações de combustão que utilizem combustíveis fósseis.
Rectificada pelo despacho rectificador n.º 11-H/97 de 30 de Junho.

DL nº 276/99 de 23 de
Julho

Define as linhas de orientação da política de gestão da qualidade do ar e
transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva 96/62/CE do Conselho,
de 27 de Setembro. Revoga o DL n.º 352/90 de 09 de Novembro.

DL nº 432/99 de 25 de
Outubro

Fixa os padrões de emissão e os processos de homologação dos
motores a instalar em máquinas móveis não rodoviárias. Transpõe a
Directiva 97/68/CE JO L59.98-2-27 e alterado pelo DL nº 202/2002, de 26
de Setembro.

DL nº 111/2002 de 16 de
Abril

Estabelece os valores limite das concentrações no ar ambiente do dióxido
de enxofre, dióxido de azoto e óxidos de azoto, partículas em suspensão,
chumbo, benzeno e monóxido de carbono, bem como as regras de
gestão da qualidade do ar aplicáveis a esses poluentes, em execução do
disposto nos art. 4º e 5º do DL nº 276/99 de 23 de Julho, transpondo para
a ordem interna a Directiva 2000/69/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho de 16 de Novembro.

DL nº 119/2002 de 20 de
Abril

Assegura o cumprimento, na ordem jurídica interna, das obrigações
decorrentes para o Estado Português do Regulamento (CE) n.º
2037/2000, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de Junho,
relativo às substâncias que empobrecem a camada de ozono.

DL nº 78/2004 de 3 de Abril

Estabelece o regime de prevenção e controlo das emissões de poluentes
para a atmosfera, fixando os princípios, objectivos e instrumentos
apropriados à garantia da protecção do recurso natural ar, bem como as
medidas, procedimentos e obrigações dos operadores das instalações
abrangidas, com vista a evitar ou reduzir a níveis aceitáveis a poluição
atmosférica originada nessas mesmas instalações.

DL nº 152/2005 de 31 de
Agosto

Regula a aplicação na ordem jurídica interna do artigo 16.º e do n.º 1 do
artigo 17.º do Regulamento (CE) n.º 2037/2000, do Parlamento Europeu
e do Conselho, de 29 de Junho, relativo às substâncias que empobrecem
a camada de ozono.

DL nº 181/2006 de 6 de
Setembro

Estabelece o regime de limitação das emissões de compostos orgânicos
voláteis (COV) resultantes da utilização de solventes orgânicos em
determinadas tintas e vernizes e em produtos de retoque de veículos,
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Qualidade do Ar
transpondo para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2004/42/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de Abril.
DL n.º126/2006 de 3 de
Julho

Revoga o nº 5 do artigo 38º do DL nº 78/2004 de 3 de Abril.

DL n.º 56/2011 de 21 de
Abril

Estabelece o regime aplicável a determinados gases fluorados com efeito
estufa, de forma a harmonizar os requisitos relativos a estes gases e à
comercialização e rotulagem de produtos e equipamentos.

Impactes Ambientais

DL nº 69/2000 de 3 de Maio

Aprova o regime jurídico da avaliação de impacte ambiental dos projectos
públicos e privados susceptíveis de produzirem efeitos significativos no
ambiente, transpondo para a ordem jurídica interna a Directiva
85/337/CEE, com as alterações introduzidas pela Directiva 97/11/CE do
Conselho de 3 de Março.
Alterado pela Rectificaçãon.º7-D/2000 de 30 de Junho, Pelo DL n.º
69/2003 de 10 de Abril; pela Lei n.º 12/2001 de 30 de Março e
republicado pelo DL n.º 197/2005 de 08 de Novembro.

DL nº 74/2001 de 26 de
Fevereiro

Revoga o nº 3 do artigo 46 do DL nº 69/2000 de 3 de Maio que institui o
novo regime jurídico de avaliação de impacte ambiental.

DL n.º 197/2005 de 8 de
Novembro

Terceira alteração ao DL n.º 69/2000, de 3 de Maio transpondo
parcialmente para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2003/35/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Maio

Conservação da Natureza
DL nº 120/86 de 28 de Maio

Estabelece disposições quanto ao condicionamento do arranque de
oliveiras.

Resolução do Conselho de
Ministros nº 142/97 de 28
de Agosto

Resolução do Conselho de Ministros nº 142/97 de 28 de Agosto
1ª Fase da Lista Nacional de Sítios.

DL nº 140/99 de 24 de Abril

Revê a transposição para a ordem jurídica interna da Directiva
79/409/CEE do Conselho de 2 de Abril (relativa à conservação das aves
selvagens) e da Directiva 92/43/CEE do Conselho de 21 de Maio (relativa
à preservação dos habitats naturais, fauna e flora selvagens).
Alterado pelo DL n.º 49/2005 de 24 de Fevereiro.

Resolução do Conselho de
Ministros nº 76/2000 de 5
de Julho

2ª Fase da Lista Nacional de Sítios.

DL nº 169/2001 de 25 de
Maio

Estabelece medidas de protecção ao sobreiro e à azinheira.

DL nº 49/2005 de 24 de
Fevereiro

Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, que
procedeu à transposição para a ordem jurídica interna da Directiva n.º
79/409/CEE, do Conselho, de 2 de Abril, relativa à conservação das aves
selvagens (directiva aves) e da Directiva n.º 92/43/CEE, do Conselho, de
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21 de Maio, relativa à preservação dos habitats naturais e da fauna e da
flora selvagens (directiva habitats).
DL nº 166/2008 de 22 de
Agosto

Aprova o Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional e revoga o
Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de Março

DL nº 142/2008 de 24 de
Agosto

Estabelece o regime jurídico da conservação da natureza e da
biodiversidade e revoga os Decretos-Leis n.os 264/79, de 1 de Agosto, e
19/93, de 23 de Janeiro.

DL nº 73/2009 de 31 de
Março

Aprova o regime jurídico da Reserva Agrícola Nacional e revoga o
Decreto-Lei n.º 196/89, de 14 de Junho.

Solos
DL nº 196/89 de 14 de
Junho

Estabelece o novo regime jurídico da Reserva Agrícola Nacional. Revoga
o Decreto-Lei n.º 451/82, de 16 de Novembro.

DL nº 274/92 de 12 de
Dezembro

Altera o Decreto-Lei n.º 196/89, de 14 de Junho, que define o regime
jurídico da Reserva Agrícola Nacional.

DL nº 180/2006 de 6 de
Setembro

Quinta alteração ao Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de Março, que define o
regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional.

Ruídos e Vibrações
NP 2074 de 1983

Refere-se à avaliação da influência em construções de vibrações
provocadas por explosões ou solicitações similares.

DL nº 72/92 de 28 de Abril

Protecção dos trabalhos contra os riscos devidos à exposição ao ruído
durante o trabalho.

NP 1730 de Outubro de
1996

Acústica, descrição e medição do ruído ambiente.

DL nº 182/2006 de 6 de
Setembro

Regulamenta as prescrições mínimas de Segurança e de Saúde em
matéria de exposição dos trabalhadores aos riscos devidos ao ruído.

DL nº 221/2006 de 8 de
Novembro

Estabelece as regras a aplicar em matéria de emissões sonoras relativas
à colocação no mercado e entrada em serviço de equipamento de
utilização no exterior.

DL n.º 09/2007, de 17
Janeiro

Regulamento Geral do Ruído (revoga o regime legal da poluição sonora,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 292/2000, de 14 de Novembro).

DL n.º 278/2007, de 1 de
Agosto

Altera o DL n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, que aprova o Regulamento
Geral do Ruído.

Recursos Hídricos/ Águas e Águas Residuais
Declaração de rectificação
n.º 63/94 de 31 de Maio

Estabelece o regime de licenciamento da utilização do domínio hídrico
sob jurisdição do Instituto da Água, publicado no Diário da República, n.º
44, de 22 de Fevereiro de 1994.

Portaria. 940/95 de 26 de
Julho

Aprova as declarações oficiais a apresentar pelos utilizadores do domínio
público hídrico.
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Recursos Hídricos/ Águas e Águas Residuais
DL N.º 152/97 de 19 de
Junho

Transpõe para o direito interno a Directiva n.º 91/271/CEE, do Conselho,
de 21 de Maio de 1991, relativamente ao tratamento de águas residuais
urbanas

DL nº 234/98 de 22 de
Julho

Altera os artigos 45.º, 46.º, 47.º e 48.º do Decreto-Lei n.º 46/94, de 22 de
Fevereiro (limpeza e desobstrução de linhas de água).

DL n.º 236/98 de 01 de
Agosto

Estabelece normas, critérios e objectivos de qualidade com a finalidade
de proteger o meio aquático e melhorar a qualidade das águas em função
dos seus principais usos. Revoga o Decreto-Lei n.º 74/90, de 7 de Março.
Rectificado pela Declaração de Rectificação n.º22-C/98 de 30 de
Novembro.
Revogada a secção III do presente Decreto, pelo Decreto-lei n.º243/2001,
de 5 de Novembro.
Teve também algumas disposições derrogadas pelos Decretos-lei
n.º52/99 e n.º 54/99 de 20 de Fevereiro, e pelo Decreto-lei n.º 56/99, de
26 de Fevereiro.

DL N.º 172/2001 de 26 de
Maio

Altera parcialmente o anexo II do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de Junho
(transpõe para o direito interno a Directiva n.º 91/271/CEE, do Conselho,
de 21 de Maio, relativamente ao tratamento de águas residuais urbanas).

DL n.º 243/2001 de 5 de
Setembro

Aprova normas relativas à qualidade da água destinada ao consumo
humano transpondo para o direito interno a Directiva n.º 98/83/CE, do
Conselho, de 3 de Novembro, relativa à qualidade da água destinada ao
consumo humano.

DL n.º 149/2004 de 22 de
Junho

Altera o Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de Junho, que transpõe para a
ordem jurídica nacional a Directiva n.º 91/271/CEE, do Conselho, de 21
de Maio, relativamente ao tratamento de águas residuais urbanas.

Lei nº 58/2005 de 29 de
Dezembro

Aprova a Lei da Água, transpondo para a ordem jurídica nacional a
Directiva n.º2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23
de Outubro, e estabelecendo as bases e o quadro institucional para a
gestão sustentável das águas.

DL nº 226-A/2007 de 31 de
Maio

Estabelece o regime da utilização dos recursos hídricos.

DL nº 306/2007 de 27 de
Agosto

Estabelece o regime da qualidade da água destinada ao consumo
humano, revendo o Decreto-Lei n.º 243/2001, de 5 de Setembro, que
transpôs para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 98/83/CE, do
Conselho, de 3 de Novembro.

Portaria nº 1450/2007 de 12
de Novembro

Fixa as regras do regime de utilização dos recursos hídricos.

DL n.º 93/2008 de 4 de
Junho

Segunda alteração ao DL n.º 226-A/2007, DE 31 DE Maio, que
estabelece o regime da utilização dos recursos hídricos.

Licença Ambiental
DL n.º 194/2000 de 21 de
Agosto

Transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 96/61/CE, do
Conselho, de 24 de Setembro, relativa à prevenção e controlo integrados
da poluição
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Licença Ambiental
Portaria N. 1057/2006 de 25
de Setembro

Sujeita ao pagamento de taxas o requerimento de emissão, alteração,
renovação e actualização de licença ambiental relativo às instalações
que estejam fora do âmbito de aplicação do Decreto-Lei n.º 69/2003, de
10 de Abril.

DL n.º 173/2008 de 26 de
Agosto

Estabelece o regime jurídico relativo à prevenção e controlo integrados
da poluição, transpondo para a ordem jurídica interna a Directiva n.º
2008/1/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de Janeiro.

Substâncias Perigosas
Regulamento da Comissão
2037/2000 do Parlamento
Europeu e do Conselho, de
29 de Junho

Relativo às substâncias que empobrecem a camada de ozono.

DL nº 82/2003 de 23 de
Abril

Transpõe para a ordem jurídica nacional a Directiva n.º 1999/45/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de Maio, relativa à
aproximação das disposições legislativas, regulamentares e
administrativas dos Estados membros respeitantes à classificação,
embalagem e rotulagem de preparações perigosas, adaptada ao
progresso técnico pela Directiva n.º 2001/60/CE, da Comissão, de 7 de
Agosto, e, no que respeita às preparações perigosas, a Directiva n.º
2001/58/CE, da Comissão, de 27 de Julho.

DL nº 267-A/2003 de 27 de
Outubro

Transpõem para a ordem jurídica nacional a Directiva n.º 2001/7/CE, da
Comissão, de 29 de Janeiro, e a Directiva n.º 2003/28/CE, da Comissão,
de 7 de Abril, que adaptam ao progresso técnico a Directiva n.º
94/55/CE, do Conselho, de 21 de Novembro, relativa à aproximação das
legislações do Estados membros respeitantes ao transporte rodoviário de
mercadorias perigosas, e a Directiva n.º 2001/26/CE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 7 de Maio, que altera a Directiva n.º
95/50/CEE, do Conselho, de 6 de Outubro, relativa a procedimentos
uniformes de controlo do transporte rodoviário de mercadorias perigosas.

Regulamento (CE) nº
1907/2006 do Parlamento
Europeu e do Conselho, de
18 de Dezembro
(Regulamento REACH)

Relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição de substâncias
químicas (REACH), que cria a Agência Europeia das Substâncias
Químicas, que altera a Directiva 1999/45/CE e revoga o Regulamento
(CEE) n.º 793/93 do Conselho e o Regulamento (CE) n.º 1488/94 da
Comissão, bem como a Directiva 76/769/CEE do Conselho e as
Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE da
Comissão.

Regulamento (CE) nº
1272/2008 do Parlamento
Europeu e do Conselho, de
16 de Dezembro
(Regulamento CLP)

Relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e
misturas, que altera e revoga as Diretivas n.º 67/548/CEE e n.º
1999/45/CE, e altera o Regulamento (CE) n.º 1907/2006.

DL nº 293/2009 de 13 de
Outubro

Assegura a execução, na ordem jurídica nacional, das obrigações
decorrentes do Regulamento (CE) n.º1907/2006, do Parlamento Europeu
e do Conselho, de 18 de Dezembro, relativo ao registo, avaliação,
autorização e restrição dos produtos químicos (REACH) e que procede à
criação da Agência Europeia dos Produtos Químicos.
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Substâncias Perigosas
DL nº 98/2010 de 11 de
Agosto

Estabelece o regime a que obedecem a classificação, embalagem e
rotulagem das substâncias perigosas para a saúde humana ou para o
ambiente, com vista à sua colocação no mercado, transpõe parcialmente
a Directiva n.º 2008/112/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de
16 de Dezembro, e transpõe a Directiva n.º 2006/121/CE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 18 de Dezembro.

DL nº 220/2012 de 10 de
Outubro

Assegura a execução na ordem jurídica interna das obrigações
decorrentes do Regulamento (CE) n.º1272/2008, do Parlamento Europeu
e do Conselho, de 16 de Dezembro, relativo à classificação, rotulagem e
embalagem de substâncias e misturas, que altera e revoga as Diretivas
n.os 67/548/CEE e 1999/45/CE e altera o Regulamento (CE) n.º
1907/2006.
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Será ministrada formação em termos de sensibilização ambiental a todos os
intervenientes na empreitada, seus colaboradores e colaboradores dos subcontratados
para o cumprimento das medidas previstas no SGA da empreitada.
Nas acções de formação específicas a ministrar deverão ser abordados, no mínimo, os
seguintes aspectos:


Política de responsabilidade empresarial;



Os requisitos do sistema de gestão ambiental;



Os aspectos e impactes ambientais significativos da empreitada;



Principais diplomas legais aplicáveis e forma de os cumprir;



Importância do cumprimento dos requisitos legais e da implementação de todas as
medidas de minimização de impactos e de monitorização;



Os seus papéis e responsabilidades nas situações de resposta à emergência;



As consequências de não respeitar os procedimentos operacionais estabelecidos.

As acções de formação respeitantes ao sistema de gestão ambiental serão planeadas.
Para tal a empresa elaborou um Plano de Formação para a empreitada em causa que se
apresenta.
Quadro 1 – Plano de Formação Ambiental

PLANO DE FORMAÇÃO

Tema de Formação

Objectivos Formativos

Publico Alvo

Calendarização

Sistema de Gestão
Ambiental da
empreitada
(SGA)

 Dar a conhecer o SGA
elaborado no âmbito da
empreitada,
incluindo
os
objectivos e política ambiental
 Compreender a organização
do SGA e todo o processo
documental a implementar
durante a empreitada

Director de Obra
Encarregado

Antes do inicio da obra

Duração

 20 min

Formador

Técnico de
Ambiente –
Eng. Rute
Jorge
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PLANO DE FORMAÇÃO

Tema de Formação

Sensibilização
ambiental em obra

Gestão de Resíduos

Poluição
Atmosférica

Poluição Sonora

Poluição Hidrica

Plano de
Emergência
Ambiental

Objectivos Formativos
 Dar a conhecer a Politica
Ambiental da empreitada
 Assimilar quais os principais
descritores
e
impactes
ambientais decorrentes dos
trabalhos, e sensibilizar para
as medidas preventivas a
adoptar
 Sensibilizar para as boas
práticas
ambientais
a
implementar no estaleiro;
 Sensibilizar para o consumo
eficiente
dos
recursos
energéticos (água, energia)
 Dar a conhecer quais os
principais resíduos passíveis
de serem gerados em obra e
respectiva gestão;
 Dar a conhecer o Plano de
Gestão
dos
RCD
da
empreitada
 Dar a conhecer quais as
principais tarefas/actividades
passíveis de gerarem poluição
atmosférica em obra;
 Dar a conhecer as medidas de
minimização
 Dar a conhecer quais as
principais tarefas/actividades
passíveis de gerarem poluição
sonora em obra;
 Dar a conhecer as medidas de
minimização
 Dar a conhecer quais as
principais tarefas/actividades
passíveis de gerarem poluição
hidrica em obra;
 Dar a conhecer as medidas de
minimização
 Dar a conhecer o Plano de
Emergência
Ambiental
da
empreitada
 Compreender
os
Procedimentos a adoptar em
caso
de
ocorrências
a
acidentais (incêndio, derrames,
inundações…)

Publico Alvo

Calendarização

Duração

Encarregado
Chefes de Equipa
e
restantes
Trabalhadores

Antes do inicio da obra
Sempre que se
justifique

 20 min

Encarregado
Chefes de Equipa
e
restantes
Trabalhadores

Antes do inicio da obra
Sempre que se
justifique

 20 min

Encarregado
Chefes de Equipa
e
restantes
Trabalhadores

Antes do inicio da obra
Sempre que se
justifique

 10 min

Encarregado
Chefes de Equipa
e
restantes
Trabalhadores

Antes do inicio da obra
Sempre que se
justifique

 10 min

Encarregado
Chefes de Equipa
e
restantes
Trabalhadores

Antes do inicio da obra
Sempre que se
justifique

 10 min

Encarregado
Chefes de Equipa
e
restantes
Trabalhadores

Antes do inicio da obra
Sempre que se
justifique

 20 min

Formador

Técnico de
Ambiente –
Eng. Rute
Jorge

Técnico de
Ambiente –
Eng. Rute
Jorge

Técnico de
Ambiente –
Eng. Rute
Jorge

Técnico de
Ambiente –
Eng. Rute
Jorge

Técnico de
Ambiente –
Eng. Rute
Jorge

Técnico de
Ambiente –
Eng. Rute
Jorge
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Estas

acções

ficarão

registadas

no

impresso

“Registo

da

Acção

de

Formação/Sensibilização” da empreitada e serão arquivadas no PGA da obra. Apresentase abaixo o modelo do folheto de fornecido aquando das acções de sensibilização
ambiental bem como o modelo do registo da acção se sensibilização.

REGISTO DE ACÇÃO DE FORMAÇÃO / INFORMAÇÃO

ACOLHIMENTO ‐ SEGURANÇA / AMBIENTE

TEMA A ABORDAR:
OBRA:

EMPRESA:

CONCEÇÃO‐CONSTRUÇÃO DA ETAR DE FARO‐OLHÃO

DATA:

PORTUGUÊS

FOLHA:

IDIOMA:

Oliveiras, S.A. / Acciona

1

HORÁRIO
MANHÃ:

às

TARDE:

às

TEORIA:

PRÁTICA:

TEORIA:

PRÁTICA:

SUMÁRIO
Os conteúdos a abordar na acção de formação/sensibilização em matéria de SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO a
ministrar aos colaboradores desta empreitada são:
• Dar a conhecer a existência e o conteúdo geral do Desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde (DPSS) referindo
a possibilidade de ser consultado por qualquer colaborador;
• Alertar para os riscos associados às actividades em curso da empreitada e informar os trabalhadores das respectivas
medidas de prevenção. Irão ser abordados questões de segurança a ter nos trabalhos a realizar no âmbito da
empreitada;
• Sensibilizar para a importância de uma correcta utilização dos Equipamentos de Protecção Individual (EPI), não
esquecendo a prioridade dos Equipamentos de Protecção Colectiva (EPC) face aos EPI. Serão abordados equipamentos
de protecção colectiva contra quedas em altura (e.g. guarda corpos, redes de segurança).
• Recordar a existência do Regulamento Interno de Consumo de Álcool e relembrar a proibição do consumo de
bebidas alcoólicas no horário de trabalho;
• Dar a conhecer o Plano de Emergência, o local onde se encontram afixados os contactos de emergência bem como
a existência e o local onde se encontra a caixa de 1os socorros e o extintor;
• Lembrar a importância de ter o estaleiro / frentes de trabalho arrumadas;
Após esta acção de formação, cada colaborador deverá estar mais sensibilizado para a importância das questões de
segurança em obra e ter um comportamento mais seguro.
Os conteúdos a abordar na acção de formação/sensibilização em matéria de AMBIENTE a ministrar aos colaboradores
desta empreitada são:
• Dar a conhecer a existência da Carta de Condicionantes;
• Dar a conhecer a existência e o conteúdo do Plano de Gestão Ambiental (PGA) bem como da Politica de Ambiente;
• Informar das funções e responsabilidades de cada um dos trabalhadores na gestão ambiental da empreitada.
• Identificar alguns impactos ambientais existentes na fase de obra e propor medidas de minimização;
• Sensibilizar para a importância de uma correcta gestão de resíduos, nomeadamente a necessidade de deposição
selectiva e organizada dos resíduos, a forma de acondicionamento bem como de um destino final adequado, sempre
que possível encaminhá‐los para valorização;

• Alertar para a proibição de fazer despejos de resíduos em zonas inadequadas, ou em qualquer zona fora do estaleiro
sem que haja autorização prévia;
• Alertar para a proibição de fazer queima de resíduos;
• Recordar os procedimentos a ter no abastecimento de combustível das máquinas em obra;
• Utilizar aparadeiras quando necessário;
• Lembrar a importância de ter o estaleiro / frentes de trabalho arrumadas;
• Dar a conhecer o Plano de Emergência Ambiental;
Após esta acção de formação, cada colaborador deverá estar mais sensibilizado para os impactos ambientais existentes
em fase de obra e ter um comportamento mais Amigo do Ambiente.
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
DECLARO QUE RECEBI, ENTENDI E VOU CUMPRIR, OS PRINCIPIOS DE SEGURANÇA NO TRABALHO E BOM AMBIENTE MINISTRADOS NESTA
FORMAÇÃO, PELO QUE ME CONSIDERO RESPONSÁVEL PELO NÃO CUMPRIMENTO DOS MESMOS.

