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5.4 HIDROLOGIA E RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

5.4.1 Impactes 

 

A implantação deste projecto poderá ter impactes ao nível deste descritor por intervenção das 

actividades humanas sobre os recursos hídricos superficiais e a qualidade da água, quer durante a 

fase de construção, quer durante a fase de exploração. 

 

5.4.1.1 Fase de Construção 

   

IIInnnssstttaaalllaaaçççãããooo   aaaqqquuuííícccooolllaaa      

 

Os principais impactes decorrentes da construção da instalação aquícola, estão principalmente 

relacionados com a desmatação, escavação e implantação das infra-estruturas. Ao nível dos 

recursos hídricos superficiais não foi detectada na zona do projecto nenhuma presença de linha de 

água em curso, apenas uma Vala artificial, a qual, mesmo em período de elevada pluviosidade, não 

apresentava qualquer caudal.  

 

É de esperar que os trabalhos de desmatação e movimentação de terras e de escavação, 

especialmente nas zonas de maior declive, possam aumentar a susceptibilidade dos solos à erosão, 

o que acarreta o arrastamento de partículas que poderão obstruir as zonas naturais de drenagem e 

a função da vala existente no local (Vala das Dunas), em resultado de precipitações que venham a 

decorrer durante esta fase. Assim sendo, e caso ocorra pluviosidade intensa, existe a 

probabilidade, embora reduzida, de ocorrência deste impacte. 

 

A alteração da modelação natural do terreno e da sua cobertura, provocada pelas operações de 

desmatação realizadas durante esta fase, induz modificações na drenagem natural local 

provocando um aumento do escoamento superficial, uma vez que, devido à circulação de veículos 

aquando da desmatação, os solos já não possuem espaços intersticiais que permitam a percolação 

das águas. Assim sendo, o escoamento superficial aumenta os riscos de erosão, o que acarreta o 

arrastamento de partículas. 

 

É claro que, se ocorrer um derrame acidental com quantitativos elevados, e se a área abrangida 

exceder a zona impermeabilizada correspondente aos estaleiros, poderão surgir riscos de 

contaminação, uma vez que existem aquíferos na área a intervencionar. Para além dos 

quantitativos das substâncias derramadas deverão ser consideradas as áreas abrangidas pela 

percolação (de acordo com as características dos solos) das substâncias para que o impacte possa 



 

Estudo de Impacte Ambiental do Projecto Aquícola de Engorda de Pregado em Mira 

  

 

Relatório Técnico  330 

Abril 2007 

 

ser avaliado. O grau de significância está dependente das áreas que foram afectadas e dos 

quantitativos que estão em causa, podendo ser considerado ao nível local um impacte mais ou 

menos significativo. A contribuir ainda para a redução da importância desta ocorrência, deve 

referir-se que as exigências sobre as empresas construtoras assentam na operacionalização de 

sistemas de gestão ambiental (de preferência assentes na Norma ISSO 14001) tendentes a 

introduzir práticas construtivas adequadas. 

 

É ainda de referir que a impermeabilização dos solos causada pela presença da instalação podendo 

levar à alteração dos escoamentos superficiais, ao nível das linhas de escoamento e do caudal 

escoado (aspecto devidamente estudado no capítulo relativo à Geologia e Hidrogeologia), se 

apresentam muito reduzidos, uma vez que o escoamento superficial presente no local é, como se 

viu, tendencialmente muito baixo, dada a forte permeabilidade dos solos. 

 

Quanto ao consumo total anual de água doce pelos trabalhadores durante a fase de construção, 

estima-se um valor de aproximadamente 44,160 m3/dia, valor que inclui já os consumos 

associados às operações de construção e ao estaleiro. 

 

Quadro 5.4-1 – Estimativa anual de consumo de água relativo aos trabalhadores na fase de 

construção 

Fase de Construção 
Capitações 
(l/trab.dia) 

N.º máximo 
Trabalhadores 

Caudal 
(m3/dia) 

Caudal 
(m3/ano) 

Consumo Anual 138 320 44,160 16.118,4 

 

As águas residuais geradas no decurso do funcionamento do estaleiro resultarão das actividades 

domésticas desenvolvidas pelos trabalhadores afectos à obra (por exemplo das instalações 

sanitárias de apoio) e do funcionamento do próprio estaleiro.  

 

Como se pode observar no Quadro seguinte, prevê-se um caudal anual de águas residuais relativas 

aos trabalhadores de cerca de 15,68 m3 /dia. 

 

Quadro 5.4-2 - Estimativa de caudais de produção de águas residuais relativos aos trabalhadores na 

fase de construção 

Fase de Construção 
Capitações  
(l/trab.dia) 

N.º  
Trabalhadores 

Caudal  
(m3/dia) 

Caudal  
(m3/ano) 

Caudais 49 320 15,68 5723,2 

 

Estas águas serão encaminhadas para fossas sépticas e o seu descarregamento posterior é 

efectuado num sistema colector da responsabilidade do sistema multimunicipal (SIMRIA) no qual o 

município se integra (ver Anexo IV). Este sistema será construído no início da construção da 

instalação.  
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EEEssstttrrraaadddaaa   

 

De entre os vários impactes provocados pela construção de uma via rodoviária, destaca-se a 

eventual contaminação da qualidade da água superficial e subterrânea existente nas proximidades 

desta. 

 

De uma forma genérica, os impactes nos recursos hídricos superficiais resultantes da construção e 

exploração de vias rodoviárias encontram-se relacionados com: 

 

• Intercepção de linhas de água e potenciais alterações no regime de escoamento; 

• Aumento do escoamento superficial em detrimento da infiltração; 

• Afectação dos usos da água; 

• Alteração da qualidade da água, provocada pelas movimentações de terras. 

 

Ao longo da extensão total da estrada (cerca de 1.300 m) é interceptada a Vala das Dunas, 

ocorrente no local. Está prevista uma passagem hidráulica, no sentido de regularizar o eventual 

escoamento desta linha de água artificial. Nesta fase de projecto não se conhece o 

dimensionamento de tal passagem hidráulica. No entanto, como se sabe, esta linha apresenta um 

regime de escoamento temporário, ou mesmo inexistente, pelo que os impactes daqui resultantes 

são praticamente nulos. 

 

A execução da passagem hidráulica implica obviamente a afectação do leito da Vala e da vegetação 

aí existente, bem como alterações potenciais na respectiva margem provocadas pelas 

movimentações e circulação de maquinaria. Embora tais acções possam reduzir a estabilidade das 

margens (ficando estas mais sujeitas à queda de taludes e a pequenas alterações de direcção ou 

alargamento) as características da referida Vala são de molde a eliminar a probabilidade de 

ocorrência de tal impacte. 

