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Decreto-Lei n.º 265/2003 de 24 de Outubro
O estuário do rio Arade, no concelho de Lagoa, dispõe, na margem esquerda, de
excelentes condições naturais para a prática dos desportos náuticos, possuindo já,
na margem direita, um porto de recreio, que constitui uma infra-estrutura que hoje
representa uma importante oferta turística de qualidade.
A construção nesta área de uma nova infra-estrutura de apoio à náutica de recreio,
na margem esquerda, com características de uma marina corresponde à
necessidade de se levar a cabo um desenvolvimento sustentado de toda a zona
ribeirinha daquele estuário, enquadrando-se na política do Governo de apoiar e
incentivar a promoção de projectos estruturantes que visem o reforço da
competitividade do sector turístico algarvio e ao mesmo tempo combater a
sazonalidade que o afecta.
O Governo prossegue o objectivo da consolidação dos centros de produção turística,
através do adequado ordenamento e qualificação do espaço com vista à
internacionalização do País enquanto destino turístico, e reconhece, de igual modo,
a necessidade de serem privilegiadas as políticas públicas centradas no território, de
forma a eliminar a subalternidade das políticas regionais e contribuir para uma
efectiva competitividade de Portugal num contexto de união económica e monetária
europeia.
Neste quadro, as dinâmicas regionais e locais assumem especial relevância
enquanto mais-valias para o Estado, porque são indutoras e, simultaneamente, são
assumidas como instrumento de concretização das políticas públicas nos sectores
económico e social.
Concretamente, no que respeita ao desenvolvimento da náutica de recreio, o
aproveitamento das potencialidades inerentes à costa marítima portuguesa, através
da captação de segmentos específicos da procura turística internacional e do
desenvolvimento de adequada capacidade de resposta às actuais condições de
potencial procura interna, aconselha a que sejam criadas as oportunidades
desejáveis ao investimento pelo sector privado, reservando-se a intervenção dos
poderes e dos meios públicos para os casos em que não seja possível obter
manifestamente o interesse do investimento privado, ou haja conveniência em
manter a tutela directa do Estado.
Ora, não obstante a reserva legal para o sector público da exploração de portos
marítimos, o domínio da náutica de recreio é, por excelência, aquele em que deve
ser dado à iniciativa privada o maior espaço de manobra e fomentada a interacção
com as entidades públicas, nomeadamente as autarquias locais, competindo ao
Governo estabelecer, através de regulamentação adequada, as condições da
respectiva exploração, de forma a deixar salvaguardada a correcta e adequada
prossecução do interesse público.
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Ao Estado compete, prioritariamente, a criação de condições para o
desenvolvimento das actividades de recreio e desporto náutico, não sendo
aconselhável o seu envolvimento directo na exploração de infra-estruturas
destinadas a esse fim, mas antes assumindo o relevante papel de controlo,
regulação e fiscalização do cumprimento dos objectivos definidos, e cometendo a
gestão da marina ao sector privado, mediante contrato de concessão.
No entanto, para que uma marina se torne num local aprazível e num destino
turístico de excelência é necessário que possua equipamento de apoio em terra e
que a sua gestão seja assegurada por entidades vocacionadas para a prestação de
serviços de qualidade e com capacidade para promoverem a atracção de utentes, o
que pressupõe a construção de equipamentos comerciais, hoteleiros e habitacionais,
de modo a viabilizar os investimentos a efectuar.
Nesta medida, o presente decreto-lei estabelece as bases gerais da concessão, a
atribuir mediante concurso público, para a construção e exploração da marina de
Ferragudo, empreendimento com capacidade para um mínimo de 300 embarcações
acima dos 6 m de comprimento, e em que, pelo menos, 20 % das mesmas deve
corresponder a embarcações de comprimento superior a 15 m, e com uma área
molhada com um mínimo estimado em 50 000 m2, competindo ao concessionário a
concepção e construção das obras e instalação dos equipamentos de apoio
necessários.
Assim:
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o Governo decreta
o seguinte:
Artigo 1.º
Competência
Fica o Ministro das Obras Públicas, Transportes e Habitação habilitado a autorizar o
Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos (IPTM) a concessionar a construção
e exploração de um porto destinado à navegação de recreio, situado no município
de Lagoa, na margem esquerda do rio Arade, designado por marina de Ferragudo,
pelo prazo máximo de 60 anos.

Artigo 2.º
Concessão
1 — A concessão é atribuída por concurso público.
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2 — No caso de o concurso público ficar deserto, o Ministro das Obras Públicas,
Transportes e Habitação fica, igualmente, habilitado a autorizar o IPTM a
desencadear negociação, com ou sem publicação prévia de anúncio, com vista à
atribuição da concessão.
3 — O programa do concurso e o caderno de encargos são elaborados pelo
concedente e carecem de aprovação do Ministro das Obras Públicas, Transportes e
Habitação.
4 — A minuta do contrato de concessão é aprovada por resolução do Conselho de
Ministros.

Artigo 3.º
Bases da concessão
Ao contrato são aplicáveis as bases da concessão anexas ao presente diploma, que
dele fazem parte integrante.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 7 de Agosto de 2003. — José Manuel
Durão Barroso — Maria Manuela Dias Ferreira Leite — António Pedro de Nobre
Carmona Rodrigues — Amílcar Augusto Contel Martins Theias.
Promulgado em 6 de Outubro de 2003.
Publique-se.
O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.
Referendado em 10 de Outubro de 2003.
O Primeiro-Ministro, José Manuel Durão Barroso.
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ANEXO
Bases gerais da concessão da marina de Ferragudo
CAPÍTULO I
Da concessão

Base I
Objecto da concessão
A presente concessão tem por objecto a construção e exploração, em regime de
serviço público, de um porto destinado à navegação de recreio, incluindo as
respectivas instalações de apoio e serviços operacionais a ele afectas, na margem
esquerda do rio Arade, a jusante do porto de pesca de Portimão, adiante designado
por marina.

Base II
Localização
1 — A localização da marina consta da planta anexa, que define a área de terreno
afecta à concessão, com as coordenadas de referência.
2 — Com o início da exploração da concessão são incorporadas no domínio público
do Estado, independentemente de qualquer formalidade e sem quaisquer encargos
para o concedente, todas as obras e construções directamente afectas à exploração
portuária referidas nos n.os 1, 2 e 3 da base V, sem prejuízo do eventual direito a ser
indemnizado por parte de terceiros.

Base III
Estabelecimento
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1 — Compreende-se no estabelecimento o conjunto dos bens, móveis e imóveis,
que, pelo Estado ou pela concessionária, estão ou venham a ser implantados na
área da concessão ou a ser-lhes afectos, destinados à exploração da marina, nos
seguintes termos:
a) A rede viária, a rede de abastecimento de água, a rede de águas residuais
domésticas e pluviais, a rede de energia eléctrica e de telecomunicações, que o
Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, adiante designado por IPTM, venha
a colocar, mediante auto, total ou parcialmente, ao serviço da concessão;
b) Os edifícios, as instalações, os equipamentos, as ferramentas, os utensílios, as
peças de reserva, as vedações e outros bens afectos de modo permanente e
necessário à exploração dos serviços concedidos e que competirá à concessionária
construir ou adquirir e afectar-lhe, nos termos da base IV.
2 — Podem ainda ser integrados no estabelecimento, se nisso acordarem o IPTM e
a concessionária, determinados terrenos e instalações que interessem ao exercício
de actividades directamente relacionadas com a exploração da marina, sem prejuízo
do eventual direito a ser indemnizado por parte de terceiros.
3 — A concessionária deve submeter ao IPTM, até 31 de Maio de cada ano, o
inventário discriminativo do conjunto de bens afectos à concessão, referido a 31 de
Dezembro do ano anterior, com a indicação dos correspondentes valores de
aquisição.

Base IV
Plano de obras, instalações e equipamentos
1 — Compete à concessionária elaborar os estudos, planos e projectos e executar
as obras necessárias à construção da marina e à instalação dos respectivos
serviços de apoio, bem como adquirir os equipamentos exigidos pelo seu
funcionamento e operacionalidade, de acordo com as necessidades do turismo
náutico e o estabelecido na base V.
2 — O plano geral e os projectos de obras, referidos no número anterior, devem ser
elaborados com observância das seguintes regras:
a) A área molhada do empreendimento não deve ser inferior a 50 000 m2;
b) A marina deve ter capacidade para um mínimo de 300 embarcações acima dos 6
m de comprimento, e em que, pelo menos, 20 % das mesmas sejam de
comprimento superior a 15 m.
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3 — Compete ainda à concessionária a elaboração dos estudos e projectos e a
execução das obras relativas ao prolongamento do cais de comércio e turismo do
porto de Portimão, até ao cais da marinha de guerra, bem como da construção de
um pequeno porto de pesca em Ferragudo, no âmbito das contrapartidas da
concessão estabelecidas na base XXVII.
4 — A concessionária deve garantir previamente à execução de qualquer obra que
ela se conforme com os instrumentos de gestão territorial em vigor para o local e
deve compatibilizar a respectiva realização com a de outras infra-estruturas,
municipais ou portuárias, que tenham de articular-se com o empreendimento em
causa.
5 — O plano geral do estabelecimento deve respeitar os instrumentos de gestão
territorial em vigor para o local e deve constar do contrato de concessão juntamente
com a indicação dos prazos dentro dos quais deve ser executado.

Base V
Serviços e instalações obrigatórios
1 — A concessionária assegurará, obrigatoriamente, de entre os serviços,
instalações e equipamentos, referidos no n.º 1 da base IV, os seguintes:
a) A sinalização marítima, a definir de acordo com as normas e instruções da
entidade competente;
b) A instalação de rádio, nas bandas e frequências convenientes, com
funcionamento permanente para atender à segurança da navegação, à reserva de
postos de acostagem e à prestação de informações meteorológicas;
c) O serviço permanente de recepção e despedida de embarcações;
d) A rede de abastecimento de água e rede de incêndios, incluindo o abastecimento
permanente de água potável nos postos de acostagem;
e) A rede de energia eléctrica para distribuição e iluminação pública e utilização das
embarcações;
f) As redes de águas residuais domésticas e pluviais e sistema de recolha para
embarcações;
g) O fornecimento de combustíveis;
h) As instalações para as autoridades portuária, marítima, aduaneira e brigada fiscal;
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i) Os serviços de primeiros socorros;
j) O equipamento de combate ao fogo nas embarcações;
l) Os serviços de limpeza da marina, de recolha dos lixos e dos óleos usados;
m) As instalações sanitárias;
n) As informações meteorológicas;
o) As informações turísticas;
p) As rampas e sistemas de elevação e transporte de embarcações;
q) As oficinas e instalações para reparações;
r) Os armazéns;
s) Os serviços bancários.
2 — A concessionária pode promover a criação de áreas destinadas a serviços
complementares de natureza hoteleira, comercial e habitacional dentro da área
dominial afecta à concessão, em moldes que contribuam para a requalificação
urbanística da margem esquerda do rio Arade e, simultaneamente, para o
incremento da oferta de alojamento turístico de qualidade.
3 — Na área afecta à concessão, confinante com o pavilhão do Arade, pavilhão
multiusos destinado a centro de congressos, a concessionária terá de prever a
construção de um hotel com um mínimo de quatro estrelas, com volumetria
adequada ao local.
4 — A concessionária pode instalar fora da área dominial os serviços de apoio
portuário cuja prestação de utilidades não fique afectada pela localização escolhida.

Base VI
Aprovação de projectos
1 — As obras a realizar na zona dominial só podem ser iniciadas após a aprovação
dos respectivos projectos pelo IPTM e a emissão das licenças correspondentes.
2 — A titularidade das licenças referidas no número anterior não dispensa a
concessionária de obter das entidades competentes as restantes licenças,
autorizações e pareceres legalmente exigidos.
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3 — Os projectos a apresentar pela concessionária devem ser acompanhados de
estudo de impacte ambiental, a submeter a avaliação de impacte ambiental, nos
termos da legislação em vigor, não resultando para o concedente qualquer ónus
associado ao processo de aprovação.

Base VII
Execução das obras
1 — A concessionária pode contratar a execução das obras e a implantação ou
montagem de instalações e equipamentos com empresas de reconhecida
competência, cuja identidade deve comunicar ao IPTM.
2 — Todos os materiais provenientes de escavações e dragagens, a efectuar na
área da concessão, serão removidos e depositados nas condições que ficarem
estabelecidas no contrato.

Base VIII
Constituição e transmissão de direitos reais
1 — A concessionária pode ser autorizada pelo IPTM a transmitir o direito de
propriedade de que é titular sobre as construções destinadas a serviços
complementares de natureza comercial e hoteleira, realizadas na zona dominial, nos
termos dos n.ºs 1 e 2 do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 468/71, de 5 de Novembro.
2 — O direito de propriedade sobre as construções promovidas pela concessionária
na zona dominial, incluindo as construções transmitidas nos termos do número
anterior, reverterá automaticamente para o Estado no termo do prazo da concessão,
devendo esse ónus ficar registado na conservatória do registo predial competente.
3 — Sobre as construções realizadas na área da concessão, a que se refere o n.º 1,
poderá a concessionária, igualmente, constituir o direito real de habitação periódica,
bem como o direito de habitação turística, ou outros direitos de idêntica natureza, até
ao limite do prazo da concessão.

CAPÍTULO II
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Da exploração

Base IX
Regime de exploração
1 — A marina será explorada em regime de serviço público, de forma regular e
contínua, nos termos fixados no contrato de concessão e em conformidade com o
disposto no respectivo regulamento de exploração e utilização.
2 — O regime de serviço público determina que o acesso às instalações da marina,
bem como o uso dos respectivos serviços e equipamentos, só pode ser recusado ou
retirado a quem não satisfaça ou viole as disposições legais e regulamentares
aplicáveis.
3 — O estabelecido no número anterior não abrange o acesso nem a prestação de
serviços a embarcações que não sejam de recreio.

Base X
Obrigações de serviço público
A exploração da marina em regime de serviço público obriga a concessionária a:
a) Fazer funcionar regular e continuamente o estabelecimento da concessão;
b) Prestar aos utentes os serviços que integram o objecto da concessão;
c) Assegurar que os serviços sejam prestados com a maior segurança, eficiência e
economia, segundo métodos racionais e técnicas actualizadas, por forma a garantir
prestações de qualidade e de preço compatíveis com estabelecimentos similares.

Base XI
Licenciamento da exploração
1 — A efectiva exploração da marina só pode iniciar-se quando a concessionária
estiver munida das licenças e autorizações exigidas por lei para o exercício das
actividades nela compreendidas.
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2 — A concessionária deve dar conhecimento ao IPTM do início da exploração com,
pelo menos, 30 dias de antecedência, remetendo cópia das licenças e autorizações
a que se refere o número anterior.

Base XII
Regulamento de exploração
1 — Antes da entrada em funcionamento da marina, o IPTM aprovará, mediante
proposta da concessionária, o regulamento que estabeleça as normas relativas às
operações e condições de prestação dos serviços abrangidos pela concessão.
2 — O regulamento de exploração referido no número anterior deve ser facultado a
todos os potenciais utentes, ficando a concessionária obrigada a afixá-los nas suas
instalações, em locais bem visíveis.