NOME DO FORMANDO

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO(S) FORMADOR(ES)

NOME DA EMPRESA

CATEGORIA
PROFISSIONAL

ASSINATURA DO FORMANDO
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AVALIAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS
Serão identificados os pontos críticos e minimizar a ocorrência de impactes ambientais, tendo em conta,
nomeadamente a sua gravidade e probabilidade de ocorrência, desenvolvendo métodos e práticas de gestão
adequados.
Será registada a relação dos Componentes/Descritores do Ambiente com as atividades e áreas em desenvolvimento
da obra. Pretende-se evidenciar quais as atividades e áreas que irão ser desenvolvidas na empreitada e das quais
poderão surgir pontos críticos para o ambiente, em cada aspeto ambiental.
Posteriormente, para cada Aspeto Ambiental identificado por atividade, será atribuído um fator de significância, em
que, caso o aspeto ambiental seja classificado como significativo, serão listadas um conjunto de medidas e ações
minimizadoras e/ou preventivas, de possíveis impactes ambientais negativos.

1. OBJECTIVOS
O objectivo desta instrução é estabelecer os critérios para a avaliação dos aspectos e impactes ambientais das
actividades, produtos e/ou serviços e seus prestadores de serviços.

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO
Esta instrução é aplicável a todas as actividades, produtos e/ou serviços da empresa e seus prestadores de serviços
com impactes ou potenciais impactes no Ambiente.

3. DESCRIÇÃO
A. Avaliação de Significância de Aspectos e Impactes Ambientais

1.º- Calcular a Severidade do Impacte
Severidade – traduz a influência do aspecto ou aspectos ambientais nos potenciais impactes ambientais causados,
gravidade, reversibilidade e custos dos danos ambientais expectáveis, em função da toxicidade ou do impacte
potencialmente causado.
Deve utilizar-se de preferência as especificações seguidamente apresentadas para a atribuição da
Severidade do impacte ambiental. Caso tal não seja possível, utilizar as considerações genéricas (a negrito).

1/7

ENTIDADE EXECUTANTE

DONO DA OBRA

AVALIAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS

CONCEÇÃO-CONSTRUÇÃO DA ETAR DE FARO - OLHÃO

Valor

Especificações
Considerações genéricas: considera-se que o aspeto ambiental pode provocar danos ambientais
muito graves e irreversíveis com custos muito elevados de reposição, nomeadamente se:


Os aspetos ambientais incluem:


Consumo/utilização de produtos/reagentes classificados na legislação como perigosos para o
Ambiente;



instalação consumidora intensiva de energia, com consumo anual igual ou superior a 1000 tep;



consumo de recursos naturais ou transformados: sem possibilidade de valorização/reutilização
interna; sem materiais reciclados na sua composição ou sem possibilidade de valorização
quando configurar um resíduo; ou proveniente de recursos abrangidos por programas de
protecção (espécies exóticas);



resíduos classificados como perigosos na Lista Europeia de Resíduos (LER);



emissões gasosas contendo poluentes considerados perigosos (devido ao uso de solventes,
tintas, colas, combustíveis, equipamento de refrigeração, obras de construção civil, etc.): metais
pesados, NO2, SO2, CO, CO2, NH3, Partículas finas - PM10, compostos orgânicos voláteis -

3

COV’s, dioxinas e/ou substâncias que empobrecem a camada de ozono (CFC’s, outros CFC’s
totalmente halogenados, HCFC’s, halons, etc.) e/ou gases com efeito de estufa (CO2, CH4,
N2O, HFC’s, PFC’s, SF6);


Os odores são detectados fora das instalações da Empresa e existem queixas.



efluente descarregado com substâncias classificadas como perigosas, de acordo com a
legislação em vigor aplicada às águas residuais; ou efluente não tratado proveniente de
descarga de emergência (águas residuais);



O ruído é detetável no exterior das instalações da empresa e existem queixas (apenas no caso de
existirem ou estiverem previstos recetores sensíveis. Caso contrário passa a Severidade 1);




Existe um aumento do tráfego rodoviário que provoca perturbações locais relevantes;
As alterações da paisagem, impacte visual das infra-estruturas, remoção de coberto vegetal,
alterações da topografia, são permanentes e relevantes de modo a exigir o estabelecimento de
medidas de minimização/controlo permanentes, além das necessárias durante a execução dos
trabalhos.
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Especificações

Valor

Considerações genéricas: considera-se que o aspeto ambiental pode provocar danos ambientais
graves, mas reversíveis, embora associados a um custo elevado de reposição do equilíbrio
ambiental, nomeadamente se:


Os aspetos ambientais incluem:


Consumo/utilização de produtos/reagentes classificados na legislação como

perigosos para

efeitos de transporte;


instalação consumidora intensiva de energia, com consumo anual maior ou igual a 500 tep, mas
inferior a 1000 tep;



consumo de recursos naturais ou transformados: com possibilidade de valorização/reutilização
interna parcial; não contendo materiais reciclados na sua composição, mas com possibilidade de
valorização quando configurar um resíduo;



resíduos sólidos urbanos ou equiparados, resíduos industriais não perigosos com excepção das
embalagens urbanas valorizáveis e resíduos inertes;

2



emissões gasosas não perigosas de acordo com a legislação ambiental e que não são
componentes do ar (ex. partículas grandes), ou emissões gasosas de combustões e reacções
químicas dos laboratórios;



Os odores são detectados fora das instalações da Empresa mas não existem queixas.



efluentes de composição heterogénea com poluentes não perigosos de acordo com a legislação
em vigor aplicada às águas residuais;



O ruído é detetável no exterior das instalações da empresa, mas sem suscitar queixas (apenas se
existirem ou estiverem previstos recetores sensíveis. Caso contrário passa a Severidade 1);



Não é expectável que o tráfego rodoviário provoque perturbações locais;



As alterações da paisagem, impacte visual das infra-estruturas, remoção de coberto vegetal,
alterações da topografia, são permanentes mas não relevantes e não é necessário o estabelecimento
de medidas de minimização/controlo permanentes, além das necessárias durante a execução dos
trabalhos.
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Valor

Especificações
Considerações genéricas: considera-se que o aspeto ambiental pode provocar danos ambientais
pouco graves, com reposição fácil do equilíbrio ambiental, nomeadamente se:


Os aspetos ambientais incluem:


Consumo/utilização de produtos/reagentes classificados na legislação como não perigosos;



instalação não consumidora intensiva de energia (consumo anual inferior a 500 tep);



consumo de recursos naturais ou transformados: com possibilidade de valorização/reutilização
interna total; totalmente compostos por materiais reciclados; com possibilidade de valorização
quando configurar um resíduo;



resíduos urbanos de recolha selectiva, resíduos de embalagens não urbanas não perigosas
valorizáveis, resíduos inertes e resíduos valorizáveis tal e qual;



1

água bruta, água tratada para consumo humano, água não conforme para consumo humano,
mas sem impactes ambientais ou pouco relevantes (ex. turvação, SST), água de arrefecimento,
águas pluviais e águas de lavagem de pavimentos não contaminadas;



emissões de gases que são componentes do ar (ex. azoto, oxigénio, vapor de água, árgon e
outros gases raros);




Os odores apenas são detectados no interior da instalação.

O ruído é apenas detetável no interior das instalações da empresa. Este valor também deverá ser
atribuído quando não existem ou não estão previstos recetores sensíveis;



Não é expectável um aumento do tráfego rodoviário local;



As alterações da paisagem, impacte visual das infra-estruturas, remoção de coberto vegetal,
alterações da topografia, não são permanentes e não é necessário o estabelecimento de medidas de
minimização/controlo permanentes, além das necessárias durante a execução dos trabalhos.

2.º- Calcular a probabilidade do impacte
Probabilidade de ocorrência (P):
Refere a probabilidade de ocorrência de um impacte associado a um determinado aspeto ambiental.
Foi efectuada uma descrição para as diferentes situações de ocorrência de aspetos ambientais.
No caso da Probabilidade para os aspetos relacionados com Consumos, o momento em que se pode gerar o
impacte ambiental geralmente é associado à “entrada”, i.e., tendo em conta a frequência da aquisição do
bem/produto ou a sua utilização, no caso de não ser adquirido pela empresa e nem armazenado nas suas
instalações. Por exemplo, a compra de reagentes, a utilização de energia, a utilização de biocidas.
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Relativamente aos restantes aspetos ambientais, a probabilidade de ocorrência refere-se ao momento em que pode
gerar o impacte ambiental, geralmente associado à “saída” (p.e. a saída do resíduo para destino final).
Definição para situação de

Definição para situação de
emergência

Valor

Descrição

1

Esporádico

Ocorre até uma vez por ano, ou menos

Não é expectável, mas é razoável a
ocorrência

2

Pontual

Ocorre mais do que uma vez por ano

Ocorre esporadicamente

3

Ocasional

Ocorre mais do que uma vez por mês

Ocorre várias vezes e existe
histórico

4

Frequente

Ocorre mais do que uma vez por semana

Ocorre de forma sistemática e com
um largo histórico

Rotina e Não Rotina

Nota: Consideram-se como Não Rotina os arranques e paragens de equipamentos para intervenções, intervenções
não planeadas e pequenas anomalias. Consideram-se como Rotina as actividades normais de actividade e
intervenções planeadas.

Severidade

3.º- Calcular o risco de impacte potencial de acordo com a seguinte matriz:

3

3

6

9

12

2

2

4

6

8

1

1

2

3

4

1

2

3

4

Probabilidade
Sendo que:
1.

Risco de impacte ambiental baixo

1-2

2.

Risco de impacte ambiental moderado

3-4

3.

Risco de impacte ambiental médio

6-8

4.

Risco de impacte ambiental elevado

9-12
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4.º- Estimar as condições de controlo
Condições de controlo ambiental (C)
Refere-se às condições de controlo existentes que podem reduzir/eliminar o impacte ambiental:
Categoria

Descrição das condições de Controlo

1

Existem, são suficientes e eficientes

2

Existem, mas ainda não são suficientes ou têm algumas deficiências

3

Existem, mas são poucas ou têm graves deficiências

4

Não existem

Nota: Não se pode considerar o Controlo de Categoria 1 quando apenas existe Detecção ou Monitorização.

Identificar na matriz a forma de controlo existente:
Nível

Descrição das formas de Controlo

1

Detecção/Monitorização

2

Procedimentos documentados/regras de gestão

3

Meios Físicos

4

Todas as anteriores

5

Detecção/Monitorização+Procedimentos documentados/regras de gestão

6

Detecção/Monitorização+Meios Físicos

7

Procedimentos documentados/regras de gestão+Meios físicos

Em que:


Detecção/Monitorização (ex: verificações/inspecções visuais, medições, etc.)



Procedimentos documentados/regras de gestão (ex: Fichas, Modelos, Trabalhos Pré Preparados, etc.)



Meios físicos (ex: impermeabilizações, bacias de retenção, confinamento, absorventes, contentores, filtros,
sistemas de tratamento, insonorizações, etc.)
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5.º- Calcular o grau de impacte de acordo com a matriz seguinte
Para cada impacte ambiental, utilizando o risco ambiental e as condições de controlo, determina-se o seu grau de

CONTROLO

impacte.
4 - Não existem

4

8

12

16

3 - Existem, mas são poucas ou têm graves
deficiências

3

6

9

12

2 -Existem, mas ainda não são suficientes ou têm
algumas deficiências

2

4

6

8

1 - Existem, são suficientes e eficientes

1

2

3

4

Baixo
(1-2)

Moderado
(3-4)

Médio
(6-8)

Elevado
(9-12)

RISCO AMBIENTAL

6.º Significância
Os Aspetos e Impactes Ambientais são considerados Significativos se a avaliação do impacte ambiental
tenha um valor superior a 6.
B. Existência de Requisitos Legais ou Outros associados aos Aspetos Ambientais


- Para cada Aspeto Ambiental assinalar se existe ou não algum requisito legal ou outro associado, os quais
poderão corresponder a:


existência de legislação (por exemplo: comunitária, nacional, regional, municipal, aplicável ao aspeto
ambiental



existência de opinião expressa das partes interessadas (por exemplo: na política da Empresa,
recomendações do IRAR, política do DO, reclamações, entidades locais)



- Assinalar ainda se há obrigatoriedade de modos de gestão pela existência destes requisitos.

Nota: a existência de requisitos legais e outros associados aos aspetos ambientais não influencia a avaliação da
sua significância, mas auxilia na definição de modos de controlo associados.
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Matriz de Avaliação de Aspetos e Impactes Ambientais e Modos de Controlo
Avaliação

(Rotina/Não Rotina; Própria/Contratada; Existente/Futura)

Aspeto ambiental

Existência de
Requisitos

Situações de Emergência

Condição da Atividade

C

Consumo

Absorventes (óleos, produtos
químicos)

Depleção de recursos

Emergência

x

x

C

Consumo

Tintas, diluentes, decapantes

Depleção de recursos

Não Rotina

x

x

C

Consumo

Betume asfáltico

Depleção de recursos

Não Rotina

C

Consumo

Água

Depleção de recursos

Rotina

x

x

C

Consumo

Agentes de extinção de incêndios
(Pó químico)

Depleção de recursos

Emergência

x

x

C

Consumo

Areia

Depleção de recursos

Não Rotina

x

C

Consumo

Meios de atuação em caso de
derrame

Depleção de recursos

Emergência

x

C/I

Consumo

Gasóleo / Gasolina

Depleção de recursos

Rotina

C

Emissões

Emissões de particulas

Alteração da qualidade do
ar, efeitos na saúde pública

C

Emissões

Gases de combustão

C

Emissões

C

x

x

x

x

x

x

Partes interessadas

Rotina

Legislação

Depleção de recursos

Grau de Impacte Ambiental

Lubrificantes (óleos, massas)

Controlo Ambiental

Consumo

Conversão do risco

I

Risco de Impacte Ambiental

Não Rotina

Severidade

Depleção de recursos

Probabilidade

Hipoclorito de sódio ou outros
desinfectantes como o peróxido de
hidrogénio

x

1

4

4

2

2

4

NS

Sim

Não

1

PGA; Garantir armazenamento
adequado

Sim

Fichas técnicas/FDS

x

x

3

1

3

2

2

4

NS

Sim

Não

2

PGA; CE; Garantir
armazenamento adequado

Sim

Garantir condições de armazenamento e Fichas de dados de Segurança (FDS)

x

x

3

1

3

2

3

6

S

Sim

Não

7

PGA; Contribuir para a gestão
racional

Sim

A manutenção dos equipamentos é efectuada nas instalações Centrais da EE
e dos subempreiteiros. Controlar FDS.

1

1

1

1

3

3

NS

Não

Não

6

PGA; Garantir existência de meios
adequados)

Não

Neste item estão incluidos os materiais absorventes para limpezas de eventuais
equipamentos/ materiais sujos com produtos quimicos (verificar de acordo com
FDS)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Rotina

x

x

x

x

x

Alteração da qualidade do
ar, efeitos na saúde pública

Rotina

x

x

x

x

x

Emissões gasosas decorrentes de
incêndio

Alteração da qualidade do
ar, efeitos na saúde pública

Emergência

x

Ruído

Ruído Ambiental (equipamento de
ut.exterior)

Efeitos na qualidade de vida

Rotina

x

C

Ruído

Ruído Ambiental (equipamento de
ut.exterior - britadeira)

Efeitos na qualidade de vida

Não Rotina

C

Tráfego
rodoviário

Perturbações locais

Efeitos na qualidade de vida

Rotina

x

x

x

x

x

x

3

1

3

2

2

4

NS

Sim

Sim

3

PGA; CE; Garantir armazenamento
adequado

Sim

Serão respeitados os requisitos para aplicação em materiais que irão estar em
contacto com água para consumo humano e verificado o teor de COV nas
tintas. Assegurar as FDS

x

x

1

2

2

1

3

3

NS

Sim

Não

2

PGA; Garantir armazenamento
adequado

Sim

Assegurar as FDS

3

3

9

4

2

8

S

Sim

Sim

1

PGA; Contribuir para a gestão
racional; Monitorização

Sim

Para utilização na obra privilegia-se a reutilização de água desde que a
qualidade da mesma o permita.

1

1

1

1

2

2

NS

Sim

Não

1

Garantir armazenamento
adequado

Sim

Assegurar na viatura que efetua o transporte de combustível, de acordo com
parecer do IMTT);

1

2

2

1

2

2

NS

Sim

Não

1

PGA

Sim

Se for necessário adquirir externamente deverá evidenciar-se a
autorização/licença do local de origem

2

1

2

1

2

2

NS

Sim

Não

1

PGA

Sim

Assegurar o controlo do conteúdo dos kits, bem como da sua utilização.
Consultar o plano de emergência em caso de derrames

x

3

3

9

4

2

8

S

Sim

Não

7

PGA; Assegurar o cumprimento
dos requisitos do ADR

Sim

Consumido pelos equipamentos/máquinas em obra, incluindo Geradores.
Consultar fichas de dados de segurança dos produtos.

x

3

2

6

3

2

6

S

Sim

Não

7

PGA

Sim

É efectuada a rega, para minimização das emissões

x

x

3

4

12

4

3

12

S

Sim

Não

1

PGA

Sim

Garantir que todos os equipamentos e viaturas são alvo das manutenções e
inspecções obrigatórias; verificar aplicabilidade do DL 78/2004 associadas aos
geradores.

x

x

3

1

3

2

2

4

NS

Não

Não

5

PGA

Não

Garantir que não há lugar à queima de resíduos; O controlo apenas se poderá
relacionar com as medidas minimizadoras de potenciais situações de incêndio

2

4

8

3

3

9

S

Sim

Não

2

PGA

Sim

Deverão ser cumpridos os requisitos legais do RGR (DL 9/2007) e do DL
221/2006, quando aplicáveis.

2

3

6

3

4

12

S

Sim

Não

2

PGA

Sim

Verificar cumprimento do DL 221/2006 (enquadramento nesse diploma ou no
RGR)

2

2

4

2

2

4

NS

Não

Não

2

PGA

Não

Elaboração de PST, implementação da sinalização aprovada.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Medidas de gestão por
imposição legal ou de
partes interessadas

x

x

x

Medidas existentes/previstas
para controlo operacional e
monitorização

x

x

x

x

Inundação

Consumo

x

Observações

Nível de
controlo
existente

Fuga de gás

C

x

NR;P;E

Explosão

Rotina

NR;C;E

Derrame/emissão de Substâncias
Perigosas

Depleção de recursos

Pavimentação

Materiais de construção vários
(cimento, betão )

Construção civil

Consumo

Rotina/Não
Rotina/Emergência

Escavação

C

Descrição detalhada

Desmatação

Geral

NR;C;E

Incêndio

NR;C;E

Limpeza da obra

NR;P;E

Arranjos Exteriores

R;C;E

Ensaios

x

R;C;E

Instalação eléctrica e de equipamentos
electromecânicos

x

R;P;E

Controlável/Influenciável

Trabalhos preparatórios

NR;P;E

Montagem e manutenção do estaleiro

R;P;E
Impacte potencial

Gestão dos Aspectos Ambientais

Critérios
Significância final do aspecto

Tipo

Áreas e Atividades/Situações de Emergência

x

x

x
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Matriz de Avaliação de Aspetos e Impactes Ambientais e Modos de Controlo
Avaliação

(Rotina/Não Rotina; Própria/Contratada; Existente/Futura)

Aspeto ambiental

Existência de
Requisitos

Situações de Emergência

Condição da Atividade

x

x

x

C

Resíduos

Resíduos sólidos urbanos e
equiparados

Alteração do uso do solo;
Contaminação de solos e
meio hídrico

Rotina

x

C

Resíduos

Resíduos de embalagens urbanas de
plástico e metal

Alteração do uso do solo;
Contaminação de solos e
meio hídrico

Rotina

C

Resíduos

Resíduos de papel e cartão

Alteração do uso do solo;
Contaminação de solos e
meio hídrico

Rotina

C

Resíduos

Resíduos de desmatação do terreno

Alteração do uso do solo;
Contaminação de solos e
meio hídrico

Não Rotina

C

Resíduos

Terras de escavação não
contaminadas

Alteração do uso do solo;
Contaminação de solos e
meio hídrico

Não Rotina

C

Resíduos

Plásticos não contaminados (filme de
embalagem, resíduos de tubagens)

Alteração do uso do solo;
Contaminação de solos e
meio hídrico

Não Rotina

C

Resíduos

Resíduos inertes (entulho, pedras,
etc.)

Alteração do uso do solo;
Contaminação de solos e
meio hídrico

Não Rotina

C/I

Resíduos

Óleos usados

Alteração do uso do solo;
Contaminação de solos e
meio hídrico

Rotina

x

C/I

Resíduos

Resíduos de manutenção de
máquinas/equipamentos (Embalagens
de óleos, filtros, baterias, pneus,
tintas, ou outros perigosos, etc.)