 

Tratando-se de uma Vala artificial, para a qual não foi identificado qualquer caudal, obviamente 

não se coloca a questão da afectação dos usos da água e/ou da sua alteração de qualidade. 

 

A impermeabilização dos solos devida à pavimentação das faixas de rodagem tem início nesta fase 

e mantém-se na fase de exploração. Determinará a ausência de infiltração imediata no terreno, de 

uma parte da precipitação. O valor da área impermeabilizada (obtido pela razão entre o 

comprimento da via e a largura do perfil) é de aproximadamente 10.436 m2. Face à sua reduzida 

dimensão e ao facto de o solo ser extremamente permeável não ocorrerão certamente fenómenos 

de aumentos dos caudais afluentes. 
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IIImmmppplllaaannntttaaaçççãããooo   dddooosss   EEEssstttaaallleeeiii rrrooosss   

 

Os impactes decorrentes da implantação dos estaleiros referem-se fundamentalmente aos riscos de 

contaminação dos aquíferos e cursos de água condicionados pela ocorrência de acidentes, de 

descarga de águas residuais produzidas pelas actividades domésticas e industriais e da afectação 

da drenagem natural devido à impermeabilização dos solos. 

 

Ligada ao estaleiro está associada a provável ocorrência de derrames acidentais de betuminosos e 

substâncias ligadas à manutenção e abastecimento das máquinas e veículos afectos à obra 

(gasóleo, óleos e outros hidrocarbonetos) ou mesmo a sua deposição não controlada, o que irá 

induzir impactes para a qualidade das águas, quer subterrâneas quer superficiais. A importância 

destes impactes depende das características das substâncias derramadas e da área afectada, 

quantidade e número de vezes que os derrames ocorrem, sendo contudo muito reduzida a 

probabilidade de ocorrência destes. 

 

As águas residuais geradas no decurso do funcionamento do estaleiro podem ser resultantes das 

actividades domésticas desenvolvidas pelos trabalhadores afectos à obra (por exemplo das 

instalações sanitárias de apoio) ou do funcionamento do próprio estaleiro, como as águas 

provenientes da lavagem da central de betão, águas das lavagens das auto-betoneiras e água da 

lavagem dos rodados dos veículos inerentes à obra.  

 

Da compactação dos solos resultante da implantação das instalações dos estaleiros com a sua 

consequente impermeabilização, decorrem impactes que podem alterar a drenagem natural das 

águas pluviais. No entanto, como se verifica no capítulo referente à Geologia e Hidrogeologia este 

aspecto surge como muito pouco significativo no contexto local.  

 

 

CCCooonnnssstttrrruuuçççãããooo   dddooosss   EEEmmmiiissssssááárrriiiooosss   

 

O processo de construção dos emissários encontra-se descrito no Capítulo 3. Comos e verificou aí, 

não são efectuadas dragagens e do mesmo não resultam quaisquer sedimentos. Com efeito, 

apenas resultam areias da execução das valas, as quais não são retiradas do local, mas sim 

recolocadas para cobrir os emissários. 

 

Desta forma, a escala de intervenção apresenta-se extremamente localizada, pelo que os impactes 

daí resultantes, a ocorrerem, são igualmente localizados e sem expressão visível ao nível da 

dinâmica litoral ou da qualidade das águas. 

 

Mais à frente são avaliados os efeitos dos emissários sobre a dinâmica litoral e sobre a qualidade 

das águas durante a fase de exploração, mas que clarificam de forma mais detalhada esta questão. 
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5.4.1.2 Fase de Exploração 

 

IIInnnssstttaaalllaaaçççãããooo   AAAqqquuuííícccooolllaaa      

 

Os impactes da operação da instalação aquícola não serão significativos para as águas superficiais, 

uma vez que na área de intervenção a Vala das Dunas não apresentava qualquer caudal, mesmo 

nos períodos de maior pluviosidade, pensando-se que não cumpre integralmente a função para a 

terá sido implementada. O capítulo relativo à Geologia e Hidrogeologia aborda esta questão de 

forma mais circunstanciada. 

 

O projecto em estudo irá afectar o percurso normal da Vala das Dunas em 555,8 metros. 

Apresenta-se na figura seguinte a implantação do projecto Aquícola com a respectiva localização 

face à Vala das Dunas, de modo a permitir visualizar o comprimento afectado desta vala pelo 

projecto. 
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Figura 5.4-1 – Afectação da vala das dunas 
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CCCooonnnsssuuummmooosss   dddeee   ÁÁÁggguuuaaa   dddaaa   RRReeedddeee   dddeee   AAAbbbaaasssttteeeccciiimmmeeennntttooo   eee   PPPrrroooddduuuçççãããooo   dddeee   ÁÁÁggguuuaaasss   RRReeesssiiiddduuuaaaiiisss   

 

Apresentam-se nos quadros seguintes as estimativas dos consumos de água doce resultante da 

exploração da instalação.  

Quadro 5.4-3 – Consumos – Água Doce 

CONSUMO DIÁRIO - EDIFÍCIOS 

NÚMERO 

 
DUCHES LAVABOS 

SANITÁRIOS 
(incluindo para 

deficientes) 
URINÓIS TORNEIRAS 

Q TOTAL 
(l/s) 

Q * COEFICIENTE 
DE 

SIMULTANEIDADE 
(l/s) 

SERVIÇOS SOCIAIS 10 10 10 4  -  4,66 2,33 

NÚCLEOS DE INSTALAÇÕES 
SANITÁRIAS 

(TOTAL DE 4 UNIDADES POR FASE) 
0 4 7 2 5 7,84 3,92 

VESTIÁRIOS  
(TOTAL 2 UNIDADES) 

13 36 13 0 2 7,96 3,9775 

FÁBRICA PROCESSAMENTO 
PERGADO 

(MÁX: 1 UNIDADE POR FASE) 
9 20 11 0 28 6,69 3,345 

OFICINAS 0 4 4 0 0 1,2 0,6 
PORTARIA 0 1 1 0 0 0,3 0,15 

OFICINA DE TRABALHO 
MANUAL 

0 0 0 0 8 1,2 0,6 

SALA DE MÁQUINAS 0 0 0 0 8 0,6 0,3 

CAUDAL TOTAL (l/s) 30,45 15,22 

 

 

Tendo em consideração que a instalação necessitará de água doce para outros tipos de consumos 

(produção de gelo, lavagem de tanques), o quadro abaixo apresenta os consumos máximos de 

água doce expectáveis, devendo levar-se em consideração que todos os consumos terão origem 

em água fornecida pela rede pública de abastecimento da Câmara Municipal de Mira.  

