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1 Introdução 
 
O presente Aditamento ao Estudo de Impacte Ambiental do Empreendimento Turístico 
“ Montinho da Ribeira” é apresentado em resposta às solicitações da Comissão de 
Avaliação do Processo de AIA do Projecto acima referido, consubstanciadas em dois 
ofícios distintos, um deles dizendo unicamente respeito aos aspectos relacionados 
com o ruído.  
 
A estrutura do documento segue a ordem pela qual os aspectos em análise foram 
mencionados nas referidas solicitações, sendo apresentado no último ponto deste 
documento os elementos relativos ao estudo do ruído. 
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2 Gerais 
 
Projecto da ETA e da ETAR 
 
Os projectos da ETA e da ETAR são apresentados em volumes autónomos que 
acompanham o presente Aditamento.  
 
Dados pluviométricos actualizados 
 
Os dados pluviométricos apresentados na caracterização no Relatório do EIA foram os 
que se encontravam disponíveis no SNIRH e que se reportam à Estação de Odemira 
(28F/01) - Valores de 1932-33 a 1994-95, 2001/02 a 2003/04 (66 anos), conforme 
quadros em anexo. 
 

Estação: 28F/01 - ODEMIRA 

Precipitação mensal (mm) 

 OUT  NOV  DEZ  JAN  FEV MAR ABR MAI  JUN JUL  AGO  SET ANO 

1931/32  61.4  0.0  79.1  51.8 83.4 45.8 30.0 16.2 0.0  0.0  92.6 

1932/33 90.2  139.0  301.0  92.5  89.4 113.6 28.4 72.7 0.0 0.0  0.0  16.4 943.2 

1933/34 175.0  243.2  308.3  38.4  25.8 200.6 140.0 41.6 0.0 0.0  0.0  0.0 1 172.9 

1934/35 0.0  152.2  361.6  0.2  66.8 88.9 30.4 40.6 0.2 0.0  0.0  0.0 740.9 

1935/36 10.8  76.0  119.6  202.0  214.6 106.1 72.4 34.2 9.4 7.2  0.0  0.0 852.3 

1936/37 40.6  50.4  61.6  257.0  39.6 179.6 40.5 6.2 4.3 0.0  0.0  4.5 684.3 

1937/38 176.4  190.7  94.2  28.4  42.6 44.4 48.8 100.9 0.0 0.0  0.0  84.6 811.0 

1938/39 3.2  16.9  118.0  159.8  61.6 45.6 48.6 45.4 18.6 10.0  0.0  41.8 569.5 

1939/40 117.6  74.4  138.4  210.2  120.2 92.2 20.6 57.8 19.0 0.0  0.0  10.0 860.4 

1940/41 95.8  79.8  6.6  156.2  189.8 67.4 178.0 37.6 6.4 14.6  0.0  4.6 836.8 

1941/42 3.2  136.4  63.0  109.8  58.0 127.0 119.2 18.5 22.8 0.0  2.2  32.4 692.5 

1942/43 193.4  113.0  166.0  123.0  43.6 186.0 81.2 11.4 0.0 47.6  0.0  61.8 1 027.0 

1943/44 41.0  38.4  95.8  7.2  79.6 50.6 57.6 17.4 30.4 10.2  10.2  24.6 463.0 

1944/45 38.2  66.8  39.0  101.2  8.4 44.4 17.8 9.8 0.0 5.2  0.1  0.0 330.9 

1945/46 45.4  195.4  143.2  75.2  29.2 141.8 116.0 152.6 2.2 0.0  4.0  24.2 929.2 

1946/47 41.2  104.6  39.0  122.8  287.6 234.2 44.0 31.2 0.0 0.0  0.0  63.8 968.4 

1947/48 27.6  59.0  112.2  191.8  113.0 64.4 72.6 120.6 0.0 0.0  0.0  0.0 761.2 

1948/49 92.0  9.4  223.4  59.2  16.8 34.8 28.6 16.6 24.0 0.0  0.0  109.6 614.4 

1949/50 5.6  158.4  148.6  56.6  76.8 44.8 20.2 130.4 25.4 12.4  0.0  0.4 679.6 

1950/51 16.2  33.2  247.0  208.8  182.8 115.8 28.2 52.4 7.2 2.0  0.0  24.5 918.1 

1951/52 17.4  125.4  83.4  51.3  44.0 132.5 42.6 60.8 33.0 0.0  36.0  23.2 649.6 

1952/53 69.8  58.4  93.8  59.8  40.2 80.0 94.0 6.2 0.0 0.0  0.0  6.6 508.8 
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Estação: 28F/01 - ODEMIRA 

Precipitação mensal (mm) 

 OUT  NOV  DEZ  JAN  FEV MAR ABR MAI  JUN JUL  AGO  SET ANO 

1953/54 89.2  64.4  144.0  49.6  47.0 125.6 41.9 3.8 11.6 0.0  0.0  0.0 577.1 

1954/55 0.0  122.6  68.0  163.4  129.6 163.4 11.8 18.2 6.6 0.0  0.0  0.0 683.6 

1955/56 113.4  149.0  72.8  110.2  43.6 167.2 93.4 17.4 0.0 0.0  0.0  44.0 811.0 

1956/57 54.4  47.0  49.2  21.8  35.6 74.2 59.6 41.4 10.0 7.8  1.0  9.0 411.0 

1957/58 125.8  77.2  79.6  79.2  32.4 78.7 22.6 0.0 8.4 8.0  23.6  0.0 535.5 

1958/59 20.4  36.0  295.4  46.0  47.6 222.2 48.4 50.0 0.0 0.0  0.0  18.2 784.2 

1959/60 36.6  107.8  89.0  119.6  107.8 176.6 39.6 78.8 24.2 0.0  2.6  19.6 802.2 

1960/61 249.8  85.0  78.8  62.0  7.2 38.5 36.5 61.3 0.0 0.0  0.0  164.3 783.4 

1961/62 111.5  97.3  161.1  115.8  64.6 128.8 12.7 14.7 16.1 0.0  0.0  9.5 732.1 

1962/63 131.0  116.9  94.7  194.4  150.8 56.0 89.6 37.2 36.7 0.0  0.2  6.3 913.8 

1963/64 13.0  122.0  246.2  41.0  142.3 113.6 34.4 11.5 4.1 2.0  0.0  30.6 760.7 

1964/65 9.0  58.4  28.7  56.4  45.7 66.9 9.1 2.1 15.1 0.3  0.0  52.3 344.0 

1965/66 114.0  100.0  43.0  113.4  151.0 0.0 69.0 1.5 17.5 0.0  5.5  35.1 650.0 

1966/67 98.0  46.8  24.6  68.0  83.0 42.0 37.1 39.8 12.6 0.0  0.3  1.8 454.0 

1967/68 92.9  109.0  18.5  0.6  147.4 87.3 26.0 11.5 12.1 0.0  0.9  6.1 512.3 

1968/69 41.2  198.0  120.3  87.5  173.9 119.6 26.6 43.7 20.8 4.0  0.0  50.8 886.4 

1969/70 169.5  131.6  47.5  270.5  7.7 38.6 23.9 42.0 58.0 0.0  6.2  0.0 795.5 

1970/71 14.1  29.7  52.6  132.3  18.2 57.5 130.0 104.1 23.7 0.8  0.0  0.7 563.7 

1971/72 8.8  16.5  56.7  113.3  152.0 88.4 1.1 43.0 3.5 0.0  0.0  34.0 517.3 

1972/73 177.0  80.3  102.0  90.7  18.7 7.7 5.2 67.5 3.4 3.2  0.0  5.5 561.2 

1973/74 16.5  61.0  106.0  48.7  67.6 92.1 94.7 13.6 26.9 0.0  0.0  0.0 527.1 

1974/75 5.8  50.3  16.0  61.7  81.3 100.3 49.9 52.8 7.8 0.0  0.0  20.0 445.9 

1975/76 17.9  7.3  107.4  39.3  55.0 42.1 103.2 8.4 0.0 3.5  8.0  45.1 437.2 

1976/77 103.1  49.7  145.7  119.8  134.6 14.2 1.3 1.5 36.5 2.0  3.0  3.0 614.4 

1977/78 91.3  76.3  149.4  43.2  84.0 71.0 61.5 60.3 0.0 0.0  0.0  0.0 637.0 

1978/79 13.0  58.5  139.3  150.1  156.5 112.1 77.5 3.0 0.0 3.5  0.0  10.0 723.5 

1979/80 259.2  13.0  12.5  48.2  27.0 58.8 41.0 107.9 0.0 0.0  13.0  5.0 585.6 

1980/81 72.2  133.8  5.5  0.0  25.2 34.0 73.3 22.1 4.5 0.0  0.0  26.8 397.4 

1981/82 62.6  0.0  152.8  71.7  67.1 31.6 52.5 0.0 0.0 5.0  2.7  42.7 488.7 

1982/83 14.6  77.5  41.5  0.5  27.5 0.0 51.9 37.0 6.0 0.0  0.4  0.0 256.9 

1983/84 43.9  181.6  99.7  41.9  27.5 82.1 79.8 67.6 15.5 0.0  0.0  1.0 640.6 

1984/85 10.9  133.0  57.8  146.0  119.2 24.5 53.2 14.8 3.0 0.5  0.0  4.8 567.7 

1985/86 5.5  47.0  66.8  80.7  137.7 34.0 61.2 20.2 2.0 0.0  0.0  73.2 528.3 

1986/87 36.3  65.3  42.0  105.6  114.9 21.6 49.3 0.0 2.7 0.4  30.4  3.3 471.8 

1987/88 115.0  74.0  170.3  153.1  46.9 9.4 15.4 34.0 67.7 22.0  0.0  2.3 710.1 

1988/89 139.8  215.0  10.0  66.7  60.4 35.5 122.6 134.7 0.0 0.0  1.3  55.8 841.8 

1989/90 179.2  300.3  317.1  87.8  9.5 67.8 73.8 9.3 1.3 0.0  0.0  1.8 1 047.9 
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Estação: 28F/01 - ODEMIRA 

Precipitação mensal (mm) 

 OUT  NOV  DEZ  JAN  FEV MAR ABR MAI  JUN JUL  AGO  SET ANO 

1990/91 175.3  116.4  54.7  52.2  124.9 169.4 50.8 0.0 2.9 0.4  4.5  14.6 766.1 

1991/92 92.1  26.0  39.6  61.1  30.2 23.5 50.6 28.2 46.7 0.0  0.0  20.5 418.5 

1992/93 53.9  11.8  130.2  13.0  59.7 34.1 92.7 85.2 1.2 0.0  0.0  21.0 502.8 

1993/94 84.3  127.7  10.8  85.2  120.1 10.0 18.1 69.0 0.5 0.0  0.0  0.0 525.7 

1994/95 42.3  53.0  41.0  25.5  59.1 43.2 32.9 0.0 16.2 7.6  0.0  0.2 321.0 

2000/01      38.8 7.8 32.1 2.6 1.3  0.8  28.4  

2001/02 67.1  22.7  57.5  45.0  9.0 114.3 67.0 9.0 0.0 0.0  1.4  71.4 464.4 

2002/03 25.9  84.5  99.9  71.2  49.9 22.7 95.4 10.9 4.0 4.4  3.4  7.4 479.6 

2003/04 148.5  99.2  89.4  23.6  61.0 33.8 32.8 23.8 0.6 1.2  15.4  4.0 533.3 

Média 73.4  90.5  104.5  89.1  78.3 80.2 54.5 38.7 11.1 2.8  2.6  23.2 651.9 

 
Estação: 28F/01 - ODEMIRA 

Precipitação máxima diária (mm) 

 OUT  NOV DEZ  JAN  FEV MAR ABR MAI  JUN JUL  AGO  SET ANO 

1931/32  22.6 0.0  24.0  11.4 14.8 10.6 8.4 11.4 0.0  0.0  16.0 

1932/33 16.2  33.2 58.2  35.0  19.2 20.2 9.4 20.2 0.0 0.0  0.0  14.2 58.2 

1933/34 36.2  36.4 44.0  12.2  10.0 28.2 35.2 12.0 0.0 0.0  0.0  0.0 44.0 

1934/35 0.0  30.2 38.2  0.2  22.2 28.0 12.0 12.0 0.2 0.0  0.0  0.0 38.2 

1935/36 10.4  30.2 28.0  30.2  36.2 28.2 17.0 8.2 9.2 6.0  0.0  0.0 36.2 

1936/37 12.2  15.2 35.2  42.2  19.0 22.2 12.0 4.2 4.2 0.0  0.0  4.2 42.2 

1937/38 33.1  30.0 27.2  23.2  17.0 34.0 16.0 26.0 0.0 0.0  0.0  42.2 42.2 

1938/39 3.2  6.2 34.2  27.2  24.2 17.2 13.2 16.2 15.2 10.0  0.0  13.2 34.2 

1939/40 19.0  36.2 38.2  41.0  28.2 17.2 8.2 11.0 9.0 0.0  0.0  6.0 41.0 

1940/41 17.0  15.0 4.4  33.4  25.2 13.2 39.0 6.0 3.0 6.2  0.0  3.2 39.0 

1941/42 3.2  34.2 35.4  35.2  34.2 15.0 20.0 12.2 10.0 0.0  2.2  15.0 35.4 

1942/43 35.2  22.2 37.2  25.0  12.2 32.2 18.2 5.2 0.0 34.2  0.0  23.2 37.2 

1943/44 9.0  24.0 17.2  5.2  21.2 18.0 11.4 8.2 12.0 6.0  10.2  10.0 24.0 

1944/45 9.0  18.2 10.2  22.2  5.0 21.2 9.2 5.2 0.0 4.2  0.1  0.0 22.2 

1945/46 24.2  50.0 45.2  29.2  17.0 25.4 26.0 48.6 2.2 0.0  4.0  14.2 50.0 

1946/47 23.2  29.2 24.2  48.4  36.2 59.2 19.2 11.0 0.0 0.0  0.0  17.4 59.2 

1947/48 12.0  35.2 24.4  48.2  32.4 45.4 18.2 37.4 0.0 0.0  0.0  0.0 48.2 

1948/49 56.2  5.2 59.2  31.6  8.2 12.4 10.2 12.4 13.2 0.0  0.0  34.2 59.2 

1949/50 3.2  62.4 32.2  20.4  25.2 16.4 7.4 34.0 6.4 6.2  0.0  0.4 62.4 

1950/51 12.4  13.4 27.2  40.0  27.4 28.2 9.2 22.0 5.2 2.0  0.0   40.0 

1951/52 17.0  32.0 45.2  14.0  22.4 49.0 15.2 16.2 15.0 0.0  20.0  16.0 49.0 

1952/53 30.0  27.8 22.0  15.6  16.4 34.2 48.0 6.2 0.0 0.0  0.0  6.6 48.0 
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Estação: 28F/01 - ODEMIRA 

Precipitação máxima diária (mm) 

 OUT  NOV DEZ  JAN  FEV MAR ABR MAI  JUN JUL  AGO  SET ANO 

1953/54 41.0  27.0 32.8  12.0  22.0 41.0 24.6 2.6 6.0 0.0  0.0  0.0 41.0 

1954/55 0.0  46.0 26.0  42.8  22.4 48.2 4.4 14.0 4.2 0.0  0.0  0.0 48.2 

1955/56 74.4  52.0 46.4  38.0  14.0 26.0 23.4 10.2 0.0 0.0  0.0  26.2 74.4 

1956/57 43.2  22.6 21.0  12.2  10.2 15.0 8.2 19.4 6.0 3.2  1.0  6.2 43.2 

1957/58 62.2  18.8 25.8  12.2  14.4 23.2 8.2 0.0 6.0 8.0  19.4  0.0 62.2 

1958/59 11.0  24.0 53.0  22.4  25.2 33.4 19.2 12.2 0.0 0.0  0.0  17.2 53.0 

1959/60 10.4  31.8 20.2  36.0  15.2 30.0 24.4 15.6 19.0 0.0  2.6  10.4 36.0 

1960/61 58.6  18.6 15.0  9.0  3.4 11.1 15.7 40.0 0.0 0.0  0.0  70.2 70.2 

1961/62 32.0  36.2 50.2  25.5  47.0 24.8 7.6 14.5 15.2 0.0  0.0  8.1 50.2 

1962/63 52.3  25.0 43.0  31.0  28.0 28.5 19.2 11.7 13.4 0.0  0.2  4.8 52.3 

1963/64 8.0  33.3 31.6  12.9  46.0 22.2 14.7 11.5 2.5 2.0  0.0  25.4 46.0 

1964/65 3.8  31.2 8.6  11.2  13.0 20.9 5.0 1.3 11.7 0.3  0.0  24.7 31.2 

1965/66 25.0  24.2 6.8  26.3  34.5 0.0 19.3 1.5 6.0 0.0  5.5  18.8 34.5 

1966/67 34.9  42.4 11.3  24.5  25.5 22.9 7.5 6.5 12.6 0.0  0.3  1.8 42.4 

1967/68 45.0  23.8 16.3  0.6  26.9 22.5 7.8 4.0 12.1 0.0  0.9  4.0 45.0 

1968/69 17.4  44.7 35.5  23.0  21.7 21.5 9.0 10.1 10.6 4.0  0.0  25.2 44.7 

1969/70 61.8  37.0 17.9  45.2  3.8 14.3 14.0 14.5 22.3 0.0  6.2  0.0 61.8 

1970/71 5.5  8.0 20.3  17.5  10.0 21.0 18.0 22.9 11.7 0.8  0.0  0.7 22.9 

1971/72 5.7  5.9 23.5  32.0  30.2 18.5 1.1 14.0 1.5 0.0  0.0  18.0 32.0 

1972/73 27.0  32.7 31.0  43.5  6.5 3.5 3.1 17.8 3.4 1.3  0.0  2.5 43.5 

1973/74 10.4  23.5 27.5  13.0  11.8 26.8 16.4 7.0 8.9 0.0  0.0  0.0 27.5 

1974/75 5.8  26.0 14.2  27.0  16.2 21.9 11.6 45.2 4.3 0.0  0.0  17.5 45.2 

1975/76 17.9  5.5 19.0  15.3  13.2 31.2 25.0 4.7 0.0 3.5  5.5  17.0 31.2 

1976/77 37.0  22.3 18.5  24.5  30.2 6.0 1.3 1.5 22.0 2.0  3.0  3.0 37.0 

1977/78 35.5  25.0 36.7  9.0  21.5 22.0 21.0 18.0 0.0 0.0  0.0  0.0 36.7 

1978/79 5.5  27.5 23.0  33.5  46.5 29.0 18.5 1.0 0.0 2.0  0.0  6.5 46.5 

1979/80 64.5  5.0 4.5  21.0  8.0 14.5 15.0 33.7 0.0 0.0  7.0  5.0 64.5 

1980/81 40.5  31.5 3.0  0.0  6.0 13.3 27.3 9.5 4.5 0.0  0.0  13.5 40.5 

1981/82 57.0  0.0 28.0  17.3  19.8 17.8 12.7 0.0 0.0 5.0  1.7  20.0 57.0 

1982/83 6.4  31.0 12.5  0.5  8.0 0.0 11.5 13.0 3.3 0.0  0.4  0.0 31.0 

1983/84 13.0  29.5 25.0  11.2  10.7 15.3 25.5 20.2 6.7 0.0  0.0  1.0 29.5 

1984/85 6.0  22.5 24.0  26.8  32.5 7.0 15.5 4.0 1.7 0.5  0.0  2.5 32.5 

1985/86 3.0  19.9 13.2  10.8  29.0 13.0 19.0 14.0 1.3 0.0  0.0  60.8 60.8 

1986/87 13.0  20.6 18.5  28.5  20.6 15.5 19.6 0.0 2.7 0.4  18.7  2.7 28.5 

1987/88 25.6  26.0 30.0  48.7  13.5 7.7 6.5 7.8 15.3 20.5  0.0  2.3 48.7 

1988/89 30.4  49.7 7.7  23.0  27.5 17.7 21.0 42.0 0.0 0.0  1.3  33.4 49.7 

1989/90 62.7  70.5 40.0  21.3  9.5 21.7 22.0 4.5 1.3 0.0  0.0  1.3 70.5 
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Estação: 28F/01 - ODEMIRA 

Precipitação máxima diária (mm) 

 OUT  NOV DEZ  JAN  FEV MAR ABR MAI  JUN JUL  AGO  SET ANO 

1990/91 47.0  24.0 14.0  35.0  22.8 37.5 23.0 0.0 1.5 0.4  4.5  13.3 47.0 

1991/92 33.5  5.2 10.5  34.0  10.2 23.5 18.0 14.7 14.7 0.0  0.0  18.2 34.0 

1992/93 25.7    36.3  13.0  37.1 9.3 21.0 17.0 1.2 0.0  0.0  8.5 37.1 

1993/94 27.0  35.0 3.0  25.0  40.5 5.6 10.5 14.0 0.5 0.0  0.0  0.0 40.5 

1994/95 14.8  16.3 13.2  9.0  35.0 17.6 9.3 0.0 14.2 4.8  0.0  0.2 35.0 

2000/01    4.3 6.5 1.7 0.7  0.2  9.9 

2001/02 18.6  9.5 26.9  15.0  8.0 26.0 20.0 2.0 0.0 0.0  0.2  11.7 26.9 

2002/03 8.9  17.5 21.5  18.9  21.2 5.6 43.9 4.1 2.5 2.3  1.1  6.0 43.9 

2003/04 31.8  31.8 16.7  5.3  18.0 8.8 14.4 7.3 0.1 0.5  3.4  1.1 31.8 

      

Média 24.9  26.8 25.5  23.4  21.0 21.5 16.1 12.9 5.7 2.0  1.8  11.3 43.6 

      

Máximos 74.4  70.5 59.2  48.7  47.0 59.2 48.0 48.6 22.3 34.2  20.0  70.2 74.4 

                

Nº máx. 21  24  22  22  15  14  5  7  0  0  0  4  134  

Nº 1os máx 12  10  12  12  8  5  3  2  0  0  0  3  67  

Nº 2os máx 9  14  10  10  7  9  2  5  0  0  0  1  67  

 
Os valores mensais em falta no período entre 1995/1996 e 2000/01 não permitem 
representar esses anos. Contudo, ao período considerado (valores de 1932-33 a 
1994-95, 2001/02 a 2003/04), corresponde uma amostra cuja grandeza lhe confere 
representatividade estatística para a caracterização pretendida. 
 
Justificação para a não apresentação de alternativas de projecto de acordo com a 
legislação em vigor. 
 
De acordo com o exposto no texto do EIA, não existem alternativas ao Projecto em 
análise, no que respeita à sua localização. 
 
As componentes principais do empreendimento, bem como das características 
urbanísticas do Projecto, foram sofrendo alterações de forma a dar resposta aos 
pareceres das diversas entidades consultadas em fases preliminares à actual, 
referidas no capítulo 2.3 – Antecedentes do Projecto, do Relatório do EIA.  
 
Quanto à barragem, o respectivo Estudo Prévio analisou duas soluções técnicas 
alternativas, descritas no capítulo 3.3.2.6 do Relatório do EIA, as quais foram 
comparadas do ponto de vista técnico, económico e ambiental (com a apoio da equipa 
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que realizou o EIA), tendo sido seleccionada a que se apresentou mais favorável, 
considerando os três critérios – solução mista. 
 
Transpõe-se para o presente Aditamento o capítulo relativo à descrição dos 
Antecedentes do Projecto, por nos parecer importante para demonstrar a evolução do 
projecto, desde as suas fases iniciais, de forma a enquadrar-se na apreciação das 
diversas entidades envolvidas. 
 
Antecedentes do projecto 
 
“O projecto em causa, numa versão preliminar, foi objecto de uma consulta prévia à 
Câmara Municipal de Odemira, através de Pedido de Informação Prévia, cujo 
requerimento deu entrada em 20 de Novembro de 2000, tendo-lhe correspondido o 
Processo camarário n.º 510.100.020/22.00. No âmbito deste procedimento 
administrativo, foram consultadas, nos termos legais, diversas entidades competentes, 
as quais se pronunciaram acerca da viabilidade do projecto em causa. 
 