Alteração do uso do solo;
Contaminação de solos e
meio hídrico

Não Rotina

x

C

Resíduos

Metais

Alteração do uso do solo;
Contaminação de solos e
meio hídrico

Não Rotina

x

C

Resíduos

Madeira

Alteração do uso do solo;
Contaminação de solos e
meio hídrico

Não Rotina

x

C

Resíduos

Desperdícios, panos, papeis
contaminados por óleos, tintas ou
outros perigosos

Alteração do uso do solo;
Contaminação de solos e
meio hídrico

Não Rotina

C

Resíduos

Absorventes contaminados por óleos,
tintas ou outros perigosos

Alteração do uso do solo;
Contaminação de solos e
meio hídrico

Não Rotina

C

Resíduos

Resíduos de equipamento eléctrico e
electrónico (cabos eléctricos,
detectores de incêndio, lâmpadas, ar
condicionados e outros)

Alteração do uso do solo;
Contaminação de solos e
meio hídrico

Não Rotina

C

Resíduos

Resíduos de betão

Contaminação de solos e
meio hídrico

Não Rotina

x

Contaminação de solos e
meio hídrico

Não Rotina

x

x

Contaminação de solos e
meio hídrico

Não Rotina

x

x

Embalagens não urbanas não
contaminadas por substâncias
perigosas
Embalagens não urbanas
contaminadas por substâncias
perigosas

C

Resíduos

C

Resíduos

C

Resíduos

Pavimento betuminoso

Contaminação de solos e
meio hídrico

Não Rotina

C

Resíduos

Resíduos devido a incêndio

Contaminação de solos e
meio hídrico

Emergência

C

Efluentes

Efluente de ensaios
hidráulicos/estanquicidade

Contaminação de solos e
meio hídrico

Não Rotina

4

NS

Não

Não

1

PGA

Não

Garantir organização dos materiais e resíduos, tanto no estaleiro como nas
frentes de obra

x

2

1

2

1

2

2

NS

Sim

Não

4

PGA; PPG RCD

Sim

Garantir a triagem/separação dos RSU, disponibilizando os meios de recolha em
diversos locais da obra.

x

x

1

1

1

1

2

2

NS

Sim

Não

4

PGA; PPG RCD

Sim

Garantir a triagem/separação dos resíduos, disponibilizando os meios de recolha
em diversos locais da obra.

x

x

1

1

1

1

2

2

NS

Sim

Não

4

PGA; PPG RCD

Sim

Garantir a triagem/separação dos resíduos, disponibilizando os meios de recolha
em diversos locais da obra.

x

1

2

2

1

2

2

NS

Sim

Não

5

PGA; PPG RCD

Sim

Deverá ter-se os devidos cuidados nas frentes de obra, minimizando impactes
na vegetação.

1

1

1

1

2

2

NS

Sim

Não

5

PGA; PPG RCD

Sim

Só serão resíduos se não houver a possibilidade de reutilização na obra de
origem ou noutra licenciada, nos termos da legislação.

1

2

2

1

3

3

NS

Sim

Não

5

PGA; PPG RCD

Sim

Estes resíduos serão armazenados em locais apropriados devidamente
identificados, os quais serão posteriormente encaminhados para operador
licenciado.

1

2

2

1

3

3

NS

Sim

Não

5

PGA; PPG RCD

Sim

Este tipo de resíduos deverá ser enviado para operadores licenciados, caso não
seja possivel reutilizá-los na obra de origem.

x

3

2

6

3

2

6

S

Sim

Não

5

PGA

Sim

Grandes intervenções serão efetuadas no estaleiro da Batalha, as pequenas na
frente de obra, mas os resíduos são encaminhados logo para a Batalha

x

3

2

6

3

2

6

S

Sim

Não

5

PGA

Sim

Grandes intervenções serão efetuadas no estaleiro da Batalha, as pequenas na
frente de obra, mas os resíduos são encaminhados logo para a Batalha

1

2

2

1

3

3

NS

Sim

Não

5

PGA; PPG RCD

Sim

Estes resíduos serão armazenados em locais apropriados devidamente
identificados, os quais serão posteriormente encaminhados para operador
licenciado.

x

1

1

1

1

3

3

NS

Sim

Não

5

PGA; PPG RCD

Sim

Resíduos valorizáveis (se se apresentarem contaminadas, são resíduo
perigoso);

x

x

x

Inundação

2

Fuga de gás

2

x

Explosão

4

x

Incêndio

2

Limpeza da obra

2

Arranjos Exteriores

Nível de
controlo
existente

Ensaios

Partes interessadas

x

Legislação

x

Grau de Impacte Ambiental

x

Controlo Ambiental

Rotina

Observações

Conversão do risco

Efeitos na qualidade de vida

NR;P;E

Risco de Impacte Ambiental

Alterações da paisagem

NR;C;E

Severidade

Pavimentação

Paisagem

Rotina/Não
Rotina/Emergência

NR;C;E

Probabilidade

Construção civil

C

Descrição detalhada

NR;C;E

Derrame/emissão de Substâncias
Perigosas

Geral

Escavação

NR;P;E

Desmatação

R;C;E

Trabalhos preparatórios

R;C;E

Montagem e manutenção do estaleiro

R;P;E

Controlável/Influenciável

NR;P;E

Instalação eléctrica e de equipamentos
electromecânicos

R;P;E
Impacte potencial

Gestão dos Aspectos Ambientais

Critérios
Significância final do aspecto

Tipo

Áreas e Atividades/Situações de Emergência

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Medidas de gestão por
imposição legal ou de
partes interessadas

x

x

x

3

1

3

2

3

6

S

Sim

Não

5

PGA; PPG RCD

Sim

Estes resíduos serão armazenados em recipientes apropriados/estanques
devidamente identificados, os quais serão posteriormente encaminhados para
operador licenciado.

x

x

x

3

1

3

2

2

4

NS

Sim

Não

5

PGA; PPG RCD

Sim

Estes resíduos serão armazenados em recipientes apropriados/estanques
devidamente identificados, os quais serão posteriormente encaminhados para
operador licenciado.

2

1

2

1

3

3

NS

Sim

Não

5

PGA; PPG RCD

Sim

Estes resíduos serão armazenados em locais apropriados devidamente
identificados, os quais serão posteriormente encaminhados para operador
licenciado.

x

2

2

4

2

2

4

NS

Sim

Não

5

PGA; PPG RCD

Sim

Implementação de bacias de retenção para lavagem das caleiras.

x

2

2

4

2

3

6

S

Sim

Não

5

PGA; PPG RCD

Sim

Será garantida a triagem e armazenamento adequado das embalagens.

3

2

6

3

3

9

S

Sim

Não

5

PGA; PPG RCD

Sim

Estes resíduos serão armazenados em recipientes apropriados/estanques
devidamente identificados, os quais serão posteriormente encaminhados para
operador licenciado.

2

1

2

1

2

2

NS

Sim

Não

5

PGA; PPG; RCD

Sim

Existem pareceres do LNEC e das Infraestruturas de Portugal a confirmarem a
data em que se utilizou alcatrão no betuminoso

3

1

3

2

2

4

NS

Sim

Não

5

PGA; PPG RCD

Sim

O controlo apenas se poderá relacionar com as medidas minimizadoras de
potenciais situações de incêndio; prever local adequado ao seu
armazenamento, caso ocorra a sua produção.

2

1

2

1

2

2

NS

Não

Sim

5

PGA, CE

Sim

Caso seja necessário efectuar descargas nas linhas de água terá de ser
solicitada licença do domínio hídrico.

x

x

x

Medidas existentes/previstas
para controlo operacional e
monitorização

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2/3

ENTIDADE EXECUTANTE:

CONCEÇÃO/CONSTRUÇÃO DA ETAR DE FARO-OLHÃO

Ed.01 Rev.01

Matriz de Avaliação de Aspetos e Impactes Ambientais e Modos de Controlo
Avaliação

(Rotina/Não Rotina; Própria/Contratada; Existente/Futura)

Aspeto ambiental

Existência de
Requisitos

Situações de Emergência

Condição da Atividade

Efluentes

Águas resíduais domésticas

Contaminação de solos e
meio hídrico

Emergência

C

Efluentes

Efluente devido a incêndio

Contaminação de solos e
meio hídrico

Emergência

C

Efluentes

Águas de lavagem das caleiras das
betoneiras

Contaminação de solos e
meio hídrico

Emergência

x

x

2

2

4

2

2

4

NS

Não

Não

1

PGA

Não

Caso seja necessário será solicitada autorização para descarga em colocteres
pluviais.

Medidas existentes/previstas
para controlo operacional e
monitorização

Medidas de gestão por
imposição legal ou de
partes interessadas

x

x

3

1

3

2

3

6

S

Sim

Não

7

PGA

Não

Garantir que existem sempre absorventes adequados ao tipo de produto e que o
acondicionamento dos produtos é efectuado nas condições adequadas.

x

x

x

3

1

3

2

3

6

S

Sim

Não

7

PGA

Não

Será garantida a impermeabilização do solo, estando presente em obra um Kit
derrame.

x

3

1

3

2

3

6

S

Sim

Não

1

PGA

Não

Será garantida a impermeabilização do solo, estando presente em obra um Kit
derrame.

2

1

2

1

3

3

NS

Não

Não

2

PGA

Não

A manutenção do wc químico é efectuado pela empresa que presta serviços,
podendo o destino das ARD's ser eventualmente uma ETAR da AdA, com
autorização.

3

1

3

2

3

6

S

Não

Não

2

PGA

Não

O controlo apenas se poderá relacionar com as medidas minimizadoras de
potenciais situações de incêndio

2

2

4

2

3

6

S

Sim

Não

2

PGA

Não

Assegurar que as águas são recolhidas nos locais destinados, e que estes se
encontram devidamente impermeabilizados

x

x

x

x

x

Nível de
controlo
existente

x

x

x

Partes interessadas

C

Legislação

Emergência/Futuro

Grau de Impacte Ambiental

Contaminação de solos e
meio hídrico

Controlo Ambiental

Derrame de hipoclorito de sódio ou
outros desinfectantes

Conversão do risco

Efluentes

Risco de Impacte Ambiental

C

x

Severidade

Emergência

Probabilidade

Contaminação de solos e
meio hídrico

Observações

Inundação

Derrame de produtos perigosos (óleos,
combustíveis, tintas, etc)

Fuga de gás

Efluentes

Explosão

C

Derrame/emissão de Substâncias
Perigosas

Não Rotina

Incêndio

Contaminação de solos e
meio hídrico

NR;P;E

Limpeza da obra

Derrame de produtos perigosos (óleos,
combustíveis, tintas, etc)

NR;C;E

Arranjos Exteriores

Efluentes

x

NR;C;E

Ensaios

C

x

NR;C;E
Instalação eléctrica e de equipamentos
electromecânicos

Emergência

NR;P;E

Pavimentação

Alagamento/destabilização
de taludes/desabamentos

R;C;E

Construção civil

Água de drenagem da zona de
trabalhos (tempo de chuva ou nível
freático)

R;C;E

Escavação

Efluentes

Rotina/Não
Rotina/Emergência

R;P;E

Desmatação

C

Descrição detalhada

NR;P;E

Trabalhos preparatórios

Controlável/Influenciável

Geral

Montagem e manutenção do estaleiro

R;P;E
Impacte potencial

Gestão dos Aspectos Ambientais

Critérios
Significância final do aspecto

Tipo

Áreas e Atividades/Situações de Emergência

x

x

x

Notas:
- A actividade de montagem e uso do estaleiro apenas se refere ao estaleiro do empreiteiro
- A actividade de Escavação inclui abertura e fecho de valas e desmatação
- A actividade de Construção Civil inclui colocação de tubagem e tritubo, montagem de caixas, cofragens, betonagem, impermeabilização e pintura
- A actividade de limpeza da obra inclui a limpeza aquando da desmobilização do estaleiro

Elaborado: Técnico de Ambiente
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ANEXO 13
DOCUMENTOS DAS OPÇÕES TÉCNICAS DE PROJECTO

PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL

CONDIÇÕES A CUMPRIR PREVIAMENTE À EMISSÃO DA LICENÇA OU
AUTORIZAÇÃO DO PROJECTO

Resposta ao ponto 2

Introdução
A ETAR de Faro-Olhão será implantada na plataforma norte das lagoas da actual ETAR de Faro
Nascente, cuja cota de terreno é aproximadamente 2,30 m. Existe no local o antigo edifício de
exploração, PT e órgãos associados ao pré-tratamento do atual sistema.
A plataforma de implantação da atual ETAR é plana e artificializada, tendo o consórcio optado
por usar essa mesma plataforma, elevando-a para a cota 3,5 que corresponde à cota de soleira
da totalidade dos órgãos e edifícios.
Foi critério do Consórcio adjudicatário construir a totalidade da ETAR numa área de
aproximadamente 1,5 ha (área ocupada pelas infra-estruturas da atual ETAR), com excepção
óbvia, do emissário de descarga final que, iniciando-se nesse recinto, apresenta um traçado
paralelo ao sistema de lagunagem numa extensão de cerca de 1,5 Km. O ponto de descarga é o
definido em sede de Estudo de Impacte Ambiental.
A zona de implantação da ETAR será protegida perifericamente por um dique em aterro cujo
coroamento estará à cota 4,0 m de modo a garantir a protecção contra cheias conforme
descrito em documento próprio entregue em sede de RECAPE (Ponto 3.4.6 do Tomo 1 –
Relatório base).
Atendendo à informação geotécnica existente e pormenorizada, foram definidas estruturas
em betão armado ou betão armado e alvenaria, assentes em fundações indiretas através de
estacas pré-fabricadas cravadas (a descrição e características do projeto de construção civil
podem ser consultadas nas peças desenhadas e escritas remetidas em sede de RECAPE e
constantes do projeto de Execução e que se anexam novamente a este documento).

De modo a resumir e simplificar a avaliação, seguidamente sintetizamos as informações
solicitadas.

Terraplanagens
Este trabalho será executado por meios clássicos com recurso a escavadoras giratórias de
médio/grande porte (20 a 30 Ton), em simultâneo com a escavação dos vários órgãos e o
aterro de plataforma e do dique periférico, minimizando-se assim os transportes e os custos
ambientais associados a estas actividades sobretudo ao nível dos consumos de combustíveis.
Na escavação do tanque de equalização cuja fundação é a mais baixa da obra (cota -2,0 m),
cerca de 4 m abaixo da actual plataforma, poderá haver necessidade de alguma entivação nas
faces paralelas à lagoa de modo a garantir a sua estabilidade e segurança. Nos restantes
órgãos não prevemos necessidades de quaisquer entivações ou contenções dada a menor
profundidade de escavação. A estabilidade dos taludes é garantida com o adoçamento dos
mesmos ao grau de atrito interno dos solos.
Todas as drenagens provisórias e de manutenção das zonas de escavação serão feitas com
recurso a bombas submersíveis. As águas serão encaminhadas para uma bacia de decantação,
prévia à descarga para as linhas de água envolventes ao recinto da ETAR.
Os volumes de escavação e aterro da empreitada constante do quadro seguinte, foram
também compilados no (Anexo 1) a este ponto, onde se podem visualizar graficamente todos
os órgãos, edifícios e o emissário de descarga (troço em PRFV e troço e PEAD), com a
valorização dos movimentos de terras, profundidades, assim como o balanço de volumes que
resulta num excedente de aproximadamente 3.123 m3.

DESCRIÇÃO DO
ORGÃO/EDIFÍCIO
Área A1 - Plataforma geral
Área A2 - Dique
Área A3 - Edifício e Oficinas
Area A4 - Nereda
Area A5 - Terciário e
Desodorização
Area A6 - Espessadores
Area A7 - Tratamento Preliminar
Area A8 - Obra de Entrada
Area A9 - Alteamento Do Caminho
Area A10 - Exedutor Final - PRFV
Area A10 - Exedutor Final - PEAD

TOTAL

VOLUMES
(m3)

ESCAVAÇÃO ATERRO VAZADOURO
1.183,00

ÁREA DE
IMPLANTAÇÃO(m2)
8.720,95

385,00
10.740,00

10.279,00
6.738,00
1.734,00
1.598,00

2.716,00

1.020,00

1.170,25

748,00
2.224,00
484,00
630,00
5.660,00
19.517,00

164,00
890,00
180,00
2.837,00
9.686,00
6.038,00

571,55
792,30
74,75

44.287,00

41.164,00

682,85
1.762,55

3.123,00

13.775,20

O excedente de solos resultantes do balanço escavações/aterros fica claramente mais
equilibrado pela necessidade de construção do dique periférico e alteamento de caminhos,
que absorvem cerca de 9500 m3 do excedente total. Este dique garantirá a protecção da
instalação de cheias, principalmente resultantes do regime tempestuoso do Rio Seco.

Os solos cujas características não tenham aproveitamento e reutilização nos trabalhos da
empreitada, quantificável em aproximadamente 3.100 m3, propomos que sejam utilizados nas
modelações de zonas verdes envolventes à área de estaleiro e cujo tratamento paisagístico
está proposto no Projeto de Integração Paisagistico. Os solos não valorizáveis e outros
resíduos, cujo volume se estima em cerca de 1.300 m3, serão transportados a vazadouro
(destino previsto é a entrega e descarga nas instalações da Sofareias, cujas licenças anexamos anexo 2).

Estruturas (órgãos e edifícios)
As estruturas dos órgãos e edifícios da empreitada serão executados em betão armado
(órgãos) e em betão armado e alvenaria (edifícios), com as correspondentes serralharias,
caixilharias e revestimentos pétreos e cerâmicos.
Todas as estruturas foram dimensionadas e calculadas de acordo com a regulamentação em
vigor (REBAP, Euro-códigos), considerando a zona de implantação, os efeitos sísmicos, cuja
verificação foi considerada, assim como toda a restante legislação associada à construção e
edificação, nomeadamente rede técnicas de água e saneamento, electricidade, térmica,
acústica, sistemas de segurança contra incêndio, etc.
A quase totalidade dos edifícios tem a sua cota de soleira ligeiramente acima da cota da
plataforma exterior (cota 3,50 m). As zonas de construção mais profunda são o poço de
grossos da obra entrada (cota -1,16 m), canais de desareadores (cota - 0,24 m) e tanque de
equalização (cota - 1,21 m).
Uma das opções tomadas para minimizar a área de implantação da ETAR e consequente
impermeabilização de solos, foi sobrepor os dois maiores órgão da ETAR (tanque de
equalização e Reactor Biológico – NEREDA), num único volume.
Esta opção permitiu que não fossem afectadas as actuais lagoas, mantendo a sua área e
geometria inalteradas.

Circuitos hidráulicos
Os circuitos hidráulicos foram dimensionados de acordo com a legislação em vigor e dados de
base da instalação.
Os materiais previstos para as várias redes técnicas, foram seleccionados pelo consórcio
respeitado integralmente as prescrições técnicas do caderno de encargos, e ponderando a
melhor relação qualidade / custo.
Destas redes podemos destacar os seguintes materiais:
Circuitos de efluente líquido de processo – PRFV
Circuitos de lamas – PEAD e PRVF
Circuito de desodorização – PP
Redes Pluviais – PPC
Redes de água e rega – PEAD
Todas estes circuitos, incluindo os traçados, encontram-se detalhadas no projecto de execução
(peças desenhadas) entregue com o RECAPE.

Emissário de descarga
O emissário de descarga tem o seu traçado a iniciar no recinto (Cx0), junto ao canto nascente
do tanque de equalização e desenvolve-se paralelamente ao caminho nascente das lagoas até
ao atual ponto de descarga.
Foram definidos e dimensionados dois troços:
- Cx 0 (cota soleira 1,10m) – Cx 19 (cota soleira -2,15m) com uma extensão de cerca de
1 Km em PRFV DN 1500mm;
- Cx 19 (cota soleira -2,15m) – Cx 25 Desc. (cota soleira -2,88m) com uma extensão de
0,4 km em PEAD DN 1500mm.
A opção por dois materiais diferentes justifica-se pelas características dos solos e cotas de
implantação do emissário, embora ambos os materiais possuam uma excelente resistência
química e mecânica a efluentes domésticos com longevidade demostrada e testada.
Atendendo a que o troço final fica numa zona de transição entre a zona de lagoas e a ria, a
uma cota topográfica mais baixa (Ct - 0,35 m - média), que pode inundar durante os meses de
inverno foi previsto a realização do emissário em PEAD que possui maior flexibilidade, e
garantia de completa estanqueidade, uma vez que as juntas de ligação das tubagens são
soldadas topo a topo. Nestes últimos 400 m de emissário haverá igualmente necessidade de
aumentar o seu recobrimento relativamente à geratriz superior da tubagem, de modo a
garantir a sua estabilidade e evitar a impulsão que pode ocorrer devido ao fenómeno de
inundação da área de implantação.
Toda esta informação pode ser verificada e confirmada na planta e perfil do emissário (anexo
3)

Acessos
O acesso à empreitada é feito pela estrada de acesso à atual ETAR de Faro Nascente, sendo
também usados para acessos provisórios de obra, as actuais circulações internas do recinto e
caminhos envolventes às lagoas.
O futuro recinto da ETAR terá uma zona pavimentada com aproximadamente (7.200 m2), com
acabamento em misturas betuminosas de modo a permitir a circulação de veículos ligeiros e
pesados, afetos à exploração da ETAR. Existirão também bem definidos, cerca de 25 lugares de
estacionamento para veículos ligeiros assim como circulações pedonais e passeios envolventes
aos edifícios de exploração e oficinas.
Todos os materiais inertes (agregados britados, britas e areias) para a beneficiação de
pavimentos provisórios ou construção de pavimentos definitivos, serão provenientes de
explorações existentes na zona de Loulé devidamente autorizadas e certificadas, sendo as
misturas betuminosas para a construção dos pavimentos betuminosos provenientes de
centrais igualmente certificadas para o fornecimentos destes produtos, instaladas em S. Brás
de Alportel.
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1 PARECER RESPOSTA PONTO 2 DCAPE
No seguimento da receção dos elementos enviados por parte do consórcio ACCIONA agua/OLIVEIRAS
para resposta ao Ponto 2, e relativamente às opções técnicas ligadas à construção dos projetos de
especialidades, considera-se que a profundidade com que a avaliação dos impactes foi feita ao nível
do Estudo de Impacte Ambiental, mesmo que assumindo por vezes enquadramento de menor pormenor,
foi suficiente para não justificar, em RECAPE, uma reavaliação dos impactes ambientais uma vez que não
existem, efetivamente, alterações ao nível do Projeto que possam implicar afetações não previstas no
EIA.

Carcavelos, 19 de outubro de 2016
Margarida Fonseca
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Revisão

PROJECTISTA:

Cota sol= -1.95
Cota CimoTubo= -1.15
Ø 800

NOME
DATA
SUBSTITUI DES. Nº
-

PROJECTOU
SUBSTITUÍDO POR DES. Nº
-

DESENHOU
FORMATO

VERIFICOU
FASE DO PROJECTO

A0

Execução
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Inclinação do troço (m/m)
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-0.003
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1. INTRODUÇÃO

O local definido pelo consórcio para implantação da ETAR de Faro-Olhão é uma
plataforma de aproximadamente 1,5 ha, situada a norte das lagoas da atual ETAR de
Faro Nascente e cujo terreno plano se situa presentemente à cota 2,30 m, Essa zona
está atualmente cercada perifericamente por valas de drenagem que recolhem e
conduzem a água que é drenada nessa zona, para Sul, entregando-a primeiro no Rio
Seco e posteriormente na Ria. Atendendo às características descritas local de
implantação da nova ETAR, foi opção do Consórcio aproveitar tanto quanto possívelo
sistema de drenagem existente, modificando-o única e exclusivamente quando
absolutamente necessário.