 

Quadro 5.4-4 – Consumos máximos de água doce 

Q TOTAL 
(m3/s) 

Q MÁXIMO TOTAL 
(m3/h) 

CONSUMOS MÁXIMOS DE ÁGUA DOCE 

0,0338 121,617 
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Apresentam-se no quadro seguinte as estimativas anuais de produção de efluentes para os 

funcionários das infra-estruturas associadas ao projecto tendo em consideração a variação do 

número de funcionários consoante a fase de exploração. 

 

Quadro 5.4-5 - Estimativas anuais de produção de efluentes para os funcionários das infra-

estruturas associadas ao projecto 

FASE DE EXPLORAÇÃO 
CAPITAÇÕES  

(m3/pessoa.dia) 
N.º  

FUNCIONÁRIOS 
CAUDAL  

(m3/dia) 
CAUDAL  

(m3/ano) 

Até Dez 08 0,016 27 0,432 157,68 

Até Julho 09 0,016 44 0,704 256,96 

Até Dez 09 0,016 74 1,184 432,16 

Até Junho 10 0,016 112 1,792 654,08 

Até Dez 10 0,016 145 2,32 846,8 

Até Julho 11 0,016 208 3,328 1.214,72 

Após Julho 11 0,016 208 3,328 1.214,72 

 

 

CCCooonnnsssuuummmooosss   dddeee   DDDeeessscccaaarrrgggaaa   dddeee   ÁÁÁggguuuaaa   SSSaaalllgggaaadddaaa   

 

A actividade aquícola pressupõe, no horizonte de projecto, a captação, em dois pontos distintos, de 

um caudal total de água marinha de 21,584 m3/s (10.792 m3/s em cada uma das fases) e a 

descarga de igual caudal de águas, através de dois emissários submarinos, nas condições referidas 

no Capítulo 3. 

 

 

RRReeedddeee   dddeee   EEEsssvvvaaazzziiiaaammmeeennntttooo,,,    DDDeeecccaaannntttaaaçççãããooo   eee   EEEmmmiiissssssááárrr iiiooo   

 

Em resultado do funcionamento normal da unidade aquícola, a água de saída dos tanques 

descarrega numa rede de descarga enterrada, formada por tubagens e canais de vários 

diâmetros, que desagua nos decantadores. A estes decantadores chegam (1) a água captada e 

circulada pelos tanques, (2) restos orgânicos resultantes do metabolismo dos peixes (3) restos da 

ração utilizado para os alimentar, (4) águas pluviais que caíram na parcela ocupada, (5) água doce 

e produtos de limpeza dos tanques (em quantidades imperceptíveis). Aos decantadores não 

chegam antibióticos, utilizados muito esporadicamente, e apenas por prescrição e supervisão 

veterinária, uma vez que os mesmos são administrados por injecção intramuscular ou através do 

alimento. 
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Tomando como base a experiência da unidade de Xove, com uma capacidade instalada de 3.000 

toneladas e actualmente a produzir 1.000 toneladas/ano, onde se utiliza o mesmo processo de 

desinfecção dos tanques, devido à aplicação de baixas concentrações de hipoclorito de sódio, 

sempre dentro dos limites legais permitidos, não se observaram danos nos peixes e organismos 

aquáticos presentes no meio ambiente receptor da descarga de água. 

 

O hipoclorito sódico adiciona-se na água de entrada, com o objectivo de eliminar incrustações no 

interior dos tubos, geradoras de riscos higiénicos, adiciona-se uma concentração de cloro livre de 

0,1 a 0,5 ppm. Em seguida se eleva a água para sua distribuição aos tanques de cultivo e adiciona-

se oxigénio até uma concentração de 16 ppm. A realização de medições, após estes dois 

processos, demonstram que a concentração de cloro livre é inferior a 0,05 ppm que é inócuo para 

os peixes. No ponto de saída da água do tanque de cultivo, que vai para os canais de descarga, o 

oxigénio desce a níveis de 7 a 9 ppm e o cloro livre fica imperceptível. 

 

Nestas condições as possíveis formações de cloraminas são praticamente nulas, sendo de muito 

baixa estabilidade não sendo detectadas concentrações na água de descarga. Até ao momento não 

se encontraram efeitos negativos no meio ambiente no entorno da unidade de Xove. Dado que em 

Mira não se ultrapassarão as concentrações médias de Xove entendemos que o seu efeito no meio 

ambiente será menos desfavorável dado que a descarga se efectua em mar aberto e em 

profundidade, ao contrário de Xove que descarrega em riacho adjacente, à superfície. 

 

As fezes (2%) serão aproximadamente 140 toneladas e estarão diluídas num volume de água 658 

milhões de m3 (aproximadamente 0,21 ppm). Estas quantidades são inseparáveis por processos 

mecânicos e serão descarregadas após passar pelo decantador, sendo rapidamente eliminadas pela 

acção conjunta dos processos de oxidação da matéria orgânica coloidal no meio marinho e o 

metabolismo dos peixes e outros organismos residuais. Na unidade de Xove não se encontraram 

até ao momento nenhum efeito de eutrofização ou incremento da concentração de nutrientes ou 

carbono nem alterações nas comunidades bióticas do sistema, apesar da descarga se realizar 

através de um riacho e em superfície, ao invés das condições de descarga em Mira, que serão em 

mar aberto e através de túnel em profundidade. 

 

Por tudo isso podemos afirmar que não deverão produzir-se situações que reduzam a qualidade 

das águas do meio ambiente ou afectem os organismos podendo afirmar que todos os usos actuais 

(praia, pesca, peixes selvagens, e meio natural no conjunto), se manterão sem perturbações 

significativas. 

 

Para minimizar o impacte destes efluentes da unidade aquícola no ambiente, estão projectados 

tanques de decantação onde a matéria em suspensão se deposita por efeito da baixa velocidade de 

circulação. Estes tanques não pretendem a eliminação total da matéria em suspensão, cuja 

quantidade é baixa, mas apenas a sua redução, estimando-se a sua efectividade em cerca de 20 

%, com base em experiências em outros estabelecimentos. No desenho dos tanques de decantação 
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foi tida em consideração a possível instalação futura de sistemas de filtragem, capazes de 

incrementar a efectividade do esquema actual, no caso de a legislação o vir a exigir futuramente. 

Não se incluem estes sistemas de filtragem actualmente, uma vez que, como se demonstra no 

anexo 6 o caudal rejeitado cumpre a normativa vigente, encontrando-se distante dos limites 

autorizados. 

 

Estão projectados 4 decantadores no total, cada um com 75 metros de comprimento, 50 metros de 

largura e 3 metros de profundidade. 

 

Cada decantador permite a decantação de um módulo de produção (existem 4 módulos no total), 

pelo que o caudal que circula através do mesmo será, portanto 5,2165 m3/s (18.779,928 m3/h).   