Base XIII
Regulamento de tarifas
1 — Os limites máximos das taxas a cobrar pela concessionária pelos serviços que
prestar, no âmbito da concessão, e pela utilização das instalações e equipamentos
que apoiam a marina, assim como as respectivas regras gerais de aplicação, são
fixados em regulamento de tarifas a aprovar pelo IPTM, sob proposta da
concessionária, considerando-se o mesmo aprovado se o IPTM não se pronunciar
no prazo de 30 dias contados da data da sua apresentação.
2 — Na fixação dos limites tarifários máximos e na revisão dos mesmos deverá terse em conta a evolução previsível e normal do custo dos factores produtivos.
3 — A concessionária não pode cobrar taxas que não constem do regulamento de
tarifas, nem onerar, por qualquer forma, o preço dos serviços prestados ou das
instalações e equipamentos utilizados.

Base XIV
Conservação dos bens afectos à concessão
1 — A concessionária obriga-se a manter em permanente estado de bom
funcionamento, conservação e segurança os bens que constituem o
estabelecimento e a substituir, por sua conta e responsabilidade, todos os que se
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destruírem ou mostrarem inadequados para os fins a que se destinam por desgaste
físico, avaria, deterioração ou obsolescência.
2 — Para os fins de conservação e substituição referidos no número anterior será
constituído, como encargo da exploração, um fundo nos termos da base XV.
3 — As obras de construção, conservação ou reparação que, no decurso do prazo
da concessão, a concessionária tiver de realizar só podem ter início após a
aprovação pelo IPTM dos respectivos projectos, exceptuados os trabalhos de
pequena reparação de carácter urgente, dos quais deve ser dado conhecimento nos
três dias seguintes ao do seu início.
4 — A substituição de edifícios ou parte de edifícios, instalações e equipamentos
não previstos nos projectos a que se refere a base IV processa-se nos termos do
disposto na base V.
5 — Os produtos da demolição de edifícios ou instalações e os equipamentos ou o
apetrechamento substituídos são propriedade da concessionária e podem ser
alienados desde que o IPTM autorize a sua saída da área da concessão.
6 — Sempre que se verifique a saída de quaisquer equipamentos ou aparelhos para
fora da área da concessão, deve a concessionária comunicar ao IPTM quando forem
efectuadas as reposições.
7 — O IPTM pode determinar à concessionária a substituição de qualquer
equipamento que se mostre inadequado à regular e eficiente exploração dos
serviços concedidos, bem como determinar, no prazo que fixar, a execução das
obras de reparação e beneficiação que se justificarem.

Base XV
Fundo de conservação e renovação
1 — Para acorrer aos encargos emergentes das obrigações de reparação e
conservação a concessionária afectará 5 % dos lucros anuais à constituição de um
fundo de conservação e renovação, nos termos e condições que forem acordados e
que constarão do contrato.
2 — Com a autorização expressa do IPTM, pode o fundo a que refere o número
anterior ser investido em novas aquisições ou ter outra aplicação considerada útil
para a prossecução dos fins da concessão.

Base XVI
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Vigilância das instalações
1 — Compete à concessionária a guarda e vigilância das instalações, serviços e
equipamentos que integram o estabelecimento da concessão, bem como assegurar
a observância, pelos utentes, das normas constantes do regulamento de exploração
e utilização.
2 — A concessionária deve participar às autoridades públicas competentes o
incumprimento, designadamente por parte dos utentes, das normas legais e
regulamentares de segurança, disciplina e conduta.
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Base XVII
Fiscalização
1 — O estabelecimento da concessão e as actividades nele exercidas são
fiscalizados pelos serviços do IPTM, cujas instruções e directivas a concessionária
se obriga a cumprir, logo que lhes sejam comunicadas por escrito.
2 — O pessoal incumbido da fiscalização, expressamente designado para o efeito e
no exercício dessas funções, tem livre acesso a todas as instalações da área da
concessão e fica obrigatoriamente ao abrigo de seguro a efectuar pela
concessionária.
3 — O disposto nos números anteriores não dispensa a concessionária de se
subordinar à fiscalização de quaisquer outros serviços oficiais competentes.

Base XVIII
Vistorias
Constituem encargo da concessionária as despesas com vistorias extraordinárias,
nomeadamente as que resultarem de reclamações de terceiros, desde que a vistoria
conclua pela existência de irregularidades imputáveis à concessionária.

Base XIX
Exploração por terceiros
1 — A concessionária poderá ceder a terceiros que disponham de idoneidade
pessoal, técnica e financeira os direitos de exploração de instalações e serviços de
natureza comercial ou industrial, considerando-se, porém, ineficazes perante o
concedente as cláusulas dos contratos de cessão que confiram aos respectivos
cessionários direitos ou faculdades que a concessionária não detinha ou que visem
transferir ou diminuir a responsabilidade desta perante o concedente, mesmo que
respeitante apenas à exploração cedida.
2 — Os contratos de cessão a que se refere o número anterior dependem de prévia
aprovação da entidade concedente, devendo a concessionária enviar-lhe, 30 dias
antes da respectiva assinatura, um exemplar definitivo dos mesmos, com a
identificação completa do cessionário e dos elementos comprovativos da respectiva
idoneidade, considerando-se tais contratos tacitamente aprovados se a entidade
concedente não se pronunciar no prazo de 20 dias após a sua recepção.
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3 — A concessionária é responsável, perante os utentes e a concedente, pela
eficiência do funcionamento e a qualidade dos serviços desempenhados por
terceiros no âmbito da concessão.

CAPÍTULO III
Da vigência e extinção da concessão

Base XX
Prazo
1 — O prazo da concessão não pode exceder 60 anos a contar da data da
celebração do respectivo contrato.
2 — O prazo da concessão e as condições de eventuais prorrogações serão fixados
no contrato de concessão.

Base XXI
Decurso do prazo
1 — Finda a concessão pelo decurso do prazo, o IPTM entra imediatamente na
posse de todos os bens que constituem o estabelecimento e que reverterão
gratuitamente para o Estado, livres de quaisquer ónus ou encargos, em estado de
bom funcionamento, conservação e segurança, não podendo a concessionária
reclamar indemnização alguma ou invocar, com qualquer fundamento, o direito de
retenção.
2 — Servirá de documento de referência para entrega dos bens afectos à concessão
o último inventário submetido ao IPTM nos termos do n.º 3 da base III.
3 — Decorrido o prazo da concessão, dar-se-á a reversão, tal como está prevista
nos números anteriores, ainda que possam ser acordados com a concessionária
novos períodos de exploração dos serviços, atento o interesse público da decisão,
nas condições que ficarem estabelecidas no processo de concurso e no contrato a
celebrar.
4 — Na medida em que a caução a que se refere a base XXX se revelar insuficiente
para pôr as obras, os edifícios, as instalações, os equipamentos e os
apetrechamentos no estado exigido no n.º 1 da presente base, o IPTM poderá retirar
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do fundo de conservação e renovação, previsto na base XV, a importância
necessária para o efeito.
5 — Decorrido o prazo da concessão, transmitem-se gratuitamente para o IPTM os
direitos que a concessionária tenha obtido de terceiros em benefício da exploração
dos serviços concedidos e sejam necessários à continuidade dos mesmos, devendo
os contratos celebrados pela concessionária conter cláusulas que garantam o
cumprimento desta obrigação.
6 — Iniciado o último ano do prazo da concessão, a concessionária não poderá, sem
autorização do IPTM, rescindir os contratos de trabalho com o seu pessoal,
observando-se no mais, quanto a este, as disposições aplicáveis para a transmissão
do estabelecimento ou da sua exploração.
7 — O IPTM reserva-se a faculdade de tomar, nos três últimos anos do prazo da
concessão, as providências que tiver por convenientes e que sejam necessárias
para assegurar a continuidade da exploração imediatamente após o seu termo,
designadamente por intermédio de outra entidade, sem que a concessionária tenha
direito, por este facto, a qualquer indemnização.
8 — A concessionária obriga-se a não abandonar a exploração no termo do prazo
da concessão sem que esteja assegurada a continuidade dos serviços, suportando o
concedente os custos que, eventualmente, advenham para a concessionária por
este facto, acrescidos de uma percentagem de 15 % sobre o montante líquido.
9 — Pelas novas instalações que tenham sido estabelecidas nos últimos 20 anos do
prazo da concessão com acordo do IPTM, terá a concessionária direito a receber, no
acto da entrega, uma indemnização correspondente ao valor contabilístico
respectivo, calculado nos termos da legislação fiscal aplicável.
10 — As eventuais obras que se encontrem em curso no termo da concessão serão
cedidas pela concessionária às entidades que passem a explorar as instalações.
11 — As condições de cedência referidas no número anterior e a fixação do valor
das instalações a que se refere o n.º 9 serão reguladas por acordo ou, na sua falta,
nos termos do disposto na base XXXIV.

Base XXII
Resgate
1 — O IPTM pode resgatar a concessão quando motivos de interesse público o
justifiquem, após decorrido metade do respectivo prazo, mediante autorização do
ministro da tutela, o qual produzirá efeitos decorridos dois anos sobre a data da sua
notificação à concessionária.
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2 — Feita a notificação do resgate, pode o IPTM desistir ou adiar a sua
concretização, assistindo à concessionária o direito de ser indemnizada dos
prejuízos que lhe advenham da não efectivação ou do adiamento do resgate.
3 — O IPTM assumirá, decorrido o período de dois anos sobre a notificação do
resgate, as obrigações contraídas pela concessionária anteriormente à data do aviso
do resgate que sejam imprescindíveis para assegurar a exploração normal da
marina e, bem assim, as que forem assumidas posteriormente a esse aviso e com
que haja expressamente concordado.
4 — Ao IPTM, como cessionário do estabelecimento, são aplicáveis as disposições
legais em vigor quanto ao regime jurídico do contrato de trabalho.
5 — No caso de resgate, todo o estabelecimento da concessão, designadamente
edifícios, instalações, maquinismos, ferramentas, utensílios, peças de reserva e
quaisquer outros bens afectos de modo permanente e necessário à exploração dos
serviços concedidos, é adquirido pelo Estado, ficando afecto ao IPTM, obrigando-se
a concessionária a praticar todos os actos necessários para o efeito.
6 — Para cumprimento do disposto no número anterior, o valor dos bens integrados
no estabelecimento pela concessionária, ou por ela afectos à sua exploração, é o
que tiverem à data do resgate, deduzido de 1/n por cada ano decorrido desde o
início do prazo da concessão, sendo no prazo de concessão em anos, sem prejuízo
do disposto na parte final do n.º 2 da base XXV.
7 — Para efeitos do disposto no número anterior, servirá de documento de
referência o último inventário submetido ao IPTM nos termos do n.º 3 da base III.
8 — Por cada um dos anos que faltarem para o termo da concessão, a
concessionária tem direito a receber uma anuidade igual à média da receita líquida
de exploração dos últimos cinco anos de maior rendimento escolhidos de entre os
sete anos que precederem o resgate.
9 — O IPTM pode liquidar os encargos da aquisição e da indemnização a que se
referem, respectivamente, os n.os 5 e 8 desta base, por uma só vez ou em
anuidades, até ao limite previsto para o termo do prazo da concessão, vencendo as
importâncias em débito juros calculados a uma taxa mínima de proposta aplicável às
operações principais de refinanciamento pelo Banco Central Europeu, adicionada de
um ponto percentual.

Base XXIII
Rescisão
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1 — O IPTM, autorizado pelo ministro da tutela, pode rescindir o contrato de
concessão sempre que do não cumprimento das obrigações essenciais da
concessionária resultem graves perturbações na organização e no funcionamento
dos serviços concedidos.
2 — Constituem causas de rescisão:
a) A alteração do objecto da concessão;
b) A não entrada em funcionamento da marina, ou das obras a realizar no âmbito
das contrapartidas, dentro do prazo fixado no contrato de concessão, por razões
imputáveis à concessionária;
c) O não pagamento das contrapartidas da concessão, por prazo superior a um ano;
d) A recusa de proceder à conservação e reparação das obras, instalações e
equipamentos;
e) A cobrança dolosa de taxas superiores aos máximos fixados no regulamento de
tarifas;
f) A repetição de actos de indisciplina do pessoal ou dos utentes por culpa grave da
concessionária;
g) A oposição continuada ao exercício da fiscalização pelas entidades competentes
para intervirem nas actividades exercidas no estabelecimento;
h) A reiterada desobediência às legítimas determinações das entidades competentes
ou sistemática reincidência em infracções às disposições do contrato ou dos
regulamentos de exploração, quando se mostrem ineficazes as sanções previstas
para as mesmas infracções;
i) A interrupção injustificada da exploração do estabelecimento.
3 — A falência da concessionária é igualmente causa de rescisão, excepto quando o
IPTM, autorizado pelo ministro da tutela, permitir que os credores assumam os
direitos e encargos resultantes de concessão.
4 — Não constituem causa de rescisão os casos de força maior como tal
reconhecidos.
5 — A rescisão não será declarada sem a prévia audiência da concessionária.
6 — No caso de faltas meramente culposas, a concessionária deverá ser avisada
para, em prazo não inferior a 90 dias, cumprir as suas obrigações sob pena de, não
o fazendo, incorrer na sanção prevista no número anterior.
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7 — A rescisão do contrato implica a reversão gratuita do estabelecimento para o
IPTM e a perda da caução a que se refere a base XXX, bem como do fundo de
conservação e renovação previsto na base XV, sem prejuízo da responsabilidade
civil em que incorrer a concessionária e das sanções previstas na lei ou no contrato.
8 — Uma vez declarada e comunicada por escrito à concessionária, a rescisão
produz imediatamente os seus efeitos, independentemente de qualquer outra
formalidade.

CAPÍTULO IV
Suspensão excepcional da concessão

Base XXIV
Sequestro
1 — O IPTM pode assegurar a administração das instalações e promover a
exploração dos serviços concedidos quando se verifique ou esteja iminente a sua
cessação total ou parcial por causa imputável à concessionária ou se mostrem
graves deficiências na respectiva organização e funcionamento ou no estado geral
das instalações ou do equipamento susceptíveis de comprometerem a regularidade
da exploração.
2 — Durante a situação de sequestro, a concessionária suportará, além dos
encargos com a manutenção dos serviços, as despesas extraordinárias necessárias
ao restabelecimento da normalidade da exploração que não possam ser cobertas
pelas receitas cobradas, não havendo lugar a qualquer indemnização à
concessionária durante aquele período.
3 — Logo que cessem as razões que motivaram o sequestro, a concessionária será
notificada para retomar, no prazo que lhe for fixado, a normal exploração dos
serviços.
4 — Se a concessionária não quiser ou não puder retomar a exploração ou, quando
o tiver feito, continuem a verificar-se graves deficiências na organização e
funcionamento dos serviços, poderá ser declarada pelo IPTM a rescisão da
concessão.
5 — A declaração da situação de sequestro da concessão, bem como a declaração
imediata de rescisão prevista no número anterior, carece de homologação pelo
ministro da tutela.
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Base XXV
Estado de sítio ou de emergência
1 — De acordo com o previsto na legislação especial aplicável, o IPTM ou outra
entidade para o efeito designada pode, em situação de estado de sítio ou estado de
emergência formalmente declarado, ser investida na gestão e exploração dos
serviços concedidos.
2 — Durante o período em que se verifique alguma das situações previstas no
número anterior, suspende-se o decurso do prazo por que foi outorgada a
concessão ou qualquer das suas prorrogações, ficando a concessionária exonerada
do cumprimento das obrigações a esse período respeitantes.