2

2. SISTEMA DE DRENAGEM
O sistema de valas de drenagem foi reforçado e optimizado, de acordo com o projeto
entregue em sede de RECAPE (elemento 5 constante do Tomo II – Anexos do
RECAPE). As intervenções baseiam-se na sua limpeza e reperfilamento, associada à
construção de um dique periférico com 2 m de largura, descrito no documento referido
anteriormente, e cujo coroamento se situará à cota 4,0 m, como de resto é solicitado
na proposta de DCAPE, alínea d) do Ponto 8.

O dique será executado em toda a envolvente da área prevista para a nova ETAR e
zona de estaleiro social situado a poente, conforme pode ser observado na planta de
estaleiro que constitui o Apêndice 11 a este documento. Na peça desenhada anexa a
este documento, pode ainda observar-se, a deslocalização do pequeno troço de vala
que existe a poente, e onde se pretende localizar o estaleiro social. A deslocalização
será realizada para o alinhamento do limite de propriedade e conduzida para a vala
existente a Oeste, periférica às lagoas da actual ETAR.

3

3. PLATAFORMA DE CONSTRUÇÃO DA ETAR (COTAS DE IMPLANTAÇÃO)
A plataforma da ETAR será genericamente construída à cota 3,50 m, sendo
constituída pelas zonas pavimentadas (circulações e parque de estacionamento),
áreas verdes e pisos térreos dos edifícios.

A modelação das zonas pavimentadas e áreas verdes será realizada considerando-se
pequenas pendentes que garantam a drenagem superficial. A rede de drenagem é
constituída por um conjunto de coletores e sumidouros, os quais se encontram
representados na peça desenhada anexa. Tal como se pode verificar na referida peça,
o ponto de descarga desta rede situa-se na vala periférica existente a Este/Nascente,
próximo do edifício de exploração. A boca de lobo do ponto de descarga será dotada
de uma comporta de maré, evitando assim a entrada de caudal no recinto, decorrente
de uma eventual inundação na envolvente da ETAR.

A solução adotada garante à nova ETAR de Faro-Olhão um eficiente sistema de
drenagem e protecção de cheias, salvaguardando todos os órgãos e edificações a
construir. Consideramos ainda que o aproveitamento do traçado das valas periféricas
existentes, a sua melhoria e reperfilamento, e a manutenção praticamente inalterada
do seu traçado minimizam ou eliminam qualquer impacto que pudesse ser causado ao
por estes trabalhos, quer ao nível do terreno de construção quer na sua envolvente.

Em termos de cotas de implantação dos órgãos e, tal como explicado anteriormente, a
plataforma de acesso (zonas pavimentadas e áreas verdes) são construídas à cota
3,50 e protegidas por dique periférico á cota 4,0. Todos os edifícios têm a cota de piso
térreo igual ou superior a 3,50.

Os órgaos e edifícios da ETAR de Faro-Olhão apresentam um desenvolvimento
vertical, no sentido em que, para diminuir a área de construção da instalação, optou-se
pela sobreposição de estruturas. Os pisos superiores situam-se a cotas superiores à
3,50.

Em termos de hidráulica, o perfil da instalação está dividido em 2 partes:
- a primeira comprrendida entre a caixa de entada na ETAR e o tanque de
equalização (incluindo estação elevatória intermédia), variando o nível líquido entre as
cotas 4,93 e 3,30
4

- a segunda compreendida entre o reactor biológico e a caixa de saída da linha
de tratamento, variando o nível líquido entre as cotas 11,80 e 3,30.

Abaixo da cota 3,50 apenas existem estruturas de armazenamento e tratamento de
água. Contudo, como o nível de funcionamento hidráulico é sempre superior à cota de
descarga (o nivel de preia-mar de águas vivas na zona de descarga é 1,80 (referencial
terrestre), de acordo com o Instituto Hidrográfico), o escoamento de todo o caudal está
sempre garantido. Adicionalmente, como estes órgãos não têm ligação direta às zonas
circundantes (por exemplo, não existe ligação de pluviais a estes órgãos) e as suas
paredes confinantes têm sempre coroamento superior à cota 3,50, não existe
possibilidade de entrada de água para o interior das linhas de tratamento, mesmo em
situação de inundação dos terrenos circundantes.
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3. FONTES BIBLIOGRÁFICAS

1. MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA
1.1 Introdução da Área de Intervenção
A presente Memória Descritiva refere-se no ambito da Arquitetura Paisagista ao Projeto de
Recuperação e Integração Paisagística – Fase RECAPE, do Espaço Verde Exterior da
Empreitada de Conceção / Construção da ETAR Faro – Olhão, localizada no concelho de
Faro, freguesia da Sé, a cerca de 2 km a Este da cidade de Faro, numa parcela no local do
Sítio da Garganta, incluída na zona lagunar da ria Formosa, cujo requerente é as Águas do
Algarve, SA.

Figura 1: Localização da área em estudo numa fotografia aérea (fonte: Google Earth_2014, sem
escala)

Com a Implementação do Projeto na sua globalidade, para além do objetivo do
desenvolvimento da região, existe um propósito de criar um Sistema Multimunicipal de
Abastecimento e Saneamento da região do Algarve. Por outro lado, a requalificação
ambiental e integração na paisagem envolvente – Reserva Natural da Ria Formosa, que
permite aumentar a sustentabilidade do espaço a todos os níveis, peculiarmente ao nível da
flora e da fauna, num equilíbrio entre a criação de habitats na comunidade faunística.

Memória Descritiva e Justificativa do Processo de Arquitetura Paisagista

2

O presente projeto refere-se à especialidade de Arquitetura Paisagista, englobando o
espaço verde exterior de Recuperação, Integração e Enquadramento da ETAR Faro –
Olhão, com o intuito de atenuar o impacte visual que esta estrutura pode causar na
paisagem envolvente através da recuperação paisagística de toda a área de
intervenção, de forma a enquadrar este nova unidade na paisagem existente, com
base das medidas definidas na DIA.

1.2 Caracterização Geral da área de Intervenção

1.2.1 - Caracterização Climática
A área de intervenção em termos de clima é caracterizado pela sua localização em Zona
Continental Seca Quente – temperaturas extremas muito elevadas no Verão e
relativamente baixas no Inverno. Ventos secos e frios no Inverno, secos e quentes no Verão.
Pluviosidade 600mm. Período seco estival de cerca de 4 meses.

1.2.2 - Caracterização da Flora
Em termos da Flora, é caracterizado por ser uma Zona de predominância da Azinheira,
associado à sua formação vegetal espontânea de árvores como o sobreiro, carvalhocerquinho, carvalho-negral, zambujeiro, catapereiro, medronheiro, zelha, pinheiro-manso e
carrasco. Como arbustos, gilbardeira, espargo-bravo-menor, estrepes, giesteira-branca,
piorno-amarelo, cornalheira, lentisco, jasmineiro-do-monte, madressilva-caprina, sanguinhodas-sebes, loendro e bela-luz.
Por outro lado existe uma lista de vegetação não espontânea, mas tradicional na paisagem
Portuguesa, como por exemplo a alfarrobeira, jacarandá, ciprestes, oliveira, olaia, casuarina
e grevilia.

1.3 Vegetação Existente na Área de Intervenção
A Zona para a Implantação da ETAR Faro - Olhão vai ser objeto de movimentações de terra
para uma eficiente construção de toda a estrutura da ETAR, incluindo edifícios,
equipamentos, arruamentos e áreas verdes de integração e enquadramento com a
paisagem envolvente.
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Esta Zona não possui elementos arbóreos e arbustivos de espécies botânicas significativos
a manter ou a transplantar. Contudo, no limite NORTE, existe uma densa cortina arbóreaarbustiva da espécie Myoporum acuminatum, que vai ser mantida, uma vez que se encontra
em bom estado desenvolvimento e crescimento bem como fitossanitário.
Esta espécie apesar de não ser autóctone
encontra-se bem adaptada às características
do clima e flora da região, formando uma
excelente barreira verde, contribuindo assim
para a diminuição do impacte visual decorrente
da implantação da Futura ETAR Faro – Olhão.
Na restante área de intervenção que não seja
afecta às movimentações de terra, as serão
mantidas.

Figura 2: Pormenor da vegetação existente na atual ETAR

Numa postura minimalista e de respeito pelo espírito do local, todos as espécies
autóctones e/ou características do clima e flora da região em bom estado
fitossanitário que se encontrem fora das áreas de implantação da Estrutura da ETAR
Faro - Olhão, serão mantidas, para além das manchas de vegetação espontânea que
não se encontram dentro das áreas de movimentaçãos de terra, que também serão
mantidas. Salvaguardando assim, a imagem e espírito do local.

1.4 Objetivo da Intervenção
Com a execução e implementação do Projeto de Arquitetura Paisagista conseguimos
atingir objetivos de ordem estética, funcional e ecológica, assim como económica. A
presente proposta tem como objetivo a criação de um espaço de integração e
enquadramento paisagístico de toda a estrutura da ETAR Faro - Olhão com a
paisagem envolvente, com o intuito de atenuar o impacte visual que esta estrutura
pode causar na paisagem envolvente através da recuperação paisagística de toda a
área de intervenção, valorizando assim todo o espaço, permitindo uma multiplicidade de
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funções interligadas entre si, respondendo também às necessidades e condicionantes
próprias de uma estrutura desta tipologia.

Do ponto de vista ecológico, utiliza-se espécies de vegetação autóctones ou bem adaptadas
às condições edafo-climáticas características do clima da região, de forma a garantir uma
melhor adaptação e consequentemente uma menor necessidade de água, bem como de
ações de manutenção, enquadrando-se nos objetivos económicos. Dando cumprimento às
medidas definidas na DIA.

1.5 Proposta
A proposta baseia-se no tratamento e recuperação paisagística da área verde exterior
de integração e enquadramento da estrutura ETAR Faro - Olhão. Esta área resulta da
organização funcional do espaço, salvaguardando necessariamente todos os aspetos
funcionais relacionados com a normal utilização características desta estrutura.
O conceito e tipologia de intervenção visa um desenho organizado e estruturado,
onde é posto em evidência os três estratos de vegetação num jogo com contrastes de
volumes, cores e textura numa interligação harmoniosa entre materiais naturais e
materiais inertes, dinamizando e enriquecendo assim toda a área de intervenção
espaço, enaltecendo a paisagem na sua globalidade.
Deste modo, o espaço verde foi uniformemente tratado com o mesmo conceito e tipologia,
unificando todo o espaço podendo desta forma ser considerado como um mosaico da
paisagem. Segundo diversas linhas:
•

Criação de um espaço com a mesma tipologia, unificando toda área de intervenção;

•

Utilização de Linhas orientadoras e estruturantes de todo o espaço;

•

Amplo, através da ilusão de ótica;

•

Funcional e dinâmico, quer estruturalmente, quer fisicamente;

•

Permite uma multiplicidade de funções interligadas entre si;

•

Intercalar material orgânico com material inerte em perfeito contraste e harmonia;

•

Conforto visual e ambiental;

•

Utilização de espécies vegetais autóctones, e/ou bem adaptadas às características
do clima e flora da região;
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•

Baixa necessidade de manutenção;

•

Sem Sistema da Rede de Rega automatizado na sua totalidade;

1.6 Modelação do Terreno
O terreno disponibilizado apresenta-se praticamente plano, destacando-se a presença das
lagoas que ocupam praticamente toda a área definida como área de intervenção. Na
restante área (fora das lagoas) destaca-se a presença do atual edifício de exploração, o
posto de transformação e a obra de entrada.
A modelação do terreno na área para a implantação da nova estrutura da ETAR vai ser
praticamente constante à cota 3.5m, de modo a assegurar o bom funcionamento de todos
os equipamentos em relação às cotas definidas pelos emissores.
Por sua vez, a parte NORTE envolvente à área de implantação da nova estrutura da ETAR,
vai ser sujeita a uma modelação do terreno em forma de dique, com o intuito de proteger a
estrutura de possíveis cheias por parte da Ribeira Seca.
O dique implantado à cota 4.0m de coroamento, possui 2m de largura, a partir do qual se
desenvolvem os taludes laterais. Estes vão possuir várias inclinações com o intuito de
garantir a chegada às cotas definitas pelas lagoas, as quais não vão ser alteradas.

1.7 Organização da Área de Intervenção

1.7.1 - Espaço Verde Exterior – Estrutura da ETAR
O espaço verde exterior associado à estrutura da ETAR foi estruturado a partir da
implantação geométrica dos edifícios e equipamentos da futura ETAR de Faro-Olhão, com
alinhamentos de árvores e faixas herbáceo-arbustivas de caracter rustico, orientadas
segundo os mesmos, oferecendo uma forma mais orgânica/ natural aos limites da
intervenção.
Todo o espaço verde exterior desta área foi tratada com o mesmo conceito e tipologia de
modo a integrar e enquadrar os equipamentos e edifícios na paisagem envolvente,
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diminuindo o impacte visual que esta estrutura pode causar, para além de se assegurar a
reabilitação da vegetação numa unidade coesa e orgânica.

1.7.2 - Espaço Verde Exterior – Edifício Administrativo
O espaço verde exterior associado ao edifício administrativo da ETAR foi estruturado a partir
da implantação geométrica do próprio edifício, zonas de circulação pedonal e viária, bem
como da ribeira.
Devido a esta zona ser a mais utilizada pelos utilizadores e/ou visitantes, o seu tratamento
foi mais cuidado em termos de materiais e soluções de caracter mais urbano.
As manchas herbáceo-arbustivas, desenvolvem-se integradas com o próprio edifício,
aumentando assim a qualidade cénica e visual deste espaço. Por sua vez as árvores
plantadas a pontuar o relvado seguem linhas estruturantes, prolongando este espaço,
interligando-se com a vegetação de caracter rústico envolvente.
Todo o espaço verde exterior desta área foi tratado da com o mesmo conceito e tipológica
de modo a integrar e enquadrar o edifício na paisagem envolvente, diminuindo o seu
impacte visual, para além de se criar um cenário paisagístico apelativo, acolhedor
enaltecendo o espírito do lugar.

A - Revestimento do Solo
Casca de Pinho
As manchas herbáceo – arbustiva integradas com o próprio
edifício administrativo serão revestidas por casca de pinho
numa camada de 0.05m de espessura, de modo a cobrir o
solo e a manter a sua humidade, reduzindo a necessidade
de

rega.

Adicionalmente,

esta

camada

impede

o

crescimento rápido da vegetação infestante, reduzindo Figura 3: Pormenor da casca de
também a necessidade de ações de manutenção.
pinheiro usada como revestimento
Para além disso, esta camada de revestimento tem um elevado valor ornamental,
aumentando a qualidade cénica do espaço.
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Estas áreas serão delimitadas por lancil em PVC de bordo estreito com 0.12 m de altura,
colocado de modo a ficar visível somente 0.05 m, com o intuito de não haver espalhamento
de materiais.

Tout venant Estabilizado
Existem vários equipamentos da ETAR que nas
suas

ações

de

manutenção,

necessitam de

veículos de pequeno porte para o transporte de
maquinaria pesada, pelo que é proposto a
pavimentação destes percursos serem feitos com
uma camada de Tout-venant aglomerada com
areia com traço de cimento a 5%, de modo a
garantir a sua estabilização.

Figura 4: Pormenor de tout venant estabilizado
utilizado em acessos por veículos

Estas áreas, quando em contacto com o espaço verde, serão delimitadas por toros de
madeira tratada com diâmetros entre 0.08 e 0.10 m, colocados na horizontal, como remate
do pavimento não agregado. Estes devem estar sobre-elevados aproximadamente 0.05 m
do nível do pavimento, para não haver espalhamento do material. Por sua vez, os toros
horizontais serão fixos ao solo, nas suas extermidades, através de meio-toros colocados na
vertical.
É de salientar que este pavimento não configura uma solução de impermeabilização total, e
inlcusivamente facilita a permeabilidade do solo, face a outras soluções tradicionais de
asfalto.

Blocos de Betão
Associado aos percusros pedonais de acesso ao
Edifico de Exploração, as zonas de circulação pedonal
são pavimentadas em blocos de betão retangulares,
delimitados por lancil de betão. Uma vez que se trata
do edifício administrativo, mais vistado por técnicos e
visitantes, optou-se por um pavimento mais nobre.

Figura 5: Pormenor dos blocos de
betão

utilizados

em

percursos

pedonais
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1.8 Estrutura do Conceito-Tipologia do Espaço

1.8.1 Área Verde de Integração e Enquadramento
A vegetação proposta é composta por um conjunto de espécies arbóreas, arbustivas e
herbáceas bem adaptadas às condições edafo-climáticas da zona, facilitando o equilíbrio
entre a qualidade paisagística, conforto ambiental e a necessidade diminuta de consumo de
água, bem como de ações de manutenção.
A diversidade de espécies utilizadas tem como objetivo a diversificação visual, utilizando as
características das próprias espécies, como seja as diferenças de porte, alternância de
espécies de folha caduca e perene, diferença de tonalidades de folhagem e floração e,
recorrendo à sua disposição, consegue obter-se uma estrutura visual mais orgânica e
apelativa que assume também uma função importante a nível ecológico.
A utilização de três estratos de vegetação diferentes (herbáceo, arbustivo e arbóreo) cria
uma ilusão de ótica de ampliação do espaço, que constitui, por outro lado, um cenário de
elevado valor cénico, num jogo de contrastes de volumes, cores e texturas, que dinamizam
todo o espaço e enriquecem toda a área verde exterior.

A - Árvores de Enquadramento
As Árvores de Enquadramento surgem como elementos marcantes desta paisagem. Todo o
espaço verde é plantado com alinhamentos de árvores plantados segundo a estrutura e
conceito do projeto, e são tratadas como esculturas naturais, de modo a evidenciar o
carácter do lugar, dignificando-o. Por outro lado, melhora e aumenta a qualidade ambiental e
visual de todo o espaço verde.
São propostas várias espécies arbóreas de folhagem caduca ou semi-perene que permitem
um melhor conforto bioclimático deixando penetrar a radiação solar no Outono - Inverno e
dão sombra no Verão, para além de comporem os três estratos de vegetação, criando uma
ilusão de ótica de ampliação de todo o espaço.
•

Arbutus unedo (medronheiro) (F1);

•

Ceratonia siliqua (alfarrobeira) (F2);

•

Prunus dulcis (amendoeira) (F3);

•

Olea europaea var. sylvestris (zambujeiro) (F4);
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•

Quercus ilex rotundifólia (azinheira) (F5);

Foto 1

Foto 5

Foto 2

Foto 4

Foto 3

B - Sebe Arbustiva
Sebe arbustiva delimitando parcialmente a propriedade, está associada a diversos troços,
junto ao limite terreno. Por outro lado também fazem parte da constituição das manchas
herbáceo-arbustivas. Explorando volumes, texturas e cores, esta sebe cria uma dinâmica e
diversidade visual, de diminuir o impacte visual decorrente da implantação da estrutura da
ETAR Faro - Olhão. Sendo constituído por:
Arbutus unedo (arbusto) (F1)
Nerium oleander (F2)
Pistacia lentiscus (F3)
Phillyrea angustifólia (F4)
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Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Estas espécies, apesar de alinhadas ao limite do terreno, deverão ser plantadas de modo a
respeitar a sua forma para que se constitua uma sebe livre e com expressão.

C - Mancha Herbáceo - Arbustiva
Mancha herbáceo-arbustiva constituída por uma diversidade de espécies com variações de
volume, cor e textura. As manchas implantadas em faixas têm o intuito de criar uma cortina,
de modo a diminuir o impacte visual decorrente da implantação da estrutura da ETAR de
Faro-Olhão, integrando e enquadrando os edifícios, aumentando a qualidade cénica do
espaço com a criação de um ambiente rústico e enaltecendo assim toda a paisagem.
Na área não regada, estas manchas são constituída por:
Asparagus albus (F1)
Iris sp (F2)
Jasminum fruticans (F2)
Rhamnus alaternus (F3)
Retama sphaerocarpa (F4)
Ruscus aculeatus (F5)
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Foto 1

Foto 2

Foto 4

Foto 3

Foto 5

Quando se trata de taludes, a plantação será feita com a
espécie trepadeira, Lonicera etrusca (F6) de modo a garantir
a estabilidade dos solos e a sua proteção contra as ações
erosivas tanto hídricas como eólicas.
Foto 6

D - Sementeira
A sementeira proposta é constituída por uma mistura de espécies bem adaptadas às
condições edafo-climáticas da zona, contendo assim uma grande adaptabilidade e elevado
poder germinativo, de forma a promover uma rápida cobertura do solo.
A sementeira compõe os três estratos de vegetação, com a finalidade da criação de ilusão
de ótica, ampliando assim todo o espaço. Para disso, a sementeira reveste e protege o solo
contra as ações erosivas, tanto hídricas como eólicas.
A Área de Relvado Regado localiza-se na área de influência do edifício administrativo, tem
como objetivo, para além de revestir o solo, aumentar a qualidade cénica desta área que
terá bastante contato com utilizadores e/ou visitantes. Estas áreas são compostas por uma
mistura constituída por:
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- 70% Festuca arundinacea
- 20% Lolium perenne
- 10% Poa pratensis

aplicar à razão de 60gr/m2

A Área de Prado de Sequeiro desenvolve-se em amplas áreas envolvendo a estrutura da
ETAR, principalmente com o intuito de revestir o solo, sendo construído por:
- 35% Lolium perenne
- 20% Lolium multiflorum
- 20% Festuca arundinacea
- 15% Festuca rubra rubra
- 10% Trifolium repens

aplicar à razão de 45gr/m2

1.8.2 Sistema da Rede de Rega
O Sistema da Rede de Rega só está associado à área relvada integrada com o edifício
administrativo.
Este deve ser dimensionado de modo a oferecer uma cobertura integral das diferentes
zonas verdes, estabelecendo um compromisso entre as características intrínsecas dos
materiais existentes no mercado e a configuração geométrica das manchas a regar.
Propõe-se então, a implantação de um sistema de rega automático, constituído por tubagem
principal em PEAD para a pressão de 10Kg/cm2 que vai alimentar diversos sectores
associados aos sectores de aspersão ou pulverização nas áreas relvado (emissores tipo
RainBird com bicos adequados) e sectores de brotadores nas caldeiras de árvores
(emissores tipo rainBird com bicos adequados).
Cada sector de rega será servido por electroválvula (tipo RainBird), alojadas em caixa de
polietileno de alta densidade de estrutura espumosa (tipo RainBird). Por sua vez, os
sectores propostos funcionarão de modo independente e a total automatização da rega farse-á por meio de electroválvulas comandadas por um programador elétrico ou a pilhas (tipo
RainBird) localizado em cada caixa de adução de água ou na caixa de electroválvulas,
respetivamente.
Devem ser colocadas também algumas bocas de rega (tipo RainBird) de modo a garantir a
rega de todas as zonas verdes em caso de avaria do sistema de rega automático, por sua
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vez, estas serão alojadas também em caixa de polietileno de alta densidade de estrutura
espumosa (tipo RainBird).
O sistema da rede de rega do espaço verde exterior do edifício administrativo estará ligado
ao ponto de adução de água do próprio edifício.
Nas áreas que não possuam sistema de rega automático, devem ser colocadas algumas
bocas de rega (tipo RainBird) alojadas em caixa de polietileno de alta densidade de
estrutura espumosa (tipo RainBird), de modo a garantir a rega de todas as zonas verdes em
caso de emergência. Este sistema deverá estar ligado à rede de adução de águas da
estrutura ETAR.