 

Com as dimensões adoptadas conseguem-se, para o caudal de cálculo, uma velocidade ascensional 

de 5,0 metros por hora e um tempo de retenção de 0,60 horas. 

 

Os restos decantados e eliminados durante as manobras de limpeza dos decantadores, serão 

centrifugados para reduzir a sua humidade, e posteriormente armazenados em contentores para 

tratamento por empresa autorizada. 

 

Periodicamente, os decantadores serão esvaziados e a matéria decantada será retirada e enviada 

para gestor autorizado para valorização. Estimam-se um máximo de 70 toneladas de resíduos 

produzidos por ano no conjunto dos decantadores; 

 

Estão projectados 2 emissários de descarga de água para a unidade aquícola, executados pelo 

sistema de pipe-jacking atrás descrito, com tubagem de betão armado com 3,00 metros de 

diâmetro e 0,40 metros de espessura que transporta os efluentes até à cota onde o terreno se 

situa na batimétrica -9,00, realizando-se a rejeição de água na cota -7,50. A solução final de 

descarga de água é desta forma idêntica à adoptada para o emissário de captação de água. 

 

Com as dimensões adoptadas, o emissário evacua o caudal correspondente a um tempo de 

renovação de 1,50 horas com uma perda de carga de 3,447 metros.  

 

No entanto, deve ser tido em conta o potencial de importação de fases de larvares e de sub-

adultos de um grande número de organismos, a partir do meio marinho, já que a gradagem em 

malha de 5mm não afectará tais fases. Contudo, não apenas os sistemas de captação se mantêm 

limpos e tratam-se recorrendo a sistemas de limpeza (adicionando-se cloro em condições 

controladas e devidamente estabilizado de forma a não interferir sobre o meio receptor), como a 

organização do sistema é de molde a reduzir a respectiva probabilidade de ocorrência (rede de  

200 mm em cada uma das bocas de entrada do túnel e uma malha de 5mm no desarenador). A 

clarificação deste impacte no que se refere aos efeitos sobre o meio marinho é efectuada no 

capítulo 5.6.. 
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IIImmmpppaaacccttteee   dddooosss   eeemmmiiissssssááárrr iiiooosss   eee   dddaaa   iiinnnssstttaaalllaaaçççãããooo   sssooobbbrrreee   aaa   dddiiinnnâââmmmiiicccaaa   lll iii tttooorrraaalll    

 

As obras referentes aos emissários de captação apenas supõem alterações pontuais na geometria 

existente, dado que o emissário se encontra sempre enterrado abaixo do terreno natural, salvo na 

zona dos difusores. Desta forma, pode afirmar-se com alguma segurança que esta instalação não 

afecta a dinâmica global da praia de Mira, dado que os difusores se encontram a grande 

profundidade, fora do perfil activo. 

 

Note-se que, de acordo com cálculos realizados no quadro do presente Projecto, o retrocesso 

experimentado pelo perfil de equilíbrio na zona de praia de Mira (recorrendo ao perfil teórico de 

Dean) demonstram que o retrocesso experimentado pelo perfil de equilíbrio durante um temporal 

associado a uma vida útil de 50 anos do emissário é de aproximadamente 52,05 m, o que se 

traduz numa baixa cota do perfil de equilíbrio, de 2,44 m no nível da baixa-mar e de 

aproximadamente 1 m nas proximidades da profundidade de corte. A partir da profundidade de 

corte as variações da cota do perfil de equilíbrio diminuem e são inferiores a 1 m. Pode desta forma 

concluir-se que o recobrimento com material arenoso da mesma natureza que a presente o perfil 

da praia, com uma espessura de 1 a 1,5 m, a que acresce um resguardo sobre a tubagem na zona 

do perfil activo é suficiente para assegurar que o emissário não se apresentará a descoberto 

durante o seu período de vida útil. 

 

 

Influência nas correntes de rotura 

 

Não existindo mudanças significativas na propagação da ondulação que alcança as praias da 

unidade fisiográfica, não se esperam mudanças no sistema de correntes associadas a rotura da 

ondulação, apenas sendo previsíveis alterações locais, que em caso algum modificam o padrão de 

correntes globais do sistema. 

 

 

Influência da Estabilidade das Praias 

 

Uma vez que as mudanças na dinâmica marinha e litoral que afecta as praias por efeito da 

construção dos emissários são irrelevantes, a estabilidade da praia de Mira e das praias adjacentes, 

tanto no que se refere à sua forma com ao seu perfil, serão análogas ao que se verifica 

actualmente, não sendo previsíveis quaisquer efeitos. 
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Efeitos da Dinâmica Litoral sobre os Emissários 

 

Outro aspecto que é necessário considerar é a afectação que a dinâmica litoral terá sobre os 

emissários. Durante um temporal o perfil da praia pode sofrer alguma erosão e, como 

consequência, é possível que se produza um retrocesso horizontal do perfil de equilíbrio da praia. 

Com o novo perfil da praia torna-se necessário avaliar se o retrocesso horizontal que experimenta 

o perfil de equilíbrio da praia durante o temporal pode colocar a recoberto o emissário durante o 

seu tempo de vida útil. 

 

Na figura abaixo apresentam-se os perfis de equilíbrio teórico de Dean (perfil médio e o perfil de 

retrocesso) no troço que se ajusta ao terreno natural, assim como as geratrizes superiores dos 

troços do emissário e do terreno natural. Com esta figura pretende-se determinar se o 

recobrimento do solo sobre o emissário é suficiente para que não se produza recobrimento durante 

o seu período de vida útil. 

 

Figura 5.4-2 – Perfil de Equilíbrio em condições médias e perfil de equilíbrio em condições extremas 

 

Comos e conclui da análise da figura acima, o ponto crítico no qual se verifica menor recobrimento 

encontra-se a cerca de 1.500 m medidos desde o ponto inicial da toma. Neste ponto é necessário 

um recobrimento mínimo de aproximadamente 0,8 m sobre a base do emissário para que nãos e 

produza descobrimento. Comparando a cota do terreno natural com a cota da base do emissário 

observa-se que nesse ponto crítico existe um recobrimento do solo de aproximadamente 2,89 m. 
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Desta forma, no ponto crítico, o recobrimento do emissário é suficiente para que não se produza 

um descobrimento durante o temporal associado ao período de retorno de 50 anos. 

 

 

IIImmmpppaaacccttteee   dddaaa   dddeeessscccaaarrrgggaaa   dddeee   ááággguuuaaasss   rrreeesssiiiddduuuaaaiiisss   nnnaaa   qqquuuaaalll iiidddaaadddeee   dddaaasss   ááággguuuaaasss   mmmaaarrr iiinnnhhhaaasss   rrreeeccceeeppptttooorrraaasss   

 

A actividade aquícola pressupõe, no horizonte de projecto, a captação, em dois pontos distintos, de 

um caudal total de água marinha de 21,584 m3s-1 (10.792 m3s-1 em cada um deles) e a rejeição 

de igual caudal de águas residuais, através de dois emissários submarinos 

 

A captação de água é realizada à cota -15,00 m e a rejeição das águas residuais é feita por 

difusores implantados à profundidade de -5,00 m. 