CAPÍTULO V
Obrigações especiais

Base XXVI
Contrapartida pela concessão
1 — A concessionária pagará ao IPTM, como contrapartida pela concessão, uma
anuidade correspondente à soma das parcelas seguintes:
a) A importância anual que ficar estabelecida no respectivo contrato correspondente
a:
Pelo menos € 0,10 por metro quadrado e por ano, pela utilização do
terreno compreendido na área da concessão, entendendo-se por
terreno toda a área enxuta;
Pelo menos E €,10 por metro quadrado e por ano, pela utilização da
área molhada integrada na concessão;
b) A importância que anualmente resulte da aplicação da percentagem que ficar
fixada no contrato de concessão à receita bruta de exploração dos serviços
concedidos e subconcedidos, que não poderá ser inferior a 5 %.
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2 — Os valores das taxas referidos na alínea a) do número anterior são actualizados
anualmente, de acordo com o índice de preços no consumidor, excluindo a
habitação, nesse período.
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3 — As importâncias referidas no n.º 1 são pagas:
a) Em duas prestações iguais, uma no mês de Junho e outra no mês de Dezembro
do ano a que respeita, quanto à importância anual referida na alínea a);
b) Mensalmente, após 60 dias depois do fim do mês a que respeita, pelo que se
refere à alínea b).
4 — O pagamento das importâncias das anuidades de que trata a presente base
efectua-se a partir do início da exploração.
5 — O atraso no pagamento constitui a concessionária em mora, sendo devidos
juros à taxa legalmente fixada para as obrigações fiscais, por cada mês ou fracção,
sem prejuízo do estabelecido na alínea c) do n.º 2 da base XXIII.

Base XXVII
Contrapartidas materiais
1 — Em complemento das contrapartidas pecuniárias estabelecidas na base anterior
a concessionária assumirá, em conformidade com o n.º 3 da base IV, os encargos
com a elaboração dos estudos e projectos e com a execução das obras de
construção:
a) Do prolongamento do cais de comércio e de turismo do porto de Portimão até ao
cais da marinha de guerra;
b) Das obras de restauro da estação de salva-vidas de Ferragudo e das infraestruturas que lhe estão associadas;
c) De um pequeno porto de pesca em Ferragudo.
2 — O programa base das obras referidas no número anterior, os procedimentos de
aprovação dos estudos e projectos bem como os respectivos prazos limite de
execução constarão do processo de concurso da concessão.

Base XXVIII
Deliberações sujeitas a aprovação pelo IPTM
1 — Sem prejuízo do disposto nas presentes bases, carecem de aprovação pelo
IPTM as deliberações da concessionária que visem:
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a) A alteração do seu objecto social;
b) A integração ou diminuição do capital social;
c) A transformação, fusão ou dissolução da sociedade;
d) A emissão de obrigações;
e) A subconcessão e o trespasse da concessão;
f) A cessação, temporária ou definitiva, total ou parcial, dos serviços concedidos.
2 — A concessionária só pode constituir hipoteca sobre as obras e instalações
fixadas na área da concessão desde que o IPTM o autorize e a hipoteca se destine
a garantir financiamentos para a construção, apetrechamento, promoção e
comercialização da marina.
3 — Enquanto não forem objecto de aprovação ou de autorização, as deliberações a
ela sujeitas são ineficazes.
4 — A aprovação ou autorização do IPTM tem-se por concedida quando não houver
pronúncia, expressa, no prazo de 60 dias a contar da data da apresentação do
pedido.

CAPÍTULO VI
Disposições finais

Base XXIX
Responsabilidade civil
A concessionária é inteiramente responsável pelos prejuízos ou danos causados à
concedente ou a terceiros em consequência dos poderes que lhe são conferidos
pela concessão.

Base XXX
Caução
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1 — Como garantia do pontual cumprimento das obrigações assumidas, no âmbito
do contrato de concessão, e do pagamento das multas que lhe forem aplicadas, a
concessionária prestará caução, a favor do IPTM, no valor que ficar estabelecido no
contrato.
2 — A caução deve ser reconstituída no prazo de 20 dias após aviso do IPTM,
sempre que dela se tenha levantado qualquer quantia.
3 — A caução pode ser prestada por depósito em dinheiro, ou mediante garantia
bancária ou seguro-caução, conforme escolha da concessionária.
4 — O valor da caução será actualizado nos termos fixados no contrato de
concessão.

Base XXXI
Incumprimento das obrigações
1 — O não cumprimento das obrigações assumidas pela concessionária, quando lhe
não corresponda sanção mais grave, nos termos das bases anteriores ou do
regulamento de exploração, implica o pagamento de multa contratual de € 500 a €
5000, segundo a gravidade e a frequência da infracção, mediante deliberação do
IPTM, a qual, notificada, por escrito, à concessionária, produzirá efeitos
independentemente de qualquer outra formalidade.
2 — Os limites das multas referidas no número anterior serão actualizados em 1 de
Janeiro de cada ano, nos termos fixados no contrato de concessão.
3 — As multas que não forem pagas voluntariamente até 30 dias após a notificação
serão levantadas da caução a que se refere a base anterior.
4 — O pagamento das multas não isenta a concessionária da responsabilidade civil
em que incorrer nem prejudica a competência de outras autoridades para julgamento
das infracções em que lhes caiba intervir.

Base XXXII
Contabilidade separada
Para efeitos do estabelecido nas presentes bases, a sociedade titular da concessão
procederá à elaboração de contabilidade separada para o conjunto dos bens e
serviços que explora na área da concessão definida nas bases II e III, quando tal
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sociedade não seja uma entidade juridicamente constituída com a finalidade
exclusiva de exploração do estabelecimento da concessão.

Base XXIII
Elementos estatísticos
1 — A concessionária obriga-se a fornecer ao IPTM os elementos estatísticos
referentes ao movimento havido na marina, bem como os elementos contabilísticos
que traduzam o resultado da exploração, nos prazos e condições que vierem a ficar
estabelecidos no contrato de concessão.
2 — Os elementos estatísticos e contabilísticos a fornecer deverão ser os
adequados à verificação e validação dos parâmetros necessários ao cálculo da
renda variável.

Base XXXIV
Arbitragem
As questões suscitadas entre o IPTM e a concessionária sobre a interpretação, a
execução e a rescisão do contrato de concessão poderão ser resolvidas, na falta de
acordo, mediante a celebração de convenções de arbitragem.
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Anexo II – Desenho 0.1
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Anexo III – Registo Fotográfico
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Fotografias representativas do estado actual da área de inserção da Marina de
Ferragudo

Estrada de acesso a Ferragudo

Zona da construção / melhoramento da
estrada de acesso a Ferragudo

Vista sobre o bairro dos pescadores em Vista sobre a zona Central da área de
frente à área de implantação da marina
implantação da Marina zona lateral da
antiga fábrica de conservas

Vista sobre a zona Central da área de Vista sobre a zona Central da área de
implantação da Marina, ocupação ilegal
implantação da Marina, ocupação ilegal
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Vista sobre a zona Central da área de Vista sobre a zona Central da área de
implantação da Marina, ocupação ilegal
implantação da Marina, ocupação ilegal

Vista sobre a zona Central da área de Frontaria da antiga fábrica de conservas
implantação da Marina, ocupação ilegal

Estrada de acesso a Ferragudo e Entrada da antiga fábrica de conservas
Frontaria da antiga fábrica de conservas
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Pormenor do estado actual da ocupação Pormenor do estado actual da ocupação
do terreno na área da futura ocupação da do terreno na área da futura ocupação da
marina
marina

Pormenor do estado actual da ocupação Pormenor do estado actual da ocupação
do terreno na área da futura ocupação da do terreno na área da futura ocupação da
marina
marina

Vista geral do estado actual da ocupação Vista geral do estado actual da ocupação
do terreno na área da futura ocupação da do terreno na área da futura ocupação da
marina
marina
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Vista geral sobre o terreno da marina de Pormenor do estado actual da ocupação
Ferragudo
do terreno na área da futura ocupação da
marina

Pormenor do estado actual da ocupação Caminhos existentes na área da futura
do terreno na área da futura ocupação da marina de Ferragudo
marina

Pormenor do estado actual da ocupação Pormenor do estado actual da ocupação
do terreno na área da futura ocupação da do terreno na área da futura ocupação da
marina
marina
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Pormenor do estado actual da ocupação Pormenor do estado actual da ocupação
do terreno na área da futura ocupação da do terreno na área da futura ocupação da
marina
marina

Pormenor do estado actual do exutor de Pormenor do estado actual do exutor de
águas residuais e pluviais que atravessa águas residuais e pluviais que atravessa
o terreno da futura marina
o terreno da futura marina

Pormenor do estado actual de deposição Pormenor do estado actual de deposição
de resíduos no terreno da futura marina
de resíduos no terreno da futura marina
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Pormenor do estado actual de deposição Pormenor do estado actual de deposição
de resíduos no terreno da futura marina
de resíduos no terreno da futura marina

Pormenor do estado actual de deposição Pormenor do estado actual de deposição
de resíduos no terreno da futura marina
de resíduos no terreno da futura marina

Vista a nascente sobre a antiga fábrica de Vista sobre Ferragudo
conserva
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Pormenor do estado actual de deposição Pormenor do estado actual de deposição
de resíduos no terreno da futura marina de resíduos no terreno da futura marina
área central
área central

Vista geral sobre o terreno onde será Vista geral sobre o terreno onde será
implantada a marina de Ferragudo
implantada a marina de Ferragudo

Utilização por animais do terreno da Vista geral sobre o terreno onde será
futura marina de Ferragudo
implantada a marina de Ferragudo
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Pormenor do estado actual de deposição Pormenor do estado actual de deposição
de resíduos no terreno da futura marina de resíduos no terreno da futura marina
junto À margem do rio Arade
junto À margem do rio Arade

Pormenor do estado actual de deposição Pormenor do estado actual de deposição
de resíduos no terreno da futura marina de resíduos no terreno da futura marina
junto À margem do rio Arade
junto à margem do rio Arade

Pormenor do estado actual de deposição Vista a norte junto à margem do rio Arade
de resíduos no terreno da futura marina
junto à margem do rio Arade
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Pormenor do estado actual de deposição Pormenor do estado actual de deposição
de resíduos no terreno da futura marina de resíduos nos caminhos existente no
junto à margem do rio Arade
terreno da futura marina de Ferragudo

Pormenor do estado actual de deposição Pormenor do estado actual de deposição
de resíduos no terreno da futura marina
de resíduos no terreno da futura marina
junto à margem do rio Arade

Pormenor do estado actual de deposição Pormenor do estado actual de deposição
de resíduos no terreno da futura marina de resíduos no terreno da futura marina
junto à margem do rio Arade
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Pormenor do estado actual de deposição Pormenor do estado actual de deposição
de resíduos no terreno da futura marina
de resíduos no terreno da futura marina
junto à margem do rio Arade

Pormenor do estado actual de deposição Pormenor do estado actual de deposição
de resíduos no terreno da futura marina de resíduos nas linhas de drenagem
junto à margem do rio Arade
formadas no terreno da futura marina

Pormenor do estado actual de deposição Pormenor do estado actual de deposição
de resíduos nas linhas de drenagem de resíduos nas linhas de drenagem
formadas no terreno da futura marina
formadas no terreno da futura marina
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Pormenor do estado actual de deposição Pormenor do estado actual de deposição
de resíduos no terreno da futura marina
de resíduos no terreno da futura marina
junto à margem do rio Arade

Estado actual das margens do rio Arade Pormenor do estado actual de deposição
junto à zona da marina de Ferragudo
de resíduos nas linhas de drenagem
formadas no terreno da futura marina

Aspecto da descarga de águas pluviais e Aspecto da descarga de águas pluviais e
residuais do rio Arade, margem do residuais do rio Arade, margem do
terreno da marina de Ferragudo
terreno da marina de Ferragudo
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Aspecto da descarga de águas pluviais e Aspecto da descarga de águas pluviais e
residuais do rio Arade, margem do residuais do rio Arade, margem do
terreno da marina de Ferragudo
terreno da marina de Ferragudo

Aspecto das águas do rio Arade junto à Pormenor do estado actual de deposição
margem da marina de Ferragudo
de resíduos no terreno da futura marina
junto à margem do rio Arade
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Fotografias representativas do estado actual da área de inserção do Porto de Pesca
de Ferragudo

Vista da Marina sobre Ferragudo

Vista da Marina sobre Ferragudo

Vista sobre a zona do futuro porto de Vista sobre a zona do futuro porto de
pesca
pesca

Vista sobre a zona do futuro porto de Vista sobre a zona do futuro porto de
pesca
pesca
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Vista sobre as margens junto ao futuro Vista sobre as margens junto ao futuro
porto de pesca
porto de pesca

Vista sobre as margens junto ao futuro Pormenor da ocupação existente junto ao
porto de pesca
futuro porto de pesca

Pormenor da deposição de resíduos Pormenor da ocupação existente junto ao
existente junto ao futuro porto de pesca
futuro porto de pesca
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Pormenor da ocupação existente junto ao Pormenor da ocupação existente junto ao
futuro porto de pesca
futuro porto de pesca
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Anexo IV – Prémio

Anexo IV
EIA do Empreendimento da Marina de Ferragudo
Anexos (Tomo 2)
Maio de 2007

Consultadoria Ambiental Lda

Anexo V – Bandeira Azul
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Anexo VI – Geologia
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Anexo VI.1 - Reconhecimento geotécnico. Sondagens à
rotação com trado oco
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SONDAGENS À ROTAÇÃO COM TRADO OCO
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MARINAS DE BARLAVENTO, S.A.
MARINA DE FERRAGUDO – BAIRRO DOS PESCADORES – LAGOA
RECONHECIMENTO GEOTÉCNICO

1 – INTRODUÇÃO
A pedido da empresa Marinas de Barlavento, S.A, em terreno localizado no Bairro dos
Pescadores – Ferragudo, Lagoa, onde se pretende construir uma obra designada por Marina de
Ferragudo, foi realizado o presente estudo geotécnico.
Para execução dos trabalhos de campo e elaboração do respectivo parecer, foi entregue pelo
requerente um levantamento topográfico em suporte informático, com a localização das sondagens
inicialmente previstas.

2 – TRABALHOS REALIZADOS
2.1 Trabalhos e Referenciais de Campo
Os locais previstos para as sondagens foram implantados pela empresa de topografia
Topoinforme. Durante o decorrer das sondagens, a pedido do requerente, foram implantados mais 5
furos de sondagem suplementares. No fim dos trabalhos, foi executado um levantamento final tendo
em consideração ligeiros desvios impostos por questões de acessibilidade e para a obtenção das cotas
bocas dos furos das sondagens. O levantamento foi efectuado com coordenadas planimétricas
rectangulares e referidas ao Datum 73 e as cotas altimétricas são referidas ao Zero Hidrográfico (ZH).
O levantamento final com a planta de localização das sondagens encontra-se em anexo I
(Desenho n.º 1).
Os trabalhos de campo foram executados entre os dias 04 e 13 de Outubro de 2004.