1.8.3 Mobiliário Urbano
Relativamente ao mobiliário urbano propõe-se a implantação de dois tipos de vedação:
- Vedação de Delimitação da Área de Intervenção – Estrutura ETAR Faro-Olhão, bem
como os seus acessos ao interior da ETAR - vedação bekaert tipo "Vedicerca" ou
equivalente, constituída por painéis Nyflor 3D de cor verde Ral 6005, com 1.73m de altura, e
postes de fixação Bekafix com 2.05m de altura. Estes são fixos a um pequeno murete com
0.5m de altura que se estende por toda esta vedação,sempre que possível e necessário.
Caso tal procedimento não seja possível, os postes serão são fixos através de sapatas de
betão.
No acesso principal à ETAR a vedação terá incorporado um portão automático e
motorizado. Por sua vez, os dois acessos segundários à ETAR, pela lagoa, o portão será de
duas folhas.

• 2. Medidas cautelares
2.1 Implantação e Desactivação do Estaleiro e Áreas Afetadas pela Obra
O estaleiro será organizado e arrumado, de modo a que os materiais e equipamentos não
fiquem dispersos pelo terreno, minimizando os seus impactos. Os movimentos de terras
serão limitados a somente os necessários à implantação de todas as estruturas e edifícios
da nova ETAR.

Memória Descritiva e Justificativa do Processo de Arquitetura Paisagista

14

A preparação de argamassas, betões ou outros materiais suscetíveis de impermeabilizar o
solo, será feita em recipientes próprios, evitando o contacto com o terreno. As águas
provenientes de lavagem de equipamentos ou sujas serão devidamente encaminhadas para
a rede de drenagem, evitando-se a sua infiltração no terreno.
No que respeita à desativação do estaleiro, assim como das áreas afetadas pela
intervenção e pela movimentação de veículos e equipamentos, será garantida a limpeza
total do terreno no espaço de desativação do estaleiros e áreas afetadas, em termos de
entulho, materiais inertes, acessórios, equipamentos ou desperdícios de obra.
Será promovida a recuperação natural do terreno de forma a reverter as eventuais zonas
compactadas pela atividade e sempre que aplicável, proceder-se-á à recuperação paisagista
destas áreas, oferecendo condições para o crescimento natural da vegetação autóctone da
região.
Relativamente à execução do emissário de descarga, incluído no objeto desta empreitada,
será garantido que no final da obra, as zonas serão limpas de todos os resíduos e matérias
impermeabilizantes envolvidas na construção, com a garantia também da recuperação
paisagista e da criação das condições para o crescimento natural da vegetação autóctone
da região.

2.2 Salvaguarda da Vegetação Existente
Após a primeira desmatação na área de intervenção, as espécies arbóreas e arbustivas de
acordo com o DL nº 565/99 de 21 de Dezembro que se apresentem em bom estado
fitossanitário bem como com boa estrutura e desenvolvimento, serão mantidas ou
transplantadas. Esta vegetação existente a salvaguardar será devidamente identificada nos
planos de plantação como árvores existentes a manter e/ou transplantar. Toda a restante
vegetação será eliminada.
As áreas de vegetação e/ou exemplares de vegetação a salvaguardar fora da zona de
implantação dos diversos edifícios da estrutura da ETAR serão identificados e delimitados
por prumos com 0.8m de altura afastados 1.5m, suportando rede metálica de malha
quadrangular.
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O acesso a máquinas e pessoas bem como a utilização do espaço para arrumação de
materiais ou vazadouro temporário será interdito, assim como qualquer outra forma que
promova e devasse as áreas ou exemplares a salvaguardar.
Quando na fase de plantações de árvores e/ou arbustos, o trabalho será realizado por
métodos manuais, e sempre que for indispensável o acesso de máquinas para os trabalhos
de plantação e/ou tranplantes, estes serão efetuados ao longo de corredores bem definidos
cujo traçado será sujeito a aprovação por parte da fiscalização.
Como referido anteriormente, em todas as áreas não sujeitas a movimento de terras será
mantida a vegetação existente.

2.2.1 Estruturas de Proteção da Vegetação Existente a Salvaguardar
A vegetação existente, acordo com o DL nº 565/99 de 21 de Dezembro que se apresentem
em bom estado fitossanitário bem como com boa estrutura e desenvolvimento, que fica em
situação de escavação e de aterro devido à implantação dos pavimentos ou à
movimentação de terras para a implantação de edifícios, serão transplantadas. Uma vez que
estas movimentações podem ser de caracter profundo.

2.2.2 Proteção da Zona Radicular
Na zona radicular das árvores e/ou arbustos a manter ou a transplantar não é permitido
executar depósitos de qualquer natureza. Se tal suceder por necessidade incontrolável em
obra, a espessura das camadas depositadas, parcial ou na totalidade, será compatível com
a capacidade de resistência de cada espécie, bem como da sua vitalidade, desenvolvimento
radicular e características do solo.
Antes de executar um depósito sobre a zona radicular, serão limpos quaisquer vestígios
vegetais que possam existir, assim como outras substâncias orgânicas, respeitando sempre
as raízes do elemento de vegetação. Esta operação é feita manualmente, sempre que
possível. A camada superior do solo será coberta de terra vegetal a uma distância mínima
de 1.0m do tronco.
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2.3 Decapagem da Terra Viva e seu Armazenamento

2.3.1 Obrigatoriedade
No início dos trabalhos de movimentação de terras, o empreiteiro procederá à decapagem e
armazenamento da terra viva nas zonas de implementação do traçado, bem nas zonas de
operação de máquinas e estaleiros.
A profundidade da decapagem será indicada, assim como será calculado o volume
aproximado de terras a armazenar, sendo o empreiteiro responsabilizado caso este trabalho
não seja executado de acordo com o estipulado.
Em todas as situações da implantação do projeto em que ocorra movimento de terras
proceder-se-á previamente à salvaguarda da espessura de solo fértil através da sua
decapagem e armazenamento. A decapagem do terreno para obtenção de terra viva terá
lugar ao serem iniciadas os trabalhos de movimento de terras e incidirá sobre as áreas de
solos ricos em matéria orgânica, numa espessura média de 0.2m.
Esta decapagem incluirá a mistura de solo propriamente dito com o remanescente de
vegetação após a realização de uma desmatação superficial seguida de passagem de grade
ou seja, a mistura a armazenar incorpora todos os resíduos vegetais, libertos de
componentes lenhosos de difícil decomposição por forma a obter-se um enriquecimento
significativo em termos de matéria orgânica.
A zona escolhida para o armazenamento de terra viva proveniente da decapagem é em
primeira instancia, cuidadosamente limpa de vegetação, possuindo também uma boa
drenagem.
A terra viva será armazenada em pargas com dimensões que não excedam 1.0m de altura,
não devendo ser calcadas. Para a sua proteção, estas serão semeadas com tremocilha ou
abóboras, no Outono ou Primavera respetivamente, à razão de 3g/m2.
Deste modo as terras provenientes da decapagem serão armazenadas e acondicionadas de
forma minimizar a exposição aos agentes atmosféricos, num local do terreno definido em
obra, onde o acesso a máquinas e pessoas é limitado. Este armazenamento será controlado
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de forma a que não existam escorrências de águas com elevador teor de sólidos em
suspensão para as linhas de água mais próximas.
As terras decapadas serão reutilizadas se possuírem boa textura e estrutura, no âmbito das
movimentações do terreno, para quando a necessidade de recuperação paisagística em
áreas afectadas pela obra, como por exemplo, para a modelação do dique.

2.3.2 Demolições
Sempre que haja lugar a demolições, o empreiteiro responsável deverá garantir as
condições em que estas demolições serão feitas, bem como é definido os materiais que
poderão ser absorvidos pela própria obra ou que serão removidos a vazadouro.

A Área Verde de Proteção e de Enquadramento da estrutura da ETAR de Faro - Olhão,
para além de assegurar a integração e o enquadramento dos equipamentos e
edifícios na paisagem envolvente, possui uma composição interior que constitui um
cenário paisagístico de elevado valor ambiental e cultural, em que todos os
elementos, quer inertes quer naturais, se organizam e interagem entre si de uma
forma equilibrada e harmoniosa. Como resultado, obtém-se uma paisagem
sustentável,

que

funciona

como prolongamento e

integração da paisagem

envolvente, formando uma só unidade/mosaico de paisagem em sintonia com a
Reserva Natural da Ria Formosa.
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0.87

10.

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA INTERMÉDIA;

2.82

1.18

2.41

2.67
1.22

11.

ENTRADA NA E.T.A.R.;

1.34
0.75
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2.38
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GALERIA DOS FILTROS DE AREIA E DESINFECÇÃO UV;

1.80

1.41

1.30

2.95
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BÁSCULA PARA PESAGEM DE CAMIÕES

12.

FILTROS DE AREIA E DEPÓSITO DE ÁGUA TRATADA ;

2.48
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1.72

3.

CAIXA DE REPARTIÇÃO E MEDIÇÃO DE CAUDAL:

13.

DEPÓSITOS DE REAGENTES;
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EDIFÍCIO DO TRATAMENTO PRELIMINAR;

14.

TORRES DE DESODORIZAÇÃO;

2.16
1.13

0.17
1.91

0.84
1.89

4,00

1.07

1.97

5.

EDIFÍCIO DE DESIDRATAÇÃO DE LAMAS;

15.

ED. VENTILADORES DA DESODORIZAÇÃO E BOMBAGEM A FILTRAÇÃO;

6.

SILOS DE LAMAS DESIDRATADAS;

16.

ESPESSADORES DE LAMAS E BOMBAGEM DE LAMAS A DESIDRATAÇÃO;

1.03

0.92
2.08

0.85

0.80

17.

MEDIÇÃO DE CAUDAL FINAL;

8.

REACTOR BIOLÓGICO;

18.

SALAS DE QUADROS ELÉCTRICOS;

9.

CANAL DE SAÍDA DO REACTOR E BUFFER DE ÁGUA TRATADA;

19.

GERADOR DE EMERGÊNCIA.

10.

3,50

2.17
0.97

TANQUE DE EQUALIZAÇÃO;
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3,50

3,40
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2.84
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3.04
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1.20
0.43

0.44
1.75

3.17
3.20

3,60
3,40

3,50

2.97

4,00

3.01

1.55

Inicio Modelação
Dique

3,60

3,60

1.15
0.60

0.63

3,70

1.19

Cv.02

3.11
3.30

2.62

2,18

3.05

0.90
0.47

4,00

0.81

0.54
1.74
2.89

LEGENDA DE INTERVENÇÃO

2.98

3,50
2.34
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3,00

0.31

3,00

0.34
1.52
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3.28

3.05

4.00

3.37
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Revisão

Descrição

Data

Ved.

0.26
1.58

Rúbrica

Cv.03

3.26
2.98

DONO DE OBRA:
3.00
3.24

1.82
0.21

Inicio Modelação
Dique

0.43
1.63

3.15

2.17

1.84

2.

1.13

1.13

2.43

2.61

1.

2.30
2.40

Cortes A-A' & C-C'

PROJETISTA:

ESPECIALIDADE:

3.09

ARQUITETURA PAISAGISTA

3.28

ARQUITETA PAISAGISTA NATACHA CHUMBO

Ved.

4.00

≈3.20

PROJETO:

EMPREITADA DE CONCEPÇÃO / CONSTRUÇÃO DA E.T.A.R. DE FARO-OLHÃO
DESIGNAÇÃO DO DESENHO:

Projeto de Recuperação e Integração Paisagística da ETAR e das Áreas Verdes Exteriores
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LEGENDA (IDENTIFICAÇÃO DE ÓRGÃOS / ZONAS)

10.

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA INTERMÉDIA;

1.

ENTRADA NA E.T.A.R.;

11.

GALERIA DOS FILTROS DE AREIA E DESINFECÇÃO UV;

2.

BÁSCULA PARA PESAGEM DE CAMIÕES

12.

FILTROS DE AREIA E DEPÓSITO DE ÁGUA TRATADA ;

3.

CAIXA DE REPARTIÇÃO E MEDIÇÃO DE CAUDAL:

13.

DEPÓSITOS DE REAGENTES;

4.

EDIFÍCIO DO TRATAMENTO PRELIMINAR;

14.

TORRES DE DESODORIZAÇÃO;

5.

EDIFÍCIO DE DESIDRATAÇÃO DE LAMAS;

15.

ED. VENTILADORES DA DESODORIZAÇÃO E BOMBAGEM A FILTRAÇÃO;

6.

SILOS DE LAMAS DESIDRATADAS;

16.

ESPESSADORES DE LAMAS E BOMBAGEM DE LAMAS A DESIDRATAÇÃO;

7.

TANQUE DE EQUALIZAÇÃO;

17.

MEDIÇÃO DE CAUDAL FINAL;

8.

REACTOR BIOLÓGICO;

18.

SALAS DE QUADROS ELÉCTRICOS;

9.

CANAL DE SAÍDA DO REACTOR E BUFFER DE ÁGUA TRATADA;

19.

GERADOR DE EMERGÊNCIA.
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ESTAÇÃO ELEVATÓRIA INTERMÉDIA;
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SEMENTEIRAS
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REVESTIMENTOS DO SOLO E REMATES
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3,00
PROJETISTA:

ESPECIALIDADE:

VEDAÇÕES DE DELIMITAÇÃO
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ARQUITETA PAISAGISTA NATACHA CHUMBO
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LEGENDA (IDENTIFICAÇÃO DE ÓRGÃOS / ZONAS)

10.

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA INTERMÉDIA;

1.

ENTRADA NA E.T.A.R.;

11.

GALERIA DOS FILTROS DE AREIA E DESINFECÇÃO UV;

2.

BÁSCULA PARA PESAGEM DE CAMIÕES

12.

FILTROS DE AREIA E DEPÓSITO DE ÁGUA TRATADA ;

3.

CAIXA DE REPARTIÇÃO E MEDIÇÃO DE CAUDAL:

13.

DEPÓSITOS DE REAGENTES;

4.

EDIFÍCIO DO TRATAMENTO PRELIMINAR;

14.

TORRES DE DESODORIZAÇÃO;

5.

EDIFÍCIO DE DESIDRATAÇÃO DE LAMAS;

15.

ED. VENTILADORES DA DESODORIZAÇÃO E BOMBAGEM A FILTRAÇÃO;

6.

SILOS DE LAMAS DESIDRATADAS;

16.

ESPESSADORES DE LAMAS E BOMBAGEM DE LAMAS A DESIDRATAÇÃO;

7.

TANQUE DE EQUALIZAÇÃO;

17.

MEDIÇÃO DE CAUDAL FINAL;

8.

REACTOR BIOLÓGICO;

18.

SALAS DE QUADROS ELÉCTRICOS;

9.

CANAL DE SAÍDA DO REACTOR E BUFFER DE ÁGUA TRATADA;

19.

GERADOR DE EMERGÊNCIA.
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LEGENDA (IDENTIFICAÇÃO DE ÓRGÃOS / ZONAS)
1.

ENTRADA NA E.T.A.R.;

11.

GALERIA DOS FILTROS DE AREIA E DESINFECÇÃO UV;

2.

BÁSCULA PARA PESAGEM DE CAMIÕES

12.

FILTROS DE AREIA E DEPÓSITO DE ÁGUA TRATADA ;

3.

CAIXA DE REPARTIÇÃO E MEDIÇÃO DE CAUDAL:

13.

DEPÓSITOS DE REAGENTES;

4.

EDIFÍCIO DO TRATAMENTO PRELIMINAR;

14.

TORRES DE DESODORIZAÇÃO;

5.

EDIFÍCIO DE DESIDRATAÇÃO DE LAMAS;

15.

ED. VENTILADORES DA DESODORIZAÇÃO E BOMBAGEM A FILTRAÇÃO;

6.

SILOS DE LAMAS DESIDRATADAS;

16.

ESPESSADORES DE LAMAS E BOMBAGEM DE LAMAS A DESIDRATAÇÃO;

7.

TANQUE DE EQUALIZAÇÃO;

17.

MEDIÇÃO DE CAUDAL FINAL;

8.

REACTOR BIOLÓGICO;

18.

SALAS DE QUADROS ELÉCTRICOS;
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Avaliação Acústica
Ruído Ambiente
Caracterização da Situação de Referência
Nomeadamente:
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Medição de níveis de pressão sonora. Determinação do nível sonoro médio de longa duração

Seguindo os métodos de ensaios das normas e documentos:
NP ISO 1996-1: 2011, NP ISO 1996-2: 2011 e PT05:25-07-2014

Referência do Relatório: OF 066_16 RAMB Rlt01Vrs01
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1.

Descrição e Objectivo da Avaliação

No âmbito de processo de construção da futura ETAR de Faro-Olhão, localizada na actual ETAR Nascente de
Faro, localizado entre Faro e Olhão e a Sul da EN 125, foi solicitada pelo cliente uma avaliação de ruído ambiente
inicial, nomeadamente a avaliação dos valores limite de exposição, para caracterização da situação de referência
do ambiente sonoro.
Foram solicitados pelo cliente medições em 3 pontos distintos (P1, P2 e P3), sendo dois deles (P2 e P3)
localizados no interior da actual ETAR Nascente, e afastados de receptores sensíveis. Por esta razão não é
efectuada qualquer enquadramento legal para os pontos P2 e P3 na presente avaliação.
Nas proximidades do Ponto P1 encontra-se a Linha do Algarve da CP e a Estrada Nacional 125, sendo
pontualmente audível tráfego local pouco frequente, bem como uma bomba de extracção de água de um furo
próximo. Junto do Ponto P2 encontram-se equipamentos activos da actual ETAR Nascente, sendo esta a fonte
dominante nos 3 períodos de referência. Em todos os pontos é audível o tráfego aéreo (pontual) do Aeroporto de
Faro.
As seguintes fotografias de satélite, ilustram a zona envolvente à zona em estudo e a localização dos pontos de
medição P1, P2 e P3.

Limites ETAR
(aproximados)
Olhão

Fig. 1 – Enquadramento da Zona de Estudo
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Fig. 2 – Enquadramento dos pontos de medição

Ponto P1

Ponto P1

Ponto P2

Ponto P2
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Ponto P3

2.

Ponto P3
Fig. 3 – Pormenores dos Locais de Medição

Instrumentação utilizada

Para a medição e registo de níveis sonoros, temperatura, humidade relativa e velocidade do vento, foram
utilizados os seguintes equipamentos:
·

Sonómetro integrador, analisador em tempo real, 01dB, modelo Symphonie SN.5472, e calibrador Rion
modelo NC74 SN.34883969;

·

Tripés com 4.2 m de altura desde o solo ao microfone, e de 3.0 m para a estação meteorológica;

·

Estação Meteorológica Barani AN21 Atmos 3 SN. 918763203.

A calibração do sonómetro foi efectuada no início dos ensaios e no final, não tendo apresentado desvios
superiores ao critério de aceitação.
Estes equipamentos encontram-se rastreados ao Sistema de Gestão do laboratório NoiseLab.

3.

Amostragem

3.1

Metodologia

Na medição de níveis de pressão sonora para determinação do nível sonoro médio de longa duração, a
metodologia de avaliação foi a descrita na Norma NP ISO 1996-2: 2011 enquanto a extrapolação de resultados
para longa duração de um ano se baseou no método de cálculo da Norma ISO 9613 - 1: 2003, adaptada aos
períodos de referência em vigor, nos termos do documento do grupo europeu de trabalho ‘Ar-interim-cm’. Foram
também observadas as disposições constantes no “Guia prático para medições de ruído ambiente” no contexto do
Regulamento Geral do Ruído tendo em conta a NP ISO 1996, datado Outubro 2011.
Foram efectuadas pelo menos 3 medições por ponto, com a duração de pelo menos 15 minutos cada, a 4,0 metros
acima do solo, durante os três períodos de referência.

Os intervalos de medição em cada um destes períodos, foram escolhidos por forma a que as amostras obtidas
fossem representativas dos valores médios da totalidade desses períodos.
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Adiante, nos quadros de resultados, indicam-se o início e a duração de cada amostra recolhida.

Os valores obtidos foram considerados representativos da zona envolvente, tendo em conta as fontes de ruído
existentes.

3.2

Critérios de amostragem

· Janelas de emissão:
Pretende-se que as amostras recolhidas, sejam representativas de período de longa duração de um ano para a
análise dos valores limite de exposição.
O critério de amostragem para a recolha de amostras de ruído ambiente foi o da estacionariedade das emissões
sonoras.
· Janelas meteorológicas:
Tendo em conta a posição e altura e distância relativa do microfone relativamente às principais fontes de ruído em
cada ponto, verificou-se ponto a ponto a necessidade ou não de efectuar uma correcção Cmet para extrapolação dos
níveis de longa duração, sendo que todas as medições foram efectuadas na ausência de chuva e vento forte
(sempre inferior a 5 m/s, predominante de Este). A temperatura e humidade oscilaram entre os 32º C / 50% hr no
Período Diurno 25º C / 65% hr no do Entardecer e 21º C / 75% hr no Nocturno.
3.3

Intervalos de medição

Os intervalos de medição, adiante indicados nos quadros de resultados, foram escolhidos por forma a serem
representativos do valor médio do respectivo período de referência.
As amostras recolhidas foram no mínimo de 45 minutos, com recurso no mínimo a 3 medições de 15 minutos de
tempo acumulado.
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4.