As entidades consultadas foram as seguintes: 
• DGT – Direcção Geral do Turismo; 
• CCR-A / DRAOT (Comissão de Coordenação Regional – Alentejo / Direcção 

Regional do Ambiente e Ordenamento do Território); 
• ICN – Instituto da Conservação da Natureza; 
• ICERR – Instituto para Conservação e Exploração da Rede Rodoviária; 
• IND – Instituto Nacional do Desporto; 
• ABM – Associação de Beneficiários do Mira. 
 
Estas entidades emitiram diversos pareceres em consequência da análise de uma 
primeira versão do projecto proposto.  
 
De seguida, são apresentados alguns dos pareceres emitidos pelas entidades 
consultadas, numa perspectiva de transmitir o esforço feito pelo Proponente no sentido 
de alterar a primeira versão do projecto para ir ao encontro das recomendações 
efectuadas.  
 
O parecer emitido pelo Instituto Nacional do Desporto – IND - refere que no 
desenvolvimento do Projecto deveriam ser previstos dispositivos de protecção / 
separação entre o campo de golfe e as zonas envolventes, nomeadamente as que 
integram conjuntos habitacionais.  
 
O projecto original previa a construção de um campo de golfe de 18 buracos. 
Actualmente, prevê-se que este seja de 9 buracos e que venham a existir, 
complementarmente, outras infra-estruturas associadas ao golfe. Esta opção foi 
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tomada, em parte, para garantir os aspectos de segurança inerentes ao campo de 
golfe e, por outro lado, para aumentar a qualidade do equipamento em causa. 
 
Genericamente, o Instituto para a Conservação e Exploração da Rede Rodoviária 
(ICERR) apontou medidas a observar no Projecto de licenciamento que se prendem 
com a circulação e segurança rodoviárias e com distâncias a cumprir entre os 
arruamentos paralelos à EN 393 e os taludes da estrada. De facto, este instituto 
chamou a atenção para a necessidade de localizar a entrada na via principal numa 
zona favorável (sob o ponto de vista rodoviário) e de contemplar dispositivos que 
obriguem a que esta entrada se faça com as devidas precauções e que assegurem 
convenientemente os movimentos de atravessamentos e viragens. 
 
No parecer que emitiu, o ICERR informa também acerca da distância  a que os lotes 
de terreno confinantes com a EN 393 (quer venham a ser construídas vedações ou 
muros de vedação) deverão ficar relativamente à zona da estrada – 5 m – e ainda 
acerca das alturas de construção de vedações dos terrenos. 
 
Na sequência deste parecer o Proponente procedeu às seguintes alterações do 
Projecto inicial: 
 
i. afastamento ao eixo da EN 393: objecções à construção junto à Estrada Nacional: 

todas as construções dentro dos limites referidos no parecer foram retiradas (à 
excepção da entrada principal do empreendimento); 

ii. acesso ao empreendimento: alterada a localização; 
iii. arruamentos paralelos à EN 393: retirados;  
iv. Afastamento dos lotes à zona da estrada: respeitados. 
 
O acesso rodoviário ao empreendimento do Montinho da Ribeira – Golf and Leisure 
Resort previsto no projecto em análise foi concebido na perspectiva do rigoroso 
cumprimento das exigências das entidades competentes. 
 
A Direcção Regional do Ambiente e Ordenamento do Território (DRAOT) emitiu 
um parecer que, entre outros aspectos, chamava a atenção para o incumprimento dos 
índices do PDM, já que o Regulamento prevê uma densidade populacional bruta de 
6 hab/ha e um índice de utilização bruto de 0,02 (2%). 
 
A revisão a que o projecto foi sujeito contemplou a redução do número de habitantes 
por hectare de 8 para 6, mantendo-se o índice de utilização bruto, de 0,04 (4%), 
respeitando o disposto nos Art.º 6º e 59º do regulamento do PDM. 
 
Este mesmo parecer referia ainda que algumas das intervenções preconizadas, 
nomeadamente rodovias, arruamentos e caminhos, se sobrepunham a Espaços de 
Valorização e Protecção Ambiental 1 e a Domínio Público Hídrico. Por outro lado, 
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algumas vias, a barragem e alguns lotes e edifícios interferiam parcialmente com a 
REN, nomeadamente leitos de cursos de água e zonas ameaçadas pelas cheias e 
áreas de risco de erosão, violando o regime da REN. 
 
O projecto original sofreu alterações no sentido de eliminar estas situações de conflito, 
tendo o proponente dado conta destas alterações à DRAOT e ao ICN, em reunião 
realizada a 6 de Agosto de 2002, conforme será adiante referido, de forma detalhada. 
 
A Comissão de Coordenação Regional – Alentejo (CCR Alentejo) emitiu um 
parecer favorável ao Estudo Prévio do Empreendimento Turístico apresentado, 
considerando que o mesmo tinha, genericamente, enquadramento no PDM. 
 
A Direcção Geral de Turismo (DGT) emitiu parecer favorável, no pressuposto do 
cumprimento das normas relativas aos instrumentos de ordenamento do território em 
vigor para o local. 
 
O Instituto da Conservação da Natureza (ICN) emite um parecer favorável com 
condicionantes. 
 
Neste parecer o ICN esclareceu que o desenvolvimento do Projecto ocorre no exterior 
do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, em espaço da Rede 
Natura, na Faixa Central (FC) do PROTALI, que remete para o PDM a demarcação / 
definição das áreas turísticas da FC, assim como os índices urbanísticos destas áreas 
turísticas. 
 
No entendimento do ICN, as condicionantes a respeitar são as seguintes: 
 
a) A densidade apresentada, considerou com o mesmo “valor” a totalidade da 

parcela, não excluindo os espaços afectos à REN, onde existem condicionalismos 
fortes à edificabilidade, resultando daqui índices de ocupação sempre maiores, 
para o espaço remanescente; 

 
b) O empreendimento deveria desenvolver-se apenas no “plateau” compreendido 

entre a Ribeira de Vale de Gomes e a EN 393, abandonando o outro núcleo da 
encosta NW da Ribeira de Vale de Gomes; 

 
c) Não abrir / desenvolver estradas / arruamentos / caminhos pelo interior dos 

habitats e aproveitar os caminhos existentes para implementar percursos da 
natureza, com trilhos pedonais; 

 
d) Não deveria ser feito qualquer represamento das linhas de água que provoque a 

inundação das suas margens e, por isso, comprometa vegetação ripícola, nem 
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desenvolver aí actividades lúdicas / recreio que pela sua concentração e/ou meios 
utilizados são susceptíveis de perturbar a vida selvagem; 

 
e) Deveriam ser acautelados os (outros) habitats presentes, desenvolvendo para isso 

um anel de protecção em toda a sua extensão, isto é, deveriam ser corrigidas as 
implantações dos edifícios e lotes que se sobrepõem aos habitats referidos. 
Entende-se, todavia, que em algumas circunstâncias estes habitats deveriam ser 
reforçados (talvegues e zonas mais declivosas) e deveriam ser ainda retiradas as 
situações disfuncionais (enquadramento da EN e outras situações) provocadas 
pelas infestantes (Acácia, ssp). 

 
f) A definição de um corredor mais desafogado entre a EN e a implantação das 

moradias, iria permitir um melhor enquadramento do empreendimento; 
 
g) Relativamente ao campo de golfe, na sua concepção dever-se-ia dar especial 

atenção aos sistemas de tratamento fitossanitário e fertilização, assim como às 
espécies a utilizar na cobertura do solo, de forma a não alterar de forma 
irreversível os Habitats e espécies associados às linhas de drenagem e zonas 
húmidas. 

*** 
Seguidamente faz-se referência a algumas reuniões realizadas que contaram com a 
presença do proponente e representantes das várias entidades oficiais envolvidas, no 
sentido de dar a conhecer a evolução que o projecto sofreu de forma a respeitar as 
recomendações efectuadas.  
 
A 22 de Julho de 2002, realizou-se nas instalações da DRAOT Alentejo (Évora) uma 
reunião com um representante da DRAOT e dois representantes do Promotor. Nesta 
reunião foi dada a conhecer a reformulação do projecto. No esboço apresentado, o 
proponente informou que as intervenções ocorriam na zona do planalto, deixando a 
encosta a Oeste do Barranco de Vale de Gomes, os barrancos secundários e as 
encostas mais declivosas sem qualquer intervenção. Apenas se mantinha a 
reconstrução da barragem pré-existente, a qual não constitui uma intervenção nova, 
mas a valorização da propriedade com uma albufeira anteriormente existente. 
 
Com o objectivo de avaliar a reformulação efectuada (em concreto o esforço de 
nucleação das construções e a concentração das intervenções no planalto), 
considerou-se conveniente a realização de uma outra reunião entre as entidades 
intervenientes e o Promotor. Essa reunião ocorreu a 6 de Agosto de 2002, e contou 
com a presença de representantes da DRAOT, da Câmara Municipal de Odemira e do 
ICN, tendo sido focados os seguintes aspectos:  

 
•  As condicionantes decorrentes do PDM estavam a ser respeitadas com a nova 

versão do projecto, situação que foi confirmada pelos participantes na reunião; 
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• Foi confirmada a existência da antiga barragem na propriedade, com base num 
parecer emitido pela empresa “Tetraplano – Serviços de Arquitectura e Engenharia, 
Lda.” (esta empresa confirma que a construção existente na propriedade se trata, 
efectivamente, de uma antiga barragem); 

• Foram esclarecidas e justificadas as opções arquitectónicas; 
• O abastecimento de água far-se-á a partir de água proveniente da Barragem de 

Santa Clara. Para o efeito será implantada uma Estação de Tratamento de Água 
(ETA); 

• A segurança do equipamento de golfe foi acautelada pela redução da área ocupada 
pelo equipamento em causa, o que permitiu aumentar a faixa de segurança do 
campo de golfe.  

• O representante do ICN reconheceu as melhorias ao projecto; 
• Na revisão do projecto foi dada especial atenção às recomendações da DRAOT de 

agrupamentos de construções (por exemplo, passou a haver diversas situações 
com “Casas em Banda” e, de uma forma geral, todas as construções ficaram mais 
concentradas, sem, contudo, comprometer a qualidade global do empreendimento); 

• Procedeu-se a uma redução substancial das infra-estruturas do projecto; 
• A valorização paisagística dos espaços intersticiais mereceu um cuidado especial, 

na reformulação do projecto; 
• As implantações de edifícios foram objecto de melhorias significativas com a 

reformulação do projecto; 
• O reforço da vegetação, em geral, é uma prioridade do promotor. 

*** 
Em síntese, para dar satisfação às exigências e às recomendações enunciadas, o 
projecto inicial foi integralmente revisto, afim de serem contemplados todos os pontos 
e objecções levantados pelas diversas entidades envolvidas nesta fase do processo, 
tendo havido um reconhecimento por parte destas que as soluções definitivas 
adoptadas (que integram o projecto agora em análise), melhoraram substancialmente 
o empreendimento, como um todo, em resultado da colaboração havida. 
 
Na sequência das correcções feitas ao projecto a Câmara Municipal de Odemira 
deliberou, na sua reunião de 21 de Maio de 2003, deferir o pedido e emitir Informação 
Favorável, conforme notificação constante do Ofício n.º 8522, ofício esse que diz o 
seguinte: 

 
“(…) em reunião ordinária realizada em 21/05/03, deliberou por 
unanimidade emitir parecer favorável condicionado aos pareceres das 
entidades, nomeadamente, ICERR – Instituto para Conservação e 
Exploração da Rede Rodoviária, Direcção Geral do Turismo – IND – 
Instituto Nacional do Desporto, indicações da ABM – Associação de 
Beneficiários do Mira, bem como as conclusões da acta da reunião 
conjunta havida na CCR Alentejo em 06/08/02, ao conjunto Turístico 
Montinho da Ribeira (…)”. 
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Identificação e descrição dos projectos complementares e/ou subsidiários 
 
De acordo com o exposto no Relatório do EIA, transcreve-se de seguida o capítulo 
relativo à identificação e descrição dos projectos complementares ou subsidiários 
 
A representação cartográfica desses projectos consta da Figura 5 do EIA, a qual é 
apresentada no Anexo I (FIGURAS), devidamente reformulada, constituindo a Figura 1 
do presente Aditamento. Refere-se que o traçado da conduta adutora geral de 
abastecimento de água ao empreendimento sofreu um ligeiro ajustamento, 
apresentando agora um traçado completamente coincidente com o caminho existente, 
contrariamente ao que acontecia anteriormente, o que se revela mais favorável, em 
termos de impactes ambientais.   
 
Projectos complementares ou subsidiários 
 
Associado ao projecto do aldeamento turístico, do hotel, do SPA e do campo de golfe, 
existem projectos de infra-estruturas necessárias à sua utilização e manutenção. 
Esses projectos são os seguintes: 
 
• Projecto(s) das infra-estruturas da rede de abastecimento de água e da ETA; 
• Projecto(s) das infra-estruturas da rede de drenagem de águas residuais e da 

ETAR e da rede de drenagem de águas pluviais; 
• Projecto da rede de rega; 
• Projecto da rede de distribuição de energia eléctrica; 
• Projecto das redes de telecomunicações; 
• Projecto da rede de abastecimento de gás; 
• Projecto(s) das infra-estruturas da rede viária de acesso ao empreendimento 

turístico e de circulação no seu interior. 
 
Os principais projectos são apresentados na Figura 1 do ANEXO I. 
 
 
1. Abastecimento de água 
 
O abastecimento de água ao empreendimento turístico do Montinho da Ribeira – quer 
seja água destinada a ser tratada para consumo da população residente, quer seja 
água destinada à rega do campo de Golfe e dos demais espaços verdes – será feito a 
partir da albufeira da Barragem de Santa Clara. 
 
A propriedade “Montinho da Ribeira” é beneficiada, em condições de igualdade com os 
demais beneficiários, numa parcela com a área de 10,868 ha, a qual se insere no 
perímetro de rega da Barragem de Santa Clara. A restante área da propriedade não 
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beneficia das mesmas condições de fornecimento preferenciais previstas para os 
beneficiários, pelo que o fornecimento de água ao Montinho da Ribeira só pode ser 
efectuado “a título precário”, ou seja, em caso de insuficiência de água da Albufeira de 
Santa Clara é dada prioridade no abastecimento aos beneficiários. No entanto, a 
Albufeira de Santa Clara é excedentária relativamente às necessidades, tendo-se 
registado apenas uma ocorrência de insuficiência de água em 35 anos de exploração 
(1995). Convém esclarecer que “por insuficiência” entende-se incapacidade de 
fornecimento gravítico. Ora, a Albufeira de Santa Clara tem uma capacidade total de 
armazenamento de 485,0 hm3, sendo a capacidade útil de 240,3 hm3. Por capacidade 
útil entende-se capacidade de fornecimento gravítico. A restante capacidade 
denomina-se “capacidade morta” e corresponde a 244,7 hm3. Este volume 
armazenado só está disponível mediante bombagem da água para os respectivos 
canais. Esta opção de fornecimento é, no entanto, possível, caso tal se torne 
necessário. Refira-se que no único ano em que se verificou uma situação de ruptura 
de fornecimento a Albufeira tinha ainda armazenado, no final da época de rega, 
205,96 hm3, ou seja, cerca de 42% da sua capacidade total. 
 
O transporte da água até ao loteamento será efectuado através dos canais do 
Distribuidor do Corgo da Lenha Mancosa, pertencente ao sistema de rega do 
perímetro hidroagrícola do Mira, no ponto R10 T4, que se situa à cota 85,98m. Este 
hidrante tem actualmente uma capacidade de fornecimento de 20 litros/segundo, 
sendo que o mesmo poderá fornecer 40 litros/segundo mediante uma adaptação (ou 
mais, caso se verifique ser necessário). Após a adaptação necessária ao hidrante, a 
quantidade disponível de água em fornecimento contínuo será de 40x3.600 x 24 = 
3.456 metros cúbicos /dia. 
 
Adução e distribuição de água 
A solução preconizada para os sistemas adutor e distribuidor foi dimensionada para 
servir a população correspondente desde o início do empreendimento (Fase 1) até à 
sua execução integral (Fase 8).  
 
Conforme referido, o sistema adutor terá a captação no ponto R10 T4 do Distribuidor 
do Corgo da Lenha Mancosa, à cota 85,98  a uma distância aproximada de 1,7 km do 
empreendimento. A ligação do Distribuidor far-se-á até um reservatório de 
regularização (R1), à cota 75, e transportará um caudal máximo de 40 l/s, destinado 
ao abastecimento de água para consumo humano e para rega dos campos de golfe. 
 
A montante do reservatório R1, deriva a linha de abastecimento à rega.  
 
A água destinada a abastecimento público será tratada numa ETA, que ficará 
localizada perto do Reservatório R1, a jusante deste, a uma cota 75,0. Da ETA, a água 
tratada será armazenada num reservatório de regularização de bombagem, integrado 
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na estação, e a partir desta será elevada até ao planalto do aldeamento, para o local 
onde está prevista a instalação do reservatório de distribuição R2, à cota 89,0. 
 
O traçado do sistema adutor, na sua globalidade (troço gravítico e troço bombado) é 
apresentado na Figura 1 do ANEXO I. O traçado entre o ponto R10 T4 desenvolve-se, 
maioritariamente, fora dos limites da propriedade, ao longo de um caminho existente. 
O traçado entre a ETA e o Reservatório R2, localizado junto ao Country-club, 
desenvolve-se descendo a encosta através de caminhos já existentes, passa pelo 
coroamento da barragem e sobe até à zona de implantação do Reservatório R2, 
novamente através de caminhos já existentes.   
 
A implantação das condutas faz-se enterrada, com recobrimento mínimo de 0,8 m. 
Verifica-se a necessidade de instalação de elementos acessórios ao bom 
funcionamento da adutora, nomeadamente ventosas, descargas de fundo e válvulas 
de seccionamento.   
 
As restantes características da conduta adutora são as seguintes: 
 
• Trecho gravítico (trecho R10T4 – R1) 
 

− Conduta PEAD DN250 – PN 1,0 
− Dint – 235,2 mm 

 
• Trecho bombado (trecho ETA – R2) 
 

− Conduta PEAD DN200 – PN 1,0 
− Dint – 188,1 mm 

 
A partir do Reservatório R2, a água é distribuída ao empreendimento, através de 
bombagem.   
 
Para a distribuição da água ao empreendimento, atendendo ao faseamento previsto e 
à distribuição espacial das aldeias, optou-se sempre que possível, por uma estrutura 
em rede malhada, possibilitando o fornecimento alternativo de água em caso de 
ocorrência de roturas. Deste modo, a rede inicia-se no reservatório R2 e desenvolve-
se numa estrutura fechada de forma a permitir alimentar várias aldeias, sempre que 
possível ao longo de arruamentos. No interior das aldeias, optou-se também, sempre 
que possível, por uma estrutura fechada, deixando apenas alguns troços terminais 
ramificados.  
 
Tratamento da água 
Conforme referido, a água destinada ao consumo da população residente será tratada 
na ETA, integrada no empreendimento, que ficará situada no planalto sul da 
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propriedade. Após a sua construção, prevê-se que este equipamento seja cedido à 
autarquia, a qual poderá explorar a distribuição da água, em termos a acordar 
futuramente. 
 
Assim, o abastecimento de água é autónomo, conforme dispõe o n.º 3 do artigo 59º do 
Regulamento do PDM. 
 
O tratamento preconizado na ETA, para a fase líquida, considera as seguintes fases: 
 
• Tratamento preliminar com gradagem fina para a separação de sólidos em 

suspensão na entrada da ETA 
• Pré-oxidação com ozonização em câmara de contacto, floculação com dosagem 

de sulfato de alumínio coagulante e leite de cal para controlo de pH 
• Decantação 
• Filtração em filtros de areia abertos 
• Filtração em filtros fechados de carvão activado 
• Correcção química e cloragem final. 
 
A ETA será dimensionada para um caudal médio de cerca de 25 ℓ/s. 
 
No final da linha de tratamento da ETA, prevê-se a construção de um reservatório de 
água tratada que servirá de “interface” entre a ETA e o sistema de abastecimento de 
água. 
 
A função deste reservatório será a de regularizar a bombagem da água tratada para o 
reservatório de distribuição e permitir uma ligeira reserva para fazer face a eventuais 
indisponibilidades da ETA, já que o reservatório de distribuição constituirá o 
“verdadeiro reservatório” que armazenará água para distribuir à rede. 
 
O tratamento preconizado na ETA, para a fase sólida, considera as seguintes fases: 
 
• Espessamento de lamas 
• Desidratação de lamas 
 
As lamas retiradas do fundo do decantador serão enviadas graviticamente para um 
espessador e, daí, para um sistema de desidratação (do tipo “DRAIMAD”, com módulo 
de 6 sacos filtro).  
 
A quantidade de lamas formada diariamente é determinada com base numa capitação 
diária de 7 g/hab, o que, considerando uma população de 2 650 habitantes, conduz a 
uma produção diária de 18,6 kg. 
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A ETA terá um edifício de exploração onde serão armazenados os reagentes e a cal e 
onde ficarão instalados os equipamentos de preparação e dosagem de reagentes, a 
saber: 
 
• Equipamento de preparação do ozono e respectivo quadro eléctrico de comando e 

controlo; 
• Equipamento de preparação e dosagem de sulfato de alumínio; 
• Equipamento de preparação e dosagem de leite de cal; 
• Bombas, compressores, tubagem, válvulas e acessórios de lavagem de filtros; 
• Gerador de dióxido de cloro. 
 
Neste edifício ficarão ainda alojados os grupos electrobomba, o compressor e os 
respectivos acessórios para lavagem dos filtros, bem como o quadro eléctrico de 
comando e controlo e todo o equipamento de comando local dos diferentes órgãos. 
Num piso superior, ficará alojada a mesa de comando de lavagem dos filtros e 
respectivo equipamento auxiliar. 
 
2. Drenagem e tratamento de águas residuais 
 
As soluções escolhidas e a aplicar no Montinho da Ribeira no que se refere a infra-
estruturas de drenagem e tratamento de águas residuais permitirão obter um 
tratamento eficiente em regime de completa autonomia. 
 
O sistema de drenagem concebido é gravítico. As águas provenientes das habitações 
das diversas aldeias serão recolhidas e conduzidas pelas redes de colectores a um 
emissário geral – interceptor- que circulará a meia encosta, terminando na Estação de 
Tratamento de Águas Residuais (ETAR), a qual ficará situada na zona Norte da 
propriedade. Será constituído por tubagem em PVC PN 4 DN 250 mm. 
 
O traçado do sistema interceptor é apresentado na Figura 1 do ANEXO 1.  
 
À data da elaboração do EIA, o projecto da ETAR encontrava-se em fase de Estudo 
Prévio. 
 
A população equivalente, no horizonte de projecto, para efeitos de dimensionamento 
da ETAR é de aproximadamente 2 650 habitantes, onde se inclui a população 
residente e alguma população “flutuante”. 
 