2.1.1 Sondagens à Rotação e Ensaios SPT
O reconhecimento geotécnico constou de 14 furos de sondagem à rotação. Tendo a perfuração
sido efectuada com trado oco de 200mm, com estabilização do fundo do furo com recurso a polímeros
e lamas bentoníticas. A perfuração foi efectuada até ao limite de perfurabilidade por trado.
A perfuração foi acompanhada de ensaios SPT, efectuados com penetrómetro dinâmico
automático, tendo estes sido executados sistematicamente desde a superfície e em cada 1.5m de
perfuração.
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O SPT – Standard Penetration Test – é um ensaio dinâmico que consiste em cravar no fundo
de um furo de sondagem devidamente limpo, um amostrador normalizado, com diâmetros exterior e
interior de, respectivamente 2” e 1 3/8”. A cravação é efectuada recorrendo-se a um pilão com 63.5 kgf
de peso que cai livremente de uma altura de 30”, sobre um batente que por sua vez está ligado a um
trem de varas, cuja ponta é o amostrador normalizado.
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O ensaio é composto por duas fases: na primeira fase o amostrador é cravado 15 cm,
registando-se o respectivo número de pancadas, a esta fase correspondem em regra solos remexidos
pelo que o valor obtido nesta fase é meramente indicativo.
Na segunda fase o amostrador é cravado mais 30 cm, sendo o resultado do ensaio SPT o
número de pancadas obtido. Se após 60 pancadas a penetração não atingir os 30 cm, termina-se o
ensaio medindo a penetração obtida.
As sondagens executadas apresentam-se resumidas na Tabela 1. Os Logs das sondagens e os
registos dos ensaios SPT encontram-se em anexo II.
Tabela 1 – Resumo das Sondagens Realizadas
Sondagem
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
Total

Cota da boca Coordenadas (Datum 73) Prof. Atingida
do furo - ZH (m)
M
P
(m)
4,78
-34683,33 -281542,87
13,5
5,84
-34633,58 -281579,54
13,5
5,63
-34548,28 -281614,66
14,5
5,10
-34833,18 -281913,00
22,5
5,15
34808,09
-282096,06
24,5
7,00
-34630,34 -281986,62
19,0
6,22
-34643,89 -282104,76
16,5
5,58
-34627,64 -282159,56
10,5
8,33
-34581,60 -282148,28
8,0
6,80
-34637,90 -281429,76
16,5
5,28
-34543,04 -281452,37
10,5
2,90
-34669,52 -281756,51
19,5
4,81
-34771,07 -281751,45
24,0
6,42
-34736,10 -282011,71
25,5
238,5

Nº de Ensaios
SPT
9
9
10
15
16
13
11
7
6
11
7
13
16
17
160

2.1.2 Níveis de Água no Terreno
Tendo sido detectada a presença de água no decorrer dos furos de sondagem, procedeu-se à
instalação de piezómetros provisórios em todas as sondagens para observação do nível da água com o
decorrer dos trabalhos de sondagem.
Para observação dos níveis de água com o decorrer do tempo, a pedido do requerente, foram
deixados 3 piezómetros definitivos em S02, S03 e S13. Os piezómetros colocados – PVC de 50mm –
eram abertos no fundo e devidamente crepinados e envolvidos em material drenante. As bocas do
piezómetros foram dotadas de tampa de protecção.
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Na tabela seguinte apresentamos os registos referentes aos níveis da água nos respectivos furos
de sondagem. Apesar da proximidade do rio, sujeito a oscilações de maré, os níveis de água medidos a
horas fixas, demonstram que os ciclos de maré não têm influência sobre o nível freático.
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Tabela 2 – Profundidade do Nível da Água – Boca do Furo (m)
Dia e Hora/Sondagem S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12
05-10-04 08h00
3,1
05-10-04 14h00
3,2
5,8
06-10-04 08h00
3,2
3,2 5,5
06-10-04 14h00
3,2
3,9 3,2 5,8
07-10-04 08h00
3,2
4,6 4,1 3,1 5,8
07-10-04 14h00
3,2
4,5 4,2 3,1 5,2
08-10-04 08h00
3,0
4,6 3,8 3,1 5.2
08-10-04 14h00
3,1
3,0 4,4 3,8 3,2 5,5
09-10-04 08h06
3,2
3,0 4,5 3,8 3,1 5,6
09-10-04 14h00
3,2 2,7 3,0 4,4 3,8 3,2 5,5
11-10-04 08h00
3,2 * 3,0 4,5 3,8 3,1 5,5
12-10-04 08h00
3,2 * 3,0 4,5 3,8 3,2 5,5
0,9
13-10-04 08h00
2,4 3,4 3,2 * 3,0 4,5 3,8 3,2 5,5
3,0 0,6
13-10-04 14h00
2,4 3,4 3,2 * 3,0 4,5 3,8 3,2 5,5 4,3 3,0 0,6

S13 S14

2,8
2,4
2,5
2,5

3,8
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0

* Tubo danificado e fechado por terceiros

2.2 Ensaios de Laboratório
Como complemento dos trabalhos de campo efectuaram-se ensaios em laboratório sobre
amostras de estrutura alterada obtidas a partir dos ensaios SPT.
2.2.1 Critério de Selecção das Amostras
A escolha das amostras que foram sujeitas a ensaios laboratoriais, teve como base a realização
prévia de um estudo petrográfico macroscópico. Assim, após a análise das amostras recolhidas,
escolheram-se as amostras indicadas na Tabela 3, sendo representativas dos tipos de solo encontrados
durante as perfurações.
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Tabela 3 - Amostras dos ensaios laboratoriais.
SONDAGEM

AMOSTRA

PROF. (m)

ANÁLISE
GRANULOMÉTRICA

LIMITES
ATTERBERG

S01
S02
S03
S03
S04
S04
S05
S06
S06
S07
S07

S01-10.5
S02-3.0
S03-6.0
S03-12.0
S04-1.5
S04-13.5
S05-18.0
S06-16.5
S06-13.5
S07-3.0
S07-4.5

10.5
3.0
6.0
12.0
1.5
13.5
18.0
16.5
13.5
3.0
4.5

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Tabela 3 (Cont.) - Amostras dos ensaios laboratoriais.
SONDAGEM

AMOSTRA

PROF. (m)

ANÁLISE
GRANULOMÉTRICA

LIMITES
ATTERBERG

S08
S10
S10
S14

S08-6.0
S10-16.5
S10-6.0
S14-3.0

6.0
16.5
6.0
3.0

X
X
X
X

X
X
X
X

2.2.2 Resultados dos Ensaios de Laboratório
Segundo a norma ASTM1 2487-00 os solos recolhidos e analisados em laboratório,
demonstram tratar-se maioritariamente de solos grossos, correspondendo a areias e areias siltosas.
Havendo contudo alguns solos finos – argilas e siltes. A classificação das várias amostras encontra-se
resumida na Tabela 4 (quadro seguinte).
Tabela 4 – Classificação de solos
AMOSTRA

CLASSIFICAÇÃO

GRUPO

S01-10.5
S02-3.0
S03-6.0
S03-12.0
S04-1.5
S04-13.5
S05-18.0
S06-16.5
S06-13.5
S07-3.0
S07-4.5
S08-6.0
S10-16.5
S10-6.0
S14-3.0

SP
OH
SP-SM
CL
SP-SM
SP-SM
SM
SM
CL
SP-SM
SM
SM
MH
SC-SM
SP-SM

Areia mal graduada
Argila orgânica
Areia mal graduada com silte
Argila magra com areia
Areia mal graduada com silte
Areia mal graduada com silte
Areia siltosa
Areia siltosa
Argila magra com areia
Areia mal graduada com silte
Areia siltosa
Areia siltosa
Silte elástico com areia
Areia silto argilosa
Areia mal graduada com silte

Em anexo (III), encontram-se os boletins com os resultados dos ensaios.

3 – CONSIDERAÇÕES GEOLÓGICO/GEOTÉCNICAS
3.1 Enquadramento Geológico
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A área em estudo fica inserida geologicamente na "Formação carbonatada de Lagos-Portimão"
estando suprajacente a esta formação "aluviões e areias de dunas e de praia" como descrito na Carta
Geológica de Portugal na escala 1:500 000.
O terreno situa-se na margem Este do rio Arade e, segundo descrições de populares, esta área
foi ganha ao rio por depósitos resultantes de dragagens de aproximadamente quatro décadas.

1

American Society for Testing and Materials
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3.2 Caracterização Geológico-Geotécnica
Os elementos obtidos através das sondagens à rotação e ensaios SPT permitiram identificar os
seguintes materiais:
Aterro-vazadouro (mistura de solos argilosos e arenosos pequenas pedras
calcárias dispersas) : Foi apenas observado em S11, superficialmente até profundidade de
3.0m. Apresenta valores de SPT de 6 pancadas correspondendo a um solo solto\consistência
média.
Areia média a fina com silte, castanha a bege, por vezes cinzenta: Ocorre desde a
superfície em todas as sondagens, com a excepção de S11 e subjacente a outros materiais em
S2, S3, S7, e S11. Tem uma possança variável com um valor máximo de cerca de 7.0m.
Deve corresponder aos eventuais materiais depositados provenientes das dragagens,
embora não nos seja possível aferir esta suposição.
Apresenta valores de SPT entre 4 e 39 pancadas correspondendo a uma areia solta a
compacta.
Trata-se de uma areia que foi classificada como areia mal graduada com silte (SP-SM).
Areia média a fina siltosa cinzenta, por vezes com conchas ou fragmentos destas:
Surge em todas as sondagens excepto S3, S10, S11 e S12 subjacente ao material referido
anteriormente com espessuras variáveis entre 2.0m e 10.0m.
Em termos de valores de SPT varia entre 5 e 24 pancadas correspondendo a uma solta
a medianamente compacta.
Esta areia foi classificada como uma areia siltosa (SM) diferenciando-se à
anteriormente referida, essencialmente por possuir uma maior percentagem de finos.
Areia fina siltosa, avermelhada, com pequenos seixos dispersos: Observa-se em S1,
S2, S5, S6, S7, S12 e S13, a partir dum mínimo de 13,5m de profundidade, com uma
espessura a variar entre 1,5m e 11,0m.
Em termos de compacidade tem um comportamento algo "errático", com valores de
SPT compreendidos entre 1 e 60 pancadas, correspondendo a uma areia com variações entre
muito solta a muito compacta.
Foi classificada como areia siltosa (SM).
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Argila lodosa, por vezes com passagens de areia fina silto-argilosa, cinzenta:
Ocorre em S1, S2, S3, S4, S10 e S11, geralmente subjacente às areias superficiais, surgindo
partir de profundidades variam entre 1,0m a 3,0m e possanças a variar entre 1,5m e 3,0m.
Apresenta valores de SPT entre 0 e 6 pancadas correspondendo em termos de
compacidade\consistência a um solo muito mole\muito solto a média\solto. Poderá encontrase subconsolidada. É um material que foi classificado como argila orgânica (OH) e as
passagens mais arenosas foram classificadas como areia silto-argilosa (SC-SM).
Argila castanha ferruginosa, avermelhada a bege, por vezes com pequenos seixos
e silte com areia e fragmentos calcários: Ocorre a profundidades variadas, a partir de um
mínimo de 7,5m e um máximo de 16,5m, com espessuras entre 1.5m e 6.0m.
Apresenta valores de SPT entre 11 e 60 pancadas correspondendo a um solo duro a
rijo.
É um solo fino que varia entre argila magra arenosa (CL ) e um silte elástico arenoso
(MH).
Pág. 5/6
Serv. Tec. Com. e Adm. – Rua Santo André Cima 446, 4495-040 Aguçadoura . Tel.: 252 688 170 Fax: 252 688 172 R. Móvel: 96 6038 908
Sede Social – Praça do Condestável 117 – 5.º Dt.º Trás, 470-215 Braga . Tel.: 253 625 511 Fax: 253 625 515
Contribuinte nº 504 033 310
Matricula n.º 5724 C.R.C. Braga
Capital Social : 16.959,13 €
Certificados IMOPPI: 33451-ICC 33432-EOP

®
TECNOLOGIA DE FUNDAÇÕES, LDA

www.geo-rumo.com
geo.rumo@mail.telepac.pt

Calcoarenito avermelhado: Ocorre no final de S7 a 16.5m de profundidade. É uma
rocha de aspecto calco-arenítico de matriz carbonatada avermelhada sendo o material
recuperado partido com a mão. Apresenta valor de 60 pancadas correspondendo a um solo rijo.
Areia média a fina argilosa com fragmentos calcários e de arenito: Ocorre em S9
no final da sondagem a 7.5m com valor de SPT de 60 pancadas, correspondendo a um solo
muito compacto. Este valor pode estar falseado devido à dimensão dos fragmentos
encontrados.
Calcário bege: Observa-se em S12 no final da sondagem a uma profundidade de
19.5m. No limite, a perfuração das sondagens terá terminado neste material e no calcoarenito.
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Braga, 26 de Outubro de 2004
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ANEXO I
PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DAS SONDAGENS

A utilização deste relatório e a sua reprodução total ou parcial, assim como a sua divulgação através de
correio electrónico está condicionada à autorização expressa da Geo-Rumo Tecnologia de Fundações, Lda
Mod 038 DTC 01

ANEXO II
LOGS DAS SONDAGENS
PERFIS GEOLÓGICOS E GEOTÉCNICOS

A utilização deste relatório e a sua reprodução total ou parcial, assim como a sua divulgação através de
correio electrónico está condicionada à autorização expressa da Geo-Rumo Tecnologia de Fundações, Lda
Mod 038 DTC 01

0

ar

3

SPT
Profundidade
0

Areia média a fina cinzenta

1
2

Nível Freático

ASTM D2487

Descrição Litológica

Alteração

Estratigrafia

Simbologia

Profundidade

P24076
Marina de Ferragudo
Marinas de Barlavento, S.A.

Perfuração: Rotação
Inclinação: Vertical
Amostrador:
0.0m-13.5m: Trado oco 200mm
M: -34683.33
P: -281542.87
Cota da boca do furo: 4.78
Cota do nível de água: 2.38

a

Argila cinzenta escura (lodosa), consistência média

ar

Areia média a fina castanha, medianamente compacta

2
3

ar

Areia média a fina siltosa, cinzenta, solta a medianamente
compacta

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

Areia média a fina castanha ferruginosa, medianamente
compacta. Amostra AM S1-10.5m

Ensaio de SPT
Número de
pancadas

10 20 30 40 50

a

Argila avermelhada com pequenos seixos arredondados
dispersos, rija

11

12

12

13

13

Final de sondagem

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

% RQD e %Rec
castanho- % de recuperação
preto- % de RQD

20 40 60 80 100

2
5(2+3)

2
18(8+10)

3
7(3+4)

4
7(3+4)

5
11(6+5)

6
13(6+7)

10
SP

S1

Data Início: 12-10-04
Data Fim: 12-10-04
Sondador: Agostinho

4

5

14

pág.1 de 1

1

4

11

SONDAGEM N°

5
14(7+7)

16
60(25+35)
30cm
34
60(34+26)
25cm

SPT
Profundidade

Areia média a fina com silte, acastanhada, medianamente
compacta

Nível Freático

ar

ASTM D2487

Descrição Litológica

Alteração

Estratigrafia

0

Simbologia

Profundidade

P24076
Marina de Ferragudo
Marinas de Barlavento, S.A.

