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Data Página Revisão Alterações 

19/04/2010 --- 1/0 Emissão da 1.ª Edição do Plano de Gestão de 
Origens da água e Efluentes (PGAOE) 
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Emissão da 1.ª Edição, Revisão 1 do Plano de 
Gestão de Origens da água e Efluentes 
(PGAOE) 

    

    

    

    

    

    

    

Nota: O número de Revisão da 1ª página deste procedimento corresponde ao número 
total de revisões efectuadas, não sendo registadas as alterações desta mesma página.
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1 – INTRODUÇÃO 

O presente documento advém da necessidade de proceder a uma correcta 

gestão das diferentes origens de água para consumo nas actividades afectas à 

obra, bem como dos efluentes produzidos, em particular no estaleiro da 

empresa MonteAdriano – Engenharia e Construção, S.A., referente à 

empreitada «Empreitada de Construção do Circuito Hidráulico de Vale do 

Gaio, do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva”, no âmbito do 

Sistema de Gestão Ambiental a implementar.  

 

2 – OBJECTIVOS 

Este Plano de Gestão de Origens de Água e Efluentes (PGOAE) pretende 

efectuar uma inventariação de todos os efluentes previsivelmente produzidos 

no estaleiro, bem como dos pontos de abastecimento de água, definindo a 

gestão adequada dos mesmos, tendo em vista o cumprimento da legislação 

aplicável e os compromissos contratuais assumidos pela empreitada a nível do 

Sistema de Gestão Ambiental (SGA), que integra a Declaração de Impacte 

Ambiental do projecto de execução (DIA). 

 

Pretende-se desta forma promover uma utilização responsável do «domínio 

hídrico», através da implementação de um conjunto de requisitos e 

procedimentos direccionados à captação e abastecimento de água e à recolha e 

de tratamento de águas residuais, garantindo-se o controlo ambiental dessas 

actividades. 

 

3 – ENQUADRAMENTO LEGAL 

O Decreto – Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, estabelece normas, critérios e 

objectivos de qualidade, bem como, parâmetros de descarga de águas residuais, 

com a finalidade de proteger o meio aquático e melhorar a qualidade das 

águas em função dos seus principais usos. 
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4 – IDENTIFICAÇÃO DAS PRINCIPAIS FONTES DE PRODUÇÃO DE EFLUENTES 

 

4.1 – EFLUENTES DOMÉSTICOS 

 

A produção de águas residuais com características domésticas resume-se aos 

sanitários dos escritórios e efluentes provenientes da Cantina. 

 

O abastecimento de água das instalações citadas será garantido através de um 

furo artesiano, perto da área do estaleiro. A água proveniente desta captação 

será utilizada para abastecer o estaleiro, com fins balneares, para os 

sanitários, sem ser destinada ao consumo humano, estando para tal, 

devidamente indicado nos locais. 

 

Ainda que a água não seja indicada para consumo humano, serão realizadas 

análises laboratoriais è água proveniente do furo, de acordo com a 

Calendarização de Acções – FGS.041, de modo a controlar os parâmetros 

químicos e microbiológicos. 

 

4.2 – EFLUENTES INDUSTRIAIS 

Os efluentes industriais gerados no estaleiro são provenientes dos seguintes 

locais: 

- Posto de Abastecimento de Combustível; 

- Oficina; 

- Parque de Resíduos; 

- Plataforma de lavagem de maquinaria. 
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Os efluentes resultantes serão hidrocarbonetos excedentários resultantes das 

operações de manutenção das máquinas e/ou equipamentos, bem como 

fracções consequentes de derrames acidentais ocorridos no Posto de 

Abastecimento de Combustível ou no Parque de Resíduos. Os efluentes 

contendo hidrocarbonetos, serão encaminhados por forma de rede separativa, 

para um separador de hidrocarbonetos, dimensionado para um caudal de 3 

l/s, com reservatório de 1,4m3, consoante projecto apresentado no Anexo II. 

 

O abastecimento de água para a área de lavagens será feito a partir de um 

furo artesiano (referido anteriormente). Relativamente às águas pluviais, 

poderão haver áreas sem cobertura que impliquem a entrada destas águas no 

sistema de drenagem das águas residuais industriais, e consequentemente, no 

sistema de tratamento. 

 

5 – SISTEMAS DE TRATAMENTO E/OU RECEPÇÃO DAS ÁGUAS RESIDUAIS 

Os efluentes líquidos provenientes do sector industrial, tal como os de origem 

doméstica, representam uma das áreas com impactes ambientais mais 

relevantes. De forma a reduzir o impacte ambiental desta área e a assegurar o 

cumprimento dos limites legais, a empresa possui sistemas de pré-tratamento 

dos efluentes gerados. 