 

 

Figura 5.4-3 – Implantação das tomadas de água e da rejeição de águas residuais. 

 

Efectuou-se a avaliação, através de modelação matemática, do impacte das descargas dos 

emissários previstos para a instalação na qualidade das águas costeiras. Caracterizaram-se ainda 

os padrões de circulação para a zona adjacente à instalação aquícola. O Estudo efectuado é 
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apresentado no Anexo VI, devendo ser consultado. Neste Relatório é efectuada uma síntese dos 

resultados alcançados. 

 

Os parâmetros de qualidade da água simulados através do modelo são os que se consideram 

determinantes para a ocorrência de fenómenos que possam pôr em causa a utilização da água para 

uso balnear, nomeadamente a eutrofização, o aparecimento de sólidos em suspensão na orla 

costeira e o aparecimento de microrganismos coliformes. 

 

Assim, foram avaliados o transporte e difusão de sólidos em suspensão, nitritos, azoto amoniacal, 

fosfatos (fósforo inorgânico), CBO5 e coliformes totais em diferentes condições hidrodinâmicas:  

 

(i) maré viva; 

(ii) maré morta; 

(iii) actuação de vento de Norte e 

(iv) actuação de vento de Sul. 

 

As cargas de cada uma das variáveis foram estabelecidas a partir do caudal de projecto previsto 

para os emissários (2x10,792 m3/s), tendo sido consideradas as concentrações médias, 

monitorizadas durante o ano de 2006 numa instalação semelhante, com excepção para os 

coliformes totais em que foi adoptado o valor máximo registado naquela instalação. 

 

Os valores adoptados para as taxas de decaimento de substâncias não conservativas foram 

estabelecidos a partir de intervalos de variação para cada um dos parâmetros, encontrados em 

estudos semelhantes. 

 

Todas as simulações efectuadas consideraram as situações mais desfavoráveis, com o 

funcionamento, em simultâneo, dos dois emissários previstos para o horizonte do projecto. 

 

Quadro 5.4-6 – Valores adoptados para a caracterização das descargas dos emissários 

 

 

Nas simulações realizadas foi utilizado, no caso da maré, apenas o último período da solução 

hidrodinâmica obtida. A duração de simulação de qualidade da água correspondeu a dois períodos 

de maré, aproximadamente (esta duração é suficiente para se obter o equilíbrio dinâmico). Nas 

simulações de qualidade da água, em situação de actuação do vento, foi considerada a solução 

hidrodinâmica correspondente ao regime permanente. 
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Do estudo realizado podem retirar-se as seguintes principais conclusões: 

 

 

a) Hidrodinâmica 

 

Foram avaliadas as características das correntes das águas costeiras na zona prevista para a 

descarga dos emissários submarinos através de um modelo hidrodinâmico. 

 

Durante a ocorrência de marés vivas, as velocidades máximas variam entre 5 cms-1 e 8 cms-1 com 

sentido de SW para NE durante a enchente, invertendo-se este sentido durante a vazante. Junto da 

linha de costa, as correntes apresentam-se paralelas a esta linha. Nas marés mortas, os sentidos 

das correntes mantêm-se iguais aos verificados para marés vivas mas as intensidades diminuem 

para valores de 2 cms-1 a 4 cms-1. 

 

As correntes geradas pela acção de ventos com rumos dos quadrantes de norte atingem 

intensidades máximas para o vento de N, obtendo-se valores da ordem de 25 cms-1. Estes valores 

baixam para cerca de 15 cms-1 para ventos de NE e de NW. 

 

Durante a actuação de ventos dos quadrantes de N as correntes apresentam uma direcção de N 

para S, sendo paralelas à linha de costa na sua proximidade. Para os ventos com rumos dos 

quadrantes de Sul atingem-se valores máximos de cerca de 30 cms-1 quando o vento actua de S. 

Para rumos de SE e SW obtêm-se valores de 20 cms-1 e 15 cms-1, respectivamente, passando o 

sentido das correntes a ser, neste caso, de S para N. As correntes geradas por ventos de W e E 

apresentam intensidades pequenas, inferiores a 3 cms-1. 

 

 

b) Qualidade da água 

 

As características do efluente da unidade de produção aquícola, consideradas representativas para 

este estudo, apresentam valores de parâmetros que cumprem com os limites estabelecidos na 

legislação em vigor. 

 

Neste estudo foram simulados os comportamentos de seis variáveis indicadoras da qualidade da 

água (SST, CBO5, NH3, NO2, PO4 e CT) em quatro diferentes cenários hidrodinâmicos: maré viva, 

maré morta, vento de N e vento de Sul. 

 

Para as condições adoptadas nas diversas simulações verifica-se que, durante a ocorrência de 

marés vivas e em situação de preia-mar (situação mais desfavorável), as plumas não atingem a 

linha de costa. Por outro lado, as concentrações obtidas para a generalidade dos parâmetros 

simulados são da ordem de grandeza das concentrações normais para águas marinhas, na maior 

parte da extensão das plumas. 
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Em todas as simulações realizadas obtiveram-se valores para a concentração de coliformes totais 

inferiores aos que são estabelecidos na legislação em vigor para águas para fins balneares. 

 

Nos cenários hidrodinâmicos de actuação do vento de N e de S verifica-se que as concentrações de 

todas as variáveis simuladas apresentam valores inferiores aos que se obtiveram para os cenários 

de marés, na ausência de vento. As plumas atingem uma extensão de cerca de 2,5 km para Norte 

e para Sul dos locais de descarga. 

 

Das conclusões precedentes e para as condições consideradas no estudo, não se antecipam 

impactos negativos de magnitude significativa em consequência do lançamento dos efluentes 

produzidos em situação de funcionamento normal da instalação projectada. 

 

A adopção, neste estudo, de um efluente final com características idênticas às de instalações 

semelhantes, com o mesmo esquema de tratamento por decantação, constitui uma situação 

conservativa sob o ponto de vista da descarga. Neste contexto, o funcionamento da instalação de 

tratamento assume um papel fundamental na garantia da qualidade do efluente descarregado. 

Obviamente que, a verificarem-se níveis de eficiência de tratamento superiores àquelas que 

serviram de base ao estudo, poderão atingir-se situações ainda mais confortáveis no que respeita à 

adequação da descarga no mar. 