Perfuração: Rotação
Inclinação: Vertical
Amostrador:
0.0m-0.0m: Trado oco 200mm
M: -34633.58
P: -281579.54
Cota da boca do furo: 5.84
Cota do nível de água: 2.44

0

1

1

2

2

a
3
4

ar

Argila cinzenta escura (lodosa), mole
Amostra AM S2-3.0m

Areia média a fina acastanhada, medianamente compacta

OH

3

5

6

6

7

7

8

8

Areia média a fina siltosa, cinzenta, medianamente
compacta

9

10

10

11

11

12

Areia média a fina argilosa avermelhada com pequenos
seixos arredondados dispersos na matriz, medianamente
compacta a muito compacta

13
14

pág.1 de 1

12

Ensaio de SPT
Número de
pancadas

10 20 30 40 50

6
10(6+4)

2
4(2+2)

4
22(8+14)

4
14(7+7)

5
12(5+7)

3
16(8+8)

6
16(8+8)

4
12(4+8)

60 2cm
14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

% RQD e %Rec
castanho- % de recuperação
preto- % de RQD

20 40 60 80 100

13
Final de sondagem

S2

Data Início: 12-10-04
Data Fim: 12-10-04
Sondador: Agostinho

4

5

9

SONDAGEM N°

0
1

at
ar

SPT
Profundidade

Nível Freático

ASTM D2487

Descrição Litológica

Alteração

Estratigrafia

Simbologia

Profundidade

P24076
Marina de Ferragudo
Marinas de Barlavento, S.A.

Perfuração: Rotação
Inclinação: Vertical
Amostrador:
0.0m-14.5m: Trado oco 200mm
M: -34548.28
P: -281614.66
Cota da boca do furo: 5.63
Cota do nível de água: 2.43

0

Aterro: mistura de solos

Argila castanha a acinzentada (lodosa), consistência
média

3

4

ar

Areia média a fina cinzenta, medianamente compacta
5

6

Areia média a fina cinzenta com conchas e fragmentos
destas, solta.
Amostra AM S3-6.0m

7

SPSM

6

Areia média a fina castanha, medianamente compacta
8

a

9

Argila arenosa vermelha, dura a muito dura

10

10

11

11

12

Argila magra arenosa castanha ferruginosa, dura a rija.
Amostra AM S3-12.0m

CL

12

13

13

14

14

15

10 20 30 40 50

Final de sondagem

3
7(3+4)

2
6(3+3)

5
22(9+13)

2
7(3+4)

5
15(8+7)

8
17(8+9)

5
12(6+6)

4
14(6+8)

25
22(11+11)
60 3cm

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

% RQD e %Rec
castanho- % de recuperação
preto- % de RQD

20 40 60 80 100

7

8
9

Ensaio de SPT
Número de
pancadas

4

5

S3

Data Início: 04-10-04
Data Fim: 04-10-04
Sondador: Agostinho

1
2

a

pág.1 de 1

Areia média a fina com silte, acastanhada, solta

2
3

SONDAGEM N°

0

ar

1

Areia média a fina com silte, castanha apresentando
conchas e fragmentos destas, medianamente compacta.
Amostra AM S4-1.5m

2
3

ar

Areia média a fina cinzenta acastanhada, medianamente
compacta

a

Nível Freático

SPT
Profundidade
3

ar

5

Areia média a fina castanha, medianamente compacta

6

Areia média a fina siltosa, cinzenta, solta a medianamente
compacta

8
9

10

10

11

11

12

12

13

13
Areia média a fina com silte apresentando conchas e
fragmentos destas, muito solta a solta.
Amostra AM S4-13.5m

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19
Areia média a fina argilosa castanha ferruginosa, solta.

20

22

20

Silte com areia e fragmentos calcários castanha a bege,
muito duro a rijo

21

S4

Data Início: 08-10-04
Data Fim: 08-10-04
Sondador: Agostinho

Ensaio de SPT
Número de
pancadas

10 20 30 40 50

% RQD e %Rec
castanho- % de recuperação
preto- % de RQD

20 40 60 80 100

8
28(11+17)

6
22(10+22)

1
2(1+1)

6
23(9+14)

7

9

21

pág.1 de 2

1

Argila cinzenta escura (lodosa) com areia e conchas
dispersas, mole.

7

14

SONDAGEM N°

4

5

8

0

2

4

6

ASTM D2487

Descrição Litológica

Alteração

Estratigrafia

Simbologia

Profundidade

P24076
Marina de Ferragudo
Marinas de Barlavento, S.A.

Perfuração: Rotação
Inclinação: Vertical
Amostrador:
0.0m-22.5m: Trado oco 200mm
M: -34833.18
P: -281913.00
Cota da boca do furo: 5.10
Cota do nível de água: 2.40

4
11(5+6)

4
9(4+5)

3
8(3+5)

5
9(3+6)

3
4(2+2)

2
6(3+3)

3
6(3+3)

2
3(1+2)

5
9(5+4)

8
27(14+13)

22
60 5cm

23

Final de sondagem

SPT
Profundidade

Nível Freático

ASTM D2487

Descrição Litológica

Alteração

Estratigrafia

Simbologia

Profundidade

P24076
Marina de Ferragudo
Marinas de Barlavento, S.A.

Perfuração: Rotação
Inclinação: Vertical
Amostrador:
0.0m-22.5m: Trado oco 200mm
M: -34833.18
P: -281913.00
Cota da boca do furo: 5.10
Cota do nível de água: 2.40

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45
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S4

Data Início: 08-10-04
Data Fim: 08-10-04
Sondador: Agostinho

Ensaio de SPT
Número de
pancadas

10 20 30 40 50
23

SONDAGEM N°

% RQD e %Rec
castanho- % de recuperação
preto- % de RQD

20 40 60 80 100

0

ar

SPT
Profundidade

Nível Freático

ASTM D2487

Descrição Litológica

Alteração

Estratigrafia

Simbologia

Profundidade

P24076
Marina de Ferragudo
Marinas de Barlavento, S.A.

Perfuração: Rotação
Inclinação: Vertical
Amostrador:
0.0m-24.0m: Trado oco 200mm
M: -34808.09
P: -282096.06
Cota da boca do furo: 5.15
Cota do nível de água: 2.15

0

Areia média a fina com silte, acastanhada, solta a
medianamente compacta

1

1

2

2

3

3

4

4

5

Areia média a fina castanha acinzentada, medianamente
compacta

5

6

Areia média a fina siltosa, acinzentada, solta

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

a

Argila castanha ferruginosa, muito dura

14

14

15

15

16

16
Idem, avermelhada

17
18
19

17

ar

Areia fina siltosa com pequenos seixos dispersos,
avermelhada a castanha ferruginosa, muito solta a solta.
Amostra AM S5-18.0m

SM

18
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20

21

21

22

22

S5

Data Início: 07-10-04
Data Fim: 07-10-04
Sondador: Agostinho

Ensaio de SPT
Número de
pancadas

10 20 30 40 50

% RQD e %Rec
castanho- % de recuperação
preto- % de RQD

20 40 60 80 100

7
17(8+9)

3
8(3+5)

3
14(6+8)

3
7(3+4)

3
6(2+4)

2
5(2+3)

3
7(3+4)

4
9(5+4)

6
22(10+12)

5
26(10+16)

7
25(10+15)

3
6(3+3)

19

20

Silte com areia e fragmentos calcários, bege, muito dura a

SONDAGEM N°

1
9(3+6)

1
2(1+1)

10

23

a

SPT
Profundidade

Nível Freático

ASTM D2487

Descrição Litológica

Alteração

Estratigrafia

Simbologia

Profundidade

P24076
Marina de Ferragudo
Marinas de Barlavento, S.A.

Perfuração: Rotação
Inclinação: Vertical
Amostrador:
0.0m-24.0m: Trado oco 200mm
M: -34808.09
P: -282096.06
Cota da boca do furo: 5.15
Cota do nível de água: 2.15

24

pág.2 de 2

23

25(10+15)

24

10
60(31+29)
25cm

Final de sondagem
25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

S5

Data Início: 07-10-04
Data Fim: 07-10-04
Sondador: Agostinho

Ensaio de SPT
Número de
pancadas

10 20 30 40 50

rija

SONDAGEM N°

% RQD e %Rec
castanho- % de recuperação
preto- % de RQD

20 40 60 80 100

0

ar

SPT
Profundidade

Nível Freático

ASTM D2487

Descrição Litológica

Alteração

Estratigrafia

Simbologia

Profundidade

P24076
Marina de Ferragudo
Marinas de Barlavento, S.A.

Perfuração: Rotação
Inclinação: Vertical
Amostrador:
0.0m-19.0m: Trado oco 200mm
M: -34630.34
P: -281986.62
Cota da boca do furo: 7.00
Cota do nível de água: 2.5

0

Areia média a fina com silte, castanha, medianamente
compacta a compacta

1

1

2

2

3

3

4

4

5

Areia média a fina cinzenta, medianamente compacta

5

6

Areia média a fina siltosa, cinzenta, solta

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

a
14

Argila arenosa avermelhada, muito dura.
Amostra AM S6-13.5m

CL
14

15

15

16

16

ar
17

Areia fina
Argila
magra
siltosa
comavermelhada
areia
com pequenos seixos
dispersos, medianamente compacta.
Amostra AM S6-16.5m

18

SM
17
18

a

Silte com areia e fragmentos calcários, rijo

19

19
Final de sondagem

20

20

21

21

22

22

SONDAGEM N°
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S6

Data Início: 06-10-04
Data Fim: 06-10-04
Sondador: Agostinho

Ensaio de SPT
Número de
pancadas

10 20 30 40 50

% RQD e %Rec
castanho- % de recuperação
preto- % de RQD

20 40 60 80 100

11
32(15+17)

5
15(7+8)

3
12(5+7)

3
7(3+4)

4
9(4+5)

3
7(3+4)

4
8(4+4)

3
10(6+4)

10
29(14+15)

5
16(8+8)

4
12(6+6)

8
60(8+42)
22cm
60 2cm

0
1

ar

SPT
Profundidade

Nível Freático

ASTM D2487

Descrição Litológica

Alteração

Estratigrafia

Simbologia

Profundidade

P24076
Marina de Ferragudo
Marinas de Barlavento, S.A.

Perfuração: Rotação
Inclinação: Vertical
Amostrador:
0.0m-16.5m: Trado oco 200mm
M: -34643.89
P: -282104.76
Cota da boca do furo: 6.22
Cota do nível de água: 2.42

0

Areia média a fina com silte, acastanhada, medianamente
compacta.
Amostra AM S7-3.0m

2

SPSM

4

3

Areia média a fina cinzenta com conchas e fragmentos
destas, medianamente compacta.
Amostra AM S7-4.5m

5

6

Areia média a fina siltosa, cinzenta, solta

6

7
Areia média a fina cinzenta clara com pequenas pedras
dispersas, medianamente compacta

8

9

Areia média a fina siltosa, cinzenta, solta

9

10
Areia média a fina acastanhada, solta a medianamente
compacta

11
12

13

13

14

14

Areia fina siltosa com pequenos seixos dispersos,
avermelhada, muito compacta

16

15
16

Calcoarenito avermelhado
17

10 20 30 40 50

Final de sondagem

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

% RQD e %Rec
castanho- % de recuperação
preto- % de RQD

20 40 60 80 100

10
21(11+10)

7
26(10+16)

2
10(4+6)

2
4(1+3)

6
12(6+6)

6
8(3+5)

10

12

15

Ensaio de SPT
Número de
pancadas

7

8

S7

Data Início: 05-10-04
Data Fim: 06-10-04
Sondador: Agostinho

4

5

11

pág.1 de 1

1

2
3

SONDAGEM N°

5
9(3+6)

6
10(4+6)

6
8(5+3)

20
60(42+18)
24cm
10
60(42+18)
19cm

0

ar

SPT
Profundidade

Nível Freático

ASTM D2487

Descrição Litológica

Alteração

Estratigrafia

Simbologia

Profundidade

P24076
Marina de Ferragudo
Marinas de Barlavento, S.A.

Perfuração: Rotação
Inclinação: Vertical
Amostrador:
0.0m-10.5m: Trado oco 200mm
M: -34627.64
P: -282159.56
Cota da boca do furo: 5.58
Cota do nível de água: 2.38

0

Areia média a fina com silte, acastanhada, solta

1

1

2

2

3

3

4

4
Areia média a fina siltosa, cinzenta, com conchas e
fragmentos destas, medianamente compacta .
Amostra AM S8-6.0m

5
6

5

SM

6

SONDAGEM N°
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Data Início: 05-10-04
Data Fim: 05-10-04
Sondador: Agostinho

Ensaio de SPT
Número de
pancadas

10 20 30 40 50

3
7(2+5)

3
5(2+3)

4
11(6+5)

7
24(11+13)

7

8

8

8
22(10+12)

9

60 6cm

a

Silte com areia e fragmentos calcários, castanha a bege,
rijo

10
11

10
Final de sondagem

60 2cm
11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

% RQD e %Rec
castanho- % de recuperação
preto- % de RQD

20 40 60 80 100

7

9

S8

0

ar

Areia média a fina com silte, acastanhada, solta

SPT
Profundidade

Nível Freático

ASTM D2487

Descrição Litológica

Alteração

Estratigrafia

Simbologia

Profundidade

P24076
Marina de Ferragudo
Marinas de Barlavento, S.A.

Perfuração: Rotação
Inclinação: Vertical
Amostrador:
0.0m-8.0m: Trado oco 200mm
M: -34581.60
P: -282148.28
Cota da boca do furo: 8.33
Cota do nível de água: 2.83

0

1

1

2

2

3

Areia média a fina acinzentada, solta

3

4

Areia fina argilosa cinzenta, muito solta

4

5

5

6

6

7

7

8

Areia média a fina argilosa com fragmentos calcários, de
arenito, muito compacto
Final de sondagem

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

SONDAGEM N°
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S9

Data Início: 05-10-04
Data Fim: 05-10-04
Sondador: Agostinho

Ensaio de SPT
Número de
pancadas

10 20 30 40 50

% RQD e %Rec
castanho- % de recuperação
preto- % de RQD

20 40 60 80 100

3
7(3+4)

4
5(2+3)

1
2(1+1)

1
3(1+2)

8
60(19+41)
22cm
60

0
1

ar

Areia média a fina com silte, acastanhada

a

Argila cinzenta (lodosa), consistência média

SPT
Profundidade
0

2

ar

3

Areia média a fina acastanhada, compacta

4

a

Argila cinzenta (lodosa) com passagens de areia fina
silto-argilosa, muito mole.
Amostra AM S10-6.0m

6

5

SCSM

7

6

ar

Areia média a fina acastanhada, solta
8

9

9

10

10

11

11

a

12

Argila castanha ferruginosa com pequenos seixos
dispersos, muito dura a rija

13

13

14

14

16

15

Silte com areia, castanha a bege com fragmentos
calcários, rijo.
Amostra AM S10-16.5m

Ensaio de SPT
Número de
pancadas

10 20 30 40 50

Final de sondagem

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

% RQD e %Rec
castanho- % de recuperação
preto- % de RQD

20 40 60 80 100

1
5(2+3)

11
32(14+18)

1
0(0+0)

1
0(0+0)

3
4(2+2)

2
6(3+3)

4
9(4+5)

5
28(12+16)

9
35(16+19)

11
37(16+21)

16
MH

17

S10

Data Início: 13-10-04
Data Fim: 13-10-04
Sondador: Agostinho

7

8

15

pág.1 de 1

4

5

12

SONDAGEM N°

1

2
3

Nível Freático

ASTM D2487

Descrição Litológica

Alteração

Estratigrafia

Simbologia

Profundidade

P24076
Marina de Ferragudo
Marinas de Barlavento, S.A.