 

O principal objectivo é a optimização das actuais condições de funcionamento 

do Estaleiro com recurso a tratamento específico para cada tipologia de 

efluente, no sentido de baixar a carga poluente dos referidos efluentes 

líquidos, assim como a retenção em locais próprios. 

 

5.1 – EFLUENTES DOMÉSTICOS 

5.1.1 – FOSSAS SÉPTICAS 

 

Para a recepção dos efluentes residuais domésticos, nomeadamente os 

provenientes do sanitário, existe no estaleiro social uma bacia estanque (fossa 

séptica), onde se procede a uma decantação entre as fracções mais 

concentradas de matéria orgânica e gorduras (lamas) e as fracções mais 
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aquosas antes de serem descarregadas para o meio colector (ver Anexo I – 

Fossa Séptica). Estas bacias foram dimensionadas tendo em conta a carga 

poluente e geradora de efluentes residuais, sendo em função do número de 

colaboradores da empreitada presentes no estaleiro de apoio.  

 

As águas provenientes do funcionamento da Cantina, serão encaminhadas 

para uma bacia estanque. Ambas as bacias serão alvo de limpeza periódica, 

mediante avaliação da sua necessidade. 

 

Para proceder ao encaminhamento para o destino final adequado das águas 

residuais e lamas resultantes, cumprindo a legislação em vigor, irá ser 

endereçado um pedido formal para a limpeza das fossas existentes no estaleiro 

à Câmara Municipal ou a uma empresa da especialidade, devidamente 

licenciada. 

 

5.2 – EFLUENTES INDUSTRIAIS 

5.2.1 – SEPARADOR DE HIDROCARBONETOS 

De forma a garantir o controlo das águas de lavagem de maquinaria, das 

águas provenientes do local de abastecimento de combustível, assim como da 

fossa de camiões onde são efectuadas as manutenções e mudanças de óleo, foi 

dimensionado um Separador de Hidrocarbonetos, capaz de realizar a 

separação destes ao longo dos compartimentos pela qual é constituída (ver 

Anexo II – Separador de Hidrocarbonetos). Deste modo, os efluentes 

contaminados com hidrocarbonetos são devidamente encaminhados para esta 

estrutura, que carece de manutenção periódica e deverá ser, portanto, sujeita 

a limpezas com o apropriado encaminhamento das lamas produzidas (ver 

PIGR). 

 

O efluente resultante após tratamento será rejeitado para o meio natural 

(através do solo). Esta descarga será devidamente licenciada à entidade 

competente (ARH- Alentejo) – “Licença de Rejeição de Águas Residuais”. 

 



 

Plano de Gestão de Origens de Água e 
Efluentes 

Pág. 5 de 8 Empreitada de Construção do Circuito 
Hidráulico de Vale do Gaio do Empreendimento 

de Fins Múltiplos de Alqueva do EFMA 
 

Edição: 1 

Data:19/04/2010 

Revisão: 1 

Data:08/04/2011 

Elaborado: 
Ricardo Ribeiro 

Aprovado: 

 

Estão, igualmente, previstas na Calendarização de Acções – FGS.041, 

monitorizações ao efluente resultante da descarga do SHC (Separador de 

Hidrocarbonetos), com vista a verificar a eficácia do tratamento. 

 

Ainda no que se refere a efluentes provenientes de actividades, no que 

concerne à frente-de-obra, prevê-se a gestão adequada das águas resultantes 

da lavagem de betoneiras, através da criação de áreas escavadas receptoras, 

com um único ponto de absorção, através do escoamento pelo solo, sendo 

posteriormente reutilizadas ou eliminadas a destino adequado. De referir que 

estes solos têm uma capacidade de retenção elevada, protegendo os eventuais 

aquíferos existentes na área. 

 

6 – PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO 

A monitorização do efluente residual industrial resultante do órgão de 

tratamento que será produzido durante o decorrer da empreitada será 

efectuada com uma periodicidade trimestral, tendo em conta o constante na 

licença de descarga a emitir pela ARH – Alentejo. Assim, far-se-á uma recolha 

do efluente resultante com uma frequência trimestral, onde se prevê a análise 

aos seguintes parâmetros:  

- Temperatura (ºC);  

- pH (escala de Sorensen); 

- Hidrocarbonetos Totais (mg/l); 

- CQO (mg/l de O2);  

- Detergentes (mg/l);  

- Sólidos Suspensos Totais (mg/l). 

 

Também a água proveniente do furo artesiano deverá ser controlada, sendo 

realizadas as análises laboratoriais especificadas na licença, de acordo com a 

Calendarização de Acções – FGS.041, de modo a controlar os parâmetros 

químicos e microbiológicos. 