 

A simulação de longo prazo do ciclo de nutrientes requer um conjunto de informação mais vasto 

relativamente àquele que actualmente está disponível, nomeadamente dados relacionados com a 

operação da instalação e com a qualidade da água marinha no local de rejeição dos efluentes. 

Desta forma, considera-se adequada a realização de um programa de monitorização que poderá 

beneficiar da aplicação dos modelos construídos para este estudo. 

 

 

IIImmmpppaaacccttteeesss   dddaaa   EEEssstttrrraaadddaaa   ddduuurrraaannnttteee   aaa   fffaaassseee   dddeee   eeexxxppplllooorrraaaçççãããooo   

 

De entre os vários impactes provocados pela exploração de uma via rodoviária, destaca-se a 

eventual contaminação da qualidade da água, superficial e subterrânea existente nas proximidades 

desta. 

 
A origem da contaminação deve-se essencialmente ao tráfego rodoviário, devido aos materiais 

provenientes da combustão e desgaste das viaturas (produtos resultantes da combustão, do 

desgaste dos pneus, dos sistemas de lubrificação da corrosão e da pintura) e também dos 

materiais libertados do pavimento. Estes são posteriormente transportados pelas águas de 

escorrência e lavagem do pavimento, ou através da passagem dos carros em zonas de poças de 

água, quando ocorre precipitação, atingindo as linhas de água e as águas subterrâneas em zonas 
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de recarga de aquíferos. As partículas aerossóis também podem depositar-se na estrada ou 

próximo desta e serem arrastadas pela água para as bermas. 

 

As emissões dos veículos têm uma contribuição significativa para a poluição atmosférica em áreas 

urbanas e em locais próximo das estradas (Hamilton e Harrison, 1991 in Campo et al.; 1996). A 

deposição atmosférica pode ocorrer durante eventos de precipitação ou durante períodos secos 

devido à queda de poeiras, tendo uma contribuição significativa para a carga poluente das águas 

de escorrência das estradas (Roseiro, 2002). 

 

O grau e tipo de contaminação depende de vários factores como o tráfego médio diário, a 

intensidade de precipitação, estado do pavimento, derrames acidentais, actividades de manutenção 

da estrada e ainda do uso do solo nas proximidades desta. Determinado tipo de actividades podem 

originar materiais poluentes que são transportados pelo vento, atingem a estrada e posteriormente 

são transportados pela água. 

 

Apesar da intensidade de tráfego ser um dos parâmetros que mais influencia a composição química 

das águas de escorrência das estradas, encontra-se demonstrado que não existe uma relação 

directa entre a qualidade das águas de escorrência e o tráfego médio diário (Roseiro, 2002). 

 

Os principais poluentes provenientes das fontes acima descritas são essencialmente a matéria 

particulada em suspensão, nutrientes, hidrocarbonetos, óleos e gorduras e metais pesados. Estes 

últimos provém dos aditivos dos óleos do motor, dos pneus, do revestimento interno dos travões, 

da corrosão do metal e do desgaste do pavimento da estrada (Campo et al., 1996 e 

Folkeson,1994). Os mais comuns são o cobre (Cu), chumbo (Pb) (antes de ser retirado da 

gasolina) e zinco (Zn), mas também aparecem o crómio (Cr), níquel (Ni) e cádmio (Cd). 

 

A presença do zinco deve-se essencialmente ao desgaste dos pneus (Christensen e Guinn, 1979 in 

Thomson et al., 1997), mas além da deposição devida ao próprio trafego, também pode ter origem 

nas barreiras de separação e da superfície da estrada, juntamente com os hidrocarbonetos 

aromáticos policíclicos (PAHs) (Road and Hydraulic Engineering Division – DWW, 1995 in Roseiro, 

2002). 

 

Os metais pesados são os poluentes prioritários devido à sua toxicidade (FHWA, 1996; in Barbosa, 

1999). Estes não se degradam no meio ambiente, sendo por vezes absorvidos pelas partículas 

transportadas pelas águas de escorrência. Os cloretos também são importantes em zonas onde são 

aplicados sais para remoção do gelo. Os pesticidas também podem aparecer devido à aplicação de 

herbicidas nas bermas para controlo químico da vegetação. No quadro seguinte são apresentados 

os poluentes gerados pelas vias de tráfego, bem como a sua origem. 
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Quadro 5.4-7 - Fontes dos constituintes antropogénicos no escoamento urbano das estradas 

(adaptado de Sansalone e Buchberger, 1997) 

 
Fonte: Impacte das Vias Rodoviárias do Algarve (IC1 e A2) na Qualidade da Água 

 

 

Os metais pesados são transportados na sua forma dissolvida e particulada. A quantidade 

associada às duas fracções depende do metal, das características locais, do pH, entre outros 

factores. A sedimentação de partículas, a adsorção e outros processos de retenção podem remover 

a maior parte dos poluentes (Sholze, 1993). 

 

Apresenta-se no quadro seguinte uma síntese dos principais tipos de potenciais alterações 

originadas pela exploração de estradas, bem como as acções que geralmente estão na origem 

dessas alterações. 
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Quadro 5.4-8 – Síntese dos principais impactes causados pelas estradas nos recursos hídricos  

POTENCIAIS ALTERAÇÕES NOS RECURSOS HÍDRICOS 
ACÇÕES QUE PROVOCAM IMPACTES 

 

Alteração do escoamento natural: 

 

- Efeito de barreira física; 

 - Risco de inundação;  

- Afectação de massas de água superficial (ex.: rios, 

zonas húmidas); 

- Diminuição da taxa de recarga de aquíferos; 

- Alterações nos processos de erosão e sedimentação. 

- Construção e pavimentação da via  

- Desvio temporário ou permanente de caudais  

 

 

Alteração da qualidade das águas 

- Deposição de poluentes atmosféricos  

- Lavagem de poluentes do pavimento e infiltração das 

águas de escorrência 

- Utilização de aditivos químicos na conservação da via 

(ex.: herbicídas)  

- Derrames acidentais de produtos tóxicos  

Fonte: As Estradas e os Recursos Hídricos: Necessidade de Novas Metodologias 

 
 
As estradas podem induzir alterações nos aspectos da qualidade através da acumulação de 

poluentes tóxicos no pavimento e nas faixas envolventes, substâncias essas que são libertadas 

pelos próprios materiais da estrada (p. e.:, asfalto, barreiras de protecção laterais), pelo tráfego 

rodoviário e pelas operações de manutenção da via. 

 

Muitos dos poluentes rodoviários além de tóxicos, não se alteram no ambiente e persistem nos 

sistemas ambientais físicos e bióticos. 