Perfuração: Rotação
Inclinação: Vertical
Amostrador:
0.0m-16.5m: Trado oco 200mm
M: -34637.90
P: -281429.76
Cota da boca do furo: 6.80
Cota do nível de água: 2.50

18
60(45+15)
17cm

0

at

Aterro: mistura de solos argilosos e arenosos com
pequenas pedras calcárias angulosas dispersas, solto.

SPT
Profundidade

Nível Freático

ASTM D2487

Descrição Litológica

Alteração

Estratigrafia

Simbologia

Profundidade

P24076
Marina de Ferragudo
Marinas de Barlavento, S.A.

Perfuração: Rotação
Inclinação: Vertical
Amostrador:
0.0m-10.5m: Trado oco 200mm
M: -34543.04
P: -281452.37
Cota da boca do furo: 5.28
Cota do nível de água: 2.28

0

1

1

2

2

3

a

Argila cinzenta (lodosa), muito mole

4

3

ar

Areia média a fina cinzenta, solta
5

6

6

7

7

a

Argila castanha ferruginosa, rija

8

8

Silte com areia e fragmentos calcários, rijo

10
11
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4
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60 3cm
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12
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15
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20
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21

22

22

% RQD e %Rec
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preto- % de RQD

20 40 60 80 100

10
Final de sondagem
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Data Início: 12-10-04
Data Fim: 12-10-04
Sondador: Agostinho
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5

9
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0
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1
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P24076
Marina de Ferragudo
Marinas de Barlavento, S.A.

Perfuração: Rotação
Inclinação: Vertical
Amostrador:
0.0m-19.5m: Trado oco 200mm
M: -34669.52
P: -281756.51
Cota da boca do furo: 2.90
Cota do nível de água: 2.30

Areia média a fina com silte, acastanhada

0

Areia fina cinzenta, medianamente compacta

1

2

2

3

Areia média a fina bege medianamente compacta

4

3

Areia fina bege, solta a medianamente compacta
5

6

6

7

7

a

Argila castanha ferruginosa, dura a muito dura

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

ar
14

a

Areia fina siltosa com pequenos seixos dispersos,
avermelhada, solta

14

Argila avermelhada, muito dura

15

16
Silte com areia e fragmentos calcários, muito duro a rijo

17

18

18

19

19

C

Calcário bege
Final de sondagem
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Número de
pancadas

10 20 30 40 50

21

21

22

22

% RQD e %Rec
castanho- % de recuperação
preto- % de RQD

20 40 60 80 100

2
11(4+7)

7
29(11+18)

8
12(6+6)

6
9(4+5)

4
11(4+7)

7
25(11+14)

4
11(5+6)

5
18(7+11)

3
9(4+5)

5
16(7+9)

5
19(9+10)

15
60(29+31)
19cm
60 12cm

20

S12

Data Início: 11-10-04
Data Fim: 11-10-04
Sondador: Agostinho

16

17

20
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Areia média a fina com silte, acastanhada, medianamente
compacta

Nível Freático

ar

ASTM D2487

Descrição Litológica

Alteração

Estratigrafia

0

Simbologia

Profundidade

P24076
Marina de Ferragudo
Marinas de Barlavento, S.A.

Perfuração: Rotação
Inclinação: Vertical
Amostrador:
0.0m-24.0m: Trado oco 200mm
M: -34771.07
P: -281751.45
Cota da boca do furo: 4.81
Cota do nível de água: 2.31

0

1

1

2

2

3

Idem, acinzentada

4

3
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Idem, acastanhada, solta
5

6

Areia média fina siltosa, cinzenta, com conchas e
fragmentos destas, cinzenta, solta a medianamente
compacta

7

6

Ensaio de SPT
Número de
pancadas

10 20 30 40 50

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

a

Argila avermelhada, muito dura

17

17

18

18

19

19

ar
20

a

Areia fina siltosa com pequenos seixos dispersos,
avermelhada, medianamente compacta

Argila avermelhada com pequenos seixos arredondados
dispersos, muito dura

22

20
21

8
22(10+12)

3
14(5+9)

3
8(4+4)

3
7(3+4)

5
6(3+3)

5
9(5+4)

4
8(5+3)

5
8(4+4)

4
7(4+3)

9
21(10+11)

9
26(13+13)

8
19(7+12)

7
21(9+12)

6
17(8+9)

22
Silte com areia e fragmentos calcários, rijo

% RQD e %Rec
castanho- % de recuperação
preto- % de RQD

20 40 60 80 100

7

8
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Data Início: 09-10-04
Data Fim: 09-10-04
Sondador: Agostinho
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5
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Nível Freático

ASTM D2487
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Estratigrafia

Simbologia

Profundidade

P24076
Marina de Ferragudo
Marinas de Barlavento, S.A.

Perfuração: Rotação
Inclinação: Vertical
Amostrador:
0.0m-24.0m: Trado oco 200mm
M: -34771.07
P: -281751.45
Cota da boca do furo: 4.81
Cota do nível de água: 2.31

SONDAGEM N°
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Data Início: 09-10-04
Data Fim: 09-10-04
Sondador: Agostinho
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10 20 30 40 50
23

23

12(7+5)

24

24

16
60(19+41)
17cm

Final de sondagem
25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

S13
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preto- % de RQD

20 40 60 80 100

0
1

ar

SPT
Profundidade

Nível Freático

ASTM D2487

Descrição Litológica

Alteração

Estratigrafia

Simbologia

Profundidade

P24076
Marina de Ferragudo
Marinas de Barlavento, S.A.

Perfuração: Rotação
Inclinação: Vertical
Amostrador:
0.0m-25.5m: Trado oco 200mm
M: -34736.10
P: -282011.71
Cota da boca do furo: 6.42
Cota do nível de água: 2.42

0

Areia média a fina com silte, acastanhada, medianamente
compacta a compacta.
Amostra AM S14-3.0m

2

SPSM

4

3

Areia média a grossa acastanhada medianamente
compacta

5

6

Areia média a fina siltosa, acinzentada, solta

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13
Areia fina siltosa com pequenos seixos dispersos,
avermelhada, muito solta a medianamente compacta

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

S14

Data Início: 07-10-04
Data Fim: 07-10-04
Sondador: Agostinho

Ensaio de SPT
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pancadas

10 20 30 40 50

% RQD e %Rec
castanho- % de recuperação
preto- % de RQD

20 40 60 80 100

7
39(18+21)

8
24(10+14)

4

5

14
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SONDAGEM N°

4
12(5+7)

4
7(4+3)

3
8(3+5)

4
9(4+5)

3
9(3+6)

4
10(4+6)

6
17(7+10)

7
23(10+13)

8
18(8+10)

7
16(8+8)

1
0(0+0)

1
1(0+1)

1

SPT
Profundidade

Nível Freático

ASTM D2487

Descrição Litológica

Alteração

Estratigrafia

Simbologia

Profundidade

P24076
Marina de Ferragudo
Marinas de Barlavento, S.A.

Perfuração: Rotação
Inclinação: Vertical
Amostrador:
0.0m-25.5m: Trado oco 200mm
M: -34736.10
P: -282011.71
Cota da boca do furo: 6.42
Cota do nível de água: 2.42

24

a

Silte com areia, bege com fragmentos calcários, muito
duro a rijo

25
26
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23

1(0+1)

24

12
20(5+15)

25
Final de sondagem

60 2cm
26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

S14

Data Início: 07-10-04
Data Fim: 07-10-04
Sondador: Agostinho

Ensaio de SPT
Número de
pancadas

10 20 30 40 50
23

SONDAGEM N°

% RQD e %Rec
castanho- % de recuperação
preto- % de RQD

20 40 60 80 100
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Anexo VI.2 - Caracterização Físico Química de Sedimentos na
Área do Porto de Portimão e Barra
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Anexo VII – Figuras de Planeamento e Ordenamento
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Anexo VIII – Ecologia
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Fauna
A presença de uma espécie foi considerada provável quando, não estando
confirmada, ocorre em biótopos semelhantes aos existentes na área de estudo e em
zonas próximas. Toda informação recolhida foi organizada por classes e famílias,
referindo-se os seguintes aspectos da ecologia das espécies:

1. Abundância na área de estudo - Em relação a este parâmetro as espécies
foram distribuídas pelas seguintes classes:
• MC - Muito comum;
• CM - Comum ou abundante;
• ESC - Escassa;
• R - Rara;
• MR - Muito rara;
• X - Dada como existente não havendo dados sobre a sua abundância.
No caso da fauna de mamíferos e da herpetofauna, taxa para os quais não existem
estimativas das populações nacionais é indicado sempre que possível a abundância
em Portugal.

2. Tipo de ocorrência – Refere-se se uma espécie é reprodutora (Rep) ou Visitante
(Vis), e para o primeiro grupo distingue-se, sempre que possível, entre espécies
residentes (Res) e migradoras (MigRep). Há, ainda, o caso das espécies nãoindigenas com reprodução provável ou confirmada (Nind**).

3. Legislação - Devido à sua raridade, ao seu carácter endémico ou a outros
factores muitas espécies estão sujeitas a disposições legais sobre a conservação do
seu habitat. Sempre que necessário indica-se a legislação nacional e comunitária,
que abrange espécies presentes na área de estudo, particularmente a Directiva das
Aves (Directiva 409/79/CEE) e a Directiva Habitats (Directiva 92/43/CEE), e as
Convenções de Berna (Convenção Relativa à Conservação da Vida Selvagem e dos
«Habitats» Naturais da Europa) e de Bona (Conservação sobre Espécies Migradoras
Pertencentes à Fauna Selvagem).
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4. Estatuto de conservação - Na sua totalidade as espécies inventariadas foram
classificadas segundo o seu estatuto de conservação baseado nos critérios da União
Internacional para a Conservação da Natureza, e de acordo com o Livro Vermelho
dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2006). As classes utilizadas neste
trabalho são as seguintes:
• Extinto (Ex) – Um taxon considera-se Extinto quando não restam quaisquer
dúvidas de que o último indivíduo morreu. Um taxon está presumivelmente
Extinto quando falharam todas as tentativas exaustivas para encontrar um
indivíduo em habitas conhecidos e potenciais , em períodos temporais
apropriados.
• Extinto na Natureza (EW) - Um taxon considera-se Extinto na natureza
quando é dado apenas como sobrevivendo em cultivo, cativeiro ou com uma
população (ou populações) naturalizada fora da sua área de distribuição.
• Criticamente em Perigo (CR) - Um taxon considera-se Criticamente em
Perigo quando as melhores evidências disponíveis indicam que se cumpre
qualquer um dos critérios A a E para Criticamente em Perigo, pelo que se
considera como enfrentando um risco de extinção na natureza extremamente
elevado.
• Em Perigo (EN) - Um taxon considera-se Em Perigo quando as melhores
evidências disponíveis indicam que se cumpre qualquer um dos critérios A a E
para Em Perigo, pelo que se considera como enfrentando um risco de
extinção na natureza muito elevado.
• Vulnerável (VU) - Um taxon considera-se Vulnerável quando as melhores
evidências disponíveis indicam que se cumpre qualquer um dos critérios A a E
para Vulnerável, pelo que se considera como enfrentando um risco de
extinção na natureza elevado.
• Quase Ameaçado (NT) - Um taxon considera-se Quase Ameaçado quando,
foi avaliado pelos critérios e não se qualifica actualmente como Criticamente
em Perigo, Em Perigo; Ou Vulnerável, sendo no entanto provável que lhe
venha a ser atribuída uma categoria de ameaça no futuro.
• Pouco Preocupante (LC) – Um taxon considera-se Pouco Preocupante
quando foi avaliado pelos critérios e não se qualifica como nenhuma das
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categorias Criticamente em Perigo, Em Perigo, Vulnerável ou Quase
Ameaçado. Taxa de distribuição ampla e abundantes são incluídos nesta
categoria.
• Informação Insuficiente (DD) - Um taxon considera-se com Informação
Insuficientemente quando não há informação adequada para fazer uma
avaliação directa ou indirecta do seu risco de extinção, com base na sua
distribuição e/ou abundância.
• Não Aplicável (NA) – Categoria de um taxon que não reune as condições
julgadas necessárias para ser avaliado a nível regional.
• Não Avaliado (NE) – Um taxon considera-se Não Avaliado quando ainda não
foi avaliado pelos presentes critérios.
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Quadro 1 - Mamíferos referenciados para a área de estudo
FAMÍLIA

NOME VULGAR

INSTRUMENTOS LEGAIS

ESTATUTO EM PORTUGAL

ABUNDÂNCIA

DIRECTIVA
ESPÉCIE

Estatuto de

Abundância

NA ÁREA

Berna

Bona

Habitats

Conservação

DE ESTUDO

Ouriço-cacheiro

III

_

_

LC

CM

R

Musaranho-de-dentesbrancos
Musaranho-anão-dedentes-brancos

III

_

_

LC

CM

X

III

_

_

LC

CM

X

II

II*

B-II; B-IV

VU

ESC

R

II

II*

B-II; B-IV

CR

ESC

CM

MR
CM
CM

R
X
X

ERINACEIDAE
Erinaceus europaeus
SORICIDAE
Crossidura russula
Suncus etruscus

RHINOLOPHIDAE
Rhinolophus hipposiderus
Rhinolophus mehlyi

Morcego-de-ferradurapequeno
Morcego-de-ferraduramourisco

VESPERTILIONIDAE
Myothis blythii
Pipistrellus pipistrellus
Eptesicus serotinus

Morcego-rato-pequeno
Morcego-comum
Morcego-hortelão

II
III
II

II*
II*
II*

B-II; B-IV
B-IV
B-IV

CR
LC
LC

MINIOPTERIDAE
Miniopterus schreibersii

Morcego-de-peluche

II

II*

B-II; B-IV

VU

MURIDAE
Apodemus sylvaticus
Mus domesticus
Mus spretus
Rattus norvegicus

Rato-do-campo
Rato-caseiro
Rato-das-hortas
Ratazana

_
_
_
_

_
_
_
_

_
_
_
_

LC
LC
LC

Lontra

II

_

B-II; B-IV

R

NA

CM
MC
MC
MC

X
MC
MC
MC

LC

CM

R

MUSTELIDAE
Lutra lutra

(*) Espécie detectada durante o trabalho de campo
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Quadro 2 - Herptofauna (anfíbios e répteis) referenciados para a área de estudo
ESTATUTO EM PORTUGAL
FAMÍLIA

NOME VULGAR

INSTRUMENTOS LEGAIS

ABUNDÂNCIA

DIRECTIVA
ESPÉCIE

Estatuto de
BERNA

NA ÁREA DE
ABUNDÂNCIA

Habitats

Conservação

ESTUDO

B-IV

LC

CM

X

ANFÍBIOS
DISCOGLOSSIDAE
Alytes cisternasii

Sapo-parteiro-ibérico

II

BUFONIDAE
Bufo bufo

Sapo-comum

III

LC

MC

X

RÉPTEIS
GEKKONIDAE
Tarentola mauretanica

Osga

III

LC

CM

X

AMPHISBAENIDAE
Blanus cinereus

Cobra-cega

III

LC

ESC

ESC

LACERTIDAE
Acanthodactyius erythrurus
Lacerta lepida
Psammodromus algirus

Lagartixa-dos-areais
Sardão (*)
Lagartixa-do-mato

III
II
III

NT
LC
LC

CM
CM
CM

X
ESC
CM

COLUBRIDAE
Coluber hippocrepis
Elaphe scalaris
Malpolon monspessulanus

Cobra-de-ferradura
Cobra-de-escada
Cobra-rateira

II
III
III

LC
LC
LC

ESC
CM
CM

X
X
X

B-IV

(*) Espécie detectada durante o trabalho de campo
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Quadro 3 – Avifauna da área de estudo
FAMÍLIA
ESPÉCIE

INSTRUMENTOS LEGAIS
REFERÊNCIA CONV. CONV. DIRECTIVA

NOME
VULGAR

(ver legenda)

BONA BERNA

AVES

ESTATUTO
DE

TIPO
DE

CONSERVAÇÃO

OCORR.