 



 

Plano de Gestão de Origens de Água e 
Efluentes 

Pág. 6 de 8 Empreitada de Construção do Circuito 
Hidráulico de Vale do Gaio do Empreendimento 

de Fins Múltiplos de Alqueva do EFMA 
 

Edição: 1 

Data:19/04/2010 

Revisão: 1 

Data:08/04/2011 

Elaborado: 
Ricardo Ribeiro 

Aprovado: 

 

7 – RESPONSABILIDADES 

 

Director de Obra: 

É a pessoa responsável por informar e acompanhar a implementação do 

PGOAE. Deve estar sempre informado de todas as falhas que possam ocorrer. 

 

Encarregado Geral do Estaleiro: 

É a pessoa responsável por verificar se o encaminhamento dos efluentes e os 

sistemas de tratamento estão em perfeitas condições de funcionamento, 

garantindo a desobstrução dos mesmos. Após esta vistoria, se forem 

encontradas falhas, deve informar o Responsável pela Gestão Ambiental da 

situação encontrada. 

 

Responsável pela Gestão Ambiental da empreitada (RGA): 

Responsáveis por toda a gestão dos efluentes resultantes dos diversos locais 

do estaleiro. 

� Funções: 

� verificar se está a ser efectuada uma limpeza e desobstrução das 

entradas dos tratamentos; 

� estar informado das quantidades de lamas produzidas para estabelecer 

uma periodicidade de recolha com a empresa licenciada para o efeito; 

� preencher as Guias de Acompanhamento de Resíduos (Modelo A, n.º 

1428 da INCM) para o transporte e recolha das lamas (ver PGR); 

� realizar as monitorizações necessárias conforme estipulado 

oportunamente. 

 

8 – ACÇÕES PROIBIDAS E REGRAS PARA O BOM DESEMPENHO AMBIENTAL 

No âmbito deste Plano de Gestão de Origens de Águas e Efluentes é 

expressamente proibida a descarga de quaisquer efluente directamente no 

meio hídrico e / ou solo, sem o anterior e devido tratamento adequado. 

 

De uma forma sucinta, as regras para o bom desempenho ambiental no que 

diz respeito à gestão de efluentes consistem em: 
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- deixar sedimentar o efluente na bacia de decantação quando possui 

sólidos em suspensão, nomeadamente os provenientes da lavagem das 

betoneiras; 

- os sistemas de drenagem de águas residuais e seu consequente 

tratamento deverá ser impeditivo do lançamento de efluentes directamente no 

meio hídrico e / ou solo; 

- deverá ser controlado o tratamento das águas residuais industriais, 

antes do lançamento no meio natural, caso seja previsível o seu 

incumprimento dos valores regulamentados para os parâmetros de águas 

residuais (nomeadamente partículas em suspensão e hidrocarbonetos); 

- deverá garantir-se a retenção dos efluentes e proceder-se à cobertura 

da fossa séptica de modo a evitar odores e a proliferação de insectos; 

- promover a limpeza dos sistemas de drenagem encaminhadores dos 

efluentes para os sistemas de tratamento e/ou para as estruturas de recepção; 

- assegurar a autonomia das redes de drenagem dos efluentes residuais 

industriais e dos efluentes residuais domésticos, de forma a impossibilitar 

contaminação entre ambos os efluentes, maximizando a eficácia de tratamento 

dos sistemas e promovendo a correcção na recolha para posterior operação de 

destino final das lamas (ver Anexo IV – Planta do Estaleiro). 

 

9 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Um Plano de Gestão de Origens de Águas e Efluentes tem como principal 

objectivo a recomendação da implementação de meios e medidas capazes de 

evitar a contaminação do meio envolvente a uma actividade, cujo 

funcionamento gere águas residuais, tendo como principal consequência a 

degradação ambiental, quando negligenciado o seu tratamento. 

Para a implementação deste plano é necessário um empenhamento de todos 

os intervenientes na empreitada, principalmente no estaleiro da empresa, uma 

vez que o tratamento dos efluentes implica um contacto directo com os 

sistemas, garantindo deste modo a conservação do solo e meio hídrico quando 

evitada a sua contaminação pelo lançamento de águas residuais. 
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O presente documento poderá ser sujeito a revisão e a pequenos ajustes 

caso se venha a verificar a inadequabilidade ou alteração de alguma das 

medidas ou lacunas existentes. 

 
No decorrer da empreitada, sempre que se detecte a existência da produção de 

outros efluentes e / ou rejeição não especificada será elaborado um 

aditamento ao presente documento. 