Os elementos de base considerados no dimensionamento da ETAR foram os 
seguintes: 
 
• População equivalente afecta à ETAR: (ver ponto 1 do Tema Drenagem e 

Tratamento de Águas do presente documento) 
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• Caudais de cálculo (considerando um coeficiente de afluência à rede de 80% e um 

caudal de infiltração de 40 m3/dia (1,7 m3/h) no ano 0, de 80 m3/dia (3,3 m3/h) 
nos anos 15 e 20): 

 

Caudal Ano 0 Ano 30 

Caudal médio diário (m3/d) 10,4 424,0 
Caudal médio horário (m3/h) 0,4 17,7 

Caudal de ponta s/ pluviais (l/s) 0,9 13,1 
Caudal de ponta c/ pluviais (l/s) 1,4 14,0 

(Fonte: Estudo Prévio da ETAR) 

 
• Parâmetros do efluente bruto (tendo por base uma capitação orgânica de 60 g de 

CBO5/dia/hab, uma capitação para os sólidos suspensos de 90 g SST/dia/hab, 
uma capitação de azoto Kjeldhal de 10 g N/dia/hab e uma capitação de fósforo de 
2 g/d/hab): 

 

Caudal Ano 0 Ano 30 

Cargas orgânicas diárias (kg/CBO5/dia) 6,0 159,0 
Concentrações médias (mg/l/CBO5) 576,9 375,0 

Sólidos suspensos totais diários (mg/l) 864,5 562,5 
Cargas de azoto diárias (kg/N/dia) 1,0 26,5 
Concentrações médias (mg N/l) 96,2 62,5 

Cargas de fósforo diárias (kg/P/dia) 0,2 5,3 
Concentrações médias em P (mg P/l) 19,2 12,5 

(Fonte: Estudo Prévio da ETAR) 

 
A linha processual baseia-se num tratamento secundário, por Sistema Multi-canal de 
Valas de Oxidação, complementado por tratamento terciário, mediante desinfecção 
por Ultra Violetas, do efluente a descarregar. Assim, a ETAR será constituída por: 
 
• Obra de entrada (dotada de gradagem mecânica e gradagem manual de recurso, 

e medidor de caudal); 
• Sistema Multi-Canal de valas de oxidação, constituído por séries de um ou mais 

reactores em circulação. Este processo terá dois canais concêntricos arejados, 
cada um com a mesma secção, assegurando a realização das operações de 
nitrificação e desnitrificação e a remoção biológica parcial do fósforo, sendo cada 
canal equipado com os rotores adequados;  

• Dois decantadores secundários; 
• Doseamento de coagulante para remoção de fósforo por precipitação química; 
• Recirculação de lamas; 
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• Espessamento e desidratação mecânica de lamas, considerando 1 leito de 
secagem de recurso; 

• Sistema de desinfecção final do efluente tratado, possibilitando a sua utilização 
deste para rega . 

 
O efluente bruto entrará na “ Obra de Entrada” constituída por uma grade mecânica de 
funcionamento normal, em paralelo com uma grade manual de recurso. Imediatamente 
a montante da gradagem existirá um descarregador lateral com capacidade para 
desviar para o colector de recurso o caudal excedentário em relação à capacidade das 
grades, ou o caudal não gradado em caso de colmatação das grades. 
 
O efluente gradado, após passar por um medidor de caudal, dará entrada na sistema 
multi-canal de valas de oxidação. Este sistema de tratamento, para além da matéria 
orgânica carbonata, permite a redução do azoto (pelo processo de 
nitrificação/desnitrificação que ocorre no reactor) e a remoção biológica do fósforo, 
complementada por remoção química com cloreto férrico. 
 
Após este processo, a água residual será sujeita a uma decantação secundária (a 
realizar em dois decantadores secundários). O efluente líquido tratado passará então 
por um sistema de desinfecção por ultra-violetas. 
 
As lamas recolhidas do fundo do decantador serão recirculadas para o sistema de 
valas de oxidação, sendo o excesso de lamas digeridas enviado para um espessador 
gravítico e, por sua vez, para uma unidade de desidratação mecânica. Far-se-á o 
aproveitamento das lamas para fertilização do solo na zona do viveiro de plantas 
ornamentais a construir no planalto sul da propriedade. 
 
O dimensionamento da ETAR foi feito com vista à obtenção dos seguintes valores de 
descarga: 
 
• Carência bioquímica de oxigénio (CBO5)     ≤ 25 mg/l O2 
• Total de Partículas sólidas em suspensão (SST)     ≤ 35 mg/l 
• Azoto total (NT)                                                         ≤ 15 mg/l N 
• Fósforo total (PT)                                                      ≤ 2 mg/l P 
 
Nestas condições, obtêm-se os seguintes rendimentos de processo (no ano horizonte 
de projecto): 
 
• Remoção de CBO5    93,3 % 
• Remoção de SST     93,8 % 
• Remoção de NT     77,7 % 
• Remoção de PT     84,0 % 
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A que correspondem as seguintes cargas a eliminar: 
 
• Carga de CBO5     154,6 kg CBO5/dia 
• Carga de SST     227,9 kg SST/dia 
• Carga de Azoto total     20,6 kg N/dia 
• Carga de PT     4,5 kg P/dia 
 
Em relação à contaminação bacteriológica, prevê-se a desinfecção por um sistema de 
ultra-violetas, o que permitirá obter um valor de coliformes fecais à saída de 100 cf/100 
ml. 
 
As águas residuais tratadas serão encaminhadas para a Ribeira do Vale de Gomes, 
que aflui ao Rio Mira e, por sua vez, ao Oceano Atlântico, junto a Vila Nova de 
Milfontes. 
 
3. Drenagem de águas pluviais  
 
O sistema de drenagem de águas residuais pluviais destina-se à recolha e transporte 
de: 
 

• Águas pluviais provenientes das coberturas dos edifícios, e que afluem ao 
sistema público em colectores enterrados; 

• Águas pluviais provenientes do escoamento superficial das vias, e que afluem 
ao sistema de drenagem através dos sumidouros da via; 

• Águas provenientes dos consumos públicos (lavagem de arruamentos, 
passeios, pátios e parques de estacionamento) e regas (jardins, espaços 
verdes, incluindo campo de golfe). 

 
Na concepção da rede de drenagem de águas pluviais foi tido em consideração: 

• a proposta apresentada da localização dos edifícios; 
• a localização dos ramais prediais previstos; 
• o traçado viário e cotas propostas para os arruamentos. 

 
Procurando mitigar as alterações no percurso natural das águas de escorrência, a 
rede de drenagem concebida tem por função primordial captar e recolher as águas das 
coberturas dos edifícios, vias de circulação e superfícies parcialmente impermeáveis, e 
conduzi-las às linhas de água naturais mais próximas, estando por isso previsto vários 
pontos de descarga nas linhas de água naturais existentes nas vertentes. 
 
O material de tubagem utilizado será: - manilhas de betão nos diâmetros nominais 
(mm) 300; 400; 500; 600; 800 e1000. A instalação da tubagem será com troços rectos 
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de comprimento igual ou inferior a 55 metros, com ligação a caixas de visita circulares 
com anéis pré-fabricados de betão. 
 
4. Rega 
 
Princípios gerais 
Na concepção de um moderno sistema de irrigação, é necessário tomar em linha de 
conta um leque muito alargado de factores, não só técnicos como também ambientais, 
ecológicos e económicos. As exigências técnicas e os cuidados operacionais 
estendem-se muito para além da fase inicial de instalação do campo de golfe, em 
termos da operação e da manutenção da complexa infra-estrutura de irrigação 
instalada. 
 
A superfície de um campo de golfe é composta por uma extensa área relvada 
constituída por uma mistura de, pelo menos, três espécies de plantas diferentes. 
Estas, por seu lado, terão previamente sido submetidas a um processo de selecção 
criterioso com o objectivo de criar uma superfície verde capaz de responder a 
exigências de natureza diversa. Deste modo, a mistura de espécies de plantas 
utilizada na composição dos relvados deverá ter em atenção vários aspectos, tais 
como: 

• Resistência: a agressões externas, naturais e decorrentes do jogo; 
• Sazonalidade das espécies seleccionadas: relacionado com o ciclo de vida de 

cada espécie utilizada na consociação; 
• Sazonalidade do jogo: superfície relvada adequada ao período no qual é 

esperado uma intensidade de utilização maior; 
• Estética: qualidade visual dos relvados; 
• Ambiental: consumos de água ou tratamentos requeridos; 
• Jogo: a textura da superfície dos relvados varia consoante a zona do percurso; 
• Manutenção: frequência de corte, etc.; 
• Meteorologia e geografia: sensibilidade a desequilíbrios externos que estejam 

fora do controlo humano, tais como excesso de água resultante de altos níveis 
de precipitação ou resistência ao frio e ao calor; 

• Pedologia (solos): adequação das plantas aos solos existentes no local; 
 
O objectivo pretendido é, naturalmente, o de garantir que a superfície relvada esteja 
em condições de proporcionar uma base passível de, em qualquer altura do ano, 
suportar as agressões resultantes das exigências do jogo em causa, tais como a 
resistência ao pisoteio e às tacadas, mas também conferir uma boa relação de 
contacto com a bola. Cada variedade de relva, dado que se trata de plantas naturais, 
terá um ciclo anual específico, podendo, em determinada altura do ano, uma 
variedade estar em estado de dormência quando outra variedade estará em fase de 
crescimento. Consoante a zona do campo de golfe (zona de jogo), cada superfície 
relvada será submetida a cortes de alturas diferentes. Paralelamente, abaixo da 
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superfície dos relvados, e consoante as zonas do campo de golfe, existirão solos de 
diversos tipos com características e profundidades distintas.  
 
Por outro lado, o jogador exige que a superfície de jogo seja perfeita e uniforme o que 
obriga a cortes diários e a ciclos de rega frequentes afim de sustentar um crescimento 
constante, resultando em níveis de atrito que facilmente se traduzem em ciclos de 
enfraquecimento, e ciclos de recuperação completamente instáveis. 
 
Neste cenário, a tentação habitual do gestor do campo de golfe é a de reforçar as 
doses de água e, consequentemente de adubos e fungicidas, pretendendo, com este 
prática, acelerar o crescimento das plantas com o intuito de “garantir” a “qualidade” da 
superfície dos relvados em qualquer momento.  
 
A concepção adoptada no presente projecto considera que este caminho é 
manifestamente errado, não só porque o mesmo poderá ter consequências ambientais 
nefastas, mas também porque provoca inevitavelmente um ciclo vicioso de consumos 
supérfluos, encarecendo desnecessariamente a operação do campo de golfe, 
comprometendo, assim, a já em si marginal rentabilidade e autonomia da infra-
estrutura.  
 
Deste modo, no “Montinho da Ribeira” será adoptado um sistema de gestão eficiente 
regido segundo a filosofia dos mínimos consumos. Este princípio consiste na redução 
das quantidades de água fornecidas às plantas até ser atingido o limiar a partir do qual 
estas se encontram em situação de stress hídrico ou deficiência nutritiva. Refira-se 
que a concepção de base e a “performance” dos sistemas de rega vulgares, 
apresentando uma boa uniformidade de precipitação (cobertura), não podem, 
actualmente, ser grandemente melhorados ou simplificados. Contudo, para além de 
uma boa uniformidade de cobertura, um sistema de irrigação eficiente terá hoje que 
dispor um bom nível de captação de informação e de comunicação da mesma. Esta 
informação permitirá que sejam efectuadas afinações subtis em termos da quantidade 
de água aplicada, irrigando de forma diferenciada de zona para zona e, em casos 
específicos, aspersor a aspersor. 
 
A filosofia de vanguarda na luta contra o desperdício de água levou a que o projectista 
adoptasse um sistema que permita coordenar os comandos de irrigação automáticos 
mais sofisticados com um sistema de captação e processamento de dados. Nenhum 
sistema de rega automática estará completo sem a existência de uma componente 
eficaz de recolha de dados (“feedback”). Este sistema de “feedback” poderá basear-se 
na comunicação automática da informação necessária via mensagens SMS utilizando 
a rede pública de comunicação móvel disponível no nosso país. 
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Origem e transporte da água para rega  
Conforme referido, a água para rega será fornecida pelo Distribuidor do Corgo da 
Lenha Mancosa, pertencente ao sistema de rega do perímetro hidroagrícola do Mira. 
Essa água será transportada até à propriedade pela conduta adutora geral, a qual se 
divide em duas, na zona do Reservatório R1 e da ETA: a conduta principal de rega, 
que transporta água até aos dois lagos localizados nos campos de golfe que servirão 
como reservatórios de água para rega, e a conduta que transporta a água para o 
reservatório R1 e daí para a  ETA.  
 
O traçado da conduta principal de rega é apresentado na figura 1do Anexo 1, sendo 
praticamente paralelo ao da conduta de água para abastecimento público, dividindo-se 
em dois troços, sensivelmente a sul da zona do Clube-House, um que deriva para o 
lago 1, localizado no campo de golfe de 9 buracos PAR 36, e outro para o lago 2, 
localizado no campo de golfe de 9 buracos, PAR 27. Esta conduta será em PVC, 
diâmetro 200 mm. 
 
Bombagem  
Conforme acima referido, recorrer-se-á aos lagos ornamentais para,  
simultaneamente, servirem de reserva de água e funcionar como elementos 
paisagísticos muito relevantes. No “Montinho da Ribeira” serão utilizados dois lagos 
deste tipo, permitindo criar duas zonas hidráulicas independentes. 
 
Aspersores especializados 
Os aspersores utilizados nos campos de golfe são habitualmente produtos muito 
resistentes, desenhados para suportar fortes impactos da parte dos jogadores e 
também agressões das máquinas de manutenção. Estes baseiam-se, de um modo 
geral, no tipo aspersor-emergente de turbina. Afim de permitir o controlo automático 
das unidades de maior alcance (de 15m a 30m), existirá geralmente uma 
electroválvula incorporada junto ao corpo (valve-in-head), integrando também um 
redutor de pressão para assegurar o débito pretendido. Os aspersores emergentes 
poderão ser controlados, individualmente ou em grupo (block system) por meio de 
uma electroválvula normal, também com redutor de pressão, situada no interior de 
uma caixa enterrada nos limites exteriores das pista (fairways). Esta modalidade trás 
vantagens, permitindo que todas as tubagens estejam instaladas no interior das zonas 
de jogo, com ausência de pressão entre regas. 
 
O controlo poderá ser efectuado individualmente ou em grupo, identificando qualquer 
uma dessas modalidades como uma estação de rega. 
 
Sistema de controlo 
O campo de golfe ficará dividido em zonas ou áreas de controlo dentro das quais 
todas as electroválvulas de controlo estarão ligadas a um programador de campo 
(zonal) conhecido como satélite. Os programadores de campo situar-se-ão em 
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armários do tipo pedestal situados fora da linha de jogo, e geralmente ocultados. No 
caso particular do “Montinho da Ribeira” serão montados dispositivos de comando 
individuais denominados “descodificadores” junto das electroválvulas. Quando 
existirem grupos de electroválvulas na mesma caixa, serão instalados 
descodificadores “multi-estação”, permitindo o controlo de, no máximo, quatro 
electroválvulas por cada descodificador. Todos os descodificadores estarão 
interligados por um cabo de comunicação que alimentará todo o circuito, transmitindo, 
simultaneamente, os sinais de comando originados no satélite da zona. A 
electroválvula só poderá abrir quando o código de comando recebido no 
descodificador corresponder ao número da estação de rega definido no satélite. 
 
Este sistema de comando é muito flexível, permitindo alterações das quantidades de 
aspersores e das electroválvulas montados no campo sem obrigar a alteração na 
cablagem de comando. Afim de estender o número de estações autorizadas no 
satélite, basta ligar um descodificador suplementar à rede existente que percorre toda 
a extensão da instalação. 
 
Idealmente, em termos de controlo, existiria uma estação por cada aspersor e 
electroválvula do campo permitindo tempos de rega (níveis de precipitação) diferentes 
para cada aspersor individual. Infelizmente o custo desta modalidade individualizada 
de controlo é muito elevado, pelo que, esta faculdade existirá só para os putting 
greens. Nos restantes casos deverão existir dois ou três aspersores por cada 
electroválvula.  
 
No sentido de controlar centralmente a sequência de rega o sistema socorre-se de um 
computador (portátil ou desktop), ligado a um “interface de campo”, no qual toda a 
informação será processada. Os satélites estão todos interligados entre si por meio de 
um cabo de comunicação e um cabo de alimentação de corrente a 220V. O cabo de 
comunicação tem origem na unidade “interface”, e a alimentação estará ligada a uma 
estabilizador de corrente 220V o qual, regra geral, ficará situado na central de 
bombagem. 
 
Idealmente, existirão nas pistas de relvados sondas de medição de humidade, com 
sensores colocados a diversas profundidades (por exemplo a 10, 20 e 30 cm). Estes 
conjuntos estarão instalados, normalmente, próximo dos satélites, aproveitando assim 
a capacidade de integrar os dados dos sensores na base informática de controlo 
graças ao cabo de comunicação existente. 
 
Afim de apoiar e verificar todo este processo, é recomendável que seja instalada no 
campo de golfe uma estação meteorológica destinada a registar a evapotranspiração. 
O objectivo principal da existência de todos estes instrumentos é o de limitar o 
desperdício de água e a consequente lavagem de nutrientes e outros agentes nefastos 
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para fora da zona radicular de relva, o que ocorre sempre que a quantidade de água 
fornecida à planta ultrapassa os limites requeridos pela mesma.  
 
Acessoriamente, e com o recurso a software específico, poderá ser trabalhada a 
informação recolhida de modo a permitir efectuar previsões, utilizando as médias de 
temperatura e humidade, afim de prevenir o começo de ataques de doenças. 
 
Técnica de rega 
Serão utilizados aspersores emergentes com espaçamento triangular nunca superior a 
raio de alcance, e trabalhando a 5,5 bares nos greens, 4,5 bares nas pistas e 3,5 
bares nos tees e roughs. 
 
Nos greens e approaches (últimos dois aspersores antes de green) cada aspersor 
será controlado independentemente. Os aspersores em redor da superfície do green 
serão sempre de sector parcial, regulados de modo a permitir a cobertura total do 
putting surface. Em redor do green será colocada uma fila suplementar de aspersores, 
geralmente de alcance reduzido e também de sector parcial, regando para além do 
green e cobrindo a área existente que rodeia o mesmo. No caso em que estes 
aspersores forem de alcance de 15 metros, ou inferior, estes serão instalados sem 
electroválvula incorporada na cabeça, ficando agrupada toda a rega desse local com a 
mesma electroválvula. Nestes casos, e afim de preencher a capacidade de irrigação 
da electroválvula (de, por exemplo, até 15 aspersores) os aspersores serão 
combinados com outros aspersores de sector parcial colocados no perímetro dos 
surrounds do green. 
 
A combinação acima descrita permite que a precipitação atribuída ao putting surface 
seja completamente independente dos “surrounds”, podendo os aspersores estarem 
sujeitos a afinação em qualquer secção do green, respondendo, assim, aos impactos 
dos ventos, do sol e da própria geometria do green.    
 
Nos tees serão normalmente utilizados aspersores de sector parcial, sem 
electroválvula incorporada, agrupados em duas filas paralelas em espaçamento 
triangular e colocados na periferia dos limites dos arredores dos tees. Podem ser 
utilizados aspersores de 10 até 15 metros de alcance. No caso em que os tees se 
encontrem integrados em toda a extensão da pista do jogo, a cobertura desta área 
será do tipo block e terá uma fusão com a cobertura dos aspersores da pista, numa 
triangulação na qual mandará o raio inferior. 
 
Na área do Pitch-and-Putt (Nove pistas Par3) não existirão aspersores específicos 
para a zona dos tees, existindo somente aspersores do mesmo tipo e configuração 
dos utilizados nas pistas. Esta opção prende-se com o facto desta ser uma área aberta 
e plana, onde os marcos dos tees são deslocados diariamente devido ao desgaste 
esperado. 
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Nas pistas, desde o approach do green até o início dos tees, serão utilizados 
aspersores normalmente em grupos de três, em block, de alcance de 19 metros, ou 
menos, conforme o desenho final da área a ser regada. O espaçamento triangular será 
mantido em toda a área, e, nos approaches, onde estes aspersores fizerem a fusão 
com aspersores de raio maior, o raio inferior irá mandar no que respeita ao compasso 
de separação.  
 
Nos limites das pistas serão colocados aspersores de sector parcial em block 
regulados afim de evitar que as zonas em redor do prado de sequeiro sejam 
molhadas. No entanto, durante o estabelecimento deste prado os aspersores do limite 
das pistas podem ser regulados, provisoriamente, para fazer o círculo completo.   
 
Pontualmente nas cristas dos bunkers ou noutras lombas desprotegidas, serão 
montados grupos de aspersores rotativos (MP rotator) de alcance de 4,5 metros até 
9,0 metros, e de ângulo de jacto baixo, também em configuração triangular. Estes 
aspersores são especificamente introduzidos e controlados de modo a corrigir o 
emurchecimento localizado verificado nessas zonas elevadas, e os mesmos serão 
sobrepostos à cobertura existente. A programação de rega destas zonas especiais 
exigirá muita atenção por parte do greenkeeper.  
 
Além da rega automática, serão sempre colocadas, em diversos locais previamente 
seleccionados, bocas de rega manual para permitir socorrer em qualquer altura as 
plantações e a manutenção das zonas limites em redor do campo de golfe.  
 
5. Electricidade e telecomunicações 
 
A rede de distribuição de energia eléctrica e as redes de telecomunicações serão 
todas subterrâneas. Os cabos aéreos de baixa e média tensão actualmente existentes 
na propriedade serão desviados para salvaguarda dos critérios de qualidade / 
paisagística e do enquadramento geral do projecto. Com este objectivo, evitar-se-á, 
tanto quanto possível, o recurso a elementos vincadamente citadinos, (tais como 
postes de iluminação pública junto às habitações), como complemento do quadro 
campestre a criar.  
 
As redes de electricidade e telecomunicações serão implantadas acompanhando os 
arruamentos (optou-se por não as representar na Figura 1 para não sobrecarregar a 
leitura da informação relativa aos projectos considerados mais relevantes). 
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6. Rede de abastecimento de gás 
 
A rede de gás será abastecida a partir de dois reservatórios GPL, de instalação 
enterrada do tipo “Eterno” com capacidade de 2 x 22,2 m3, passando a funcionar a gás 
natural posteriormente, aquando da sua instalação.  
 
Será executado um maciço em betão armado do tipo B 25 – A 400 NR, para colocação 
do reservatório de gás propano, num recinto provido de vedação em rede metálica do 
tipo DINE, com altura de 1,0 m. A implantação do reservatório será enterrada, sendo o 
seu corpo todo envolvido em areia doce, obedecendo a todas as normas de segurança 
e legislação vigente, considerando que a distância de protecção a terceiros, edifícios e 
fogos nus será de 7,5 m à válvula de enchimento e de segurança do reservatório.  
 
De acordo com as regras da arte, o regime de funcionamento será à pressão 1,5 bar 
no início da rede de distribuição de gás e um valor de 0,5 bar no final do troço mais 
desfavorável da rede de distribuição de gás.  
 
A execução da instalação obedecerá às determinações do Regulamento Técnico 
Relativo ao Projecto, Construção, Exploração e Manutenção de redes de distribuição 
de gás combustível, aprovado pela Portaria nº 386/94, bem como às normas 
constantes do Anexo VII da mesma portaria e as regras constantes dos Códigos de 
Boa Prática. Todos os materiais, acessórios e equipamentos a instalar devem estar 
certificados por uma entidade oficialmente reconhecida para o efeito, bem como a 
execução da instalação.   
 
A rede de gás será implantada acompanhando os arruamentos (optou-se por não a 
representar na Figura 1 para não sobrecarregar a leitura da informação relativa aos 
projectos considerados mais relevantes). 
 
7. Rede viária 
 
A estrutura viária adoptada para este empreendimento é constituída por uma via 
principal de distribuição situada na periferia do planalto e em torno do campo de golfe 
apoiada por uma rede secundária de vias no interior das aldeias composta por 
arruamentos de largura reduzida condicionando, assim, a velocidade do percurso. 
Esta medida visa não só reduzir a possibilidade de acidentes viários, como também 
procura reduzir os níveis de ruído provocados pela circulação de veículos. 
 
A acessibilidade ao Montinho da Ribeira, que actualmente se faz a partir de um 
caminho não alcatroado com origem da EN 393, passará a fazer-se através de uma 
rotunda. Esta rotunda terá saída para quatro direcções: Montinho da Ribeira, Odemira, 
Algoceira e Vila Nova de Milfontes.  
 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO EMPREENDIMENTO TURÍSTICO “ MONTINHO DA RIBEIRA” 
ADITAMENTO (REV. 0 2007-09-28) 

31

 
 
Para além da criação da rotunda atrás referida, está prevista a beneficiação, numa 
extensão de 250 m, da EN 393, directamente relacionada com a criação do Montinho 
da Ribeira – Golf and Leisure Resort. 
 