 

Os hidrocarbonetos aromáticos policiclícos (HAP) e a maioria dos metais pesados analisados 

(cádmio, Cd; cobre, Cu; crómio, Cr; zinco, Zn e chumbo, Pb) são potenciais poluentes, isto é 

embora contribuam para aumentar a concentração no solo e/ou nas águas subterrâneas 

apresentam valores que se situam entre o valor guia e o valor de intervenção. O Pb surge em 

alguns casos acumulado nos solos, muito embora a sua actual libertação para o ambiente seja di 
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Quadro 5.4-9 - Síntese dos resultados da monitorização de solos e águas subterrâneas obtidos em 

14 casos de estudo, no âmbito do projecto POLMIT  

PARÂMETRO POLUENTE 

GRAU DE EVIDÊNCIA 

POTENCIAL POLUENTE 

MÉDIO ALTO 

Solo Cd, Cu, Zn, HAP Pb 
Hidrocarbonetos 

 

Águas subterrâneas Cd, Cr, Cu, Zn HAP Cl, Hidrocarbonetos 

Fonte: As Estradas e os Recursos Hídricos: Necessidade de Novas Metodologias 

 

Contudo é de referir que está prevista a existência duma vala de drenagem lateral que efectuará a 

recolha e encaminhará as águas de escorrência da estrada para a rede de saneamento, a qual 

encaminhará essas águas para tratamento adequado. Desse modo não estão previstos impactes 

significativos resultantes da estrada a construir. 

 

 

5.4.2 Medidas 

 

5.4.2.1 Fase de Construção 

 

MRH1. As acções de limpeza e movimentação de terras (desmatação, limpeza de resíduos 

e decapagem de terra vegetal) devem ocorrer preferencialmente no período seco, de modo 

a não coincidir com a época de chuvas, evitando os riscos de erosão, transporte de sólidos 

e sedimentação. Caso contrário, deverá considerar-se a construção de um sistema de 

drenagem envolvente às zonas de obra, incluindo o revestimento das respectivas valas e a 

construção de bacias de retenção de sedimentos (dependente dos declives e caudais em 

jogo); 

 

MRH2. 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; 

 

MRH3. Caso ocorram situações de obstrução das valas de drenagem existentes (Vala das 

Dunas), através do arrastamento de materiais sólidos decorrentes da fase de construção, 

deverá ser efectuada a sua remoção de forma a minimizar os efeitos que daqui decorrem; 
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MRH4. Deverão ainda ser tomadas medidas, nomeadamente através da colocação de uma 

protecção no solo de forma a prevenir a potencial contaminação dos aquíferos e valas de 

drenagem, não permitindo a descarga de poluentes (betumes, cimento, óleos, 

lubrificantes, combustíveis, produtos químicos, outros materiais residuais da obra e de 

lavagem de ferramentas, etc.), e evitando o derrame acidental dos mesmos. 

 

MRH5. A utilização de auto-betoneiras durante a execução do projecto pressupõe que as 

mesmas sejam lavadas, e de cada vez que as mesmas são esvaziadas é necessário 

proceder à remoção dos resíduos existentes no interior do tanque de mistura (caso 

contrário estes secam, não sendo possível a realização de betão com a qualidade 

desejada). Sempre que for realizada a lavagem das auto-betoneiras, esta deve ocorrer 

afastada da linha de água existente (Vala das Dunas), nomeadamente numa bacia de 

retenção impermeabilizada desenhada e construída para o efeito. Esta bacia deve localizar-

se numa área estrategicamente escolhida, considerando um local comum à passagem de 

todas as auto-betoneiras e as acessibilidades existentes. Deste processo não resultam 

águas residuais resultantes da lavagem das auto-betoneiras, uma vez que o betão residual, 

existente no tanque que é lavado, expande e absorve as águas disponíveis na bacia de 

retenção. Portanto, resultam apenas resíduos de betão, que poderão ser incorporados 

novamente na produção deste material; 

 

MRH6. O armazenamento temporário dos materiais retirados durante as operações de 

limpeza, desmatação e decapagem dos terrenos, deve situar-se em locais de maior altura, 

distantes da Vala das Dunas, de forma a não constituírem potenciais factores de obstrução 

destas; 

 

MRH7. Redução da exposição do solo desprovido de vegetação e das movimentações de 

terras durante os períodos de maior pluviosidade, para minimização da erosão de origem 

hídrica e o consequente transporte de sedimentos; 

 

MRH8. Caso exista uma central de betão na obra, deverá dar-se especial atenção ao 

tratamento das águas residuais resultantes das lamas bentoníticas, nomeadamente através 

do dimensionamento de decantadores projectados para tal fim; 

 

MRH9. O armazenamento dos óleos e combustíveis deve ser efectuado em superfícies 

devidamente impermeabilizadas de forma a evitar eventuais derrames e consequente 

propagação para a linha de água (Vala das Dunas) (a gestão dos óleos usados é regulada 

de acordo com o Decreto-Lei nº 153/2003 de 11 de Julho). Para além disso, recomenda-se 

que os óleos usados sejam armazenados em recipientes adequados e de perfeita 

estanqueidade, sendo posteriormente enviados para destino final apropriado, privilegiando 

a sua regeneração; 
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MRH10. Deverá ser projectado um sistema de drenagem para as águas residuais produzidas 

na área afecta à obra, de modo a que estas sejam conduzidas até ao local de tratamento. 

(muito provavelmente o sistema municipal de tratamento de efluentes). Este sistema 

deverá recolher as águas residuais por meio de caleiras dispostas ao longo dos pavilhões, 

de acordo com a localização e disposição das máquinas, encaminhando-as posteriormente 

para o tratamento adequado. O sistema proposto deverá consistir num conjunto de fossas 

sépticas assentes num sistema estanque onde as águas residuais se mantêm durante um 

período de tempo suficiente para que possam ser sujeitas a um tratamento físico e 

biológico anaeróbio. As águas residuais afluentes a este órgão ficam sujeitas a dois tipos de 

acções: 

 

• Acção física (Sedimentação e Flotação), em que a redução da velocidade das 

águas residuais permite a sedimentação das matérias sólidas de maior 

densidade formando as lamas e a flotação das matérias de menor densidade 

para a superfície formando as escumas; 

• Acção biológica (Digestão anaeróbia ou Fermentação séptica), que consiste na 

transformação da matéria orgânica em matéria mineral acompanhada da 

libertação de gases e uma redução apreciável do volume de lamas (cerca de 

75%). 

 

As fossas sépticas devem ser localizada de modo a facilitar o escoamento gravítico das 

águas residuais produzidas em obra. Devido à necessidade de inspeccionar e limpar 

frequentemente as fossas, é desejável que estas não estejam enterradas a 

profundidades superiores a 0,50m. Assim, os seguintes esquemas ilustram o 

tratamento das águas residuais produzidas durante a fase de construção: 
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A B C D E F 

1.00 0.70 0.60 1.90 1.90 3.80 
 

Figura 5.4-4- Esquema representativo do sistema de tratamento proposto para 10 hab.equiv. 