Resultados

4.1

Enumeração das medições

De seguida apresentam-se os resultados obtidos para a caracterização do ruído ambiente para os três períodos
de referência.

Ponto P1 - Período Diurno (07h-20h)
ID

Data

Intervalo de LAeq fast
medição
[dB(A)]

Observações

Ruído Ambiente
Med.1

10-08-16

Med.2

10-08-16

Med.3

10-08-16

Med.4

11-08-16

Med.5

11-08-16

Med.6

11-08-16

Med.7

12-08-16

Med.8

12-08-16

Med.9

12-08-16

Das
17:19
às
17:34
Das
17:35
às
17:50
Das
17:51
às
18:06
Das
09:54
às
10:09
Das
10:09
às
10:24
Das
10:24
às
10:39
Das
14:43
às
14:58
Das
14:59
às
15:14
Das
15:14
às
15:29

54,6

Ruído de tráfego local pontual, EN125, cães e pássaros ao longe, 1
comboio e 1 avião.

50,0

Ruído de tráfego local pontual, EN125, cães e pássaros ao longe. Bomba
do furo durante 3 minutos.

55,2

Ruído de tráfego local pontual, EN125, cães e pássaros ao longe, 2
aviões.

55,1

Ruído de tráfego local pontual, EN125, cães e pássaros ao longe, 3
aviões.

54,0

Ruído de tráfego local pontual, EN125, cães e pássaros ao longe, 3 aviões
e 1 comboio.

57,0

Ruído de tráfego local pontual, EN125, cães e pássaros ao longe, 3 aviões
e 1 camião.

52,9

Ruído de tráfego local pontual, EN125, cães e pássaros ao longe e 1
comboio.

54,8

Ruído de tráfego local pontual, EN125, cães e pássaros ao longe, 2 aviões
e 1 comboio.

52,1

Ruído de tráfego local pontual, EN125 ao longe, 1 avião e 1 comboio.
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Ponto P1 - Período Entardecer (20h-23h)
ID

Data

Intervalo de LAeq fast
medição
[dB(A)]

Observações

Ruído Ambiente
Med.1

10-08-16

Med.2

10-08-16

Med.3

10-08-16

Med.4

12-08-16

Med.5

12-08-16

Med.6

12-08-16

Das
20:55
às
21:10
Das
21:10
às
21:25
Das
21:26
às
21:41
Das
20:16
às
20:31
Das
20:31
às
20:46
Das
20:46
às
21:01

51,1

Ruído de tráfego EN125, grilos, 1 avião e 1 ambulância ao longe.

52,8

Ruído de tráfego EN125, grilos e 4 aviões.

53,8

Ruído de tráfego EN125, grilos, 1 avião e 1 comboio.

54,2

Ruído de tráfego EN125, grilos e 4 aviões.

53,5

Ruído de tráfego EN125, grilos, 1 camião e 1 avião.

51,4

Ruído de tráfego EN125, grilos e 2 aviões. Bomba do furo durante 2
minutos.

Ponto P1 - Período Nocturno (23h-07h)
ID

Data

Intervalo de LAeq fast
medição
[dB(A)]

Observações

Ruído Ambiente
Med.1

11-08-16

Med.2

11-08-16

Med.3

11-08-16

Med.4

12-08-16

Med.5

12-08-16

Med.6

12-08-16

Das
01:13
às
01:28
Das
01:28
às
01:43
Das
01:43
às
01:58
Das
00:14
às
00:29
Das
00:29
às
00:44
Das
00:44
às
00:59

46,4

Ruído de tráfego EN125, grilos e cães ao longe.

43,8

Ruído de tráfego EN125, grilos e cães ao longe.

43,0

Ruído de tráfego EN125, grilos e cães ao longe.

47,9

Ruído de tráfego EN125, grilos e 1 avião.

47,9

Ruído de tráfego EN125, grilos e cães ao longe.

45,3

Ruído de tráfego EN125, grilos e 1 carro próximo.
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Ponto P2 - Período Diurno (07h-20h)
ID

Data

Intervalo de LAeq fast
medição
[dB(A)]

Observações

Ruído Ambiente
Med.1

10-08-16

Med.2

10-08-16

Med.3

10-08-16

Med.4

12-08-16

Med.5

12-08-16

Med.6

12-08-16

Das
19:10
às
19:25
Das
19:25
às
19:40
Das
19:43
às
19:58
Das
07:00
às
07:15
Das
07:15
às
07:30
Das
07:30
às
07:45

52,3

Ruído contínuo dos equipamentos e de águas da ETAR, pássaros ao
longe e 1 avião.

53,8

Ruído contínuo dos equipamentos e de águas da ETAR, pássaros ao
longe e 1 avião.

51,5

Ruído contínuo dos equipamentos e de águas da ETAR, pássaros ao
longe.

50,1

Ruído contínuo dos equipamentos e de águas da ETAR, pássaros ao
longe e 3 aviões.

53,4

Ruído contínuo dos equipamentos e de águas da ETAR, pássaros ao
longe e 1 avião.

54,6

Ruído contínuo dos equipamentos e de águas da ETAR, pássaros ao
longe e 1 avião.
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Ponto P2 - Período Entardecer (20h-23h)
ID

Data

Intervalo de LAeq fast
medição
[dB(A)]

Observações

Ruído Ambiente
Med.1

10-08-16

Med.2

10-08-16

Med.3

10-08-16

Med.4

11-08-16

Med.5

11-08-16

Med.6

11-08-16

Das
20:01
às
20:16
Das
20:16
às
20:31
Das
20:31
às
20:46
Das
20:27
às
20:42
Das
20:42
às
20:57
Das
20:57
às
21:12

55,6

Ruído contínuo dos equipamentos e de águas da ETAR, grilos ao longe e
4 aviões.

55,0

Ruído contínuo dos equipamentos e de águas da ETAR, grilos ao longe e
2 aviões.

57,9

Ruído contínuo dos equipamentos e de águas da ETAR, grilos ao longe e
3 aviões.

57,7

Ruído contínuo dos equipamentos e de águas da ETAR, grilos ao longe e
3 aviões.

57,3

Ruído contínuo dos equipamentos e de águas da ETAR, grilos ao longe e
2 aviões.

55,9

Ruído contínuo dos equipamentos e de águas da ETAR, grilos ao longe e
1 avião.

Ponto P2 - Período Nocturno (23h-07h)
ID

Data

Intervalo de LAeq fast
medição
[dB(A)]

Observações

Ruído Ambiente
Med.1

11-08-16

Med.2

11-08-16

Med.3

11-08-16

Med.4

12-08-16

Med.5

12-08-16

Med.6

12-08-16

Das
00:15
às
00:30
Das
00:30
às
00:45
Das
00:45
às
01:00
Das
06:01
às
06:16
Das
06:17
às
06:32
Das
06:36
às
06:51

57,2

Ruído contínuo dos equipamentos e de águas da ETAR, grilos ao longe.

57,6

Ruído contínuo dos equipamentos e de águas da ETAR, grilos e 1 moto
ao longe.

58,1

Ruído contínuo dos equipamentos e de águas da ETAR, grilos ao longe.

54,8

Ruído contínuo dos equipamentos e de águas da ETAR, grilos, pássaros
e cães ao longe e 1 avião.

54,3

Ruído contínuo dos equipamentos e de águas da ETAR, grilos, pássaros
e cães ao longe e 1 avião.

50,2

Ruído contínuo dos equipamentos e de águas da ETAR, grilos, pássaros
e cães ao longe e 1 avião.
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Ponto P3 - Período Diurno (07h-20h)
ID

Data

Intervalo de LAeq fast
medição
[dB(A)]

Observações

Ruído Ambiente
Med.1

10-08-16

Med.2

10-08-16

Med.3

11-08-16

Med.4

11-08-16

Med.5

11-08-16

Med.6

11-08-16

Med.7

11-08-16

Das
18:34
às
18:49
Das
18:49
às
19:04
Das
12:12
às
12:27
Das
12:27
às
12:42
Das
12:42
às
12:57
Das
12:57
às
13:12
Das
13:12
às
13:27

57,0

Ruídos da natureza (pássaros, grilos e cães) ao longe e 2 aviões.

51,3

Ruídos da natureza (pássaros, grilos e cães) ao longe e 1 avião.

57,3

Ruídos da natureza (pássaros, grilos e cães) ao longe e 2 aviões.

51,5

Ruídos da natureza (pássaros, grilos e cães) ao longe.

59,7

Ruídos da natureza (pássaros, grilos e cães) ao longe e 4 aviões.

60,6

Ruídos da natureza (pássaros, grilos e cães) ao longe e 6 aviões.

54,9

Ruídos da natureza (pássaros, grilos e cães) ao longe e 3 aviões.
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Ponto P3 - Período Entardecer (20h-23h)
ID

Data

Intervalo de LAeq fast
medição
[dB(A)]

Observações

Ruído Ambiente
Med.1

10-08-16

Med.2

10-08-16

Med.3

11-08-16

Med.4

11-08-16

Med.5

11-08-16

Med.6

11-08-16

Med.7

11-08-16

Med.8

11-08-16

Med.9

11-08-16

Das
22:25
às
22:40
Das
22:40
às
22:55
Das
21:24
às
21:39
Das
21:30
às
21:45
Das
21:45
às
22:00
Das
22:00
às
22:15
Das
22:15
às
22:30
Das
22:30
às
22:45
Das
22:45
às
23:00

44,7

Ruídos da natureza (pássaros, grilos e cães) ao longe.

52,8

Ruídos da natureza (pássaros, grilos e cães) ao longe e 1 avião.

44,5

Ruídos da natureza (pássaros, grilos e cães) ao longe.

44,6

Ruídos da natureza (pássaros, grilos e cães) ao longe.

43,9

Ruídos da natureza (pássaros, grilos e cães) ao longe.

52,2

Ruídos da natureza (pássaros, grilos e cães) ao longe e 1 avião.

53,1

Ruídos da natureza (pássaros, grilos e cães) ao longe e 1 avião.

54,6

Ruídos da natureza (pássaros, grilos e cães) ao longe e 2 aviões.

51,0

Ruídos da natureza (pássaros, grilos e cães) ao longe e 1 avião.
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Ponto P3 - Período Nocturno (23h-07h)
ID

Data

Intervalo de LAeq fast
medição
[dB(A)]

Observações

Ruído Ambiente
Med.1

10-08-16

Med.2

10-08-16

Med.3

11-08-16

Med.4

11-08-16

Med.5

11-08-16

Med.6

11-08-16

Das
23:00
às
23:15
Das
23:15
às
23:30
Das
23:00
às
23:15
Das
23:15
às
23:30
Das
23:30
às
23:45
Das
23:45
às
00:00

52,8

Ruídos da natureza (pássaros, grilos e cães) ao longe e 1 avião.

43,1

Ruídos da natureza (pássaros, grilos e cães) ao longe.

42,4

Ruídos da natureza (pássaros, grilos e cães) ao longe.

55,3

Ruídos da natureza (pássaros, grilos e cães) ao longe e 2 aviões.

41,2

Ruídos da natureza (pássaros, grilos e cães) ao longe.

40,7

Ruídos da natureza (pássaros, grilos e cães) ao longe.
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4.2
Avaliação dos Valores Limite de Exposição (verificação do artigo 11º do Regulamento Geral do Ruído)
O resultado das medições, para cada ponto, é apresentado de seguida na forma dos indicadores Lden e Ln:

Ponto P1
Período Diurno (07h-20h)

Período Entardecer (20h-23h)

Período Nocturno (23h-07h)

Ruído Ambiente

Ruído Ambiente

Ruído Ambiente

LAeq

fast

ID

Data

Parcial
[dB(A)]

Med.1

10-08-16

Med.2

LAeq

LAeq

fast

fast

ID

Data

Parcial
[dB(A)]

54,6

Med.1

10-08-16

10-08-16

50,0

Med.2

Med.3

10-08-16

55,2

Med.4

11-08-16

55,1

Med.5

11-08-16

54,0

Med.6

11-08-16

57,0

Med.7

12-08-16

52,9

Med.8

12-08-16

54,8

Med.9

12-08-16

52,1

Médio
[dB(A)]

54,4

LAeq

LAeq

fast

fast

ID

Data

Parcial
[dB(A)]

51,1

Med.1

10-08-16

46,4

10-08-16

52,8

Med.2

10-08-16

43,8

Med.3

10-08-16

53,8

Med.3

10-08-16

43,0

Med.4

12-08-16

54,2

Med.4

12-08-16

47,9

Med.5

12-08-16

53,5

Med.5

12-08-16

47,9

Med.6

12-08-16

51,4

Med.6

12-08-16

45,3

Médio
[dB(A)]

53,0

LAeq

fast

Médio
[dB(A)]

46,1

Dados para correção Cmet :

hs =
hr =
dp =

hs - Altura fonte [m]
hr - Altura Mic. [m]
dp - Distância fonte-receptor [m]

0,5
4
45

Cm et Ld =
Cm et Le =

0,00
0,00

Resultados finais :
Lden = 56 dBA
Ln =

46 dBA

Nota : fonte de ruído dominante considerada: tráfego rodoviário local e Linha do Algarve da CP .

Ponto P2
Período Diurno (07h-20h)

Período Entardecer (20h-23h)

Período Nocturno (23h-07h)

Ruído Ambiente

Ruído Ambiente

Ruído Ambiente

LAeq

fast

ID

Data

Parcial
[dB(A)]

Med.1

10-08-16

Med.2

LAeq

LAeq

fast

fast

ID

Data

Parcial
[dB(A)]

52,3

Med.1

10-08-16

10-08-16

53,8

Med.2

Med.3

10-08-16

51,5

Med.4

12-08-16

50,1

Med.5

12-08-16

Med.6

12-08-16

LAeq

LAeq

fast

fast

ID

Data

Parcial
[dB(A)]

55,6

Med.1

10-08-16

57,2

10-08-16

55,0

Med.2

10-08-16

57,6

Med.3

10-08-16

57,9

Med.3

10-08-16

58,1

Med.4

11-08-16

57,7

Med.4

11-08-16

54,8

53,4

Med.5

11-08-16

57,3

Med.5

11-08-16

54,3

54,6

Med.6

11-08-16

55,9

Med.6

11-08-16

50,2

Médio
[dB(A)]

52,9

Médio
[dB(A)]

56,7

LAeq

fast

Médio
[dB(A)]

56,1

Dados para correção Cmet :
hs - Altura fonte [m]
hr - Altura Mic. [m]
dp - Distância fonte-receptor [m]

hs =
hr =
dp =

1
4
20

C m et Ld =
C m et Le =

0,00
0,00

Resultados finais :
Lden = 62 dBA
Ln =

56 dBA

Nota : fonte de ruído dominante considerada: Ruído contínuo dos equipamentos e de águas da ETAR.
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Ponto P3
Período Diurno (07h-20h)

Período Entardecer (20h-23h)

Período Nocturno (23h-07h)

Ruído Ambiente

Ruído Ambiente

Ruído Ambiente

LAeq

fast

ID

Data

Parcial
[dB(A)]

Med.1

10-08-16

Med.2

LAeq

LAeq

fast

fast

ID

Data

Parcial
[dB(A)]

57,0

Med.1

10-08-16

10-08-16

51,3

Med.2

Med.3

11-08-16

57,3

Med.4

11-08-16

51,5

Med.5

11-08-16

Med.6
Med.7

LAeq

LAeq

fast

fast

ID

Data

Parcial
[dB(A)]

44,7

Med.1

10-08-16

52,8

10-08-16

52,8

Med.2

10-08-16

43,1

Med.3

11-08-16

44,5

Med.3

11-08-16

42,4

Med.4

11-08-16

44,6

Med.4

11-08-16

55,3

59,7

Med.5

11-08-16

43,9

Med.5

11-08-16

41,2

11-08-16

60,6

Med.6

11-08-16

52,2

Med.6

11-08-16

40,7

11-08-16

54,9

Med.7

11-08-16

53,1

Med.8

11-08-16

54,6

Med.9

11-08-16

51,0

Médio
[dB(A)]

57,2

Médio
[dB(A)]

50,8

LAeq

fast

Médio
[dB(A)]

49,9

Dados para correção Cmet :
hs - Altura fonte [m]
hr - Altura Mic. [m]
dp - Distância fonte-receptor [m]

hs =
hr =
dp =

1000
4
300

Cm et Ld =
Cm et Le =

0,00
0,00

Resultados finais :
Lden = 58 dBA
Ln =

50 dBA

Nota : fonte de ruído dominante considerada: tráfego aéreo do Aeroporto de Faro.
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5.

Conclusões

No quadro seguinte é efectuado o enquadramento legal possível para a situação actual / de referência nos pontos
escolhidos pelo cliente:
Ponto de
Medição
P1
P2
P3

Lden
[ dB(A) ]
56
62
58

Ln
[ dB(A) ]
46
56
50

Classificação do Solo com Limites compatívéis
Zona Mista e Ausência de Classificação
Não há receptores sensíveis próximos, não há limites a verificar
Não há receptores sensíveis próximos, não há limites a verificar

Resumindo, no Ponto P1, o único ponto onde se considera ser possível efectuar um enquadramento com o
disposto no artº 11º do Regulamento Geral do Ruído (RGR), os valores verificados na situação de referência estão
dentro dos limites preconizados para uma zona classificada pela autarquia do tipo mista ou na ausência de
classificação. Nos restantes pontos não se considera haver valores limites a verificar, dado estarem situados no
interior de zona industrial ou similar.
De referir, que atendendo ao disposto no artº 11º do Regulamento Geral do Ruído (RGR), os limites de exposição
ao ruído a observar em função do zonamento adoptado, são os seguintes:
- zonas mistas
- zonas sensíveis
- zonas acusticamente não classificadas

Lden ≤ 65 dB(A)
Lden ≤ 55 dB(A)
Lden ≤ 63 dB(A)

e
e
e

Ln ≤ 55 dB(A)
Ln ≤ 45 dB(A)
Ln ≤ 53 dB(A)

Nota: Os resultados indicados referem-se apenas aos itens ensaiados.
Sarilhos Pequenos, 04 de Outubro de 2016

Relatório e Medições Efectuadas por:

________________________________
Paulo Valério
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6.

Definições

Períodos de Referência – “o intervalo de tempo a que se refere um indicador de ruído, de modo a abranger as
actividades humanas típicas delimitado nos seguintes termos” : - Diurno (07h00min. às 20h00min.); - Entardecer
(20h00min. às 23h00min.);- Nocturno (23h00min. às 07h00min.).
Intervalo de tempo de referência (período de referência) - intervalo de tempo a que se pode referir o nível sonoro
contínuo equivalente ponderado A.
Amostra - medição ou conjunto de medições efectuadas em determinada janela de emissão e de meteorologia.
Janela- intervalo de tempo estável.
Ruído Ambiente – “o ruído global observado numa dada circunstância num determinado instante, devido ao
conjunto das fontes sonoras que fazem parte da vizinhança próxima ou longínqua do local considerado”.
Ruído Particular – “componente do ruído ambiente que pode ser especificamente identificada por meios acústicos
e atribuída a uma determinada fonte sonora”.
Ruído Residual – “o ruído ambiente a que se suprimem um ou mais ruídos particulares, para uma situação
determinada;
Nível Sonoro Contínuo Equivalente, Ponderado A, LAeq, de um ruído num intervalo de tempo - nível sonoro, em
dB(A), de um ruído uniforme que contém a mesma energia acústica que o ruído referido naquele intervalo de tempo.

é 1 T LA(t ) ù
L Aeq = 10 log10 ê ò 10 10 dT ú dB(A)
0
ëT
û
Com: LA (t), o valor instantâneo do nível sonoro em dB(A); e T , o período de referência em que ocorre o ruído
particular
Indicador de Ruído Diurno (Ld) ou (Lday)- “o nível sonoro médio de longa duração, conforme definido na norma np
1730-1:1996, ou na versão actualizada correspondente, determinado durante uma série de períodos diurnos
representativos de um ano”, expresso em dB(A) ;
Indicador de Ruído do Entardecer (Le) ou (Levening)- “o nível sonoro médio de longa duração, conforme definido na
norma np 1730-1:1996, ou na versão actualizada correspondente, determinado durante uma série de períodos do
entardecer representativos de um ano” , expresso em dB(A) ;
Indicador de Ruído Nocturno (Ln) ou (Lnight)- “o nível sonoro médio de longa duração, conforme definido na norma
np 1730-1:1996, ou na versão actualizada correspondente, determinado durante uma série de períodos nocturnos
representativos de um ano” , expresso em dB(A) ;
Indicador de Ruído Diurno-Entardecer-Nocturno (Lden)- “o indicador de ruído, expresso em dB(A), associado ao
incómodo global, dado pela expressão:
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Coeficientes meteorológicos utilizados para a extrapolação de medições a longa duração, CMET – Quando
aplicável (sempre que dp > 10(hs+hr) ≈ (hs+hr)/dp < 0.1), são efectuadas as correcções Cmet, :
hs – Altura relativa da(s) fonte(s) em metros.
hr – Altura relativa do microfone em metros.
dp – Distância linear entre a(s) fonte(s) e o microfone (ou entre a fonte e o receptor) em metros.

Ld – Cmet diurno = Ld de Longa Duração
Le - Cmet Entardecer = Le de Longa Duração
Ln - Cmet noctuno (= 0 !) = Ln de Longa Duração

Zonas Sensíveis - “a área definida em plano municipal de ordenamento do território como vocacionada para uso
habitacional, ou para escolas, hospitais ou similares, ou espaços de lazer, existentes ou previstos podendo conter
pequenas unidades de comércio e de serviços destinadas a servir a população local, tais como café se outros
estabelecimentos de restauração, papelarias e outros estabelecimentos de comércio tradicional, sem funcionamento
no período nocturno;
Zonas Mistas - “a área definida em plano municipal de ordenamento do território, cuja ocupação seja afecta a
outros usos, existentes ou previstos, para além dos referidos na definição de zona sensível”;
Zona Urbana Consolidada - “a zona sensível ou mista com ocupação estável em termos de edificação”.

De referir, que atendendo ao disposto no artº 11º do Regulamento Geral do Ruído (RGR), os limites de exposição
ao ruído a observar em função do zonamento adoptado, são os seguintes:
- zonas mistas

Lden ≤ 65 dB(A)

e

Ln ≤ 55 dB(A)

- zonas sensíveis

Lden ≤ 55 dB(A)

e

Ln ≤ 45 dB(A)

- zonas acusticamente não classificadas

Lden ≤ 63 dB(A)

e

Ln ≤ 53 dB(A)

7.