PODICIPEDIDAE
Tachybaptus ruficollis

Mergulhãopequeno

3

II

LC

Res

Corvomarinho

3

III

LC

Vis

3, 4

II

LC

Res

3, 4
3

II
III

LC
LC

Res
Res/Vis

PHALACROCORACIDAE
Phalacocorax carbo
ARDEIDAE
Bulbucus ibis
Egretta garzetta
Ardea cinerea
Ardea purpurea

Garçaboieira(*)
Garçabranca(*)
Garça-real
Garçavermelha

3

II

III

A-I

EN

MigRep

3, 4

II

II

A-I

LC

MigRep /Res

II

II

A-I

VU*/NT*

MigRep /Vis

CICONIDAE
Ciconia ciconia

Cegonhabranca(*)

THRESKIORNITHIDAE
Platalea leucorodia

Colhereiro

ANATIDAE
Anas platyrhinchus
Anas clypeata

Pato-real
Patotrombeteiro

3

II

III

D

LC

Res/Vis

3

II

III

D

EN*/LC

Res/Vis

Milhano
Tartaranhãoruivo-dospauis

3

II

II

A-I

CR/VU

Res/Vis

3

II

II

A-I

VU*/VU

Res/Vis

Gavião
Águia-deasa-redonda

3

II

II

LC

Res

3

II

II

LC

Res

3, 4

II

II

LC

Res

3, 4

II

II

A-I

VU*

Res

III

D

LC

Res

III

D

LC

MigRep/Vis/Res

LC

Res

LC

Res

ACCIPITIDAE
Milvus milvus

Circus aeruginosus
Accipiter nisus
Buteo buteo
FALCONIDAE
Falco tinnunculus
Falco peregrinus

Peneireirocomum
Falcãoperegrino

PHASIANIDAE
Aleactoris rufa

Perdizcomum

Coturnix coturnix

Codorniz

3, 4
3

II

RALLIDAE
Rallus aquaticus
Gallinula chloropus

Frangod’água
Galinhad’água

3

III

3

III

D
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FAMÍLIA
ESPÉCIE

INSTRUMENTOS LEGAIS
REFERÊNCIA CONV. CONV. DIRECTIVA

NOME
VULGAR

(ver legenda)

BONA BERNA

AVES

ESTATUTO
DE

TIPO
DE

CONSERVAÇÃO

OCORR.

RE/NT*

Rep/Vis

HAEMATOPODIDAE
Haematopus ostralegus

Ostraceiro

3

III

RECURVIROSTRIDAE
Himantopus himantopus

Perna-longa

3

II

II

A-I

LC

Rep

Recurvirostra avosetta

Alfaiate

3

II

II

A-I

NT*/LC

Rep/Vis

Alcaravão

3

II

II

A-I

VU

Res/Vis

3

II

II

LC

Rep

3

II

II

LC

Vis

3, 4

II

II

A-I

LC

Rep/Vis

1, 3

II

III

A-I, D

LC

Vis

BURHINIDAE
Burhinus oedicnemus
CHARADRIIDAE

Pluvialis squatarola

Borrelhopequeno-decoleira
Borrelhogrande-decoleira
Borrelho-decoleirainterrompida
Taramboladourada
Tarambolacinzenta

3

II

III

LC

Vis

Vanellus vanellus

Abibe

3

II

III

LC

Vis

Pilrito d’areia
Pilritoescuro
Pilrito-de–
peito-preto
Maçaricode-bicodireito

3

II

II

LC

Vis

1, 3

II

II

EN*

Vis

1, 3

II

II

LC

Vis

3

II

III

LC

Vis

1, 3

II

III

LC

Vis

3

II

III

VU*

Vis

1, 3

II

III

CR/LC

Rep/Vis

1, 3

II

III

VU*

Vis

Charadrius dubius

Charadrius hiaticula

Charadrius alexandrinus
Pluvialis apricaria

SCOLOPACIDAE
Calidris alba
Calidris maritlima
Calidris alpina

Limosa limosa
Limosa lapponica
Numerius phaeopus
Numenius arquata

Tringa erythrpus

Fuselo
Maçaricogalego
Maçaricoreal
Pernavermelhaescuro

3
1, 3

SCOLOPACIDAE (cont.)
Tringa totanus

Pernavermelha

Actitis hypoleucos

Perna-verde
Maçaricodas-rochas

1, 3

II

II

VU/VU*

Rep/Vis

Arenaria interpres

Maçarico

1, 3

II

II

LC

Vis

3

II

II

1, 3

III

Tringa nebularia

LARIDAE

Larus melanocephalus

Gaivota-decabeçapreta

Larus ridibundus

Guincho

A-I

LC

Vis

LC

Vis
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FAMÍLIA
ESPÉCIE

Larus audouinii
Larus fuscus

Larus cachinens

INSTRUMENTOS LEGAIS
REFERÊNCIA CONV. CONV. DIRECTIVA

NOME
VULGAR
Gaivota de
Audouin
Gaivota-deasa-escura
Gaivota-depatasamarelas

(ver legenda)
3

BONA BERNA
I/II

II

ESTATUTO
DE

TIPO
DE

AVES

CONSERVAÇÃO

OCORR.

A-I*

VU*

MigRep

VU*/LC

Rep/Vis

LC

Res

Vis

1, 3

1, 3, 4

III

STERNIDAE
Sterna caspia

Garajaugrande

3

II

II

A-I

EN

Sterna sandvicensis

Garajau

1, 3

II

II

A-I

NT*

Vis

Sterna hirundo

Gaivina
Andorinhado-mar-anã

3

II

II

A-I

EN*

MigRep

3

II

II

A-I

VU

MigRep

1, 4

III

D

DD

Res

3, 4

III

LC

MigRep

Cuco

4

III

LC

MigRep

Coruja-dastorres

4

II

LC

Res

Mochogalego

4

II

LC

Res

Noitibó-denucavermelha

4

II

VU

MigRep

4

III

LC

MigRep

4

II

LC

MigRep

4

II

NT*

MigRep

Guarda-rios

1, 3

II

LC

Res

Abelharuco

4

II

LC

MigRep

Poupa (*)

4

II

LC

MigRep/Res

Laverca

4

III

LC

Res/Vis

Sterna albifrons
COLUMBIDAE
Columba livia
Streptopelia turtur

Pombo-dasrochas
Rôla-comum
(*)

CUCULIDAE
Cuculus canorus
TYTONIDAE
Tyto alba
STRIGIDAE
Athene noctua
CAPRIMULGIDAE

Caprimulgus ruficolis
APODIDAE
Apus apus
Apus pallidus
Tachymarptis melba

Andorinhãopreto (*)
Andorinhãopálido
Andorinhãoreal

ALCENIDAE
Alcedo atthis

A-I

MEROPIDAE
Merops apiaster

II

UPUPIDAE
Upupa epops
ALAUDIDAE
Alauda arvensis
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FAMÍLIA
ESPÉCIE

Galerida cristata
Galerida theklae

INSTRUMENTOS LEGAIS
REFERÊNCIA CONV. CONV. DIRECTIVA

NOME
VULGAR
Cotovia-depoupa (*)
Cotoviaescura

(ver legenda)

BONA BERNA

AVES

ESTATUTO
DE

TIPO
DE

CONSERVAÇÃO

OCORR.

LC

Res

LC

Res

1, 4

III

1, 4

II

1, 4

II

LC

Res

1, 4

II

LC

MigRep

1, 4

II

LC

MigRep

1

II

LC

Vis

4

II

LC

MigRep

1

II

LC

Res/Vis

Res/Vis

A-I

HIRUNDINIDAE
Ptyonoprogne rupestris

Hirundo rustica

Delichon urbicum

Andorinhadas-rochas
Andorinhadaschaminés (*)
Andorinhados-beirais
(*)

MOTACILLIDAE
Anthus pratensis
Motacilla flava
Motacilla alba

Petinha-dosprados
Alvéolaamarela
Alvéolabranca

TURDIDAE
Erithacus rubecula

Pisco-depeito-ruivo

Saxicola torquata

Cartaxo

Turdus merula

Melro

1

II

II

LC

1, 4

II

II

LC

Res

4

II

II

D

LC

Res

II

A-I

LC

Res

SYLVIDAE
Sylvia undata

Sylvia atricapilla

Sylvia melanocephala
Phylloscopus collybita

Felosa-domato
Toutinegrade-barretepreto (*)
Toutinegrade-cabeçapreta (*)
Felosacomum (*)

1, 3 e 4

1, 4

II

II

LC

Res

1, 4

II

II

LC

Res

1

II

II

LC

Vis

II

LC

Res

STURNIDAE
Sturnus vulgaris

Estorninhomalhado

4

PASSERIDAE
Passer domesticus

Pardal (*)

1, 4

LC

Res

Bico-delacre

4

NA

Nind**

ESTRELIDAE
Estrilda astrild
FRINGILLIDAE
Fringilla coelebs

Tentilhão

1, 4

III

LC

Res

Serinus serinus

Chamariz
Pintassilgo
(*)

1, 4

II

LC

Res

1, 4

II

LC

Res

Carduelis carduelis
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FAMÍLIA
ESPÉCIE

INSTRUMENTOS LEGAIS
REFERÊNCIA CONV. CONV. DIRECTIVA

NOME

Carduelis chloris

VULGAR
Verdilhão
(*)

Carduelis spinus

Lugre

Carduelis cannabina

(ver legenda)

BONA BERNA

AVES

ESTATUTO
DE

TIPO
DE

CONSERVAÇÃO

OCORR.
Res

1, 4

II

LC

4

II

LC

Vis

Pintarroxo

1, 4

II

LC

Res

Trigueirão

4

III

LC

Res

EMBERIZIDAE
Emberiza calandra

(*) Espécie detectada durante o trabalho
de campo
Legenda:
1 – Bolton, 1987;
2 - Carlson & Carlson (1995);
3 - Harris & Fuller (1994);
4 - Rufino (1989);
5- Vowles &Vowles 1994)
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Anexo IX – Ruído
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Situação Actual
Segundo o Regulamento Geral de Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007 de
17 de Janeiro, são dois os indicadores e tipos de zonas que deverão verificar
requisitos relativamente à componente ruído:
•

Indicador de ruído nocturno (Lnight) (23h - 7h)

•

Indicador de ruído diurno-entardecer-nocturno (Lden);

•

Zonas Sensíveis;

•

Zonas Mistas.

A distribuição no território nacional das zonas referidas, é da competência das
Câmaras Municipais (n.º 2 do artigo 6º do R.G.R.), e deve ser baseada no
estabelecido nas alíneas v) e x) do artigo 3º do R.G.R:
Artigo 3º - Definições
“v) Zonas mistas – 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;
x) Zonas sensíveis – área definida em plano municipal de ordenamento do território
como vocacionada para uso habitacional, ou para escolas, hospitais ou similares, ou
espaços de lazer, existentes ou previstos, podendo conter pequenas unidades de
comércio e de serviços destinadas a servir a população local, tais como cafés e
outros estabelecimentos de restauração, papelarias e outros estabelecimentos de
comércio tradicional, sem funcionamento no período nocturno.
Nas circunstâncias descritas, a caracterização do Ambiente Sonoro Actual foi
efectuada nos três períodos de referência (período diurno, entardecer e nocturno),
para as situações actualmente existentes e previstas, constantes na cartografia
disponível – ou implantadas aquando do trabalho de campo – que se encontram na
zona do empreendimento em análise e verificam pelo menos uma das seguintes
características (estando ou não afectas a outro tipo de utilização):
•

zonas habitacionais;
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•

escolas;

•

hospitais;

•

espaços de recreio ou lazer;

•

outros equipamentos colectivos utilizados como locais de recolhimento.

Modelo de Previsão
O software CadnaA foi desenvolvido pela Datakustik1 para que, de forma rápida e
eficaz, sejam determinados, mediante os métodos definidos pelo utilizador – no
presente caso a ISO 9613 e o NMPB’96 – todos os “caminhos sonoros” entre as
diferentes fontes e os diferentes receptores, mesmo em zonas urbanas complexas,
integrando, assim, os parâmetros com influência, nomeadamente a topografia, os
obstáculos, o tipo de solo e as condições atmosféricas predominantes, e permitindo
a análise individual dos níveis sonoros, mediante selecção de receptores
específicos, ou a análise global, mediante a produção de mapas de ruído 2D e 3D.
No caso específico do presente estudo, foi disponibilizada cartografia 3D, pelo que
estão minimizadas as incertezas extrínsecas da modelação, as quais se adicionam
às incertezas intrínsecas do software Cadna A, que correspondem a um valor
mediano de cerca de 1 dB, em acordo com diversos estudos já efectuados.
O software foi utilizado com os seguintes parâmetros de base:
•

Tipo de solo absorvente (G = 0.7)2;

•

20º C de temperatura do ar e 70 % de humidade relativa;

•

52% de probabilidade de ocorrência de Condições Favoráveis à propagação
sonora no período diurno, 75% no período do entardecer e 100% no período
nocturno;

•

1

Distância máxima de propagação de 2000 metros;

Vd. www.datakustik.de.

O parâmetro G representa a média dos coeficientes de absorção sonora dos solos envolventes ao traçado. Vd.
“CERTU; et. al. - Bruit de Infrastructures Routiéres: Méthode de Calculs Incluant Les Effets Météorologiques. [s.l.]: ed. ª,
1997. ISBN 2-11-089201-3”.

2
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•

Consideração de reflexões para além da 1ª ordem.