Descrição, justificação e apresentação de cartografia das áreas destinadas à 
instalação dos estaleiros com base na análise das áreas mais sensíveis do ponto de 
vista ambiental e social (e outros que se considerem relevantes) 
 
Na Figura 2 do Anexo I representam-se, cartograficamente, os locais previstos para a 
instalação dos estaleiros. De acordo com o representado nessa figura, para a 
realização da obra será implantado um estaleiro permanente, numa área de campos 
agrícolas, na zona onde ficará localizada a ETA. Serão ainda instalados dois estaleiros 
provisórios, na zona do planalto, em áreas que serão posteriormente ocupadas pelas 
aldeias. O estaleiro 3 ficará localizado numa área ocupada actualmente por uma 
mancha de pinhal e o estaleiro 2 numa área agrícola, ocupada por culturas arvenses 
de sequeiro. Em qualquer dos casos trata-se de formações vegetais de baixo ou 
reduzido valor, do ponto de vista biológico.  
 
Do ponto de vista dos sistemas ecológicos, transcreve-se a descrição apresentada no 
capítulo 4.8 do Relatório do EIA, relativa às áreas em causa:  
 
“Prados – Culturas arvenses de sequeiro 
As zonas de prado são abundantes na área de inserção do projecto, localizando-se 
sobretudo na área central, de cota mais elevada. Trata-se de um tipo de vegetação 
antropozoogénica com características medianamente nitrófilas, classificando-se a nível 
fitossociológico na classe Stellarietea mediae. Nesta região do país, a composição 
vegetação ruderal reflecte as características do clima seco. 
 
As formações de prados são caracterizadas pela dominância de plantas anuais, na 
generalidade ruderais, de curto ciclo de vida, muito frequentes no nosso país, e muitas 
vezes de distribuição cosmopolita. Com estas características, o valor deste tipo de 
flora é praticamente nulo do ponto de vista da conservação das espécies. Como 
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unidade de coberto vegetal, os prados representam uma etapa extrema de 
degradação, situando-se no extremo das séries de vegetação.“ 
 
“Matas de produção 
Na área de estudo, ocorrem quer matas de pinheiro, quer eucaliptais. Os pinhais, 
localizados a Oeste e Noroeste da área de estudo, são essencialmente constituídos 
por Pinus pinaster (Pinheiro-bravo), surgindo frequentemente exemplares de Quercus 
suber (Sobreiro) nas zonas de contacto com os montados de sobro e também 
Eucalyptus globulus (Eucalipto-comum).  
 
Em ambos os casos, a vegetação de sub-coberto é pouco diversificada e encontra-se 
infestada por Acacia longifolia (Acácia). O sob-coberto, esparso, é constituído por 
espécies ombrófilas, sendo as espécies mais abundantes: Pteridium aquilinum (Feto-
vulgar), Cistus crispus (Roselha), Cistus salvifolius (Estevinha), Daphne gnidium 
(Trovisco), Ulex minor (Tojo-molar)”. 
 
 
Os estaleiros ocuparão a área estritamente necessária para o efeito, e, conforme 
referido, não afectarão zonas de sensibilidade ambiental. Estas instalações serão 
vedadas e dotadas de todas as infra-estruturas necessárias ao seu normal 
funcionamento 
 
Face ao referido, a instalação dos estaleiros não provocará impactes acrescidos 
relativamente aos identificados para as várias componentes do projecto.  
 
O estaleiro para a obra da barragem ficará localizado na área que futuramente será 
inundada pela albufeira, minimizando-se deste modo os impactes sobre os 
ecossistemas e o uso e ocupação do solo. 
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3 Cartografia 
 
Plantas com as cotas iniciais e finais do projecto à escala 1/5 000 
 
No Anexo II apresentam-se o desenho com a informação pretendida (Desenho PL00 – 
Alterações à Tografia e Perfis das Infra-estruturas). 
 
Perfis exemplificativos das diversas infra-estruturas propostas 
 
No Anexo II apresentam-se o desenho com a informação pretendida (Desenho PL00 – 
Alterações à Tografia e Perfis das Infra-estruturas). 
 
Esboço do projecto de integração paisagística 
 
No Anexo II apresentam-se os desenhos do projecto de integração paisagística com a 
informação pretendida (Desenho 001 – Plano Geral e Desenho 004 – Plano de 
Plantação de Árvores e Arbustos) 
 
Planta com a ocupação actual do solo com a delimitação do empreendimento e área 
envolvente à escala 1/5 000 
 
Na Figura 3 do Anexo I, apresenta-se a planta com a ocupação actual do solo.  
 
Carta hipsométrica com base na carta militar à escala 1/ 5000  
 
Na Figura 4 do Anexo I, apresenta-se a carta hipsometrica.  
 
Carta de declives com base na carta militar à escala 1/ 5 000 
 
Na Figura 5 do Anexo I, apresenta-se a carta de declives.  
 
Apresentação das figuras referidas para o Anexo I (apenas é apresentada uma lista 
numérica) 
 
As figuras do Anexo I, cuja lista é apresentada no EIA, correspondem ao conjunto de 
peças desenhadas que foi apresentado com o Relatório do EIA, embora não integrado 
neste.  
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4 Descrição do Projecto 
Barragem  
 
1. Clarificar as diferenças entre o EIA e o Estudo Prévio da reconstrução da barragem 

ao nível da caracterização hidrológica 
 
A caracterização hidrológica para o Estudo Prévio da reconstrução da barragem visa, 
essencialmente, o dimensionamento dos órgãos de segurança, designadamente o 
cumprimento do Artigo 6.º da Portaria nº 846/93 de 10 de Setembro. Por este facto, os 
elementos das amostras a utilizar têm de ser estatisticamente consistentes e 
correspondentes a períodos estatisticamente equivalentes. A caracterização 
hidrológica para o EIA tem como objectivo a estima de parâmetros regionais, 
climaticamente consistentes e, consequentemente, pode ser diferente. É de salientar 
que a rede de estações climatológicas e hidrométricas é escassa e com dados 
publicados ainda mais escassos. 
 
2. Apresentar o regime de caudais ecológicos de acordo com a metodologia proposta 

no Plano Nacional da Água 
 
Na análise desta questão, deve ter-se em conta que se trata de uma pequena linha de 
água, afluente da Ribeira de Vale de Gomes, e que a albufeira da barragem a 
reconstruir (na realidade trata-se de uma pequena barragem cujos projecto, 
construção e exploração, se regem pelo Dec-Lei 409/03 de 14-12-1993 - Regulamento 
de Segurança das Pequenas Barragens) será a fio de água (sem consumos a partir 
dela, a não ser em situações excepcionais de interrupção do fornecimento a partir da 
Albufeira de Santa Clara mas sempre com carácter esporádico e limitado no tempo). 
Assim, após o respectivo enchimento, a água que entra na albufeira é a água que sai, 
pelo que, a jusante da barragem, os caudais serão iguais aos de montante e iguais 
aos caudais naturais da ribeira, logo não se nos afigura necessário o estabelecimento 
de um caudal ecológico.uma vez que será garantido pelas descargas naturais da 
barragem. 
 
Todavia, aquando da elaboração do projecto de execução, dotar-se-á a descarga de 
fundo de uma picagem e duma válvula adicional para libertar em situações de 
emergência um caudal mínimo, a qual poderá funcionar por níveis na albufeira.  
 
Durante a fase de enchimento, se este se processar na época seca, o que poderá 
acontecer, e se houver necessidade de utilizar a água do açude, numa situação de 
emergência e por um curto espaço de tempo, o que se afigura pouco provável, poderá 
sempre assegurar-se um caudal mínimo de 5% do caudal modelar (2,5 l/s), mantendo 
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parcialmente aberta a descarga de fundo, ou, em alternativa, por uma 2ª válvula a 
instalar num circuíto hidráulico, fornecido através duma picagem na conduta de 
descarga de fundo, a prever ao nível do projecto de execução. 
 
Ainda neste contexto, salienta-se a existência de uma caudal mínimo permanente nas 
linhas de água de origem subterrânea, cuja importância não deve ser ignorada, tanto 
no que se refere à linha de água da barragem como à ribeira de Vale de Gomes. 
 
Este facto deve-se à saturação das aluviões que aqui têm um grande desenvolvimento 
quer em extensão quer em possança e à descarga, para a linha de água, dos 
aquíferos porosos instalados nas formações de cobertura e, em alguns locais, do 
aquífero fracturado xistento, o qual é alimentado pelo aquífero das formações de 
cobertura - aluvionares e pliocénicas. Estes aspectos serão, igualmente observáveis a 
jusante da barragem. 
 

 
Formações de cobertura no local do açude. 

 
Estes caudais serão substancialmente reforçados pela água perdida pela fundação do 
açude posto que se trata de xistos medianamente alterados, fracturados e de fracturas 
abertas em profundidade, como pode observar-se na figura seguinte. 
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Pormenor do maciço xistoso. 

 
Considerando uma permeabilidade K = 0,432 m/dia (5 x 10 - 4 cm/s, perfeitamente 
aceitável para estes xistos) e tendo em consideração o desenvolvimento do açude 
(85 m) e a altura de água (8 m) poderão perder-se pela fundação caudais da ordem de 
123 m3/dia (1,42 l/s). Este caudal, associado ao caudal natural das descargas de água 
das encostas e á água de saturação das aluviões, será suficiente para manter um 
caudal a jusante do açude no período seco, não inferior àquele que actualmente se 
observa.  
 
Contudo, numa primeira aproximação, adoptando a relação do escoamento anual (H) 
com a precipitação anual (P) H = 0.67 x P - 281 (mm), relação esta também adoptada 
no Estudo Prévio da barragem, e admitindo para os escoamentos mensais a mesma 
distribuição das correspondentes precipitações, resulta: 
 

Escoamento superficial na secção da barragem (mm) 

 Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Ano 
1953/54 16.33 11.79 26.36 9.08 8.61 23.00 7.67 0.70 2.12 0.00 0.00 0.00 105.66
1954/55 0.00 31.75 17.61 42.31 33.56 42.31 3.06 4.71 1.71 0.00 0.00 0.00 177.02
1955/56 36.69 48.20 23.55 35.65 14.11 54.09 30.22 5.63 0.00 0.00 0.00 14.23 262.37
1956/57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1957/58 18.27 11.21 11.56 11.51 4.71 11.43 3.28 0.00 1.22 1.16 3.43 0.00 77.78
1958/59 6.36 11.22 92.07 14.34 14.84 69.25 15.08 15.58 0.00 0.00 0.00 5.67 244.41
1959/60 11.70 34.46 28.45 38.24 34.46 56.46 12.66 25.19 7.74 0.00 0.83 6.27 256.46
1960/61 77.77 26.46 24.53 19.30 2.24 11.99 11.36 19.08 0.00 0.00 0.00 51.15 243.88
1961/62 31.91 27.84 46.10 33.14 18.49 36.86 3.63 4.21 4.61 0.00 0.00 2.72 209.51
1962/63 47.49 42.38 34.33 70.47 54.66 20.30 32.48 13.48 13.30 0.00 0.07 2.28 331.24
1963/64 3.91 36.67 74.01 12.32 42.78 34.15 10.34 3.46 1.23 0.60 0.00 9.20 228.67
1964/65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1965/66 27.10 23.77 10.22 26.95 35.89 0.00 16.40 0.36 4.16 0.00 1.31 8.34 154.50
1966/67 5.00 2.39 1.26 3.47 4.24 2.14 1.89 2.03 0.64 0.00 0.02 0.09 23.17
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 Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Ano 
1967/68 11.29 13.24 2.25 0.07 17.91 10.61 3.16 1.40 1.47 0.00 0.11 0.74 62.25
1968/69 14.54 69.89 42.46 30.89 61.38 42.22 9.39 15.43 7.34 1.41 0.00 17.93 312.88
1969/70 53.69 41.69 15.05 85.69 2.44 12.23 7.57 13.30 18.37 0.00 1.96 0.00 251.99
1970/71 2.42 5.09 9.02 22.69 3.12 9.86 22.30 17.85 4.06 0.14 0.00 0.12 96.67
1971/72 1.12 2.09 7.19 14.37 19.27 11.21 0.14 5.45 0.44 0.00 0.00 4.31 65.59
1972/73 29.96 13.59 17.27 15.35 3.17 1.30 0.88 11.43 0.58 0.54 0.00 0.93 95.00
1973/74 2.26 8.35 14.51 6.67 9.25 12.61 12.96 1.86 3.68 0.00 0.00 0.00 72.15
1974/75 0.23 2.00 0.64 2.46 3.24 3.99 1.99 2.10 0.31 0.00 0.00 0.80 17.76
1975/76 0.49 0.20 2.93 1.07 1.50 1.15 2.81 0.23 0.00 0.10 0.22 1.23 11.93
1976/77 21.92 10.57 30.98 25.48 28.62 3.02 0.28 0.32 7.76 0.43 0.64 0.64 130.66
1977/78 20.90 17.46 34.19 9.89 19.23 16.25 14.08 13.80 0.00 0.00 0.00 0.00 145.80
1978/79 3.66 16.47 39.23 42.27 44.07 31.57 21.83 0.84 0.00 0.99 0.00 2.82 203.75
1979/80 49.29 2.47 2.38 9.17 5.13 11.18 7.80 20.52 0.00 0.00 2.47 0.95 111.36
1980/81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1981/82 5.95 0.00 14.52 6.81 6.37 3.00 4.99 0.00 0.00 0.48 0.26 4.06 46.44
1982/83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1983/84 10.16 42.01 23.07 9.69 6.36 18.99 18.46 15.64 3.59 0.00 0.00 0.23 148.20
1984/85 1.91 23.28 10.12 25.55 20.86 4.29 9.31 2.59 0.53 0.09 0.00 0.84 99.37
1985/86 0.76 6.49 9.23 11.14 19.02 4.70 8.45 2.79 0.28 0.00 0.00 10.11 72.97
1986/87 2.70 4.86 3.13 7.86 8.55 1.61 3.67 0.00 0.20 0.03 2.26 0.25 35.12
1987/88 31.54 20.30 46.71 41.99 12.86 2.58 4.22 9.33 18.57 6.03 0.00 0.63 194.76
1988/89 47.00 72.28 3.36 22.42 20.31 11.93 41.22 45.29 0.00 0.00 0.44 18.76 283.01
1989/90 72.01 120.67 127.42 35.28 3.82 27.24 29.66 3.74 0.52 0.00 0.00 0.72 421.08
1990/91 53.15 35.29 16.59 15.83 37.87 51.36 15.40 0.00 0.88 0.12 1.36 4.43 232.28
1991/92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1992/93 6.63 2.79 16.01 1.60 7.34 4.19 11.40 10.48 0.15 0.00 0.00 2.58 63.17
1993/94 11.42 17.30 1.46 11.54 16.27 1.35 2.45 9.35 0.07 0.00 0.00 0.00 71.21
1994/95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
qmed 17.560 20.393 20.947 18.394 15.394 15.724 9.583 7.099 2.513 0.289 0.366 4.120  
q25 1.318 2.410 2.518 4.270 3.188 1.743 2.105 0.253 0.000 0.000 0.000 0.000  
q50 8.395 12.515 14.515 11.930 8.930 10.895 7.620 3.125 0.480 0.000 0.000 0.770  

 
Os escoamentos apresentados determinam os caudais ecológicos, calculados pelo 
método do INAG, seguintes: 
 
Caudais ecológicos, calculados pelo método do INAG, para a secção da barragem de Montinho 

da Ribeira 
 Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set 

(mm) 17.56 2.41 8.5163 11.93 8.93 10.895 7.62 3.125 0.48 0.29 0.37 4.12 
l/s 47.6 7.2 23.1 33.4 24.2 30.5 20.6 8.5 1.3 0.8 1.0 11.2 

 
Estes valores sugerem que se adoptem valores diferentes para Outubro, Fevereiro e 
Setembro, como ilustram as figuras seguintes. 
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De qualquer forma, nos meses críticos de Junho, Julho e Agosto, o valor do caudal 
ecológico é inferior, quer ao caudal de base, quer mesmo as perdas por infiltração. 
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3. Apresentar a simulação de exploração da albufeira para um período significativo de 

anos hidrológicos 
 
Não se afigura necessária a simulação de exploração, dado não haver consumos, a 
albufeira funcionar a fio de água e tratar-se de uma reconstrução de uma pequena 
barragem ou açude, isto é, o objectivo não é garantir determinada disponibilidade de 
água para consumo, mas sim dispor de um espelho de água que, em situações 
excepcionais, também possa constituir uma reserva. 
 
A simulação da exploração da água na albufeira, num determinado intervalo de tempo, 
traduz o resultado do balanço entre os caudais nela entrados e a precipitação sobre a 
sua superfície, por um lado, e os caudais extraídos, a evaporação e as perdas por 
infiltração, por outro. Acresce que uma simulação com base mensal, só terá 
significado estatístisco se abranger um período alargado de anos, ou seja, que 
represente estatisticamente o horizonte de exploração da obra. 
 
Na presente situação, em que a barragem se destina, apenas, a criar um espelho de 
água e não estando prevista a utilização de água para outros fins, salvo em situações 
de emergência cujos períodos de tempo e volumes a extrair é impossível quantificar, 
torna-se praticamente impossível fazer a pretendida simulação da exploração. 
 
Deste modo, há que estabelecer um período significativo de tempo para o qual se 
estime os dados acima referidos, considerando os consumos nulos, ou proceder à 
referida análise para valores mensais médios de anos secos. Optou-se por esta última 
análise, partindo de valores da precipitação e de evaporação, em termos médios 
mensais, numa situação claramente do lado da segurança. Assim: 
 
• Como as séries de valores da precipitação e da evaporação não inside sobre os 

mesmos anos, confrontou-se a evaporação de Zambujeira (1967 a 1980) com a de 
Campilhas (1954 a 1994), (Fig. da página seguinte), período abranjido pelos dados 
de precipitação na estação de Odemira. Como para os meses de Abril a Agosto a 
evaporação média mensal é superior em Campilhas adoptou-se os valores médios 
da evaporação desta estação; 

 
• Relativamente ao escoamento, para além de se considerarem os valores médios 

mensais da estação de Odemira, para o período de 1954 a 1994, adoptou-se para 
determinação do escoamento anual (H) a relação com a precipitação (P) 
H = 0.67 x P - 281 (mm), relação esta também adoptada no Estudo Prévio da 
barragem. Para a determinação dos valores mensais, admitiu-se que a sua 
distribuição era igual à da correspondente precipitação; 
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• Os valores da precipitação foram extraídos do quadro integrado nos dados 

pluviométricos actualizados; 
 
• Para a precipitação foram adoptados os valores médios mensais dos anos cujo 

valor anual estivesse entre os percentis de 15% (471,75 mm) e 25% (509,40 mm), 
ou seja, anos secos - 1964 (475,6 mm), 1965 (504,9 mm), 1967 (505,0 mm), 1975 
(506,4 mm) e 1985 (485,3 mm). O mesmo critério determina como anos muito 
secos 1954 (471,1 mm), 1973 (385,4 mm), 1974 (415,7 mm), 1981 (401,3 mm), 
1982 (406,9 mm) 1983 (448,5 mm), 1992 (467,6 mm) e 1994 (439,2 mm); 

 
• Para a evaporação foram adoptados os mesmos anos dos adoptados para a 

precipitação (valores apresentados no quadro seguinte); 
 
• Apenas se considerou um caudal de base de 5 l/s, no suposto que em anos secos 

a caudal de base também será significativamente inferior; 
 
• .As perdas pela fundação é estimada em 1,42 l/s (conforme se refer no ponto 

anterior), sendo aproximadamente contantes, embora constituam caudal a jusante 
da barragem, podem conduzir o nível da água na albufeira a ser inferior ao NPA 
(20,50 m) pelo que tem de ser considerados no balanço; 

 
• Ao NPA (20,50 m) a superfície da água tem uma área de 19 050 m2 e a área da 

bacia hidrográfica é de 7,258 km2; 
 
• No início da simulação a albufeira encontra-se ao NPA. 
 
 

Evaporações mensais registadas na estação de Campilhas, consideradas na presente análise 
(mm) 

 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 
1954 72.0 78.4 91.4 154.3 155.3 174.9 260.1 220.8 198.2 182.8 84.0 63.6 3 689.8
1955 64.4 74.7 95.8 117.6 126.6 171.8 171.9 190.7 213.5 141.8 62.7 70.6 3 457.1
1956 71.6 99.6 82.4 100.6 181.4 219.1 209.9 246.3 165.1 119.9 114.9 66.1 3 632.9
1957 68.8 77.1 77.8 141.8 166.0 164.0 285.0 208.5 215.8 125.3 90.7 60.1 3 637.9
1958 59.8 68.5 93.1 130.3 162.4 153.6 204.7 188.1 121.0 162.6 105.4 66.9 3 474.4
1959 63.7 68.6 71.9 127.3 118.9 161.4 190.6 202.3 132.0 135.9 82.6 73.2 3 387.4
1960 63.5 82.5 85.5 124.3 100.7 149.1 201.3 177.8 163.7 101.0 61.2 84.2 3 354.8
1961 55.8 47.2 94.6 84.3 156.1 143.4 218.5 237.1 111.3 77.7 64.9 42.5 3 294.4
1962 45.8 89.2 77.4 115.3 166.6 176.6 171.8 205.4 112.3 71.6 62.7 52.1 3 308.8
1963 55.9 64.4 105.0 111.6 160.9 136.4 197.1 227.7 163.6 154.7 77.5 70.7 3 488.5
1964 53.4 70.4 91.8 117.1 139.7 160.6 169.0 207.9 170.7 133.3 54.3 55.5 3 387.7
1965 64.6 60.6 97.4 175.7 218.5 158.8 195.5 238.1 149.3 67.4 73.9 49.1 3 513.9
1966 48.7 67.7 122.0 108.7 162.0 154.5 163.3 156.6 162.7 98.5 68.8 41.5 3 321.0
1967 45.6 56.9 112.2 114.9 139.9 179.0 163.6 169.5 130.2 100.1 47.7 58.7 3 285.3
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 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 
1968 52.5 72.4 85.2 98.8 143.7 149.4 196.3 166.1 136.3 117.0 43.0 49.1 3 277.8
1969 41.5 67.0 88.8 106.0 121.6 133.8 209.7 199.4 102.7 71.8 52.2 60.0 3 223.5
1970 48.2 60.2 71.1 113.8 123.2 112.5 159.5 160.2 120.0 163.1 86.8 41.6 3 230.2
1971 44.9 67.0 114.7 60.7 81.9 111.5 123.0 132.1 122.8 99.7 86.7 53.1 3 069.1
1972 45.0 52.1 52.1 103.0 113.3 103.4 127.1 156.5 86.0 52.5 45.3 42.2 2 950.5
1973 44.0 72.2 87.9 129.5 123.5 137.4 140.5 144.4 129.5 102.1 59.9 55.6 3 199.5
1974 40.8 68.9 84.2 69.3 103.3 95.1 192.8 207.5 124.0 122.5 71.3 38.3 3 192.0
1975 57.5 46.5 87.5 110.5 108.5 113.4 154.0 190.5 121.0 88.1 77.5 38.0 3 168.0
1976 55.6 60.5 85.3 79.9 101.2 152.4 144.7 168.1 112.3 68.5 48.8 41.8 3 095.1
1977 46.2 37.8 81.7 137.0 128.0 106.8 146.3 156.9 111.5 66.3 61.1 39.3 3 095.9
1978 64.6 52.0 92.1 84.8 92.3 74.9 159.4 140.7 117.9 89.6 47.6 49.3 3 043.2
1979 47.3 69.7 82.0 133.2 109.6 129.3 127.9 174.5 117.1 67.6 53.2 46.7 3 137.1
1980 47.1 53.8 78.4 119.8 120.2 156.7 190.3 159.8 181.2 124.4 56.2 84.9 3 352.8
1981 79.8 82.5 76.4 88.2 126.2 164.0 270.2 109.0 125.6 115.1 106.4 105.1 3 429.5
1982 56.7 67.0 129.3 100.0 169.0 165.7 174.8 204.1 139.0 116.1 58.9 51.0 3 413.6
1983 37.9 57.7 104.9 115.3 118.9 147.8 134.4 166.2 165.6 94.9 40.1 52.4 3 219.1
1984 59.1 76.6 90.3 84.4 107.9 130.7 192.0 163.1 146.2 119.7 59.2 47.2 3 260.4
1985 59.3 43.2 104.4 95.6 113.2 120.7 161.7 157.5 157.0 127.3 83.5 54.6 3 263.0
1986 56.0 51.6 85.9 91.9 123.5 154.0 180.9 157.8 99.6 79.8 46.5 37.8 3 151.3
1987 44.4 42.1 72.4 79.2 125.9 158.4 149.8 123.8 163.9 70.9 48.7 31.4 3 097.9
1988 49.0 62.8 84.3 81.7 81.7 77.5 143.5 144.8 118.5 60.1 31.0 47.0 2 969.9
1989 32.9 62.8 75.8 84.3 75.3 131.2 155.4 91.7 107.0 81.1 54.3 42.9 2 983.7
1990 38.6 46.9 77.2 70.9 105.9 128.0 113.4 132.5 94.8 126.3 76.4 45.8 3 046.7
1991 53.2 56.1 54.4 75.5 135.3 139.4 159.8 125.3 101.8 76.4 55.0 29.7 3 052.9
1992 37.8 49.2 99.4 101.7 138.6 67.9 122.0 89.7 131.1 90.5 55.3 50.3 3 025.5
1993 39.5 71.5 81.3 92.5 79.6 113.7 133.2 157.2 105.5 68.8 34.2 40.9 3 010.9
1994 58.2 48.2 82.4 125.8 88.3 119.7 145.2 117.0 145.9 58.6 36.6 35.8 3 055.7
Média 53.0 63.5 88.0 106.3 127.2 139.0 173.4 170.1 136.4 102.2 64.1 52.8 3 250.0
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Os resultados finais obtidos foram os que a seguir se apresentam: 
 