Anexos

Certificado de Acreditação do Laboratório (externo ao documento principal)
Certificados de Calibração de Equipamentos (externos ao documento principal)
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Anexo Técnico de Acreditação Nº L0559-1
Accreditation Annex nr.
A entidade a seguir indicada está acreditada como Laboratório de Ensaios,
segundo a norma NP EN ISO/IEC 17025:2005

NoiseLab - Laboratório de Engenheiros Acústicos
Associados, Lda
NoiseLab
Endereço
Address

Rua dos Salineiros, nº 7
2860-642 Sarilhos Pequenos

Contacto

Paulo Valério

Contact

Telefone
Fax
E-mail
Internet

931 457 816
--noiselab@noiselab.pt
http://www.noiselab.pt

Resumo do Âmbito Acreditado

Accreditation Scope Summary

Acústica e Vibrações

Acoustics and Vibrations

Nota: ver na(s) página(s) seguinte(s) a descrição completa do âmbito de acreditação.

Note: see in the next page(s) the
detailed description of the accredited
scope.

A validade deste Anexo Técnico pode ser comprovada em
http://www.ipac.pt/docsig/?5G5M-47YW-10XN-NE24

The validity of this Technical Annex can
be checked in the website on the left.

Os ensaios podem ser realizados segundo as seguintes categorias:

Testing may be performed according to
the following categories:
0 Testing performed at permanent
laboratory premises
1 Testing performed outside the
permanent laboratory premises or at a
mobile laboratory
2 Testing performed at the permanent
laboratory premises and outside

0 Ensaios realizados nas instalações permanentes do laboratório
1 Ensaios realizados fora das instalações do laboratório ou em laboratórios móveis
2 Ensaios realizados nas instalações permanentes do laboratório e fora destas

O IPAC é signatário dos Acordos de Reconhecimento Mútuo da EA e do ILAC

IPAC is a signatory to the EA MLA and ILAC MRA

O presente Anexo Técnico está sujeito a modificações, suspensões temporárias e eventual anulação, podendo a
sua actualização ser consultada em www.ipac.pt.

This Annex can be modified, temporarily
suspended and eventually withdrawn, and its
status can be checked at www.ipac.pt.

Edição n.º 6

Emitido em 2016-08-02

Página 1 de 3

PORTUGUESE ACCREDITATION INSTITUTE
Rua António Gião, 2-5º 2829-513 CAPARICA Portugal
Tel +351.212 948 201 Fax +351.212 948 202
acredita@ipac.pt www.ipac.pt

Anexo Técnico de Acreditação Nº L0559-1
Accreditation Annex nr.

NoiseLab - Laboratório de Engenheiros Acústicos
Associados, Lda
NoiseLab
Nº

Produto

Ensaio

Método de Ensaio

Categoria

Nr

Product

Test

Test Method

Category

Medição do isolamento sonoro a sons aéreos de
fachadas e elementos de fachada e determinação do
índice de isolamento sonoro.

NP EN ISO 140-5:2015
NP EN ISO 717-1:2013
Nota 3 do Documento
LNEC, 10 de julho 2015

1

ACÚSTICA E VIBRAÇÕES
ACOUSTICS AND VIBRATIONS

1

Acústica de edifícios

Método global com altifalante
2

Acústica de edifícios

Medição do isolamento sonoro a sons aéreos entre
compartimentos e determinação do índice de
isolamento sonoro, excetuando o isolamento sonoro
padronizado de baixa frequência em compartimentos
de volume inferior a 25m3

NP EN ISO 16283-1:2014
NP EN ISO 717-1:2013

1

3

Acústica de edifícios

Medição do isolamento sonoro a sons de percussão de
pavimentos e determinação do índice de isolamento
sonoro

NP EN ISO 140-7:2015
NP EN ISO 717-2:2013
NP EN ISO 140-14:2012
Nota 3 do Documento
LNEC, 10 de julho 2015

1

4

Acústica de edifícios

Medição do tempo de reverberação.

NP EN ISO 3382-2:2015

1

Método da fonte impulsiva (método de engenharia)
5

Acústica de edifícios

Medição dos níveis de pressão sonora de equipamentos
de edifícios. Determinação do nível sonoro do ruído
particular

NP EN ISO 16032:2009
Nota 4 do Regulamento
LNEC, 10 de julho 2015

1

6

Ruído ambiente

Medição de níveis de pressão sonora.

NP ISO 1996-1: 2011
NP ISO 1996-2: 2011
PT 05:25-07-2014

1

NP ISO 1996-1: 2011
NP ISO 1996-2: 2011
Anexo I do Decreto-Lei
nº 9/2007
PT 05:25-07-2014

1

1

Determinação do nível sonoro contínuo equivalente

NP ISO 1996-1:2011
NP ISO 1996-2:2011
PT 05:25-07-2014

Determinação do nível sonoro médio de longa duração
7

Ruído ambiente

Medição dos níveis de pressão sonora.
Critério de incomodidade

8

Ruído ambiente

Medição dos níveis de pressão sonora.

9

Ruído laboral

Avaliação da exposição dos trabalhadores ao ruído
durante o trabalho

Decreto-Lei nº 182/2006
PT 10:03-09-2015

1

10

Sala de espectáculos

Medição do tempo de reverberação.

NP EN ISO 3382-1:2016

1

Método da resposta impulsiva integrada
FIM
END
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NoiseLab - Laboratório de Engenheiros Acústicos
Associados, Lda
NoiseLab
Nº

Produto

Ensaio

Método de Ensaio

Categoria

Nr

Product

Test

Test Method

Category

Notas:
Notes:
-

Procedimento Interno do Laboratório.

- A acreditação para uma dada norma internacional abrange a acreditação para as correspondentes normas regionais adotadas

Leopoldo Cortez
Presidente
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1.

Descrição e Objectivo da Avaliação

No âmbito de processo de construção da futura ETAR de Faro-Olhão, localizada na actual ETAR Nascente de
Faro, localizado entre Faro e Olhão e a Sul da EN 125, foi solicitada pelo cliente uma avaliação de ruído ambiente,
nomeadamente uma medição dos níveis de pressão sonora e determinação do nível sonoro contínuo equivalente,
para caracterização do ruído existente durante uma fase de obra. Nos períodos de medição estavam a ser
preparadas fundações profundas para futuras construções no interior da zona de estudo, recorrendo a um bateestacas de grandes dimensões. As actividades só decorreram no Período Diurno.
Foram solicitados pelo cliente medições em 3 pontos distintos (P1, P2 e P3), sendo dois deles (P2 e P3)
localizados no interior da actual ETAR Nascente, e afastados de receptores sensíveis. Por esta razão não é
efectuada qualquer enquadramento legal para os ponto P2 e P3 na presente avaliação.
Nas proximidades do Ponto P1 encontra-se a Linha do Algarve da CP e a Estrada Nacional 125, sendo
pontualmente audível tráfego local pouco frequente, bem como uma bomba de extracção de água de um furo
próximo. Junto do Ponto P2 encontram-se equipamentos activos da actual ETAR Nascente, sendo esta a fonte
dominante nos 3 períodos de referência. Em todos os pontos é audível o tráfego aéreo (pontual) do Aeroporto de
Faro.
As seguintes fotografias de satélite, ilustram a zona envolvente à zona em estudo e a localização dos pontos de
medição P1, P2 e P3.

Limites ETAR
(aproximados)
Olhão

Fig. 1 – Enquadramento da Zona de Estudo
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Fig. 2 – Enquadramento dos pontos de medição

Ponto P1

Ponto P1

Ponto P2

Ponto P2
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Ponto P3

Ponto P3
Fig. 3 – Pormenores dos Locais de Medição

Bate-Estacas

Fig. 3 – Imagem do equipamento Bate – Estacas, visto de Ponto P2
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2.

Instrumentação utilizada

Para a medição e registo de níveis sonoros, temperatura, humidade relativa e velocidade do vento, foram
utilizados os seguintes equipamentos:
·

Sonómetro integrador, analisador em tempo real, 01dB, modelo Symphonie SN.5472, e calibrador Rion
modelo NC74 SN.34883969;

·

Tripés com 4.2 m de altura desde o solo ao microfone, e de 3.0 m para a estação meteorológica;

·

Estação Meteorológica Barani AN21 Atmos 3 SN. 918763203.

A calibração do sonómetro foi efectuada no início dos ensaios e no final, não tendo apresentado desvios
superiores ao critério de aceitação.
Estes equipamentos encontram-se rastreados ao Sistema de Gestão do laboratório NoiseLab.

3.

Amostragem

3.1

Metodologia

Neste ensaio de Medição dos níveis de pressão sonora - Determinação do nível sonoro contínuo equivalente,
foram seguidas as metodologias descritas nas Normas NP ISO 1996-1: 2011, NP ISO 1996-2: 2011 e
procedimento técnico do NoiseLab PT5: 25/07/2014.
Adiante, nos quadros de resultados, indicam-se o início e a duração de cada medição efectuada.

3.2

Critérios de amostragem

· Janelas de emissão:
O critério de amostragem para a recolha de amostras de ruído ambiente foi o da estacionariedade das emissões
sonoras, o que se verificou na prática pela coerência dos resultados entre as várias amostragens efectuadas e
volumes de tráfego presenciadas e registadas.
· Janelas meteorológicas:
Todas as medições foram efectuadas na ausência de chuva e vento forte (sempre inferior a 5 m/s, predominante de
Este). A temperatura e humidade oscilaram entre os 27 e os 32º C / 40 e os 50% hr no Período Diurno.
3.3

Intervalos de medição

As amostras recolhidas foram no mínimo de 30 minutos, com recurso a 3 medições de pelo menos 10 minutos de
tempo acumulado.
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4.

Resultados

4.1

Descrição das medições em cada Ponto

De seguida apresentam-se os resultados obtidos para a caracterização do ruído ambiente durante a ocorrência
das actividades de obra enunciadas.

Ponto P1 - Período Diurno (07h-20h)
ID

Data

Intervalo de LAeq fast
medição
[dB(A)]

Observações

Ruído Ambiente
Med.1

11-08-16

Med.2

12-08-16

Med.3

12-08-16

Med.4

12-08-16

Das
18:54
às
19:09
Das
08:24
às
08:39
Das
08:49
às
09:04
Das
09:04
às
09:19

55,2

Ruído do bate-estacas audível (entre 250 e 350 m de distância).Ruído de
tráfego local pontual (1 ligeiro), EN125, cães e pássaros ao longe, 1
comboio e 2 aviões.

54,8

Ruído do bate-estacas audível (entre 250 e 350 m de distância).Ruído de
tráfego local pontual (2 ligeiros), EN125, cães e pássaros ao longe, 1
comboio e 3 aviões.

56,2

Ruído do bate-estacas audível (entre 250 e 350 m de distância).Ruído de
tráfego local pontual (2 ligeiros), EN125, cães e pássaros ao longe e 1
avião.

59,6

Ruído do bate-estacas audível (mais próximo que nos anteriores).Ruído de
tráfego local pontual (4 ligeiros), EN125, cães e pássaros ao longe, 1
comboio e 2 aviões.

Ponto P2 - Período Diurno (07h-20h)
ID

Data

Intervalo de LAeq fast
medição
[dB(A)]

Observações

Ruído Ambiente
Med.1

11-08-16

Med.2

11-08-16

Med.3

11-08-16

Das
14:01
às
14:16
Das
14:19
às
14:34
Das
14:44
às
14:59

63,8

Ruído do bate-estacas audível (entre 30 e 150 m de distância).Ruído
contínuo dos equipamentos e de águas da ETAR. Pássaros e 1 avião.

71,6

Ruído do bate-estacas audível (posição mais próxima que na medição
anterior).Ruído contínuo dos equipamentos e de águas da ETAR.
Pássaros.

72,4

Ruído do bate-estacas audível (posição mais próxima que na medição
anterior).Ruído contínuo dos equipamentos e de águas da ETAR.
Pássaros.
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Ponto P3 - Período Diurno (07h-20h)
ID

Data

Intervalo de LAeq fast
medição
[dB(A)]

Observações

Ruído Ambiente
Med.1

11-08-16

Med.2

11-08-16

Med.3

Das
16:09
às
16:19
Das
16:19
às
16:29
Das
16:29

11-08-16

às
16:39

40,6

Ruído do bate-estacas pouco audível (em fundo, a mais de 1000
metros).Ruídos da natureza (pássaros, grilos e cães) ao longe.

37,2

Ruído do bate-estacas pouco audível (em fundo, a mais de 1000
metros).Ruídos da natureza (pássaros, grilos e cães) ao longe.

54,3

Ruído do bate-estacas pouco audível (em fundo, a mais de 1000
metros).Ruídos da natureza (pássaros, grilos e cães) ao longe. Nível
aumenta relativamente aos anteriores derivado de passagem de 1 avião
(audivel durante 2min40s com LAeq (fast) especifico de 60 dBA).

4.2 Nível Sonoro Contínuo Equivalente das Amostragens em cada Ponto

Ponto P1
Período Diurno (07h-20h)
Ruído Ambiente
ID

Data

Med.1
Med.2
Med.3
Med.4

11-08-16
12-08-16
12-08-16
12-08-16

LAeq

fast

Parcial

55,2
54,8
56,2
59,6

LAeq

Ponto P2
Período Diurno (07h-20h)
Ruído Ambiente
fast

Médio

56,9

ID

Data

Med.1
Med.2
Med.3

11-08-16
11-08-16
11-08-16

LAeq

fast

LAeq

Ponto P3
Período Diurno (07h-20h)
Ruído Ambiente
fast

Parcial

Médio

63,8
71,6
72,4

70,6

ID

Data

Med.1
Med.2
Med.3

11-08-16
11-08-16
11-08-16

LAeq

fast

LAeq

Médio

40,6
37,2
54,3

49,8
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Parcial

OF 067_16 LAEQ Rlt01Vrs01
Data do Relatório: 06-10-2016

5.

Conclusões

Foi obtido por amostragem o Nível Sonoro Contínuo Equivalente, associado à actividade de obra descrita
anteriormente, em cada um dos três pontos escolhidos pelo cliente.

Assim, no Ponto P1, o único ponto onde se considera ser possível efectuar um enquadramento com o disposto no
Regulamento Geral do Ruído (RGR), os valores verificados na situação de obra estão 2,5 ≈ 3 dBA acima do
verificado na situação de referência (dados constantes no relatório do Laboratório NoiseLab,Lda com a referência
OF 066_16 RAMB Rlt01Vrs01 e datado de 04-10-2016).
Nos restantes pontos, verificou-se um incremento no Ponto P2 de ≈ 18 dBA, diretamente associado à actividade
de obra a decorrer (e muito próximo da actividade ruidosa), e no caso do Ponto 3 verifica-se uma redução de ≈ 7
dBA, situação justificada pelo facto de se tratar dum local em que o tráfego aéreo pulsado origina grande variação
do nível sonoro ao longo do tempo, dado não haverem na ausência do referido tráfego aéreo outros fontes que
não o ruído da natureza.
Nestes dois Pontos, P2 e P3, não se considera haver enquadramento legal a efectuar, dado estarem situados no
interior de zona industrial ou similar e não serem diretamente representativos de receptores sensíveis.

Nota: Os resultados indicados referem-se apenas aos itens ensaiados.
Sarilhos Pequenos, 06 de Outubro de 2016

Relatório e Medições Efectuadas por:

________________________________
Paulo Valério
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Data do Relatório: 06-10-2016

6.

Definições

Períodos de Referência – “o intervalo de tempo a que se refere um indicador de ruído, de modo a abranger as
actividades humanas típicas delimitado nos seguintes termos” :
- Diurno (07h00min. às 20h00min.)
- Entardecer (20h00min. às 23h00min.)
- Nocturno (23h00min. às 07h00min.).
Intervalo de tempo de referência (período de referência) - intervalo de tempo a que se pode referir o nível sonoro
contínuo equivalente ponderado A.
Amostra - medição ou conjunto de medições efectuadas em determinada janela de emissão e de meteorologia.
Janela- intervalo estável.
Ruído Ambiente – “o ruído global observado numa dada circunstância num determinado instante, devido ao
conjunto das fontes sonoras que fazem parte da vizinhança próxima ou longínqua do local considerado”.
Ruído Particular – “componente do ruído ambiente que pode ser especificamente identificada por meios acústicos
e atribuída a uma determinada fonte sonora”.
Ruído Residual – “o ruído ambiente a que se suprimem um ou mais ruídos particulares, para uma situação
determinada;
Nível Sonoro Contínuo Equivalente, Ponderado A, LAeq, de um ruído num intervalo de tempo - nível sonoro, em
dB(A), de um ruído uniforme que contém a mesma energia acústica que o ruído referido naquele intervalo de tempo.
é 1 T LA(t ) ù
L Aeq = 10 log10 ê ò 10 10 dT ú dB(A)
0
û
ëT
Com:
LA (t), o valor instantâneo do nível sonoro em dB(A);
T , o período de referência em que ocorre o ruído particular

7.

Anexos

Certificado de Acreditação do Laboratório (externo ao documento principal)
Certificados de Calibração de Equipamentos (externos ao documento principal)
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Anexo Técnico de Acreditação Nº L0559-1
Accreditation Annex nr.
A entidade a seguir indicada está acreditada como Laboratório de Ensaios,
segundo a norma NP EN ISO/IEC 17025:2005

NoiseLab - Laboratório de Engenheiros Acústicos
Associados, Lda
NoiseLab
Endereço
Address

Rua dos Salineiros, nº 7
2860-642 Sarilhos Pequenos

Contacto

Paulo Valério

Contact

Telefone
Fax
E-mail
Internet

931 457 816
--noiselab@noiselab.pt
http://www.noiselab.pt

Resumo do Âmbito Acreditado

Accreditation Scope Summary

Acústica e Vibrações

Acoustics and Vibrations

Nota: ver na(s) página(s) seguinte(s) a descrição completa do âmbito de acreditação.

Note: see in the next page(s) the
detailed description of the accredited
scope.

A validade deste Anexo Técnico pode ser comprovada em
http://www.ipac.pt/docsig/?5G5M-47YW-10XN-NE24

The validity of this Technical Annex can
be checked in the website on the left.

Os ensaios podem ser realizados segundo as seguintes categorias:

Testing may be performed according to
the following categories:
0 Testing performed at permanent
laboratory premises
1 Testing performed outside the
permanent laboratory premises or at a
mobile laboratory
2 Testing performed at the permanent
laboratory premises and outside

0 Ensaios realizados nas instalações permanentes do laboratório
1 Ensaios realizados fora das instalações do laboratório ou em laboratórios móveis
2 Ensaios realizados nas instalações permanentes do laboratório e fora destas

O IPAC é signatário dos Acordos de Reconhecimento Mútuo da EA e do ILAC

IPAC is a signatory to the EA MLA and ILAC MRA

O presente Anexo Técnico está sujeito a modificações, suspensões temporárias e eventual anulação, podendo a
sua actualização ser consultada em www.ipac.pt.

This Annex can be modified, temporarily
suspended and eventually withdrawn, and its
status can be checked at www.ipac.pt.
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NoiseLab - Laboratório de Engenheiros Acústicos
Associados, Lda
NoiseLab
Nº

Produto

Ensaio

Método de Ensaio

Categoria

Nr

Product

Test

Test Method

Category

Medição do isolamento sonoro a sons aéreos de
fachadas e elementos de fachada e determinação do
índice de isolamento sonoro.

NP EN ISO 140-5:2015
NP EN ISO 717-1:2013
Nota 3 do Documento
LNEC, 10 de julho 2015

1

ACÚSTICA E VIBRAÇÕES
ACOUSTICS AND VIBRATIONS

1

Acústica de edifícios

Método global com altifalante
2

Acústica de edifícios

Medição do isolamento sonoro a sons aéreos entre
compartimentos e determinação do índice de
isolamento sonoro, excetuando o isolamento sonoro
padronizado de baixa frequência em compartimentos
de volume inferior a 25m3

NP EN ISO 16283-1:2014
NP EN ISO 717-1:2013

1

3

Acústica de edifícios

Medição do isolamento sonoro a sons de percussão de
pavimentos e determinação do índice de isolamento
sonoro

NP EN ISO 140-7:2015
NP EN ISO 717-2:2013
NP EN ISO 140-14:2012
Nota 3 do Documento
LNEC, 10 de julho 2015

1

4

Acústica de edifícios

Medição do tempo de reverberação.

NP EN ISO 3382-2:2015

1

Método da fonte impulsiva (método de engenharia)
5

Acústica de edifícios

Medição dos níveis de pressão sonora de equipamentos
de edifícios. Determinação do nível sonoro do ruído
particular

NP EN ISO 16032:2009
Nota 4 do Regulamento
LNEC, 10 de julho 2015

1

6

Ruído ambiente

Medição de níveis de pressão sonora.

NP ISO 1996-1: 2011
NP ISO 1996-2: 2011
PT 05:25-07-2014

1

NP ISO 1996-1: 2011
NP ISO 1996-2: 2011
Anexo I do Decreto-Lei
nº 9/2007
PT 05:25-07-2014

1

1

Determinação do nível sonoro contínuo equivalente

NP ISO 1996-1:2011
NP ISO 1996-2:2011
PT 05:25-07-2014

Determinação do nível sonoro médio de longa duração
7

Ruído ambiente

Medição dos níveis de pressão sonora.
Critério de incomodidade

8

Ruído ambiente

Medição dos níveis de pressão sonora.

9

Ruído laboral

Avaliação da exposição dos trabalhadores ao ruído
durante o trabalho

Decreto-Lei nº 182/2006
PT 10:03-09-2015

1

10

Sala de espectáculos

Medição do tempo de reverberação.

NP EN ISO 3382-1:2016

1

Método da resposta impulsiva integrada
FIM
END
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NoiseLab - Laboratório de Engenheiros Acústicos
Associados, Lda
NoiseLab
Nº

Produto

Ensaio

Método de Ensaio

Categoria

Nr

Product

Test

Test Method

Category

Notas:
Notes:
-

Procedimento Interno do Laboratório.