  

 

 

À saída da fossa séptica (órgão de decantação e digestão), verifica-se que o líquido 

apresenta um aspecto e odor desagradáveis, elevado teor de matéria orgânica (CBO) e 

um grande número de germes patogénicos. Por estes motivos, a fossa séptica deve ter 

obrigatoriamente a jusante um órgão de tratamento complementar. Os resíduos 

removidos devem ser encaminhados para um gestor autorizado. 

 

MRH11. Seleccionar-se uma barreira antiturbidez a empregar na execução das obras 

relativas à instalação tanto do sistema de captação como de descarga, de modo a impedir 

ou minimizar a dispersão da fracção fina produzida durante a fase de construção; 

 

MRH12. Implementar um Plano de Monitorização específico para controlo da qualidade das 

águas do efluente e do meio receptor, dos sedimentos, fauna bentónica e recursos 

marinhos existentes tendo em conta o cumprimento dos valores legislados; 

 

MRH13. Durante a instalação das condutas dos emissários (abertura de valas, escavações e 

instalação de tubagens) a monitorização da qualidade das águas deverá ter uma 

periodicidade diária; 

 

MRH14. Deve ser efectuado controlo rigoroso da instalação das tubagens dos emissários 

evitando derrames ou descargas de materiais tanto na Zona Dunar como na Zona 

Marítima; 
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MRH15. Em Fase de Projecto de Execução, deverá ser prevista uma passagem hidráulica no 

atravessamento pela estrada a construir, da Vala das Dunas, de forma a assegurar as 

condições de escoamento natural existentes. A passagem hidráulica deverá ser 

dimensionada para o período de retorno de 100 anos, devendo ser posicionada com o 

sentido de escoamento da vala, evitando alterações ao traçado da mesma;  

 

MRH16. Implementar ao longo da estrada a construir, valas de drenagem laterais que 

efectuem a adequada recolha das águas de escorrência, e encaminhadas para bacias de 

retenção, para aí serem tratadas, antes de serem lançadas no meio receptor; 

 

MRH17. Após a conclusão da obra, deverá ser assegurada a limpeza de todos os elementos 

de drenagem afectados, de modo a evitar problemas futuros de entupimento ou 

alagamento. 

 

5.4.2.2 Fase de Exploração 

 

IIInnnssstttaaalllaaaçççãããooo   AAAqqquuuííícccooolllaaa   

 

MRH18. Adopção de um plano de segurança interno que contemple a forma de actuação no 

caso de acidentes que possam envolver derramamento de substâncias, de materiais ou o 

conjunto dos dois; 

 

MRH19. Promover a manutenção regular de todas as estruturas ligadas à recolha de águas, 

qualquer que seja a sua origem (esgotos, águas da chuva ou outros) de modo a evitar 

colmatações e obstruções das mesmas; 

 

MRH20. Assegurar um destino final adequado para as lamas derivadas do sistema de 

depuração proposto relativo às águas de produção, assim como as que derivam das 

diferentes linhas de descarga de águas residuais (limpeza, fecais, sistema de decantação 

da rede perimetral e do sistema de tratamento do parque das máquinas) 

 

MRH21. Durante a fase de exploração da instalação deve ser assegurado que os sistemas 

de tratamento previstos estejam a funcionar eficazmente, vigiando-os regularmente de 

modo a que os efluentes descarregados cumpram todos os requisitos exigidos. Deve ser 

vigiado o correcto desempenho do sistema de captação e filtração, sistema de circulação de 

água; 
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MRH22. Como medida de garantia de controlo da qualidade da água captada e 

descarregada no mar devem ser realizadas colheitas de amostras de água captada e 

descarregada para monitorização num laboratório acreditado no qual devem ser analisados 

parâmetros tais como o PH, nitritos, fosfatos, carbono orgânico total, sólidos suspensos 

totais e azoto, de modo a controlar o cumprimento das exigências legais. 

 

MRH23. Devem adoptar-se todas as medidas necessárias para evitar o risco de introdução 

de agentes patogénicos derivados de descargas de efluentes. 

 

MRH24. Deve minimizar-se a utilização de produtos de limpeza (detergentes fosfatados), 

desinfecção e desincrustantes que possam provocar efeitos adversos no ambiente, a menos 

que seja estritamente necessária a sua utilização, devendo ser utilizados os produtos de 

menor toxicidade e persistência no ambiente, os produtos devem estar devidamente 

autorizados segundo a legislação específica; 

 

MRH25. Implementar um Plano de Monitorização específico para controlo da qualidade das 

águas do efluente e do meio receptor, dos sedimentos, fauna bentónica e recursos 

marinhos existentes tendo em conta o cumprimento dos valores legislados; 

 

MRH26. Durante a fase de exploração monitorizar a influência da descarga nas diversas 

praias marítimas localizadas em Mira, de modo a verificar que não sofrem variações na sua 

qualidade sanitária; 

 

MRH27. Adoptarem-se as melhores técnicas disponíveis de modo a minimizar-se a produção 

de efluentes, resíduos e emissões e poluentes; 

 

MRH28. Procurar manter-se as condições óptimas de exploração aquícola, evitando 

situações de stress e consequentes doenças, desenvolvendo sistemas de prevenção e 

diagnóstico precoce; 

 

MRH29. Evitar a utilização de algicidas; 

 

MRH30. Os resíduos derivados dos peixes mortos deverão ser enviados para valorização 

orgânica, nas Unidades de Compostagem mais próximas. 
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EEEmmmiiissssssááárrriiiooo      

 

MRH31. Deve-se proceder à monitorização da zona de influência de descarga do emissário 

submarino, tendo em conta as características hidrodinâmicas do meio receptor; 

 

MRH32. Contemplar a instalação de piezómetros ao longo das condutas, com vista a 

controlar eventuais derrames acidentais; 

 

MRH33. Realizar o restabelecimento, o mais breve possível, da Vala das Dunas 

interceptada, nas condições referidas no capítulo relativo à Geologia e Hidrogeologia; 

 

MRH34. Adoptar procedimento de construção que permita evitar a existência de zonas 

localizadas no emissário com condições favoráveis à retenção de ar e gases. Para garantir 

a expulsão de bolsas de ar é necessário que se verifiquem, a intervalos regulares (uma ou 

duas vezes por dia), as velocidades mínimas de purga.  

 

 

EEEssstttrrraaadddaaa   

 

 

MRH35. Promover a manutenção regular das estruturas ligadas à recolha das águas de 

escorrência (valas, grelhas, etc.) derivadas da estrada, de modo a evitar obstruções das 

mesmas impedindo a recolha destas águas. 