Precipitação em ano médio seco (mm) 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 
74.62 94.30 69.46 36.74 24.20 8.52 0.56 0.06 21.90 47.86 64.34 52.88 495.44

 
Precipitação sobre a albufeira em ano médio seco (m3) 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 
1 421.7 1 796.6 1 323.4 700.0 461.1 162.3 10.7 1.1 417.2 911.8 1 225.8 1 007.5 9 439.1

 
Escoamento em ano médio seco (mm) 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 
7.673 9.697 7.142 3.778 2.488 0.876 0.058 0.006 2.252 4.921 6.616 5.438 50.945
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Escoamento em ano médio seco (m3) 
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 

55 544 70 196 51 701 27 349 18 011 6 341 420 43 16 302 35 623 47 893 39 365 368 788
 
Escoamento de base correspondente a 5 l/s (m3) 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 
13 392 12 096 13 392 12 960 13 392 12 960 13 392 13 392 12 960 13 392 12 960 13 392 157 680

 
Total de afluências em ano médio seco (m3) 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 
70 358 84 089 66 416 41 009 31 864 19 464 13 823 13 437 29 679 49 927 62 079 53 765 535 907

 
Evaporação sobre a albufeira em ano médio seco (mm) 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 
56.1 55.5 98.7 122.8 144.0 146.5 168.8 192.7 145.6 103.24 67.38 51.18 1 352.4

 
Evaporação sobre a albufeira em ano médio seco (m3) 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 
1 068 1 058 1 880 2 339 2 743 2 791 3 215 3 671 2 775 1 967 1 284 975 25 766

 
Perdas por infiltração correspondentes a 1,42 l/s (m3) 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 
3 803 3 435 3 803 3 681 3 803 3 681 3 803 3 803 3 681 3 803 3 681 3 803 3 803

 
Caudal efluente - balanço - em ano médio seco (m3) 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 
65 486 79 596 60 733 34 989 25 318 12 992 6 804 5 962 23 224 44 156 57 114 48 986 465 361

 
Caudal efluente - balanço - em ano médio seco (l/s) 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média 
24.45 32.90 22.68 13.50 9.45 5.01 2.54 2.23 8.96 16.49 22.03 18.29 14.88

 
E, tendo em consideração que as perdas por infiltração correspondem a caudal, a 
jusante da barragem, o caudal total a jusante será igual ao caudal efluente acrescido 
daquele caudal (1,42 l/s), resultando: 
 
Caudal a jusante da barragem em ano médio seco (l/s) 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 
25.87 34.32 24.10 14.92 10.87 6.43 3.96 3.65 10.38 17.91 23.45 19.71 16.30

 
Como se constata, os meses críticos são Junho, Julho e Agosto, apesar de, em 
qualquer deles, o caudal a jusante ser superior a 5% do caudal modular. 
 
No mês de Agosto, não tendo em conta as perdas por infiltração, também em ano 
médio seco, o caudal efluente estimado é de 2,23 l/s, o que significa que cerca de 
metade do caudal de base admitido compensa a evaporação e a infiltração, 
constituindo a outra metade caudal efluente. 
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Drenagem e tratamento de águas residuais 
 
1. Clarificar a base das capitações consideradas no dimensionamento da ETAR 
 
O cálculo da População Equivalente (PE) está na base do volume de capitações 
consideradas para o dimensionamento da ETAR. O dimensionamento de uma ETAR 
tem necessariamente que entrar em linha de conta com um volume de efluente 
máximo teórico realista afim de garantir um funcionamento correcto da mesma. Esta 
infraestrutura terá que ser concebida de forma a fazer face tanto a situações de fraca 
produção de efluentes como também a situações de afluxo excepcional de águas 
residuais, caso contrário, o tratamento poderá ficar comprometido. 
  
As infraestruturas de um empreendimento turístico (e em particular a ETAR) terão que 
estar preparadas para fazer face não só a uma população residente, como também a 
uma população flutuante importante, com picos pontuais significativos. Por outro lado, 
a ETAR terá que estar dimensionada para receber efluentes oriundos de todo o 
equipamento de lazer do empreendimento o qual não contribui para o cálculo da 
população residente do mesmo. Deste modo o método empregue para a determinação 
da capacidade da ETAR relaciona-se não com a população residente mas antes com 
a área de construção total permitida, atribuindo-se uma determinada área para cada 
utente. Assim podemos aferir qual a dimensão da População Equivalente 
correspondente. 
  
Atribuiu-se 20 metros quadrados de construção para cada utente de Hotel e 30 metros 
quadrados para todas as outras situações. Com estes dois parâmetros podemos 
cálcular a capacidade da ETAR da seguinte forma: 
  
Área de construção total: 76.460 m2 
- Área de construção destinada ao Hotel: 5.000 m2; 
- Restante área de construção: 71.460 m2. 
            - 5.000 / 20 = 250 pe (população equivalente); 
            - 71.460 / 30 = 2.382 pe (população equivalente). 
População Equivalente total: 2.632 pe (arredondado para 2.650). 
 
2. Apresentar a simulação de exploração da ETAR 
 
No Anexo III apresenta-se a informação pretendida.  
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3. Clarificar quais os quantitativos e os destinos das águas residuais tratadas 
 
O faseamento previsto de produção de águas residuais tratatas é o seguinte: 

a. Ano 1: 40 m3 / dia; 
b. Ano 2: 77 m3 / dia; 
c. Ano 3: 77 m3 / dia; 
d. Ano 4: 158 m3 / dia; 
e. Ano 5: 205 m3 / dia; 
f. Ano 6: 263 m3 / dia; 
g. Ano 7: 288 m3 / dia; 
h. Ano 8: 324 m3 / dia ; 
i. Ano 9 e seguintes (empreendimento concluído): 356 m3 / dia. 

 
As águas residuais tratadas serão reutilizadas na rega do campo de golfe.Para esse 
efeito, será construído um depósito para armazenamento da água, sendo a água 
descarregada para a linha de água somente nas situçãoes em que os consumos 
sejam inferiores à quantidade armazenada, o que poderá acontecer no período 
chuvoso.  
 
4. Apresentação (descritiva e cartográfica) do sistema de águas pluviais e de 

drenagem e tratamento das águas pluviais 
 
A descrição dos sistemas de drenagem e tratamento de águas residuais e de 
drenagem de águas pluviais foi apresentada no ponto 2 – Gerais do presente 
Aditamento. A Figura 1 representa cartograficamente esses sistemas.  
 
Necessidades e origens de água 
 
1. Apresentar as necessidades e disponibilidades de água em termos globais e 

sazonais 
 
Os consumos de água, em valores médios diários mensais, em m3, são apresentados 
no quadro seguinte: 
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Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Rega (média mensal) 1023 824 1109 1129 1266 1435 1551 1546 1441 1010 788 884 

Abastecimento 
público (média 

mensal) 
773 773 843 1054 1054 1124 1335 1335 1054 983 843 773 

Recuperação de 
águas residuais 
(média mensal) 

278 278 303 379 379 405 480 480 379 354 303 278 

Consumo médio por 
dia incluindo 

reutilização de 
águas residuais 
tratadas (média 

mensal) 

1518 1318 1649 1803 1940 2155 2405 2401 2115 1640 1327 1379 

 
 
O consumo para abastecimento público inclui o consumo doméstico, a rega de 
espaços verdes privados e o consumo nas piscinas.  
 
Relativamente ao faseamento dos consumos de água de abastecimento público, 
a situação é a seguinte: 
 
• Consumo médio diário anual de água para abastecimento público: 

o Ano 1: 120 m3 / dia;  
o Ano 2: 210 m3 / dia; 
o Ano 3: 210 m3 / dia; 
o Ano 4: 440 m3 / dia; 
o Ano 5: 570 m3 / dia; 
o Ano 6: 730 m3 / dia; 
o Ano 7: 800 m3 / dia; 
o Ano 8: 900 m3 / dia; 
o Ano 9 e seguintes (empreendimento concluído): 990,0 m3 / dia . 

 
O consumo de ponta assenta nos seguintes pressupostos: 
• O crescimento do consumo corresponde ao crescimento da população residente o 

qual irá acompanhar as fases de instalação do empreendimento previstas no 
programa do projecto de loteamento; 

• Consumo de 200 l./dia per capita para abastecimento normal; 
• Consumo de 300 l./dia per capita para consumo de água com espaços verdes 

privados e piscinas ; 
• 30% de agravamento por se tratar do “mês de maior consumo” (50% no caso do 

dia de maior consumo: situações extremas para as quais a instalação deverá estar 
preparada); 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO EMPREENDIMENTO TURÍSTICO “ MONTINHO DA RIBEIRA” 
ADITAMENTO (REV. 0 2007-09-28) 

47

• 10% de coeficiente de perdas na rede. 
 
Mediante a correcta consciencialização da população do empreendimento, o valor 
correspondente ao consumo destinado à rega de espaços verdes privados poderá ser 
grandemente atenuado. Contudo, o “mês de ponta” tem forçosamente que ser 
estimado segundo parâmetros realistas afim de garantir que a infra-estrutura de 
abastecimento instalada esteja apta para fazer face a qualquer situação, não sendo, 
evidentemente, possível impedir que os utentes ajam de uma forma porventura menos 
racional e poupada. 
 
Relativamente ao faseamento dos consumos de água para rega, a situação é a 
seguinte:   
 
• Consumo médio diário anual de água não tratada 

o Ano 1: 600 m3 / dia m3/dia; 
o Ano 2: 600 m3 / dia m3/dia; 
o Ano 3: 600 m3 / dia m3/dia; 
o Ano 4 e seguintes: 1.170 m3 / dia m3/dia. 

 
O agravamento verificado a partir do 4º ano advém do facto de só se prever a 
instalação do Campo de Golfe de 9 buracos a partir do 4º ano (2ª fase). Na primeira 
fase prevê-se a instalação da Academia de Golfe (golfe Par 3), do Driving Range e de 
parte dos espaços verdes públicos. 
 
Uma parte das necessidades de água para rega do campo de golfe poderá ser 
satisfeita através da reutilização de águas residuais tratadas. Relativamente à 
recuperação de águas residuais tratadas para a rega, o faseamento é o seguinte: 
 

o Ano 1: 40 m3 / dia; 
o Ano 2: 77 m3 / dia; 
o Ano 3: 77 m3 / dia; 
o Ano 4: 158 m3 / dia; 
o Ano 5: 205 m3 / dia; 
o Ano 6: 263 m3 / dia; 
o Ano 7: 288 m3 / dia; 
o Ano 8: 324 m3 / dia ; 
o Ano 9 e seguintes (empreendimento concluído): 356 m3 / dia. 

 
Em síntese, com a reutilização de águas residuais tratadas, os valores globais de 
consumo são os seguintes: 
 
• Consumo médio diário anual de água para abastecimento público e rega (com o 

empreendimento concluído) - 1804 m3 / dia   
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• Consumo médio diário mensal de água, em mês de ponta, para abastecimento 

público e rega (com o empreendimento concluído) -       2 405 m3 / dia  
 
2. Apresentar e esclarecer a contribuição das diferentes origens de água para o 

abastecimento público e para a rega, em termos globais e sazonais 
 
As origens de água serão constituídas pela Barragem de Santa Clara e as águas 
residuais tratadas, podendo cada uma delas contribuir com os seguintes quantitativos: 
 
• Barragem de Santa Clara  - 3 456 m3 / dia (quantidade de água disponibilizada 

pelo hidrante, em fornecimento contínuo) 
• Águas residuais tratadas –356 m3 / dia (em plena ocupação do empreendimento) 
 
Face ao exposto, prevê-se que os consumos globais de águas de origem superficial, 
com recuperação das águas residuais tratadas para a rega, na situação de plena 
ocupação do empreendimento, sejam os seguintes: 
 

Consumos de águas superficiais 

Consumos 
Valores médios diários 

anuais 
(m3/dia) 

Valores médios 
diários, em mês de 

ponta (m3/dia) 

Valores médios anuais 
(m3/ ano) 

Abastecimento público  
Rega  

990  
810  

1335 
1071 

361 350 
295 650 

Total 1 800 2406 657 000  
 
A água armazenada na albufeira da barragem a construir servirá como reserva, 
destinando-se unicamente a fazer face a emergências e falhas no sistema de 
abastecimento normal. Numa emergência (por exemplo num corte prolongado do 
abastecimento devido à necessidade de reparação de um canal) será utilizável, de 
forma exclusiva, a água da albufeira, que terá uma capacidade de 37.000 m3, o que 
equivale a cerca de vinte dias de consumo médio diário, sem reposição natural do 
volume de água armazenado. Por outro lado, será também possível o reabastecimento 
dos lagos por via da bombagem de água proveniente da Ribeira Vale de Gomes.  
 
Em síntese, em situação normal, as duas origens de água serão a Barragem de 
Santa Clara e as águas residuais tratadas (neste caso para utilização na rega do 
campo de golfe). 
 
3. Sustentar a viabilidade da utilização da albufeira de Sta Clara como origem de 

água para abastecimento e rega, nomeadamente por parte da entidade gestora do 
empreendimento 
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Por forma a dar resposta a esta questão, foi consultado o Plano de Ordenamento da 
Albufeira de Santa Clara, concretamente o Volume 1 – Estudos de Caracterização 
Física, Ecológica, Económica e Urbanística, sintetizando-se seguidamente as 
infirmações relativas à caracterização do Plano de Água e sua utilização.  
 
A água armazenada na Albufeira tem como uso primário a rega de 120 000 ha do 
Aproveitamento Hidroagrícola do Mira e também o abastecimento de água às 
populações e à indústria. Em termos de volumes de água armazenados e variação do 
nível do plano de água, a análise efectuada no âmbito do estudo acima referido para o 
período entre Janeiro de 1970 e Dezembro de 2003, concluiu-se que o nível de pleno 
armazenamento é atingido com alguma frequência. Exceptuam-se alguns anos, mais 
secos, em que o nível da albufeira desceu muito próximo do nível mínimo, 
nomeadamente em 1983 e 1993, 1994 e 1995. Em 1995, a seca ocorrida obrigou 
inclusive à utilização de volumes de água abaixo do nível mínimo de exploração com o 
recurso a bombagens provisórias. O nível médio do plano de água no período 
considerado situa-se à cota 125, 01 m. Em 50% do tempo o plano de água está acima 
da cota 125,80 m.   
 
Acrescenta-se ainda que a Albufeira de Santa Clara é excedentária relativamente às 
necessidades, tendo-se registado apenas uma ocorrência de insuficiência de água em 
35 anos de exploração (1995). Convém esclarecer que “por insuficiência” entende-se 
incapacidade de fornecimento gravítico. Ora, a Albufeira de Santa Clara tem uma 
capacidade total de armazenamento de 485,0 hm3. A capacidade dita útil é de 
240,3 hm3. Por capacidade útil entende-se capacidade de fornecimento gravítico. A 
restante capacidade denomina-se “capacidade morta” e corresponde a 244,7 hm3. 
Este volume armazenado só está disponível mediante bombagem da água para os 
respectivos canais. Esta opção de fornecimento é, no entanto, possível caso tal se 
torne necessário. Refira-se que no único ano em que se verificou uma situação de 
ruptura de fornecimento a Albufeira tinha ainda armazenado, no final da época de 
rega, 205,96 hm3, ou seja, cerca de 42% da sua capacidade total. 
 
Face à estimativa de consumo previsível para rega e abastecimento público (cerca de 
700 000 m3/ano), verifica-se que o volume em causa representa cerca de 0,14 % da 
capacidade total da albufeira, 0,29 % da capacidade útil e também 0,29% do volume 
morto.  
 
Refere-se ainda que a propriedade “Montinho da Ribeira” será beneficiada, em 
condições de igualdade com os demais beneficiários, numa parcela com a área de 
10,868 ha., a qual se insere no perímetro de rega da Barragem de Santa Clara. A 
restante área da propriedade não beneficia das mesmas condições de fornecimento 
preferenciais previstas para os beneficiários pelo que o fornecimento de água ao 
Montinho da Ribeira só pode ser efectuado “a título precário”, ou seja, em caso de 
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insuficiência de água da Albufeira de Santa Clara é dada prioridade no abastecimento 
aos beneficiários. 
 
No Anexo IV é apresentada uma cópia de um ofício da Associação de Beneficiários do 
Mira sobre o fornecimento de água ao Montinho da Ribeira. 
 
4. Clarificar como se procederá ao aproveitamento das águas residuais tratadas na 

rega  
 
Para a questão da reutilização das águas residuais tratadas pela ETAR para a rega 
será construído um depósito de 500 m3 a jusante da ETAR. O objectivo deste depósito 
será o de permitir armazenar a água resultante de, no mínimo, um dia e meio de 
tratamento de efluentes, pressupondo o dia de maior produção. A partir deste depósito 
a água tratada proveniente da nossa ETAR poderá ser bombada directamente para o 
sistema de rega. O depósito de armazenamento de efluente tratado ficará equipado de 
um descarregador de nível máximo permitindo que o mesmo permaneça sempre 
cheio, libertando o excesso de água para a linha de água a jusante. 
 
5. Clarificar como se procederá ao aproveitamento da água da ribeira de Vale de 

Gomes 
 
Conforme referido anteriormente, em situação normal, não haverá qualquer 
aproveitamento da água da Ribeira de Vale de Gomes. Poderá, eventualmente, em 
situações de emergência, associadas à ruptura de fornecimento de água a partir da 
Albufeira de Santa Clara, haver necessidade de repor os níveis dos lagos, integrados 
no sistema de rega, a partir de uma bombagem da Ribeira de Vale de Gomes. 
Contudo, não se admite que seja necessário recorrer a esta solução, uma vez que em 
situação de emergência poder-se-á recorrer à água da albufeira da barragem a 
reconstruir na propriedade.    
 
6. Apresentar as estimativas das quantidades de fertilizantes e fitofármacos a aplicar 
 
Os produtos químicos que se prevê que venham a ser utilizados na manutenção do 
campo de golfe e respectivas taxas de utilização, de acordo com informações 
prestadas pelo projectista, são os seguintes: 
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Fungicidas 
 

Nome do 
produto  

Ingrediente 
activo 

Quantidade 
minima 

necessária 
por Ha 

   
Pó    

ETYLIT Fosetil Alumínio 
80% p/p 10 Kg 

DEROSAL Carbendazime    
60% p/p 10 Kg 

TOCSIN Tiofanato metilo 
70% p/p 10 Kg 

ROVRAL Iprodiona          
50% p/p 10 Kg 

 
   

Líquidos   

BRAVO 500 
Clortanonil         
500 gm/l ou 
40.32% p/p 

30 L 

OTRIA 25 Triadimefon         
250 gm/l 5 L 

RUBIGAN Fenarimol            
120 gm/l 10 L 

QUADRIS Azoxistrobina       
250 gm/l 3 L 

RIZA Tebuconazol         
250 gm/l 5 L 

 
 
Herbicidas 
 

Nome do produto Ingrediente 
activo 

Quantidade 
minima 

necessária 
por Ha 

   
   
Líquidos   

SUPER 
SELECTIVE PLUS 

237.5 g/l 
Mecoprop 256.25 
g/l MCPA 31.25 
g/l dicamba 

10 L 

NEW 
ESTERMONE 200 g/l 2.4.D 10 L 

PROBELTE 270 g/l MCPA          
150 g/l 2.4.D 5 L 
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TRILONE 480 g/l Triclopir 10 L 

FACET 250 g/l 
Quincloraque 10 L 

ROUND UP 200 g/l 
Glyphostae 5 L 

SAPEC 200 g/l Paraquat 5 L 

 Pendemethalin  
 
Insecticidas 
 

Nome do 
produto  

Ingrediente 
activo 

Quantidade 
minima 

necessária 
por Ha 

   
   
Líquidos   

RISBAN 48 480 g/l Clorpirifos 5 L 

LANATE - L 200 g/l Metomil 5 L 
 
 
Relativamente a outros tipos de produtos, concretamente correctores de pH, refere-se 
que, dada a natureza ácida do solo, será necessa´rio proceder a aplicações de pedra 
calcária na terra serão para que o pH fique dentro da escala correcta, prevendo-se a 
possibilidade de uma taxa da aplicação de 7,5 toneladas por hectare. 
 
Para corrigir as deficiências de fósforo, magnésio e potássio, prevê-se a utilização de 
fertilizante granular, a uma taxa de cerca de 350Kg/ha, como uma aplicação de pré-
sementeira, seguindo-se uma aplicação lenta, a uma taxa de cerca de 250kg/ha, 
durante o período do estabelecimento. 
 
7. Apresentação de estimativas de consumo para cada fase do projecto, devendo ser 

indicado a consumo de cada apartamento e piscina prevista  
 

O faseamento dos consumos de água tratada e de água não tratada para cada um dos 
anos de vida do projecto, bem como os pressupostos para o cálculo desses 
consumos, foram já apresentados anteriormente (ponto 1 do presente tema). 
 
Relativamente aos consumos de cada apartamento e piscina, apresentam-se 
seguidamente as informações relativas a este aspecto. 
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Piscinas: 
Estimativas de consumo de água para as piscinas: 270 litros por dia por piscina, em 
média, ou seja 100 m3 por ano. Deve ser considerada uma substituição anual total de 
água por cada piscina, ou seja, em média, cerca de 50 m3 de água por cada habitação 
equipada com piscina própria (volume médio das piscinas). Por outro lado, por via da 
evaporação, cada piscina deverá perder cerca de 50 m3 de água por ano. Assim 
sendo, estima-se que cada habitação equipada com piscina própria irá consumir cerca 
de 100 m3 de água por ano com a piscina. 

  
Apartamentos e moradias 
Estima-se que cada moradia irá consumir, em média, 2,35 m3 de água tratada por dia, 
incluindo consumo doméstico, rega e piscinas. 
  