- A acreditação para uma dada norma internacional abrange a acreditação para as correspondentes normas regionais adotadas

Leopoldo Cortez
Presidente
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1. INTRODUÇÃO
O Plano de Emergência Ambiental é um instrumento que permite manter, em conjugação com outros, a
qualidade ambiental em obra, indo ao encontro das preocupações crescentes relativamente ao meio
ambiente e em conformidade com a legislação actual.
O documento constitui no instrumento orientador para a implementação das medidas de minimização dos
riscos decorrentes de eventuais ocorrências de gravidade, antecipando acontecimentos que possam vir a
ocorrer em termos ambientais, através da definição de uma estrutura operacional de actuação e de
procedimentos de emergência aplicar.
Assim, o presente plano tem por objectivo a identificação dos meios e recursos necessários em obra, e a
respectiva organização, para assegurar dar resposta eficaz a situações de emergência e garantir a
salvaguarda do meio ambiente.

2. OBJECTIVOS
O Plano de Emergência Ambiental tem por objectivo:
 Identificar os perigos ambientais;
 Identificar os impactes ambientais (riscos) e definir as medidas preventivas;
 Definir os procedimentos em caso da ocorrência de acontecimentos de emergência;
 Definir a organização, responsabilidades e atribuição de funções;
 Definir os pontos de encontro na área afecta à execução da empreitada.
 Estabelecer o tipo de coordenação com serviços internos e externos;

3. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS E RISCOS AMBIENTAIS
No quadro seguinte (Quadro 1) indicam-se os principais perigos ambientais e os respectivos impactes no
meio ambiente, possíveis de ser gerados no decorrer da presente empreitada.
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Quadro 1. Identificação geral dos perigos e riscos ambientais.
IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTES AMBIENTAIS

IDENTIFICAÇÃO DOS ASPECTOS AMBIENTAIS (PERIGOS)

(RISCOS)

Ocorrência de incêndio



Ocorrência de incêndio florestal



Ocorrência de derrame de produtos perigosos (óleos,
combustíveis, etc.)
Ocorrência de movimentação/transporte de material
(solos e rochas)





Emissão de gases tóxicos, produção de resíduos.
Diminuição da biodiversidade, erosão do solo, impacte
visual, emissão CO2
Contaminação do solo, contaminação dos recursos
hídricos, produção de resíduos perigosos.
Diminuição da qualidade do ar (emissão de poeiras).

No Quadro 2 são analisados os perigos ambientais, identificadas as principais causas da sua eventual
ocorrência, quer no estaleiro central quer nas frentes de obra, respectivamente.
Quadro 2. Identificação dos perigos ambientais, localização e razão da sua ocorrência.
IDENTIFICAÇÃO DOS ASPECTOS
AMBIENTAIS (PERIGOS)

Incêndio
(nos escritórios, armazenagem
de produtos inflamáveis,
máquinas e/ou equipamentos,
quadro elétrico, florestal)

Derrame de Combustível ou
Outros Produtos Perigosos

LOCALIZAÇÃO

RAZÃO DA OCORRÊNCIA

Estaleiro

O perigo da ocorrência de um incêndio deve-se à existência
de substâncias inflamáveis em estaleiro (nos veículos) e à
própria instalação elétrica existente.

Frentes de Obra

O perigo da ocorrência de um incêndio deve-se à existência
de substâncias inflamáveis (armazenadas ou em máquinas e
equipamentos), ao seu manuseamento incorreto, à operação
de máquinas.

Frentes de Obra
Estaleiro

O perigo da ocorrência de derrame de produtos perigosos
deve-se ao possível manuseamento de substâncias que
possuem propriedades que os tornam nocivos para o meio
ambiente fora das áreas técnicas reservadas para o efeito
(bacias de retenção) ou pelo rebentamento não controlado de
tubagem em máquinas e/ou equipamentos.
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IDENTIFICAÇÃO DOS ASPECTOS

LOCALIZAÇÃO

AMBIENTAIS (PERIGOS)

Movimentação/Transporte de
material (solos e rochas)

Frentes de Obra

RAZÃO DA OCORRÊNCIA
O perigo da movimentação de material deve-se à circulação
de equipamentos/viaturas em zona de obra (caminhos não
asfaltados) e aos trabalhos de transporte, carga e descarga
de materiais removidos do seu local de origem (frentes de
obra) para depósito definitivo.

4. LEVANTAMENTO DE MEIOS E RECURSOS
Consideram-se meios e recursos os equipamentos e materiais existentes no estaleiro central e nas frentes de
obra, que permitem efectuar uma primeira intervenção, com vista a minimizar os efeitos das ocorrências que
eventualmente venham a surgir.
No quadro seguinte (Quadro 3) descrevem-se os meios e recursos afectos à empreitada:
Quadro 3. Identificação dos meios e recursos disponíveis.
LOCAL

MEIOS
 Extintor de Pó Químico;

Estaleiro

 Fichas de Dados de Segurança dos produtos químicos
utilizados;
 Telemóveis.
 Extintores de Pó Químico;
 Contentores adequados para os diversos resíduos produzidos
em obra;
 Material absorvente para o controlo rápido de um derrame;

Frentes de Obra

 Material para recolha de terras contaminadas;
 Recipientes/sacos plásticos para armazenamento de terras
contaminadas;
 Bacias de retenção para o depósito de produtos químicos;
 Aspersores/JOPER para rega dos caminhos;
 Telemóveis.
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5. ESTRUTURA DE INTERVENÇÃO
No caso de ocorrer uma emergência ambiental encontra-se definida uma estrutura de comunicação e de
intervenção, suportada nas seguintes funções, atribuições e intervenientes em caso de emergência
ambiental:
ENCARREGADO DE OBRA (OU NA SUA AUSÊNCIA NO LOCAL DE OCORRÊNCIA, O CHEFE DE EQUIPA)
 Avaliar o grau de gravidade da ocorrência no primeiro instante;
 Controlar a ocorrência com todos os meios ao seu dispor;
 Caso seja impossível controlar a ocorrência activar o Plano de Emergência Ambiental;
 Esperar as equipas externas de socorro no ponto de encontro mais próximo do local do acidente;
 Mobilizar todos os meios internos disponíveis para o combate à ocorrência;
 Suspender os trabalhos na frente de obra onde ocorreu a ocorrência e em outras em que as condições
de risco sejam semelhantes;
 Coordenar as acções de combate à ocorrência;
 Comunicar a ocorrência ao Encarregado de Obra (no caso dos Chefes de Equipa) e ao Director de
Obra (no caso do Encarregado de Obra).
DIRECTOR DE OBRA
 Comunicar a ocorrência ao Técnico de Ambiente;
 Comunicar a ocorrência ao Dono de Obra (Águas do Algarve, S.A.) ou seu Representante.
TÉCNICO DE AMBIENTE
 Análise das causas da ocorrência e identificar as medidas correctivas;
 Implementação de acções correctivas;
 Verificar se todas as instruções de segurança/ambiente foram cumpridas.
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6. PLANO DE INTERVENÇÃO
Em cada uma das situações de perigo consideradas, incêndio e derrame de produtos perigosos, são
definidos dois níveis de actuação:

GRAU DE INTERVENÇÃO “NÍVEL 1”
É o nível de menor gravidade e trata-se de uma situação em que a ocorrência, por ser de dimensões
reduzidas ou por estar confinada, não constitui ameaça para além do local onde se produziu, podendo ser
facilmente resolvida pelos meios existentes.
NÃO É NECESSÁRIO ACTIVAR
O PLANO DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL

GRAU DE INTERVENÇÃO “NÍVEL 2”
É o nível de maior gravidade e corresponde a uma situação em que a ocorrência toma proporções de grande
dimensão, que está fora do controlo local, que ameaça áreas vizinhas ou que pode vir a provocar danos
graves, significando a suspensão dos trabalhos na frente de obra.
Neste grau de intervenção não se incluem os casos de derrame de substâncias perigosas, visto que as
quantidades de produtos químicos presentes nas frentes de obra não proporcionam uma situação necessária
de activar o Plano de Emergência Ambiental.
É NECESSÁRIO ACTIVAR
O PLANO DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL

No quadro seguinte (Quadro 4), descrevem-se os procedimentos e modos de actuação dos vários
intervenientes:
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ASPECTO

RISCO

MEDIDAS

AMBIENTAL

AMBIENTAL

PREVENTIVAS

FORMA DE ATUAÇÃO

RESPONSABILIDADE

Nível 1:
Após a deteção do foco de incêndio, dar o alerta de
incêndio;
Atacar de imediato o foco de incêndio com o agente
extintor adequado (terra, pó químico):
Qualquer trabalhador

Ocorrência de
Incêndio

- Em caso de incêndio florestal atacar com terra
e extintor;

Emissão de
gases tóxicos;

- Em caso de incêndio de origem elétrica utilizar
extintor de pó químico ABC.

Produção de
resíduos.

Informar os bombeiros locais da ocorrência;

Presença de
extintores de pó
químico ABC;
Presença de
telemóveis;

Ocorrência de
Incêndio
Florestal

Diminuição da
biodiversidade;
Erosão do solo;
Impacte visual;
Emissão CO2.

Encarregado de
Obra
(ou na sua
Informar o Encarregado de Obra (no caso dos
ausência
o Chefe de
Chefes de Equipa) ou o Diretor de Obra (no caso do
Equipa)
Encarregado de Obra) da ocorrência;
Informar o Técnico de Ambiente da ocorrência;

Diretor de Obra
Informar o Dono de Obra e/ou o seu Representante
Manter limpa a área
da ocorrência.
adjacente aos
Nível 2:
apoios,
nomeadamente de Após a deteção do foco de incêndio dar o alerta de
Encarregado de
substâncias
incêndio;
Obra (ou na sua
combustíveis e/ou
Alertar os bombeiros locais, informando-os do local ausência o Chefe de
inflamáveis.
do incêndio e do ponto de encontro;
Equipa)
Evacuar os trabalhadores, em segurança, para o
ponto de encontro;
Encarregado de
Informar o Encarregado de Obra e/ou o Diretor de
Obra (ou na sua
Obra da ocorrência (no caso dos Chefes de Equipa
ausência o Chefe de
ou do Encarregado de Obra, respetivamente);
Equipa)
Informar o Técnico de Ambiente da ocorrência;
Informar o Dono da Obra e/ou o seu representante
da ocorrência.

Diretor de Obra
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ASPECTO

RISCO

MEDIDAS

AMBIENTAL

AMBIENTAL

PREVENTIVAS
Presença de
quantidades
reduzidas de
produtos na frente
de obra;

FORMA DE ATUAÇÃO

RESPONSABILIDADE

Nível 1:
Verificar e confirmar qual o produto que está a ser
derramado;
Estancar ou eliminar o derrame com os meios
disponíveis, tomando sempre as precauções de
segurança descritas nas Fichas de Segurança;

Qualquer trabalhador

Existência das
Contaminação do
Fichas de
Recolher o solo, sobre o qual ocorreu o derrame de
Ocorrência de
solo;
Segurança e Saúde produtos perigosos, para os recipientes/sacos de
derrame de
Contaminação dos produtos, assim
plástico existente;
produtos
como
os
dos recursos
perigosos
Equipamentos de
Encarregado de
hídricos;
(óleos,
Informar o Encarregado de Obra e/ou o Diretor de
Proteção Individual;
Obra (ou na sua
combustíveis
Obra da ocorrência (no caso dos Chefes de Equipa
Produção de
ausência o Chefe de
Acondicionamento
ou outros)
ou do Encarregado de Obra, respetivamente);
resíduos
Equipa)
das substâncias em
perigosos.
bacias de retenção;
Presença de
Informar o Técnico de Ambiente da ocorrência;
material absorvente,
recipiente para as Informar o Dono da Obra e/ou o seu representante
da ocorrência.
terras contaminadas
e bacia de retenção.
Nível 1:

Movimentação
/transporte de
material

Diminuição da
qualidade do ar
(emissão de
poeiras)

Presença de
telemóveis;

Após deteção de poeiras, regar imediatamente os
caminhos.

Diretor de Obra

Trabalhador que
efetuar a rega

Encarregado de
Informar o Encarregado de Obra e/ou o Diretor de
Obra (ou na sua
Presença da equipa Obra da ocorrência (no caso dos Chefes de Equipa ausência o Chefe de
ou do Encarregado de Obra, respetivamente);
de intervenção;
Equipa)
Presença de
aspersores/JOPER.
Informar o Técnico de Ambiente da ocorrência;
Informar o Dono da Obra e/ou o seu representante
da ocorrência.

Diretor de Obra
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7. MEDIDAS PREVENTIVAS
No Quadro 5 referem-se as medidas a considerar de modo a minimizar a ocorrência de uma situação
geradora de uma possível emergência ambiental.
Quadro 5. Identificação das medidas preventivas.
ÁREA DE ATUAÇÃO

MEDIDAS PREVENTIVAS

Instalação
Elétrica

 Manter limpa a área adjacente à instalação elétrica, nomeadamente de substâncias
combustíveis e/ou inflamáveis;
 O quadro elétrico deverá obedecer às características legalmente impostas.

Geral

 Organizar a frente de trabalho, tendo em conta a interação com outras tarefas que
normalmente se desenvolvem simultaneamente na mesma frente de obra. Um bom
planeamento das diversas atividades pode ser a chave para um bom rendimento com o
mínimo de riscos.
 Assegurar que as terras transportadas nos camiões afetos à obra estejam devidamente
acondicionadas e cobertas de forma a evitar a dispersão de poeiras;
 A circulação de veículos pesados junto a aglomerados populacionais, ou no interior destes,
deverá processar-se apenas entre as 8h e as 20h, de forma a salvaguardar a qualidade de
vida das populações nas horas de descanso;
 Caso se verifique a degradação dos pavimentos das vias rodoviárias locais como
consequência do tráfego de veículos pesados afetos aos estaleiros, dever-se-á assegurar a
reposição das condições originais das vias no final da obra;
 Instalar o estaleiro, o estacionamento e os depósitos no interior na área de intervenção ou
em áreas já degradadas, limpas e sem vegetação;
 Implementar uma correta gestão e manuseamento dos resíduos e efluentes produzidos e
associados à obra, nomeadamente, óleos e combustíveis, resíduos sólidos e águas
residuais, através da sua recolha e condução a depósito/destino final apropriado, reduzindo,
assim, a possibilidade de ocorrência de acidentes e contaminações;
 Recorrer a equipamentos que respeitem as normas legais em vigor, relativas às emissões
gasosas e ruído, minimizando os efeitos da sua presença;
 Efetuar a manutenção periódica dos equipamentos e maquinaria associada à obra,
garantindo o cumprimento das normas relativas à emissão de poluentes atmosféricos e ruído.

Produtos
Perigosos

 Ter disponíveis as Fichas de Segurança e Saúde dos produtos, bem como os Equipamentos
de Proteção Individual que lá sejam mencionados. Todos os produtos perigosos deverão
estar no local adequado de armazenamento;
 Sempre que possível, estes produtos deverão ser mantidos nas embalagens originais. Se,
por qualquer motivo, se trocar de embalagem, os recipientes dos produtos perigosos serão
convenientemente rotulados e mantidos bem fechados quando não estão a ser utilizados;
 Sempre que possível, o stock deve ser gerido de modo que exista em estaleiro só a
quantidade mínima indispensável dos produtos perigosos;
 Acondicionamento da substância sobre bacias de retenção enquanto aguarda utilização;
 Disponibilização e utilização de material absorvente;
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ÁREA DE ATUAÇÃO





MEDIDAS PREVENTIVAS
Disponibilização de recipientes para acondicionamento de resíduos/desperdícios gerados
durante o trabalho;
Se se verificar a necessidade de transvasamento, tal operação deverá ser feita com
precaução, sobre as tinas/paletes de retenção;
É proibido fumar/foguear na zona de armazenamento dos produtos perigosos;
Não é permitida a eliminação intencional para o meio ambiente dos produtos perigosos,
como por exemplo, a eliminação em linhas de água.

 Para controlo das emissões de partículas provenientes dos caminhos não asfaltados no
interior da obra e nos seus acessos, recorre-se à rega por aspersão de água.
 Relativamente ao transporte dos materiais, as cargas deverão ser cobertas de modo a
reduzir ao mínimo as emissões de partículas. Por outro lado, será importante controlar o
estado de conservação e de limpeza das viaturas utilizadas para este transporte uma vez
que o percurso que será utilizado obriga ao atravessamento de algumas localidades.
 As vias asfaltadas deverão ser limpas regularmente à saída das três áreas mineiras de modo
a remover os detritos acumulados pela circulação dos pesados.

Ar

8. DERRAMES DE SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS PARA O SOLO E/OU LINHAS DE ÁGUA
No caso de ocorrer de um derrame de uma substância perigosa ou indesejável no solo e/ou linha de água
devido à realização dos trabalhos de construção, deverá ser adoptado o seguinte procedimento:


No caso de ocorrer um derrame de óleos ou combustíveis deverá ser providenciada a limpeza
imediata da zona.

1. Efectuar na fonte a imediata cessação do derramamento.
2. Proceder, dentro da medida do possível, à delimitação da substância derramada evitando-se
desta forma a propagação do agente poluidor.
3. No caso do derrame de óleos, novos ou usados, deverá recorrer-se a produtos absorventes,
como por exemplo areia.
4. As substâncias derramadas e/ou utilizadas para a recolha dos derrames deverão ser tratados
como resíduos, de acordo com o definido para a recolha, acondicionamento, armazenagem,
transporte e destino final dos resíduos produzidos.
5. Enviar os resíduos para um operador licenciado
6. Contactar o responsável ambiental da Obra referindo:
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Localização do Incidente



Tipo de incidente:





Identificação do contaminante



Forma de Derramamento



Local do Derrame



Extensão do Derrame

Medidas tomadas

Nota: No caso de derrames de betume é preferível deixá-los arrefecer e solidificar antes da sua actuação.
As fichas de segurança dos produtos considerados mais perigosos para o ambiente serão afixadas no
estaleiro, para que qualquer colaborador as possa consultar.

9. RUTURA NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO E OU SANEAMENTO
No caso de ocorrer uma rutura nos sistemas de abastecimento de água e ou saneamento devido à realização
dos trabalhos, deverão ser adoptadas os seguintes procedimentos:
1. Efectuar na fonte a imediata cessação da rutura (fecho de válvula, ou tamponamento da caixa).
2. Contactar o responsável ambiental da Obra indicando:


Localização do Incidente



Tipo de incidente:


Identificação do contaminante



Forma de Derramamento



Local do Derrame



Extensão do Derrame

3. Contactar a entidade responsável pela infra-estrutura que sofreu a rutura.
4. Proceder, caso seja necessária, à remoção da água e/ou do solo contaminado.
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5.

Proceder ao envio do resíduo removido a destino final adequado, de acordo com as suas
características/propriedades químicas e físicas.

Nota: todos os meios de apoio/materiais/resíduos contaminados são considerados como resíduos
perigosos.

10. INCÊNDIO, NOMEADAMENTE NO QUE SE REFERE AOS RESÍDUOS RESULTANTES ASSIM COMO
À EVENTUAL CONTAMINAÇÃO DO SOLO E/ÁGUAS DE EXTINÇÃO
No caso de ocorrer um incêndio devido à realização dos trabalhos de construção, deverão ser adoptados os
seguintes procedimentos de remoção de resíduos:
1. Proceder, dentro da medida do possível, à delimitação da área alvo de incêndio;
2. Efectuar a triagem dos resíduos, caso seja possível, e identifica-los com os códigos LER (Lista
Europeia de Resíduos);
3. Proceder ao seu correcto acondicionamento em contentor de forma a evitar escorrâncias;
4. Contactar o responsável ambiental da obra indicando:


Localização do Incidente



Tipo de incidente

5. Proceder ao envio do resíduo a destino final adequado, de acordo com as suas características,
devidamente acompanhado com a guia de resíduos.

11. FORMAÇÃO E INFORMAÇÃO
Para assegurar a eficácia do Plano de Emergência Ambiental é necessário que o mesmo seja conhecido
pelos intervenientes na obra.
Em conformidade serão realizados simulacros de situações de emergência, de forma a tornar estes
procedimentos de emergência úteis e eficazes em caso de necessidade, sendo ainda ministradas acções de
acolhimento a todos os trabalhadores da entidade executante e subempreiteiros, antes da entrada em obra e
sempre que for verificado alguma necessidade de formação especifica.
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12. PONTOS DE ENCONTRO
Os pontos de encontro a utilizar no contexto do Plano de Emergência Ambiental constam dos PSS – Plano de
Segurança e Saúde e do Plano de Gestão Ambiental da obra e serão divulgados em conformidade com a
metodologia definida no PSS.

13. CONTACTOS DE EMERGÊNCIA
As entidades identificadas para eventuais contactos em situações de emergência encontram-se estabelecidas
nos PSS – Plano de Segurança e Saúde da obra e serão divulgados em conformidade com a metodologia
definida no PSS.
CONTACTOS DE EMERGÊNCIA
ENTIDADE
NÚMERO NACIONAL DE SOCORRO
BOMBEIROS SAPADORES DE FARO

CONTACTO
112
289 888 000

HOSPITAL DE FARO

289 891 100

AGRUPAMENTO CENTRO DE SAÚDE FARO POLO I

289 830 393

FARMÁCIA ALMEIDA, FARO

289 822 437

GABINETE DE PROTECÇÃO CIVIL
GNR FARO / PSP DE FARO
UNIDADE LOCAL DE FARO
CIAV - CENTRO ANTI-VENENOS
FAGAR - FARO, GESTÃO DE ÁGUAS E RESÍDUOS E.M.
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
SERVIÇO DE PROTECÇÃO DA NATUREZA E DO AMBIENTE
AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE
Entidade Executante: Oliveiras, S.A. / Acciona, S.A. (Portugal)
Diretor Técnico da Empreitada: Eng.º Paulo Neto

289 888 000
289 887 603 / 289 899 899
289 880 200
808 250 143
289 860 900 / 96 280 01 11 (piquete)
800 506 506
808 200 520
214 728 200
244 769 280 / 21 816 2555
966 924 648
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CONTACTOS DE EMERGÊNCIA
ENTIDADE

CONTACTO

Técnico Superior Segurança/Ambiente: Eng.ª. Sara Nobre

912 335 125

Encarregado da obra / Socorrista: Sr. Jorge Figueiredo

962 444 304

Dono da Obra: Águas do Algarve, S.A.

289 899 070

Fiscalização da Obra – Prospectiva, S.A.

21 771 1970

Coordenação da Fiscalização – Eng.ª Cristina Santos

931 105 443

Fiscal Residente – Eng.º João Simões

969 105 440

Coordenação de Segurança em Obra – Eng.º Marco Pacheco

969 105 438

Coordenação de Ambiente em Obra – Eng.ª Ana Mendonça

919 254 571