 
 

10 – DOCUMENTOS DE BASE 

O presente documento teve como principal referências a listagem de legislação 

constante na Secção 2 do presente documento, assim como as medidas 

solicitadas no Sistema de Gestão Ambiental da EDIA. 
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ANEXO I 

FOSSA SÉPTICA 
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ANEXO II 

SEPARADOR DE HIDROCARBONETOS 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEPARADOR DE 
HIDROCARBONETOS 
ECODEPUR® DEPUROIL® 

QUALIDADE, INOVAÇÃO,  
PERFORMANCE! 

fábrica 
urbanização da chã, 
avª 21 de Julho, nº 103 
2435-087 caxarias 

Morada da sede 
Rua dos pisões, nº 102 
Apartado 8 
2436-909 caxarias 

Tel. +351 249 571 500 
Fax. +351 249 571 501 
Email. geral@ecodepur.pt 
Web. www.ecodepur.pt 



 
 

Depuroil NS 1.5 1.5 1.168 - 960 1.400 1.130 310 360 600 110 101 
Depuroil NS 3 3.0 1.390 1.560 960 1.238 - 320 480 600 x 600 110 135 
Depuroil NS 6 6.0 2.448 2.579 960 1.238 - 300 490 2 x (600 x 600) 125 235 
Depuroil NS 8 8.0 3.838 4.070 960 1.238 - 370 545 3 x (600 x 600) 160 355 
Depuroil NS 10/12 10.0/12.0 4.896 5.078 960 1.238 - 340 550 4 x (600 x 600) 160 445 
Depuroil NS 15 15.0 6.286 6.558 960 1.238 - 380 640 5 x (600 x 600) 200 580 

SEPARADOR DE 
HIDROCARBONETOS 
ECODEPUR® DEPUROIL® 

Os Separadores de 
Hidrocarbonetos, Ecodepur® 
Depuroil®, possuem marcação 
CE, de acordo com a 
obrigatoriedade legal que advém 
da entrada em vigor da directiva 
89/106/CEE dos Produtos de 
Construção, cumprindo todos os 
requesitos da Norma Europeia 
EN 858-1:2002.  

Legenda: V – Volume | NS – Dimensão nominal | L – Comprimento | l – Largura | H – Altura | He – Cota de 
entrada | Hs – Cota de saída | c – Medidas da tampa | T –Tubagem de entrada e saída | P – Peso 
 
Esta tabela pode ser alterada sem qualquer aviso prévio. Para obter informações sobre volumes superiores 
contacte os nossos serviços técnicos/ comerciais. 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 

APLICAÇÃO > Oficinas mecânicas; 
> Zonas de lavagem; 
> Zonas de armazenamento de combustível e 
hidrocarbonetos em geral; 
> Armazéns de sucata; 
> Postos de abastecimento (inclusivamente os postos 
de abastecimento destinados a consumo próprio e 
cooperativo). 

Válvula 
Obturadora 

Filtro 
Afinação 

Filtro 
Primário 

Válvula 
Obturadora 

Filtro 
Afinação 

(1) Condições de Teste EN 858-1 

 

Identificação da Norma de Fabrico 

Identificação do Equipamento 

Marca 

Modelo 

Classe EN858 -1 

Classe de Reacção ao Fogo 

Célula Coalescente 

Obturação Automática de Segurança 

Pré-Decantantador 

Caixa de Recolha de Amostras 

Respiro 

Tampa de Acesso 

EN858 -1 

ECODEPUR® 

DEPUROIL® 

1(<5,0 mg “Óleos Minerais”/l (1)) 

F 

Núcleo Lamelar 

Incluida (Sistema Maciço Anti-Descalibração) 

Incluído 

Incluído 

Incluído 

Incluída (EN124/ClasseB125/Designação “Separator”) 



Esta página foi propositadamente deixada em branco 
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ANEXO III 

CONTACTOS DOS INTERVENIENTES NO PGOAE 
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CONTACTOS DOS INTERVENIENTES NO PGOAE 

 

Na Tabela C.1, encontra-se a estrutura operacional no que respeita à gestão 

dos efluentes e seus sistemas de recepção e/ou tratamento implementados 

no Estaleiro. 

 

Tabela C.1 – Contactos de todos os elementos intervenientes no PGOAE 

Responsabilidades Nome Contacto 

Director de Obra João Vieira 962138981 

Responsável no Estaleiro Albertino Almeida 962147250 

Responsável pela Gestão 
Ambiental (RGA) 

Ricardo Ribeiro 927518689 
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ANEXO IV 

PLANTA DE ESTALEIRO (SISTEMA DE ABASTECIMENTO, DRENAGEM E 

TRATAMENTO DE ÁGUAS) 
 