É importante salientar que todas as estimativas apresentadas tendem a ser 
"pessimistas", ou seja, servem para determinar as capacidades teóricas dos 
equipamentos de abastecimento e de tratamento. Frequentemente, as reais 
necessidades de um empreendimento são sub-avaliadas, sendo muito frequente os 
utilizadores serem confrontados com situações críticas de redução pontual de 
abastecimento devido a uma saturação das redes instaladas e uma incapacidade de 
resposta, em termos de abastecimento, à procura simultânea de um grande número 
de utentes. É para precaver este tipo de situações que, de um modo geral, se faz uma 
sobreavaliação dos consumos. Porém, actualmente os utilizadores deste tipo de 
empreendimentos e o público em geral, estão a tornar-se mais conscientes da sua 
responsabilidade social, pelo que é expectável que estas mudanças de atitude tenham 
efeitos a médio-longo prazo nos consumos. Contudo, esta evolução positiva previsível 
não impede que a capacidade instalada esteja desde logo preparada para uma 
procura superior. Por outro lado, uma capacidade instalada superior é perfeitamente 
compatível com uma redução de consumos. No entanto, o contrário, isto é, reduções 
pontuais de caudal por falta de capacidade de resposta da rede, representa uma 
situação absolutamente inaceitável em qualquer circunstância. 
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5 Caracterização da situação de referência 
 
Hidrogeologia e qualidade das águas subterrâneas 
 
1. Apresentar a caracterização hidrogeológica local  
 
As formações aquíferas dominantes são essencialmente constituintes dos níveis 
marinhos do litoral. Estas formações aquíferas integram sistemas hidrogeológicos 
porosos multicamada, podendo ser separadas basicamente em dois subsistemas 
hidrogeológicos: o sistema Plio-quaternário e o Mio-pliocénico.  
 
O sistema plio-quaternário (ver figura seguinte) inclui aquíferos freáticos, muito 
superficiais, geralmente de reduzidas dimensões que se encontram limitados às 
baixas aluvionares associadas às principais linhas de água; estabelecem, então, uma 
relação hidráulica com a rede hidrográfica, seja de modo directo, nos pontos em que 
esta intersecta o aquífero, ou de modo indirecto, através das aluviões.  
 

 

 
Figura 5.a – Sistema Plio-Quaternário da bacia do rio Mira 
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Desempenham um papel importante de recarga dos aquíferos mais profundos. As 
captações que exploram este sistema normalmente não ultrapassam os 50 m e as 
produtividades registadas são da ordem dos 5 l/s. 
 
O sistema mio-pliocénico inclui, por sua vez, um nível desenvolvido no Pliocénico e 
outro no Miocénico marinho, com contacto hidráulico entre si nas áreas de litologias 
permeáveis a semi-permeáveis, podendo as trocas efectuar-se nos dois sentidos 
dependendo da relação piezométrica entre os níveis aquíferos. As produtividades 
variam entre os 3 e 10 l/s. Os sistemas descritos são, na sua essência, recarregados 
por recarga directa. Foram determinados, para a generalidade das formações de 
cobertura valores de infiltração eficaz da ordem dos 30%. 
 
Para as formações que constituem esta área de potencial interesse hidrogeológico são 
desconhecidos, de acordo com o Plano de Bacia do Mira, os valores de 
transmissividade. No entanto, de acordo com Delgado Rodrigues e Roque (1990) as 
transmissividades da cobertura areno-argilosa são baixas, pelo que não se espera que 
estas formações tenham aquíferos de grande importância a nível regional, embora 
possam ter algum interesse a nível local. 
 
Na área do plano de bacia do Mira, não se considera provável a existência de recarga 
a partir dos cursos de água. 
 
As formações integrantes do maciço antigo de natureza xistosa (Flysch) podem, 
eventualmente, apresentar algumas potencialidades hidrogeológicas, dependendo da 
sua textura e grau de fracturação. São de nomear os afloramentos turbidíticos da 
Formação de Mira, na região a NE de Odemira, que enquanto que em geral são 
consideradas de baixa permeabilidade, localmente representam aquíferos fissurados 
de alta permeabilidade. 
 
Os valores típicos da transmissividade deste grupo do Flysch apresentam como 
mediana 2,7 m2/dia. 
 
Em termos de caracterização hidroquímica, os dados recolhidos na região indiciam 
fácies cloretada e/ou sulfatada a bicarbonatada cálcica relativamente às formações 
plio-quaternárias e fácies sulfatada e/ou cloretada sódica nas formações do Maciço 
Antigo (Flysch). A partir de uma análise qualitativa dos dados recolhidos nas 
formações do Plio-quaternário verificou-se que, por vezes, ocorrem concentrações de 
nitratos acima do VMA, que podem ser atribuídos à lixiviação de fertilizantes 
nitrogenados e estrumes associados a práticas agrícolas incorrectas. As formações do 
Maciço Antigo apresentam, por sua vez, concentrações de ferro e manganês acima do 
VMA num número significativo de casos o que poderá ser imputado ao meio geológico 
de circulação. Em relação à aptidão para rega, as águas do flysch pertencem 
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maioritariamente à classe C3S1 (55%), embora uma fracção importante pertença 
maioritariamente à classe C2S1 (36%). Apresentam portanto baixo risco de 
alcalinização dos solos e risco de salinização médio a alto. 
 
 
2. Apresentar a determinação da vulnerabilidade dos aquíferos à poluição 
 
A contaminação das águas subterrâneas é função do processo de recarga dos 
aquíferos e da forma como se realiza o escoamento da água nesse mesmo aquífero, 
sendo que a vulnerabilidade à poluição dependerá de factores intrínsecos do sistema, 
nomeadamente o tipo de solo e natureza do aquífero, a posição do nível freático e a 
condutividade hidráulica. 
 
No local em estudo, à excepção do aquífero plio-quaternário, a vulnerabilidade à 
poluição das formações é muito fraca a fraca em função da sua natureza mais ou 
menos impermeável ou do seu confinamento. Assim, caso ocorra um derrame 
acidental nestas formações, é de esperar que os níveis superficiais de natureza mais 
argilosa e comportamento mais impermeável, ao confinarem os níveis aquíferos, 
impeçam a progressão rápida do foco. Neste caso, o impacte provocado será 
negativo, mas muito pouco significativo, temporário, irreversível, e de ocorrência pouco 
provável, dadas as características de baixa permeabilidade das formações em 
questão. 
 
Relativamente às formações plio-quaternárias, por apresentarem valores de 
permeabilidade mais elevados, são também mais vulneráveis à poluição, pelo que 
neste caso os impactes serão negativos, de média significância, irreversível, mas 
pouco provável. 
 
Contudo, este fenómeno apenas se verificará se houver uma rotura dos órgãos ou um 
derrame acidental à superfície, o que tem muito pouca probabilidade de acontecer, 
dadas as exigências postas quer na construção, quer exploração, não sendo, deste 
modo, esperados impactes a este nível. 
 
 
3. Apresentar o inventário e características dos pontos de água subterrâneos (furos e 

nascentes) 
 
Em virtude de não nos ter sido disponibilizada a informação solicitada à CCDR 
Alentejo, aquando da elaboração do EIA, recorremos à consulta do Plano de Bacia do 
Rio Mira, bem como ao SNIRH, tendo sido apurada a existência de captações 
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distantes do local do empreendimento (distâncias superiores a 5 km), logo sem 
interesse para o estudo em questão. 
 
Ocorrem algumas nascentes na zona na qual se desenvolverá o Projecto bem como 
dois furos de captação (ver Figura seguinte). Estes pontos de água não irão ser 
considerados no abastecimento ao empreendimento, quer em termos de consumo 
humano quer para rega. 
 

 
Figura 5.b – Captações e nascentes na área do projecto 

 
4. Apresentar os perímetros de protecção das captações de abastecimento público 
 
O poder autodepurador dos aquíferos garante, na maioria dos casos, uma boa 
protecção das águas subterrâneas relativamente aos poluentes mais usuais, naturais 
ou antropogénicos, presentes no solo em baixas concentrações. 
 
A vulnerabilidade das águas subterrâneas à poluição aumenta no entanto, em todas 
as áreas cujas características topográficas, geológicas e hidrogeológicas sejam menos 
favoráveis à sua protecção (cf. Lobo Ferreira e Oliveira, 1993). 
 
No âmbito do Plano de Bacia do Mira não foi possível definir uma percentagem 
indicadora da situação actual. Pensa-se no entanto que as zonas de protecção se 
limitem às captações de águas para abastecimento público. 
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De qualquer forma, de acordo com o Decreto-lei nº 382/99, o qual legisla sobre 
Perímetros de Protecção de Águas Subterrâneas, as captações situadas no local, são 
do: 
 

“Tipo 5 - sistema aquífero cujo suporte litológico é constituído por formações 
ígneas e metamórficas fissuradas” 
 
em que as zonas de protecção são as seguintes: 
 

 

 
 
de acordo com: 
 

 
 

em que: 

ri(t) - raio do perímetro de protecção (metros).  

Q - caudal de exploração (metros cúbicos/dia);  

t - tempo necessário para um poluente atingir a captação (dia); 

n - porosidade eficaz (percentagem), expressa pelo quadro anexo. 

H- espessura saturada na captação (metros);  

 
No entanto, de acordo com informações da Câmara Municipal de Odemira, o 
abastecimento público de água para o concelho provém da Barragem de Santa 
Clara, pelo que não existem captações para abastecimento público”.  
 
Hidrologia 
 
1. Apresentar as características das linhas de água afectadas pelo projecto e quais 

as intervenções a que serão sujeitas 
 
No capítulo 4.6 do Relatório do EIA é feita uma descrição pormenorizada das 
características hidrológicas da linha de água onde se localizará a barragem. Esta é a 
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única linha de água que será sujeita a intervenção, que consistirá na reconstrução de 
uma pequena barragem outrora existente. 
 
Em síntese, as características desta linha de água são as apresentadas na tabela 
seguinte. 
 

Características da linha de água da barragem 

LINHA DE ÁGUA PRINCIPAL 

Comprimento (km) 5,465 
Comp. até ao centro de 
gravidade da bacia (km) 

2,73 

Cota Máxima (m) 160,0 
Cota Mínima (m) 20,0 

Declive Médio (m/m) 0,025618 
Declive Equiv(m/km) 25,618 
Escoamento (mm) 

Ano seco 
Ano médio 

Ano húmido 

163,9 
247,0 
338,7 

Caudal (m3/s) 
Q modular 

Q 180 
 

0,0495 
0,0145 

 
Saliente-se que, com estes dados, em termos médios, o escoamento não é 
significativo em cerca de 96 dias por ano. Contudo, de acordo com informações 
recolhidas localmente e através da estima do escoamento durante uma visita 
efectuada em Janeiro de 2005, a ribeira tem sempre água e o escoamento de base 
rondará os 15 l/s. 
 
A ribeira de Vale de Gomes não será sujeita a qualquer tipo de intervenção. A única 
ocorrência é a descarga para esta linha de água, em alguns períodos do ano, de um 
caudal de água residual tratada (365m3/dia, em pleno funcionamento do 
empreendimento) A ribeira não sofrerá impactes resultantes da construção da 
barragem na linha de água que a ela aflui. Salienta-se que, tal como a linha de água 
onde será construída a barragem, esta ribeira, dada a grandeza da sua bacia 
hidrográfica (3,9 vezes superior à da bacia da linha de água da barragem), 
apresentará um escoamento permanente muito mais significativo do que o da linha de 
água da barragem.  
 
Relativamente ao caudal de água residual tratada que será lançado, o valor em causa 
é muito pouco significativo face ao caudal natural desta linha de água (em termos 
aproximados, poder-se-á estimar para a Ribeira de Vale de Gomes um caudal mínimo 
médio cerca de 3,9 vezes o caudal modular da linha de água da barragem, ou seja, 
cerca de 16 000 m3/dia, pelo que o caudal de efluente tratado representa, em termos 
médios, cerca de 2% do caudal da ribeira).  
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6 Avaliação de impactes 
 
Desenvolver e fundamentar a avaliação de impactes, para as águas subterrâneas e 
superficiais  
 
1. Águas subterrâneas 
 
Durante a fase de construção, os impactes esperados a nível hidrogeológico 
prendem-se, essencialmente, com os aspectos qualitativos. Poderá ocorrer, durante 
esta fase, a contaminação de aquíferos por derrames acidentais de óleos ou outros 
agentes contaminantes, devido ao equipamento mecânico a utilizar (camiões, 
escavadoras, cilindros, etc.).  
 
Assim, caso ocorra um derrame acidental nas formações do Flysch e do mio-
pliocénico, é de esperar que os níveis superficiais de natureza mais argilosa e 
comportamento mais impermeável, ao confinarem os níveis aquíferos impeçam a 
progressão rápida do foco. Neste caso, o impacte provocado será negativo, mas muito 
pouco significativo, temporário, irreversível, e de ocorrência pouco provável, dadas as 
características de baixa permeabilidade das formações em questão. 
 
Relativamente às formações plio-quaternárias, por apresentarem valores de 
permeabilidade mais elevados, são também mais vulneráveis à poluição, pelo que 
neste caso os impactes serão negativos, de média significância, irreversível, mas 
pouco provável. 
 
Salienta-se que para a fase de construção, na avaliação deste impacte se teve em 
conta que serão implementadas medidas minimizadoras direccionadas para a correcta 
gestão, do ponto de vista ambiental, do estaleiro e da própria obra, contribuindo, 
assim, para que situações que estão na origem da contaminação das águas 
subterrâneas dificilmente ocorram e, a verificarem-se, resultem de acidentes, 
rapidamente controlados e resolvidos. 
 
Na fase de exploração, a manutenção das áreas ajardinadas e relvadas, 
nomeadamente as destinadas à prática de golfe, tem tendência a provocar um 
aumento da recarga dos aquíferos induzido pelos excedentes de rega. Este facto 
origina um impacte negativo, devido ao facto dos excedentes de água de rega 
poderem conter quantidades apreciáveis de fertilizantes e pesticidas. Contudo, na 
exploração do campo de golfe do empreendimento do Montinho da Ribeira, está 
prevista a existência de um sofisticado sistema de monitorização da humidade do solo 
de modo a que a rega se faça de forma a manter os relvados numa situação de stress 
hídrico, diminuindo, deste modo, a percolação de excedentes de rega para as águas 
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subterrâneas. Por outro lado, será preconizada, como medida minimizadora de 
impactes, a utilização de fertilizantes orgânicos de libertação lenta, bem como a sua 
utilização técnica e ambientalmente correcta, em respeito pelo estipulado num Plano 
de Gestão Integrado, a ser elaborado, e que incluirá também os fito-fármacos.  
 
Face ao exposto, prevê-se que a importância do impacte identificado seja atenuada, 
resultando num impacte de baixa magnitude, permanente, contínuo, localizado e certo. 
 
A reabilitação da barragem na linha de água poderá também implicar uma modificação 
no funcionamento hidráulico dos níveis aquíferos que descarregam para o curso de 
água em causa. O impacte associado será então provável, negativo, localizado e de 
baixa magnitude, atendendo à pequena dimensão da barragem.  
 
No que diz respeito a possíveis rebaixamentos dos níveis piezométricos dos aquíferos 
da zona, não são de prever impactes a este nível, uma vez que o abastecimento do 
empreendimento não considera o recurso a águas subterrâneas.  
 
Relativamente à descarga de águas residuais da ETAR para a Ribeira do Vale de 
Gomes e tendo em conta que as áreas com potencial interesse hidrogeológico do Plio-
Quaternário descarregam, em norma, para os cursos de água e só em situações muito 
localizadas poderá ocorrer o processo contrário, de cedência de água das linhas de 
água para os aquíferos, não são de esperar impactes relacionados com a 
contaminação das águas subterrâneas. Para além disso, deve ter-se em conta que se 
trata de águas residuais tratadas, cujas características de qualidade obedecem ao 
disposto na legislação em vigor, tendo havido a preocupação de adoptar um processo 
de tratamento que garante a remoção de nutrientes (azoto e fósforo).  
 
2. Águas superficiais 
 
Alteração das características das linhas de água e do regime hidrológico das bacias 
hidrográficas 
 
A única linha de água que será intervencionada é a linha de água que atravessa a 
propriedade, através da reconstrução de uma barragem anteriormente existente.  
 
De acordo com o exposto no Relatório do EIA, os impactes, na fase de construção e 
exploração, associados a esta intervenção são os seguintes:  
 
Fase de construção 
Os diferentes parâmetros, com influência nas características hidrológicas, não se 
alteram no decorrer das obras. No caso da barragem, durante a fase de construção do 
corpo principal, que decorrerá apenas numa época de estiagem, será inicialmente 
construído um desvio provisório que garanta a passagem da totalidade das afluências. 
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Deste modo, apenas se verificará, no início das obras, a turvação das águas 
correspondente à intervenção no leito menor da ribeira. 
 
Quanto ao regime das precipitações anuais, mensais e intensidades extremas, ao 
regime dos escoamentos e à evaporação e restantes características climáticas, dado 
não serem afectadas no decurso das obras, não sofrerão qualquer alteração. 
 
Da análise efectuada verifica-se que não são esperados impactes negativos sobre a 
hidrologia, associados à fase de construção da barragem. 
 
Fase de exploração 
A água armazenada na albufeira será utilizada somente para fins lúdicos e de 
enquadramento paisagístico, constituindo ainda uma reserva de água para combate a 
incêndios. Sendo assim, como facilmente se compreende, após o enchimento da 
albufeira, a água que chega será a que passa, salvo no que toca à evaporação e à 
infiltração que, tendo em conta a superfície envolvida, não terá significado relevante. 
Não havendo consumos e funcionando a albufeira a fio de água, a rede hidrográfica 
não sofre qualquer alteração. 
 
De acordo com o referido na descrição do projecto, a albufeira constituirá uma reserva 
de água, que será utilizada somente para rega em situações de ruptura do 
fornecimento a partir da albufeira de Santa Clara ou do canal de rega. Nessa situação, 
uma vez que as afluências estimadas para períodos de estiagem, sendo 
aproximadamente iguais ao escoamento de base, isto é, cerca de 15 l/s 
(1 296 m3/dia), mesmo sem considerar a evaporação e a infiltração, correspondem a 
28 dias de escoamento. 
 
Considerando ainda, como se concluiu na caracterização hidrogeológica, que: 
 
• O sistema mio-pliocénico inclui um nível desenvolvido no Pliocénico e outro no 

Miocénico marinho, na sua essência recarregados por recarga directa, com 
contacto hidráulico entre si nas áreas de litologias permeáveis a semi-permeáveis, 
podendo as trocas efectuar-se nos dois sentidos, dependendo da relação 
piezométrica entre os níveis aquíferos, e podendo variar as produtividades entre os 
3 e 10 l/s; 

 
• Para a generalidade das formações de cobertura foram calculados valores de 

infiltração eficaz da ordem dos 30%; 
 
• A bacia hidrográfica dominada pela secção da barragem é de 7,26 km2 e a bacia 

hidrográfica da ribeira de Vale de Gomes, imediatamente a montante da confluência 
da ribeira onde será construída a barragem é de 28,1 km2 (3,9 vezes maior); 
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Resulta que a ribeira de Vale de Gomes, que dista apenas cerca de 800 m, do local da 
barragem, também tem um caudal mínimo permanente, não se afigurando relevante 
uma pequena variação temporária do regime dos escoamentos na secção da 
barragem, em caso de utilização da água da albufeira e a não existência de afluências 
para jusante desta, uma vez que as repercussões, para além de pouco significativas 
na respectiva linha de água, apenas se fariam sentir nos referidos 800 m. 
 
Saliente-se ainda que a área inundada da futura albufeira é de 19 050 m2, 
correspondendo a um volume de água armazenado de 36 650 m3. Face aos valores 
em presença, não é de admitir qualquer alteração ao regime hidrológico, mesmo 
localmente. 
 
Alteração da qualidade e dos usos das águas superficiais 
 
Fase de construção  
Na fase de construção, é de esperar que ocorra um arrastamento de sólidos para as 
linhas de água mais próximas, resultante da maior exposição dos terrenos à erosão, 
associada ao corte de vegetação e aos trabalhos de movimentação de terras. Esta 
situação poderá ser agravada pela ocorrência de precipitação, provocando um 
aumento considerável do teor de sólidos em suspensão na água, com consequente 
aumento dos níveis de turvação e alterações de cor. 
 
A linha de água que será mais afectada é a que atravessa a propriedade no sentido 
este-oeste e que desagua na Ribeira de Vale de Gomes. Este impacte assumirá ainda 
maior magnitude, em resultado das obras de reconstrução da barragem. 
Efectivamente, a realização das obras ocasionará um aumento da concentração de 
sólidos em suspensão, devido ao arrastamento de materiais sólidos das margens e 
terrenos envolventes, causado pelo movimento de terras e maior exposição dos 
terrenos a fenómenos erosivos, e pelas intervenções no leito da ribeira. Este 
acréscimo poderá ser significativo no troço mais próximo do local da obra, em 
particular nas alturas de ocorrência de chuvas fortes, após um período razoável de 
pluviosidade nula ou muito baixa. 
 
Apesar de ser expectável um aumento significativo da concentração de sólidos em 
suspensão na água, o único uso que foi identificado associado à linha de água é a 
rega. O Decreto-lei nº 236/98 não impõe um VMA para este parâmetro, mas sim um 
VMR de 60 mg/l. Admite-se que durante o período de obra e no troço de jusante mais 
próximo do local onde será realizada, onde as concentrações de sólidos em 
suspensão são mais elevadas, que estas possam ultrapassar aquele valor, sem que 
seja inviabilizado o uso em causa, tanto mais que a quantidade de sólidos presente na 
água vai diminuindo à medida que a distância ao local da obra é maior. 
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Em síntese, o impacte sobre a qualidade da água que é gerado, devidos às causas 
descritas, é negativo, significativo, embora localizado e temporário (limitado ao período 
de duração da obra). 
 
Ainda na fase de construção, identifica-se um possível impacte negativo sobre a 
qualidade da água resultante de eventuais derramamentos no meio hídrico ou solo de 
óleos e combustíveis utilizados pelos equipamentos e viaturas afectos à obra, e do 
eventual lançamento das águas residuais domésticas geradas pelo estaleiro. Dado 
que o estaleiro ficará dotado de uma infra-estrutura de recolha de águas residuais 
domésticas e que a sua gestão obedecerá a normas e procedimentos rigorosos 
tendentes a evitar e a minimizar os efeitos de situações daquele tipo, a probabilidade 
de ocorrência do impacte é reduzida. A ocorrer, classifica-se o impacte como negativo, 
de baixa magnitude e localizado, dado que se admite que serão tomadas medidas 
eficazes, de imediato, em caso de acidente, o que permitirá reduzir a quantidade de 
substâncias poluentes que é descarregada ou lixiviada para as linhas de água. Este 
impacte é ainda classificado como improvável, temporário e reversível. 
 
Conforme referido, o estaleiro ficará dotado de um sistema de recolha de águas 
residuais e, em circunstância alguma, haverá lançamento deste tipo de resíduos para 
as linhas de água ou solo. Para além disso, os resíduos sólidos produzidos serão 
recolhidos e enviados a destino final adequado, não havendo deposição no solo, em 
locais e condições não adequados, que possam originar a poluição das linhas de 
água.  
 
Fase de exploração 
Em primeiro lugar, far-se-á referência às alterações possíveis de qualidade da água da 
albufeira, já que esta funcionará, em situação normal, a fio de água, existindo portanto 
a possibilidade de degradação da qualidade da água das camadas mais fundas. 
Embora se trate de uma albufeira de pequenas dimensões, este aspecto deverá ser 
acautelado, através de procedimentos de exploração destinados a renovar com 
alguma frequência, a água armazenada (relembra-se que a barragem ficará dotada de 
uma descarga de fundo). Havendo este cuidado, não se prevê que ocorram alterações 
na qualidade da água que possam por em causa o uso recreativo. 
 
O empreendimento ficará dotado de uma Estação de Tratamento de Águas Residuais, 
com capacidade para tratar as águas residuais domésticas aí geradas. O projecto 
prevê que a descarga das águas residuais tratadas seja feita na Ribeira de Vale de 
Gomes, a montante da confluência com o Barranco de Marmelar, nos períodos em 
que não se proceda à sua reutilização para a rega. De acordo com as informações 
constantes do capítulo relativo à hidrologia, a ribeira de Vale de Gomes apresenta 
caudal todo o ano, mesmo no período de estiagem, pelo que estão garantidas 
condições para que haja a diluição das cargas poluentes residuais, associadas às 
águas residuais tratadas. 
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Salienta-se que será implementado um processo de tratamento das águas residuais 
que garante, para além da matéria orgânica carbonatada, a remoção de quantidades 
elevadas de nutrientes (azoto e fósforo), pelo que o efluente descarregado 
apresentará um nível de qualidade elevado, compatível com a classificação da linha 
de água receptora como zona sensível à eutrofização (situação que não ocorre 
actualmente). Na análise da adequalibidade do nível de tratamento às características 
dos meios receptores, deve ainda ter-se em conta que o Rio Mira, desde a nascente 
até próximo de D. Soeiro (a jusante da confluência com a Ribeira de Vale de Gomes) 
está classificado como água de ciprinídeos (Aviso nº 5690 / 2000, de 29 de Março). 
Contudo, o nível de tratamento proposto na ETAR é compatível com esta 
condicionante, já que os ciprinídeos são sensíveis à presença de azoto amoniacal e 
nitritos, substâncias que não estarão presentes nas águas residuais tratadas. Por 
outro lado, o local de descarga na ribeira de Vale de Gomes está a cerca de 6 km da 
confluência com o Rio Mira, tratando-se de uma extensão significativa, em que os 
processos de diluição e auto-depuração promovem uma redução complementar das 
concentrações de nutrientes e outros compostos, presentes nas águas residuais 
tratadas.  
 
Refere-se ainda que se prevê a reutilização do efluente tratado na rega do campo de 
golfe, o que ocorrerá sobretudo no período de verão, pelo que nesse período, quando 
o regime hidrológico é menos favorável à diluição das cargas poluentes residuais, é 
quando não existe descarga de águas residuais tratadas.   
 
Face ao exposto, considera-se que a rejeição das águas residuais tratadas não 
acarretará impactes ao nível da qualidade da água da Ribeira de Vale de Gomes e do 
Rio Mira, onde esta linha de água desagua.  
 
Quanto à contaminação das águas superficiais pelas águas pluviais ou excedentes de 
água de rega contaminados por fertilizantes ou fito-fármacos, salienta-se que a rede 
de rega do campo de golfe estará equipada com um sofisticado sistema de 
monitorização de necessidades hídricas. Consequentemente, prevê-se que 
praticamente não haja excedentes da água de rega, uma vez que a mesma terá sido 
absorvida, quase totalmente, pela vegetação. Por outro lado, os fertilizantes aplicados 
serão de libertação lenta, garantindo que os nutrientes sejam libertados a um ritmo e 
em quantidades equivalentes à capacidade de absorção da relva, pelo que não haverá 
excedentes que possam ser lixiviados. Quanto aos pesticidas, serão utilizados apenas 
como último recurso e não como solução de rotina, e a sua selecção obedecerá a um 
conjunto de cuidados que passam pela adequação do produto a cada alvo específico, 
à demonstração de que apresentam um impacto mínimo no ambiente e ao diagnóstico 
por pessoal especializado, da situação existente e dos riscos ambientais. A utilização 
das quantidades estritamente necessárias e nos períodos adequados são igualmente 
aspectos importantes. Por fim, refere-se que a utilização de fertilizantes e fito-fármacos 
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obedecerá a um Plano Integrado de Gestão. Nestas circunstâncias, a probabilidade 
de contaminação das águas superficiais associada à manutenção da relva do campo 
de golfe é reduzida. 
 
Em síntese, e atendendo a tudo o que foi atrás referido, considera-se que será gerado 
um impacte negativo sobre a qualidade das águas superficiais, mas de baixa 
magnitude, permanente e certo, embora localizado. Admite-se que esse impacte não 
se fará sentir sobre o troço do rio Mira, a jusante da confluência com a Ribeira de Vale 
de Gomes, face à quantidade reduzida de substâncias poluentes que será lixiviada 
para as linhas de água e ao efeito de diluição proporcionado pelo caudal transportado 
pelo Rio Mira. 
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7 Revisão da componente de ruído ambiental 
 

7.1 Considerações gerais 
 
Para avaliar os potenciais impactes gerados pelo Projecto ao nível do ambiente 
sonoro, torna-se necessário caracterizar a situação existente no local, de modo a 
avaliar as eventuais alterações induzidas pelas intervenções previstas. Para tal, foi 
efectuado um estudo sobre o actual estado do ambiente acústico local, que incluiu, 
para além de visitas ao local, a realização de medições de ruído em três pontos, um 
situado dentro da propriedade e dois nas imediações desta, na proximidade da fonte 
de ruído existente. Salienta-se que, até ao momento, a Câmara não dispõe de Mapa 
de Ruído do Concelho. 
 

7.2 Enquadramento legal 
 
A avaliação dos actuais níveis sonoros na área a intervencionar foi efectuada tendo 
como referência o Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-
Lei n.o 9/2007, de 17 de Janeiro, em vigor desde 1 de Fevereiro de 2007. O novo RGR 
revoga o Regime Legal sobre Poluição Sonora (RLPS) aprovado pelo Decreto-lei 
n.º 292/2000, de 14 de Novembro, (alterado pelos Decretos-Leis n.ºs 76/2002, de 26 
de Março, 259/2002, de 23 de Novembro e 293/2003, de 19 de Novembro). 
 
O actual RGR resulta da transposição da directiva n.º 2002/49/CE, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 25 de Junho, relativa à avaliação e gestão do ruído 
ambiente, que tornou imprescindível proceder a algumas adaptações de modo a 
compatibilizá-lo com as normas agora aprovadas, em particular a adopção de 
indicadores de ruído ambiente harmonizados. 
 
Este documento legal estabelece o regime de prevenção e controlo da poluição 
sonora, tendo em vista a salvaguarda da saúde e o bem-estar das populações. 
 
De acordo o artigo 3.º, do Capítulo I – Disposições gerais – do novo RGR: 
 
A alínea i) define indicador de ruído como o parâmetro físico-matemático para a 
descrição do ruído ambiente que tenha uma relação com um efeito prejudicial na 
saúde ou no bem-estar humano. 
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A alínea j) define como indicador de ruído diurno-entardecer-nocturno (Lden) o 
indicador de ruído, expresso em dB (A), associado ao incómodo global, dado pela 
expressão: 
 

 
 
A alínea l) define como indicador de ruído diurno (Ld) ou (Lday), o nível sonoro médio de 
longa duração. 
 
A alínea m) define como indicador de ruído do entardecer (Le) ou (Levening) o nível 
sonoro médio de longa duração. 
 
A alínea n) define como indicador de ruído nocturno (Ln) ou (Lnight) o nível sonoro 
médio de longa duração. 
 
A alínea p) define como período de referência o intervalo de tempo a que se refere um 
indicador de ruído, de modo a abranger as actividades humanas típicas. Os 3 (três) 
períodos de referência encontram-se delimitados do seguinte modo: período diurno 
(7h00-20h00), período do entardecer (20h00-23h00) e período nocturno (23h00-7h00). 
 
A alínea s) define como 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. 
 
A alínea t) define como ruído particular a componente do ruído ambiente que pode ser 
especificamente identificada por meios acústicos e atribuída a uma determinada fonte 
sonora. 
 
A alínea u) define como ruído residual o ruído ambiente a que se suprimem um ou 
mais ruídos particulares, para uma situação determinada. 
 
A alínea v) define como zona mista 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. 
 
A alínea x) define como zona sensível 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, 
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tais como cafés e outros estabelecimentos de restauração, papelarias e outros 
estabelecimentos de comércio tradicional, sem funcionamento no período nocturno. 
 
A alínea z) define como zona urbana consolidada a zona sensível ou mista com 
ocupação estável em termos de edificação. 
 
Segundo o n.º 1, do artigo 11.º, do Capítulo III – Regulação da produção de ruído – do 
novo RGR, em função da classificação de uma zona como mista ou sensível deverão 
ser respeitados os seguintes valores limite de exposição: 
 
a) As zonas mistas – não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 

65 dB(A), expresso pelo indicador Lden e superior a 55 dB(A) expresso pelo 
indicador Ln. 

b) As zonas sensíveis – não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 
55 dB(A), expresso pelo indicador Lden e superior a 45 dB(A) expresso pelo 
indicador Ln. 

 
Todavia, de acordo com o referido diploma, compete aos municípios estabelecer nos 
planos municipais de ordenamento do território a classificação, a delimitação e a 
disciplina das zonas sensíveis e das zonas mistas (n.º 2, do artigo 6.º, do Capítulo II – 
Planeamento municipal). 
 
Neste sentido, foram encetados contactos com a Câmara Municipal de Odemira, para 
averiguar acerca da existência, ou não, de áreas classificadas como zonas sensíveis 
ou zonas mistas, no local em análise, segundo a definição existente no novo RGR. 
 
Segundo informação fornecida pela Câmara Municipal de Odemira, ainda não foram 
delimitadas estas zonas no concelho. Assim sendo, a avaliação do ruído ambiente 
exterior existente actualmente será feita por comparação entre os valores obtidos nas 
medições e os valores legislados, tanto para zonas sensíveis como para zonas mistas. 
 
Face à existência de receptores sensíveis nos locais, o novo RGR estabelece no seu 
n.º 3 do artigo 11º que “Até à classificação das zonas sensíveis e mistas (...) para 
efeitos de verificação do valor limite de exposição, aplicam-se aos receptores 
sensíveis os valores limite de Lden igual ou inferior a 63 dB(A) e Ln.igual ou inferior a 
53 dB(A). Desta forma, será também avaliado o cumprimento destes valores nos 
pontos de medição, uma vez que estes foram realizados junto a receptores sensíveis, 
de uso habitacional. 
 
Por sua vez, o artigo 14, do mesmo Capítulo do novo RGR, estabelece que é proibido 
o exercício de actividades ruidosas temporárias na proximidade de: 
 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO EMPREENDIMENTO TURÍSTICO “ MONTINHO DA RIBEIRA” 
ADITAMENTO (REV. 0 200722-10-2007-09-28) 

70

a) Edifícios de habitação, aos sábados, domingos e feriados e nos dias úteis entre as 
20 e as 8 horas. 

 
 

7.3 Caracterização acústica  
 

7.3.1 Características gerais do ambiente acústico no local 
 
A área em análise apresenta, actualmente, características marcadamente rurais. De 
facto, o local de implantação do empreendimento é, actualmente, um “monte 
alentejano” constituído por duas áreas distintas: uma área de planalto (na zona 
central) e outra de vales com vertentes acentuadas (na periferia). 
 
Na área de planalto existe uma habitação, dois edifícios que se destinam ao abrigo de 
rebanhos e locais de pasto. Neste local foram identificados diversos animais 
domésticos, tais como, ovelhas, cães, gatos e galinhas. A segunda área é constituída 
por arvoredo alto, composto por áreas de sobreiros e pinheiros. A uma cota inferior 
existem duas linhas de água: uma de menor dimensão, que aflui a outra de caudal 
permanente - Ribeira / Barranco de Vale de Gomes. 
 
O uso habitacional – a única utilização sensível à ocorrência de ruído ambiental 
identificada em redor da área de intervenção – cinge-se ao aglomerado populacional 
da aldeia da Algoceira, localizado a uma distância de cerca de 60 m, a Leste, do limite 
da área de intervenção. Entre o lugar de Algoceira e o local do empreendimento existe 
um eixo rodoviário – a EN 393. 
 

7.3.2 Avaliação do ambiente acústico no local 
 
Com o objectivo de caracterizar quantitativamente os níveis sonoros na área de 
intervenção e envolvente mais próxima, nos períodos de referência estipulados na 
legislação em vigor, foram realizadas, em dois dias distintos (17 e 18 de Setembro de 
2007), medições acústicas em três locais, seguidamente identificados: 
 
 Ponto 1: Interior da propriedade em estudo, numa área onde se localizarão as 

habitações mais próximas da Estrada. 
 
 Ponto 2: Junto a habitações do lugar de Algoceira. 

 
 Ponto 3: Junto à Estrada Nacional (EN) 393, a cerca de 80 m das habitações mais 

próximas pertencentes a Algoceira.  
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A localização destes pontos, bem como os resultados das medições encontram-se 
ilustrados na Figura 6, do Anexo I. 
 
Equipamento utilizado 
Para a realização das medições de ruído ambiente foi utilizado um analisador de ruído 
Brüel & Kjær 2260, devidamente calibrado, constituído pelos seguintes elementos: 
plataforma 2260, software de análise sonora BZ 7210, amplificador de entrada 
ZC 0026 e microfone 4189. 
 
A calibração do equipamento utilizado nas medições foi efectuada pelo Laboratório de 
Metrologia do Instituto de Soldadura e Qualidade, em Fevereiro de 2007, estando este 
em conformidade com a Norma Internacional IEC 60804 para a classe de exactidão 1. 
 
Foi utilizado ainda um software transferência dos dados do sonómetro para suporte 
informático – Noise Explorer 7815 da Brüel & Kjær – que permitiu, após a realização 
de medições, transferir os resultados obtidos, guardá-los, visualizá-los e processá-los 
num PC. 
 
Medições de ruído 
As medições de ruído ambiente foram efectuadas na vigência do período diurno 
(7h00-20h00), do período do entardecer (20h00-23h00) e do período nocturno (23h00-
7h00), à luz do disposto no novo RGR e conduzidas segundo a metodologia expressa 
na norma NP 1730 “Acústica. Descrição e Medição do Ruído Ambiente”, de Outubro 
de 1996 (Parte 2 – Recolha de Dados Relevantes para o Uso do Solo) e no 
documento “Directrizes para Elaboração de Mapas de Ruído”, de Março de 2007, 
elaborado pelo IA. 
 
Todas as medições de ruído foram realizadas com o sonómetro montado a uma altura 
de 1,5 m do solo e afastado, sempre que possível, a 3,5 m de qualquer estrutura 
reflectora (alínea a), do n.º 4, do Artigo 11.º, do Capítulo III – Regulação da produção 
de ruído). Foi, ainda, utilizado um protector de vento de modo a evitar sinais espúrios 
de baixa frequência. 
 
As condições meteorológicas durante a realização das medições foram de vento fraco 
a moderado e céu limpo. 
 
Procedeu-se à verificação do estado de calibração do analisador, em campo, no início 
e no final de cada série de medições, não se tendo registado desvios das posições de 
calibração. 
 
As medições foram realizadas de acordo com os procedimentos específicos de 
medição de ruído ambiente estabelecidos pelo ex: IA (agora APA), ou seja, a recolha 
de amostras foi repetida em dias distintos. Em cada um dos dias, e em cada um dos 
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pontos, foram feitas medições de ruído durante os períodos diurno, do entardecer e 
nocturno. Cada uma das medições teve uma duração de 30 minutos, no ponto junto da 
estrada (P3) e 15 minutos nos outros dois pontos (atendendo à ausência de fontes de 
ruído relevantes, o LAeq representado no sonómetro estabilizou com muita facilidade). 
 
No sentido de se obter um valor representativo do ruído ambiente exterior, com base 
nas medições de ruído realizadas em cada ponto (para cada um dos períodos diurno, 
do entardecer e nocturno), foi efectuado o cálculo da média logarítmica das várias 
medições, de acordo com a seguinte expressão: 
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onde, 
 
LAeq, T, é o nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A; 
n, é o número de medições; 
(LAeq,t)i, é o valor do nível sonoro correspondente à medição i. 
 
 

*** 
Como parâmetros de referência para a caracterização do ruído ambiente foram 
utilizados o LAeq (nível sonoro contínuo equivalente), o MaxPico (valor máximo de 
pico) e LA95 (níveis de pressão sonora ultrapassados em 95% dos valores 
registados). Com base nas medições acústicas, obtidas nos três períodos de 
referência, foram determinados os indicadores Lden e Ln, para cada ponto de medição 
seleccionado. 
 
Ao longo dos períodos de medição foram detectadas algumas fontes de ruído de fundo 
(características do ambiente sonoro de cada um dos locais em que ocorreram as 
respectivas medições). Essas fontes de ruído encontram-se discriminadas no quadro 
seguinte, por período de referência (diurno, do entardecer e nocturno), juntamente 
com os resultados obtidos nas medições realizadas. Salienta-se que as medições de 
ruído, para cada ponto e para cada período de referência, foram realizadas em dois 
dias distintos, consecutivos ou não, de acordo com o indicado no documento 
“Directrizes para Elaboração de Mapas de Ruído”, de Março de 2007, elaborado pelo 
IA.  
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Caracterização do ruído ambiente nos locais em análise, para os períodos de referência 
diurno, entardecer e nocturno 

Caracterização acústica Pontos 
de 

medição 
Fontes relevantes de ruído perturbador LAeq 

[dB(A)] 
MaxPico 
[dB(A)] 

LA95 
[dB(A)] 

Período de Referência – DIURNO 1.ª 2.ª 1.ª 2.ª 1.ª 2.ª 

P1 

Fontes naturais (vento existente no local); sons de diversos 
animais (pássaros, rebanho de ovelhas, cães, galo); Ruído de 

fundo, proveniente do tráfego automóvel dos eixos viários 
existentes na envolvente, incluindo a EN 393. 

35,2 35,9 80,0 68,7 26,7 29,2 

P2 

Fontes naturais (vento existente no local); sons de diversos 
animais (pássaros, rebanho de ovelhas, cães, galo); Circulação 

de veículos no eixo viário que atravessa a povoação de 
Algoceira; Ruído de fundo devido a vozes de pessoas, bem 

como a outros eixos viários existentes na envolvente. 

49,3 51,5 84,2 93,2 32,0 35,3 

P3 

Fontes naturais (vento existente no local); sons de diversos 
animais (pássaros, rebanho de ovelhas, cães, galo); Circulação 
de veículos na EN393; Ruído de fundo, proveniente do tráfego 

automóvel dos eixos viários que se encontram nas 
proximidades e devido a vozes de pessoas. 

64,7 53,2 101,3 92,3 33,0 24,5 

Período de Referência - ENTARDECER 1.ª 2.ª 1.ª 2.ª 1.ª 2.ª 

P1 

Fontes naturais (vento existente no local); sons de diversos 
animais (pássaros, rebanho de ovelhas, cães, galo); Ruído de 

fundo, proveniente do tráfego automóvel dos eixos viários 
existentes na envolvente. 

33,8 35,4 87,2 66,6 26,8 29,1 

P2 

Fontes naturais (vento existente no local); sons de diversos 
animais (pássaros, rebanho de ovelhas, cães, galo); Circulação 

de veículos no eixo viário que atravessa a povoação de 
Algoceira; Ruído de fundo devido a vozes de pessoas, bem 

como a outros eixos viários existentes na envolvente. 

50,3 45,2 83,8 75,2 42,4 31,2 

P3 

Fontes naturais (vento existente no local); sons de diversos 
animais (pássaros, rebanho de ovelhas, cães, galo); Circulação 
de veículos na EN393; Ruído de fundo, proveniente do tráfego 

automóvel dos eixos viários que se encontram nas 
proximidades e devido a vozes de pessoas. 

55,2 64,0 94,8 101,5 24,5 26,4 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO EMPREENDIMENTO TURÍSTICO “ MONTINHO DA RIBEIRA” 
ADITAMENTO (REV. 0 200722-10-2007-09-28) 

74

Caracterização acústica Pontos 
de 

medição 
Fontes relevantes de ruído perturbador LAeq 

[dB(A)] 
MaxPico 
[dB(A)] 

LA95 
[dB(A)] 

Período de Referência - NOCTURNO 1.ª 2.ª 1.ª 2.ª 1.ª 2.ª 

P1 

Fontes naturais (vento existente no local); sons de diversos 
animais (pássaros, rebanho de ovelhas, cães, galo); Ruído de 

fundo, proveniente do tráfego automóvel dos eixos viários 
existentes na envolvente. 

35,2 34,6 90,0 76,4 25,5 23,1 

P2 

Fontes naturais (vento existente no local); sons de diversos 
animais (pássaros, rebanho de ovelhas, cães, galo); Circulação 

de veículos no eixo viário que atravessa a povoação de 
Algoceira; Ruído de fundo devido a vozes de pessoas, bem 

como a outros eixos viários existentes na envolvente. 

48,2 43,7 79,9 88,0 35,7 29,3 

P3 

Fontes naturais (vento existente no local); sons de diversos 
animais (pássaros, rebanho de ovelhas, cães, galo); Circulação 
de veículos na EN393; Ruído de fundo, proveniente do tráfego 

automóvel dos eixos viários que se encontram nas 
proximidades e devido a vozes de pessoas. 

55,0 67,0 98,5 103,9 24,4 35,3 

Observação: 
Períodos de referência Diurno, Entardecer e Nocturno: 1ª medição realizada a 17.09.07 e 2ª medição 
realizada a 18.09.07. 
 
Observando os valores de nível sonoro contínuo equivalente ponderado, A, obtidos, na 
vigência dos períodos em que foram realizadas as medições, sob a influência das 
fontes produtoras de ruído, referidas no quadro anterior, podem ser retiradas as 
seguintes ilações: 
 
 No ponto P1, as fontes naturais assumem maior relevância, registando-se valores 

de LAeq na ordem dos 35 dB(A), característico de zonas pouco ruidosas.  
 
 O ponto P2 apresenta valores entre 40dB(A) e 50 dB(A), característicos de zonas 

com pouca perturbação no que respeita ao ambiente sonoro. Os valores mais altos 
devem-se, essencialmente, à existência do eixo viário que atravessa a povoação de 
Algoceira.  

 
 O ponto P3 sofre maior influência da fonte perturbadora de ruído referida no quadro 

anterior, ou seja a estrada EN 393, estando exposto a um nível sonoro contínuo 
equivalente (LAeq) nos três períodos de referência que varia entre 53,2 dB(A) e 
67,0 dB(A).  

 
 O ruído de fundo, representado pelo valor de LA95, é baixo nos três pontos de 

medição – inferior a 40 dB(A), nos três períodos de referência – correspondendo a 
um local pouco perturbado em termos sonoros.  
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 A existência de fontes de ruído perturbador junto dos locais amostrados gerou picos 
de ruído (MaxPico) com intensidades elevadas. Em cada ponto de medição, os 
valores máximos registados foram os seguintes:  

⇒ 90,0 dB(A), no ponto P1, na 1ª medição, no período nocturno; 
⇒ 93,2 dB(A), no ponto P2, na 2ª medição, no período diurno; 
⇒ 103,9 dB(A), no ponto P3, na 2ª medição, no período do nocturno.  

 
 
Apresentação e análise dos resultados dos indicadores de ruído diurno-
entardecer-nocturno Lden e nocturno Ln 
 
No quadro que se segue são apresentados os indicadores de ruído diurno-entardecer-
nocturno e nocturno, expressos em dB(A). Este quadro resume, assim, os resultados 
obtidos no cálculo dos indicadores de ruído, provenientes das medições efectuadas no 
trabalho de campo, para cada um dos três locais de medição seleccionados. 
 
Indicadores de ruído diurno-entardecer-nocturno (Lden) e nocturno (Ln) para os pontos 

de medição: P1, P2 e P3 e respectivo cumprimento dos valores limite exposição 
Pontos de Medição RGR – DL 9/2007, 17 de Janeiro 

Art. 11º, n.º 1 Art. 11º, n.º 3 
Indicadores de 

Ruído P1 P2 P3 
Zonas Mistas Zonas Sensíveis Receptores Sensíveis 

Lden
(1) (2) [dB(A)] 41,3 53,5 70,1 < 65 < 55 ≤ 63 

Ln
(1) [dB(A)] 34,9 46,5 64,3 < 55 < 45 ≤ 53 
 (1) Valor proveniente do cálculo da média logarítmica de acordo com a expressão apresentada anteriormente (cálculo 
da média logarítmica das várias medições). 
(2) Valor proveniente do cálculo do indicador de ruído diurno-entardecer-nocturno de acordo com a expressão 
apresentada na alínea j), do artigo 3.º, do Capítulo I, do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro. 

 
Através da análise dos valores obtidos no quadro anterior, podem ser retiradas as 
seguintes ilações: 
 
 Os resultados expressos pelo indicador Lden nos pontos de medição P1 e P2 foram 

de 41,3 dB(A), e 53,5 dB(A), respectivamente. Assim sendo, estes locais não se 
encontram expostos a ruído ambiente exterior superior ao máximo de 55 dB(A), 
referido na alínea b), do n.º 1, do artigo 11.º, do Capítulo III, do novo RGR para 
zonas sensíveis. Relativamente às zonas mistas, apenas o local P2 (70,1 dB(A)) 
está exposto a ruído ambiente exterior superior ao máximo de 65 dB(A), 
salientando-se que este local se encontra sob forte influência do eixo viário que 
atravessa o lugar de Algoceira. 
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 O resultado expresso pelo indicador Ln no ponto de medição P1 foi de 34,9 dB(A). 
Desta forma, este local não se encontra exposto a ruído ambiente exterior superior 
ao máximo de 45 dB(A), referido na alínea b), do n.º 1, do artigo 11.º, do 
Capítulo III, do novo RGR para zonas sensíveis. O local P2, apesar de estar 
exposto a ruído ambiente exterior superior ao máximo de 45 dB(A) definido para 
zonas sensíveis, não ultrapassa o valor estipulado para zonas mistas (55 dB(A)). O 
valor obtido no local P3 foi de 64,3 dB(A), estando exposto a ruído ambiente 
exterior superior ao máximo de 55 dB(A), que é definido para zonas mistas.  

 Constata-se que nos locais de medição P1 e P2 são cumpridos os valores 
estipulados no n.º3, do artigo 11º, do Capítulo III, do novo RGR para receptores 
sensíveis (63 dB(A) para Lden e 53 dB(A) para Ln); no local P3, que está sob forte 
influência de um eixo viário de tráfego rodoviário relevante, os indicadores Lden e Ln 
excedem aqueles valores, contudo as habitações mais próximas encontram-se a 
cerca de 100 m. 

Em síntese, pode inferir-se que dos três locais amostrados, existem duas situações 
distintas, revelando variações significativas nos locais estudados, em termos sonoros. 
No que respeita ao ponto de medição P3, por estar localizado na proximidade imediata 
de uma via de tráfego, revela perturbação a nível de ambiente sonoro, enquanto os 
pontos de medição P1 e P2 apresentam características menos ruidosas, mais 
acentuadas no local P1. Na verdade, a principal fonte perturbadora de ruído existente, 
é o eixo viário EN 393, que exerce uma maior influência junto do limite NE da 
propriedade. Esta fonte, à medida que se caminha para o interior da propriedade, 
assume um efeito residual, podendo dizer-se que no interior do empreendimento 
predominam as características de uma zona calma e silenciosa. 
 
 

7.4 Avaliação de impactes 
 
As conclusões retiradas no âmbito desta reanálise do descritor de ruído ambiente não 
diferem das que tinham sido apresentadas no EIA, relativamente às características 
gerais da área em estudo, do ponto de vista sonoro. Sendo assim, mantém-se, no 
essencial, válida a avaliação de impactes apresentada no EIA, pelo que se apresenta 
seguidamente o conteúdo desse capítulo, com ligeiros ajustamentos. 
 

7.4.1 Fase de construção 
 

7.4.1.1 Considerações prévias 
 
Durante a fase de construção do Montinho da Ribeira – Golf and Leisure Resort 
(faseada, ao longo de um período de sensivelmente 10 anos) espera-se que ocorra 
um aumento dos níveis de ruído no local de implantação da instalação e nas suas 
imediações, essencialmente devido aos trabalhos de construção e à circulação de 
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veículos pesados de transporte de materiais e terras, no período diurno, de segunda a 
sexta-feira. 
 
Cada uma das operações de construção constituirá uma fonte de ruído limitada no 
tempo, pelo que a incomodidade por si causada restringir-se-á apenas ao período de 
ocorrência de cada uma delas. Por outro lado, o ruído causado pela movimentação de 
veículos pesados terá um carácter mais permanente, não só no Montinho da Ribeira, 
como nas vias de acesso por eles utilizadas, durante todo o período de construção. Os 
níveis de ruído gerados pelos veículos estão dependentes da velocidade dos veículos 
e dos fluxos de tráfego previstos. 
 

7.4.1.2 Metodologia 
 
A propagação do som proveniente das diversas actividades de construção ocorre em 
geometria esférica. Nestas circunstâncias, a intensidade sonora, com a duplicação da 
distância à fonte emissora, diminui quatro vezes e, consequentemente, a pressão 
decresce para metade. Um decréscimo da pressão para metade corresponde a um 
abaixamento de 6 dB no nível de pressão sonora. Ou seja, de cada vez que a 
distância à fonte emissora de ruído duplica, verifica-se um abaixamento de 6 dB no 
valor do nível de pressão sonora.  
 
Para além da dispersão das ondas sonoras, existem outros mecanismos que exercem 
efeito sobre a atenuação sonora e que devem ser considerados. 
 
O nível sonoro a uma distância x qualquer - L (xo) - vem dado pela fórmula seguinte: 
 
L (x) = L (xo) + D(Θ) – A 
 
Nesta fórmula: 
 
- L (xo) – representa o nível sonoro medido ou previsto a uma distância xo 

determinada; 
- D(Θ) – representa a directividade da fonte sonora; 
- A – representa o factor de atenuação 
 
O factor de atenuação A é dado pela fórmula seguinte: 
 
A = Adisp + Aabsor + Aterr + Avent + Aoutr 
 
Na qual as parcelas que a constituem se referem a: 
 
- Adisp - atenuação de energia imposta pela dispersão de energia na frente de onda 

(para a onda esférica, Adisp = 20 log (x/xo)); 
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- Aabsor  - atenuação de energia devida a mecanismos de perdas na atmosfera 
(absorção molecular, transformações e condução de calor); 

- Aterr  - efeitos associados ao tipo e geometria do terreno. 
- Avent - efeito de ventos dominantes eventualmente existentes. 
- Aoutr - outros efeitos como sejam os resultantes de variações de temperatura ou 

de turbulência atmosférica. 
 

7.4.1.3 Operações e máquinas usadas em obra 
 
Os trabalhos de construção e os equipamentos que causarão maiores impactes sobre 
o ambiente sonoro serão os seguintes: 
 
Actividades de construção: 
- escavações 
- terraplanagens 
- movimentação de terras 
- compactações de terreno 
- betonagens 
- pavimentações 
- desmatação (em áreas diminutas) 
- decapagem de solo 
- sementeiras / plantações 
 
Equipamentos: 
- retroescavadoras 
- tractores de terraplanagem 
- martelos pneumáticos 
- geradores 
- moto-serras 
- semeadora / tractor com escarificador 
 
De acordo com bibliografia consultada, a ordem de grandeza dos níveis de ruído, 
LAeq, produzidos por retroescavadoras (na realização de terraplanagens) e de 
martelos pneumáticos perfuradores será de 75 a 95 dB(A) e de 100 a 110 dB(A), 
respectivamente. 
 
Os níveis sonoros LAeq produzidos por máquinas escavadoras e de transporte de 
terras, situam-se nas seguinte gamas, em função da distância à fonte emissora de 
ruído e considerando que a propagação ocorre em espaço livre: 
 
- entre 72 dB(A) a 75 dB(A) - a uma distância de 30 metros; 
- 62 a 65 dB(A) - a 100 metros de distância; 
- < 55 dB(A) - a partir dos 200 m de distância; 
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- < 49 dB(A) - a 400 metros de distância.   
 
No caso de se considerarem geradores, a atenuação dos níveis médios de pressão 
sonora com a distância à fonte, considerando também que a propagação ocorre em 
espaço livre, é sensivelmente a seguinte: 
 
- 77 dB(A) – a uma distância de 15 metros; 
- 73 dB(A) – a uma distância de 30 metros; 
- 67 dB(A) – a uma distância de 60 metros; 
- 59 dB(A) – a uma distância de 120 metros; 
- < 50 dB(A) – a uma distância de 240 metros. 
 
De uma forma geral, poder-se-á dizer que os níveis sonoros originados pelos 
equipamentos utilizados e pelas actividades realizadas situar-se-ão entre os 75 dB(A) 
e os 100 dB(A), aproximadamente, na proximidade imediata da fonte emissora. 
 

7.4.1.4 Viaturas de transporte de materiais de construção / escavação 
 
Para além das operações e equipamentos ruidosos haverá ainda, durante a fase de 
construção, o transporte de materiais em veículos pesados. 
 
A emissão de ruído aquando da passagem de tráfego numa via depende 
essencialmente dos seguintes factores: 
 
- tipo de veículo (ligeiro / pesado); 
- número de veículos por unidade de tempo; 
- tipo de piso; 
- inclinação da via. 
 
Durante a fase de construção do empreendimento, é esperada a circulação de 
veículos pesados de transporte de materiais necessários à obra. De acordo com 
bibliografia consultada, cada um dos veículos originará à sua passagem um nível de 
ruído variável entre 80 a 95 dB(A), junto à via rodoviária.  
 

7.4.1.5 Impactes sobre o ambiente sonoro durante a fase de construção 
 
Durante a fase de construção espera-se que ocorra um aumento dos níveis de ruído 
na zona de intervenção, em resultado da circulação de veículos pesados e do 
funcionamento do equipamento usado durante a obra. O ruído gerado durante a obra, 
principalmente o de características impulsivas, representará um impacte negativo 
significativo sobre o ambiente sonoro do local onde será realizada a obra e sobre a 
zona envolvente mais próxima.  
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A obra decorrerá num período de cerca de 10 anos, de uma forma faseada. Assim, se 
por um lado, a produção de ruído causado pela construção das 8 fases não é 
simultânea (e portanto, o nível de potência sonora total produzido é menor do que 
seria se todo o empreendimento fosse construído simultaneamente), por outro a fase 
de obra será mais prolongada no tempo. 
 
Embora não se conheça com pormenor a quantidade de equipamentos mecânicos em 
actividade nas áreas a intervencionar, a movimentação e funcionamento destas 
máquinas irá provocar um impacte negativo sobre o ambiente sonoro, de incidência 
local, de magnitude média a elevada, certo, temporário (durante toda a fase de 
construção), descontínuo (na medida em que o acréscimo do LAeq acontecerá 
somente durante o período diurno) e reversível.  
 
Destaca-se neste âmbito as obras de reconstrução da barragem, em que o tipo de 
equipamentos mecânicos a utilizar originarão níveis de ruído consideráveis. 
 
A circulação de veículos pesados conduzirá a um acréscimo no nível de ruído, junto 
dos eixos viários, aquando da sua passagem. Esta situação será mais significativa no 
eixo rodoviário que separa o lugar de Algoceira e o Montinho da Ribeira – EN 393 – 
eixo que servirá de acesso aos veículos e máquinas utilizadas durante a fase de 
construção. Não se conhecendo, com algum rigor, o número de veículos associados à 
fase de obra, a circulação destas viaturas irá provocar um impacte negativo sobre o 
ambiente sonoro, de incidência superior à local mas inferior à concelhia, 
previsivelmente de magnitude baixa a média, certo, descontínuo (na medida em que o 
acréscimo do LAeq acontecerá durante o período diurno), temporário e reversível.  
 
A nível regional considera-se que o impacte não tem expressão, uma vez que se 
admite que as viaturas utilizarão, em parte do seu percurso até ao seu destino, eixos 
rodoviários principais ou complementares, pelo que a circulação dos veículos não 
afectará o ambiente sonoro já existente. 
 
Para finalizar, acrescenta-se que no exterior da área de intervenção, nomeadamente 
junto das habitações mais próximas desta, pertencentes à localidade de Algoceira, o 
acréscimo dos níveis de ruído resultará, sobretudo, da circulação de veículos pesados 
na EN 39, e da construção do núcleo de edifícios e infra-estruturas mais próximos de 
Algoceira, que inclui a Entrada, via de acesso principal, Aldeia I e Club House. Esse 
acréscimo poderá ser significativo, na 1ª Fase de construção do empreendimento, 
junto das habitações de Algoceira próximas do limite Este da propriedade. 
 

7.4.2 Fase de exploração 
 
Durante a fase de exploração do Montinho da Ribeira – Golf and Leisure Resort, as 
fontes emissoras de ruído mais significativas: 
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• Associadas ao Aldeamento Turístico e ao Hotel são: 

- circulação de viaturas ligeiras de e para o empreendimento; 
- utilização de infra-estruturas de cariz lúdico (piscinas, campos de ténis, Country-

club, restaurante, etc); 
 
• Associadas especificamente ao campo de golfe são: 

- circulação de veículos – buggies e trolleys; 
- funcionamento de equipamentos – máquinas de corte de relva e manutenção 

dos relvados e vegetação na área envolvente e, equipamentos de regularização 
de bunkers (com utilização de equipamentos mecânicos). 

 
Sem a implementação do Projecto, é esperado um tráfego rodoviário máximo na EN 
393 de, sensivelmente, 400 veículos/hora, durante a hora de ponta, num cenário 
futuro. Não havendo informação sobre o tráfego rodoviário na estrada que atravessa 
Algoceira à data do início da exploração do empreendimento, assumiu-se no presente 
EIA (também para uma situação futura sem projecto) que nesta via haverá um tráfego 
rodoviário de 200 veículos/hora (à hora de maior trânsito). 
 
Estes constituem os pressupostos sobre os quais assentará a avaliação de impacte 
sobre o ambiente sonoro, associado à exploração do Montinho da Ribeira – Golf and 
Leisure Resort. 
 
Durante a fase de exploração, prevê-se que ocorra uma maior afluência de residentes 
e visitantes à área habitacional bem como às infra-estruturas de cariz lúdico criadas 
por este Projecto. Como consequência, registar-se-á um acréscimo do tráfego de 
veículos automóveis na EN 393, da ordem de 200 veículos/hora (no máximo), durante 
a hora de ponta – informação proveniente do Estudo de Tráfego.  
 
Com a presença do empreendimento, o tráfego rodoviário na EN 393 atingirá então 
um valor máximo de 600 veículos/hora, à hora de maior movimento. Também devido 
ao funcionamento do empreendimento, assumiu-se que na estrada que atravessa 
Algoceira o tráfego rodoviário passará de 200 veículos/hora para 250 veículos/hora (à 
hora de maior tráfego). 
 
Devido a este acréscimo de tráfego rodoviário nos eixos viários localizados na 
envolvente do Montinho da Ribeira, é esperado um acréscimo de ruído pouco 
significativo, junto das habitações mais próximas da estrada, num cenário futuro. 
Deste modo, o impacte esperado será negativo, certo, permanente, embora pouco 
relevante. Este impacte far-se-á sentir maioritariamente em redor destes eixos, pelo 
que se considera que, em termos de localização espacial, poderá ser superior a local, 
mas será certamente inferior a concelhio. Para além disso, como se espera que o 
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tráfego rodoviário nestas vias seja significativamente menor durante o período 
nocturno, considera-se este impacte descontínuo. 
 
A utilização de infra-estruturas de cariz lúdico (House Club, campo de ténis, piscinas 
exteriores, campo de desportos multi-usos, etc) existentes na área do Aldeamento 
Turístico e do Hotel, não terá significado sobre o ambiente sonoro envolvente. 
 
A circulação de veículos (buggies e trolleys) e o funcionamento de máquinas de corte 
de relva, de manutenção dos relvados e vegetação, e de equipamentos de 
regularização de bunkers, conduzirão a um acréscimo dos níveis de ruído no interior 
da zona do empreendimento. Todavia, os buggies são veículos, na maioria dos casos, 
eléctricos, e os trolleys funcionam a bateria, pelo que a emissão de ruído proveniente 
destes veículos de transporte é praticamente nula. No que se refere ao corte de 
relvado, só os greens serão cortados diariamente com máquinas de corte. O corte de 
fairways, tees e roughs, bem como a manutenção da vegetação e a regularização de 
bunkers, fare-se-ão recorrendo a uso de equipamentos mecânicos. Todavia, o 
funcionamento destas máquinas não ocorrerá toda a área do empreendimento e, além 
disso, não ocorrerá diariamente.  
 
Em função do que foi referido, a alteração do ambiente sonoro esperada para o 
exterior devido ao funcionamento destes veículos e equipamentos traduzir-se-á num 
impacte sem significado.  
 
 

7.5 Medidas Minimizadoras 
 
No sentido de minimizar os impactes sobre a qualidade do ambiente sonoro, deverão 
ser tomadas as seguintes medidas: 
 
• Deverá ser assegurado o cumprimento do estipulado na legislação em vigor 

relativamente aos níveis de ruído ambiente e à potência sonora dos equipamentos 
utilizados na obra, nomeadamente no Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, que 
diz respeito ao Regime Legal da Poluição Sonora – RLPS, e no Decreto-Lei n.º 
221/2006, de 8 de Novembro, que estabelece regras para as emissões sonoras de 
equipamento para utilização no exterior.  

• De acordo com o RGR, o exercício de actividades ruidosas de carácter temporário 
nas proximidades de edifícios de habitação é proibido aos sábados, domingos e 
feriados e nos dias úteis, entre as 20 e as 8 horas. A obra em causa ocorrerá dentro 
deste período e não haverá realização de trabalhos aos sábados, domingos e 
feriados. Contudo, caso venha a ser necessário realizar actividades ruidosas entre 
as 20 e as 8 horas e, ou aos sábados, domingos e feriados, deve ser cumprido o 
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estipulado no Artigo 15º do DL nº 9/2007, de 17 de Janeiro, nomeadamente nos 
seus artigos 2 e 5. 

• A circulação dos veículos e maquinaria de apoio à obra deverá ser organizada de 
forma a reduzir na fonte a geração de ruído e vibrações. Recomenda-se a 
elaboração de um plano que defina a racionalização da utilização dos veículos ao 
incluir as suas características, número de veículos necessários por hora, 
quantidades transportadas, o destino final, os percursos e horários utilizados. A 
selecção dos veículos deverá ser de acordo com a classe de potência sonora 
adequada e a sua idade, recomendando-se também a redução da velocidade de 
circulação aquando do atravessamento de zonas habitacionais; 

• Realizar um levantamento dos níveis de ruído produzidos por cada tipo de 
maquinaria de apoio à obra e insonorizar, sempre que possível, aquela que gere 
maiores níveis de ruído. Caso a insonorização do equipamento não seja possível 
ou seja insuficiente, deverão ser instaladas barreiras acústicas integradas 
paisagisticamente no local, principalmente quando as intervenções realizadas se 
localizem na proximidade d aglomerado de Algoceira. 

 
Na fase de exploração, recomenda-se que o Regulamento do Empreendimento 
estabeleça a proibição de utilização de embarcações a motor na albufeira da 
barragem.   
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Desenho 00 PL - Alterações à topografia e perfis das Infra-estruturas 
 
Desenho 001 - Plano Geral 
 
Desenho 004 - Plano de plantação de árvores e arbustos  





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO III  
Simulação da exploração da ETAR 





Polielectrólito Aniónico A utilizar na desidratação de lamas

Cloreto Férrico Para eliminação de fósforo em situações de emergência
quando eliminação não for possível na sua totalidade
por processos biológicos

Reagente

Polielectrólito Aniónico 1,0 kg/dia
373,6 kg/ano

Cloreto Férrico 64,8 l/dia
23,7 m3/ano

Sub-produto

Produção de gradados 21,5 m3/ano
Produção de Lamas 311 m3/ano

Diário 397,2 kWh/dia
Anual 144984,5 kWh/ano

Nota: Ver balanço energético em Quadro anexo

SIMULAÇÃO DE EXPLORAÇÃO

CONSUMO DE REAGENTES

PRODUÇÃO MÁXIMA DE GRADADOS E LAMAS

GASTOS ENERGÉTICOS

Consumo Máximo - Ano Horizonte Projecto

Consumo Máximo - Ano Horizonte Projecto



Marcha Reserva
Por Total Por Total

Unidade Unidade

Pré-tratamento
Gradagem Mecânica 1 0,37 0,4 0,36 0,4 12,0
Medidor de Caudal 1 0,06 0,1 0,05 0,0 24,0

Vala de Oxidação Multi-canal
Rotor de Arejamento 1 2 4,00 8,0 3,34 6,7 12,0
Rotor de Arejamento 2 2 5,50 11,0 4,45 8,9 12,0

Decantador Secundário
Ponte raspadora 2 0,25 0,5 0,20 0,4 24,0

Estação elevatória de lamas
Bombas de recirculação 1 1 5,5 11,0 4,44 8,9 12,0

Silo de espessamento
Grade de mistura e raspador de fundo 1 1,0 1,0 0,75 0,8 24,0

Sala de desidratação
Centrífuga 1 7,5 7,5 8,3 8,3 6,0
Transportador 1 0,55 0,6 0,6 0,6 6,0
Agitador floculante 1 0,37 0,4 0,4 0,4 6,0
Bomba doseadora Floculante 1 0,37 0,4 0,4 0,4 6,0
Bomba de água de lavagem 1 2,5 2,5 2,8 2,8 4,0

Iluminação
Iluminação 1 0,97 1,0 1,1 1,1 10,0
Tomadas 1 2 2,0 2,2 2,2 10,0
Iluminação Exterior 1 2,13 2,1 2,4 2,4 10,0

Desinfecção
Ultra-violetas 1 4,0 4,0 4,0 4,0 24,0

GASTO ENERGÉTICO TOTAL 397,2 kWh/dia
144984,5 kWh/ano

BALANÇO ENERGÉTICO - ANO HORIZONTE DE PROJECTO

Potência instalada
Periodo funcion. 

diário (horas)
(kW)

Potência absorvida
(kW)

Equipamento



(m3/d) (m3/ano) (kg/ano) (m3/ano) (m3/ano) (m3/ano) (kWh/ano)
0 10 3.796 9,2 0,6 0,5 7,6 41.424,1
1 24 8.828 21,3 1,3 1,2 17,7 44.876,2
2 38 13.860 33,5 2,1 1,9 27,9 48.328,2
3 52 18.892 45,6 2,9 2,6 38,0 51.780,2
4 66 23.925 57,8 3,7 3,3 48,1 55.232,2
5 79 28.957 69,9 4,4 4,0 58,2 58.684,2
6 93 33.989 82,1 5,2 4,7 68,3 62.136,2
7 107 39.021 94,2 6,0 5,4 78,4 65.588,2
8 121 44.053 106,4 6,7 6,1 88,5 69.040,2
9 134 49.085 118,5 7,5 6,8 98,6 72.492,2
10 148 54.117 130,6 8,3 7,5 108,8 75.944,3
11 162 59.149 142,8 9,0 8,2 118,9 79.396,3
12 176 64.182 154,9 9,8 8,9 129,0 82.848,3
13 190 69.214 167,1 10,6 9,6 139,1 86.300,3
14 203 74.246 179,2 11,3 10,3 149,2 89.752,3
15 217 79.278 191,4 12,1 11,0 159,3 93.204,3
16 231 84.310 203,5 12,9 11,7 169,4 96.656,3
17 245 89.342 215,7 13,7 12,4 179,5 100.108,3
18 259 94.374 227,8 14,4 13,1 189,7 103.560,3
19 272 99.407 240,0 15,2 13,8 199,8 107.012,4
20 286 104.439 252,1 16,0 14,5 209,9 110.464,4
21 300 109.471 264,3 16,7 15,2 220,0 113.916,4
22 314 114.503 276,4 17,5 15,9 230,1 117.368,4
23 327 119.535 288,6 18,3 16,6 240,2 120.820,4
24 341 124.567 300,7 19,0 17,3 250,3 124.272,4
25 355 129.599 312,9 19,8 18,0 260,4 127.724,4
26 369 134.631 325,0 20,6 18,7 270,6 131.176,4
27 383 139.664 337,2 21,3 19,4 280,7 134.628,5
28 396 144.696 349,3 22,1 20,1 290,8 138.080,5
29 410 149.728 361,5 22,9 20,8 300,9 141.532,5
30 424 154.760 373,6 23,7 21,5 311,0 144.984,5

NOTAS: 1 Caudal médio diário

ETAR DO MONTINHO DA RIBEIRA

QUADRO GLOBAL DE EXPLORAÇÃO

Ano exploração Caudal1 Caudal anual Gasto EnergéticoConsumo 
Polielectrolito

Consumo 
Cloreto Férrico

Produção de 
Gradados Produção de Lamas





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO IV  
Ofício da Associação de Beneficiários do Mira sobre o 

fornecimento de água ao Montinho da Ribeira 
 