Dados de Base
O software CadnaA foi utilizado com os parâmetros de base referidos no apêndice
anterior – que são os julgados mais adequados, face aos dados disponibilizados e
às diversas calibrações do modelo já efectuadas – e com as seguintes velocidades
médias de circulação (v), os seguintes perfis transversais tipo (p.t.t.) e os seguintes
fluxos de tráfego (F) e os seguintes tipos de pavimento (Pav.)
•

•

•

•

EM530
o

v = 50 km/h;

o

p.t.t.: 2 vias, cada uma com 3.5 m;

o

F = fluido.

o

Pav = estriado (+3 dB) (Situação Actual).

o

Pav = liso (0 dB) (Situação Futura).

Rotunda da EM530:
o

v = 40 km/h;

o

p.t.t.: 2 vias em cada sentido, cada uma com 3,5 m;

o

F = acelarado.

o

Pav = estriado (+3 dB) (Situação Actual).

o

Pav = liso (0 dB) (Situação Futura).

Vias da Marina
o

v = 50 km/h;

o

p.t.t.: 2 vias, cada uma com 2 m;

o

F = fluido.

o

Pav = liso (0 dB).

Rotunda no interior da Marina:
Anexo IX
EIA do Empreendimento da Marina de Ferragudo
Anexos (Tomo 2)
Maio de 2007

Consultadoria Ambiental Lda

o

v = 40 km/h;

o

p.t.t.: 2 vias em cada sentido, cada uma com 2 m;

o

F = acelarado.

o

Pav = liso (0 dB).

Foram ainda considerados na modelação os seguintes dados de tráfego, baseados
nas contagens efectuadas in situ aquando das medições acústicas e nos dados de
tráfego disponibilizados em termos de valor médio anual mais desfavorável de hora
de ponta afecto à Marina (99 veículos por hora em 2008 e 115 veículos por hora em
2018):

Situação Actual
EM530
Período Diurno: (Número total de veículos por hora = 439; % pesados=3%
Período do Entardecer: (Número total de veículos por hora = 137; % pesados=2%
Período Nocturno: (Número total de veículos por hora = 60; % pesados=0%

Via de tráfego relativa à Situação 2
Período Diurno: (Número total de veículos por hora = 11; % pesados=0%
Período do Entardecer: (Número total de veículos por hora = 7; % pesados=0%
Período Nocturno: (Número total de veículos por hora = 3; % pesados=0%
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Situação Futura em 2008 (apenas marina)
EM530
Período Diurno: (Número total de veículos por hora = 38; % pesados=0%)
Período do Entardecer: (Número total de veículos por hora = 50; % pesados=0%)
Período Nocturno: (Número total de veículos por hora = 21; % pesados=0%)

Via de tráfego relativa à Situação 2
Período Diurno: (Número total de veículos por hora = 0; % pesados=0%)
Período do Entardecer: (Número total de veículos por hora = 0; % pesados=0%)
Período Nocturno: (Número total de veículos por hora = 0; % pesados=0%)

Vias da Marina (Sector Norte)
Período Diurno: (Número total de veículos por hora = 25; % pesados=0%)
Período do Entardecer: (Número total de veículos por hora = 33; % pesados=0%)
Período Nocturno: (Número total de veículos por hora = 14; % pesados=0%)

Vias da Marina (Sector Sul)
Período Diurno: (Número total de veículos por hora = 51; % pesados=0%)
Período do Entardecer: (Número total de veículos por hora = 67 % pesados=0%)
Período Nocturno: (Número total de veículos por hora = 29; % pesados=0%)

Situação Futura em 2018 (apenas marina)
EM530
Período Diurno: (Número total de veículos por hora = 44; % pesados=0%)
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Período do Entardecer: (Número total de veículos por hora = 58; % pesados=0%)
Período Nocturno: (Número total de veículos por hora = 24; % pesados=0%)

Via de tráfego relativa à Situação 2
Período Diurno: (Número total de veículos por hora = 0; % pesados=0%)
Período do Entardecer: (Número total de veículos por hora = 0; % pesados=0%)
Período Nocturno: (Número total de veículos por hora = 0; % pesados=0%)

Vias da Marina (Sector Norte)
Período Diurno: (Número total de veículos por hora = 29; % pesados=0%)
Período do Entardecer: (Número total de veículos por hora = 38; % pesados=0%)
Período Nocturno: (Número total de veículos por hora = 16; % pesados=0%)

Vias da Marina (Sector Sul)
Período Diurno: (Número total de veículos por hora = 59; % pesados=0%)
Período do Entardecer: (Número total de veículos por hora = 78 % pesados=0%)
Período Nocturno: (Número total de veículos por hora = 33; % pesados=0%)

Situação Futura em 2008 (Tráfego Total)
EM530
Período Diurno: (Número total de veículos por hora = 477; % pesados=3%)
Período do Entardecer: (Número total de veículos por hora = 187; % pesados=2%)
Período Nocturno: (Número total de veículos por hora = 81; % pesados=0%)
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Via de tráfego relativa à Situação 2
Período Diurno: (Número total de veículos por hora = 11; % pesados=0%)
Período do Entardecer: (Número total de veículos por hora = 7; % pesados=0%)
Período Nocturno: (Número total de veículos por hora = 3; % pesados=0%)

Vias da Marina (Sector Norte)
Período Diurno: (Número total de veículos por hora = 25; % pesados=0%)
Período do Entardecer: (Número total de veículos por hora = 33; % pesados=0%)
Período Nocturno: (Número total de veículos por hora = 14; % pesados=0%)

Vias da Marina (Sector Sul)
Período Diurno: (Número total de veículos por hora = 51; % pesados=0%)
Período do Entardecer: (Número total de veículos por hora = 67 % pesados=0%)
Período Nocturno: (Número total de veículos por hora = 29; % pesados=0%)

Situação Futura em 2018 (Tráfego Total)
EM530
Período Diurno: (Número total de veículos por hora = 483; % pesados=3%)
Período do Entardecer: (Número total de veículos por hora = 195; % pesados=2%)
Período Nocturno: (Número total de veículos por hora = 84; % pesados=0%)

Via de tráfego relativa à Situação 2
Período Diurno: (Número total de veículos por hora = 11; % pesados=0%)
Período do Entardecer: (Número total de veículos por hora = 7; % pesados=0%)
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Período Nocturno: (Número total de veículos por hora = 3; % pesados=0%)

Vias da Marina (Sector Norte)
Período Diurno: (Número total de veículos por hora = 29; % pesados=0%)
Período do Entardecer: (Número total de veículos por hora = 38; % pesados=0%)
Período Nocturno: (Número total de veículos por hora = 16; % pesados=0%)

Vias da Marina (Sector Sul)
Período Diurno: (Número total de veículos por hora = 59; % pesados=0%)
Período do Entardecer: (Número total de veículos por hora = 78; % pesados=0%)
Período Nocturno: (Número total de veículos por hora = 33; % pesados=0%)

Relativamente à emissão sonora dos barcos na marina e do porto de pesca,
considerou-se a base de dados do software CadnaA, para o número de lugares e
movimentos horários previstos, para a obtenção do Nível de Potência Sonora a
utilizar na modelação. Considerou-se para a marina 25 movimentos por hora no
período diurno, 15 movimentos por hora no período do entardecer e 5 movimentos
por hora no período nocturno. Relativamente ao porto de pesca considerou-se 7
movimentos por hora no período diurno, 5 movimentos por hora no período do
entardecer e 2 movimentos por hora no período nocturno.
A zona comercial foi modelada considerando-se um Nível de Potência Sonora de 60
dB (A)/m2, para o período diurno, do entardecer e nocturno (Recomendação do Guia
de Boas Práticas de Mapeamento de Ruído (European Commission Working Group
Assessment of Exposure to Noise)
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PEÇAS DESENHADAS
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Anexo X – Património
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FICHA DE SÍTIO / TRABALHO ARQUEOLÓGICO
Ficha de Sítio / Trabalho Arqueológico
Sítio n.º

Tipo de Património:

Designação
Ferragudo

Designação:
Distrito: Faro

Concelho: Lagoa

Freguesia: Ferragudo

Lugar:

do

Projecto:

Marina

de

C.M.P. 1/25 000 n.º: 603, 2005
Coordenadas:

Longitude (W): 542 300

Tipo de Sítio:

Latitude (N): 4109 100
Período Cronológico:

Descrição do Sítio: A área de implementação da Marina de Ferragudo consiste num aterro artificial de areias,
oriundas e resultantes da construção do Porto de Pesca do Ferragudo. Foi possível prospectar os caminhos
existentes na área, analisar estratigrafias, mas no geral a zona encontrava-se coberta de vegetação rasteira e
depósitos de lixo e detritos urbanos. Não foram identificados nem relocalizados elementos arqueológicos ou
patrimoniais, com excepção da Fábrica do Fialho, antiga unidade fabril de conservas de peixe.
Bibliografia:
Proprietários:

Classificação: Inexistente

Estado de Conservação:

Legislação: Inexistente

Protecção / Vigilância:

Uso do Solo: Baldio

Ameaças: Marina de Ferragudo
Acessos: Através da EN 530, de Parchal em direcção a Ferragudo, a cerca de 750 metros do lado direito
encontra-se a Fábrica, em frente ao Bairro dos Pescadores, a área de implantação do projecto localiza-se
desde a estação elevatória até ao Rio Arade e Ribeira de Ferragudo.
Espólio - Descrição: Não foi identificado
Local de Depósito: Não foi recolhido
Trabalho Arqueológico Anual
Arqueólogo Responsável: Paula Perdigão e Andrea Pereira
Tipo de Trabalho: Levantamento / Prospecção
Datas

Início: 20 de Novembro

Fim: 14 de Dezembro

Duração: dias

Projecto de Investigação: Estudo de Impacte Ambiental
Objectivos: Pretendeu-se através deste estudo identificar eventuais vestígios arqueológicos e elementos
patrimoniais existentes na área afecta ao projecto, bem como precaver a sua destruição.
Resultados: Através da realização da pesquisa bibliográfica e documental foram identificados três elementos
patrimoniais, mas após a realização do trabalho de campo, apenas foi relocalizado um elemento, a Fábrica
Fialho.
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Fichas de Elementos Patrimoniais Identificados
Ficha de Sítio
Sítio n.º 1

Tipo de Património: Edificado
Designação do Projecto: Marina de Ferragudo

Designação: Fábrica do Fialho
Distrito: Faro

Concelho: Lagoa

Freguesia: Ferragudo

Lugar:

C.M.P. 1/25 000: 603 (2005)
Coordenadas:

Longitude (W): 542 375

Tipo de Sítio: Fábrica

Latitude (N): 4109 325
Período Cronológico: Contemporâneo

Valor Patrimonial: Reduzido – Médio
Localização: Localiza-se junto dos limites da zona de projecto, ficando na parte Este da área, rodeada pelas infra-estruturas
da própria Marina. A extensão de areia, terra ou construção em madeira (Cais) encontra-se dentro da área em estudo, do lado
Oeste a Fábrica.
Descrição do Sítio: A fábrica do Fialho encontra-se actualmente degradado e em completo abandono. Das estruturas resta a
chaminé em tijolo burro e os quatro edifícios que compõem o conjunto fabril, encontram-se em ruínas. Esta fábrica surge num
contexto de evolução das indústrias conserveiras, em finais do século XIX, inícios do século XX, que se implantou nas
margens do Rio Arade, em conjunto com as fábricas de Portimão, Parchal e Mexilhoeira. A fábrica do Fialho destacou-se por
ser a primeira a fabricar conservas em azeite na região, por iniciativa de um rico industrial e proprietário, João António Júdice
Fialho, em 1891. Esta indústria conheceu grandes desenvolvimento durante e após a Segunda Guerra Mundial, com a
exportação de várias espécies de conservas para a Europa. No entanto, a partir dos anos sessenta, os sectores mais
tradicionais da actividade entram em crise devido à falta de pescado, falta de investimento na modernização do equipamento,
falta de apoios estatais, a concorrência espanhola e marroquina e uma variedade de problemas económico-sociais. A análise
da Carta Militar 603, de 1978, permite observar junto da Fábrica do Fialho, uma extensão de terra ou areia (ou poderá ter sido
uma construção de madeira) que deveria servir de cais para o escoamento dos produtos ou abastecimento de matériasprimas, por via marítima. Não é possível saber apenas pela análise da carta militar de 1978, se este cais, com cerca de 230
metros de comprimento resulta de uma formação natural de acumulação de areias ou foi construído noutros materiais,
nomeadamente terra ou madeira.
Bibliografia: Trabalho de campo
Proprietários: Fábrica Fialho
Classificação: Inexistente
Estado de Conservação: Mau
Legislação: Inexistente
Protecção / Vigilância: Inexistente
Uso do Solo: Baldio
Ameaças: Marina de Ferragudo
Acessos: Através da EN 530, de Parchal em direcção a Ferragudo, a cerca de 750 metros do lado direito encontra-se a
Fábrica, em frente ao Bairro dos Pescadores
Espólio – Descrição: Não foi identificado
Local de Depósito: Não foi recolhido
Objectivos: Pretendeu-se através deste estudo identificar eventuais impactes sobre o património edificado, arqueológico e
etnográfico existente na área de implantação do projecto.
Resultados: Pelo facto de se localizar nos limites da área de construção da Marina, a estrutura da fábrica (chaminé e
armazéns) poderá sofrer impactes negativos indirectos, durante a fase de construção do projecto. No que diz respeito ao
cais, este poderá sofrer impactes negativos directos, durante a fase de construção.
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Elementos Fotográficos

Sítio n.º 1 – Fábrica do Fialho
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Ficha de Sítio
Sítio n.º 2

Tipo de Património: Arqueológico

Designação: Achados de Superfície (Fábrica Fialho)

Designação
Ferragudo

Distrito: Faro

Concelho: Lagoa

Freguesia: Ferragudo

Lugar:

do

Projecto:

Marina

de

C.M.P. 1/25 000: 603 (2005)
Coordenadas:

Longitude (W): 542 400

Tipo de Sítio: Achados de Superfície

Latitude (N): 4109 250
Período Cronológico: Romano

Valor Patrimonial: Médio - Elevado
Localização: Localiza-se a cerca de 250 metros a Norte de Ferragudo, nos terrenos da antiga Fábrica Fialho.
Descrição do Sítio: Segundo as referências bibliográficas, nomeadamente o Levantamento Arqueológico do
Algarve, Concelho de Lagoa, existem referências à existência de achados romanos. No entanto, após a
realização do trabalho de campo, não foi possível identificar outros eventuais vestígios relacionados. A área da
Fábrica Fialho e as suas imediações encontram-se cobertas de vegetação, lixos urbanos e depósitos de
areias.
Bibliografia: Trabalho de Campo; GOMES, Mário Varela, CARDOSO, João Luís, ALVES, Francisco,
Levantamento Arqueológico do Algarve, Concelho de Lagoa, Câmara Municipal de Lagoa 1995
Proprietários: Fábrica Fialho

Classificação: Inexistente

Estado de Conservação: Desconhecido

Legislação: Inexistente

Protecção / Vigilância: Inexistente

Uso do Solo: Baldio

Ameaças: Marina de Ferragudo
Acessos: Através da EN 530, de Parchal em direcção a Ferragudo, a cerca de 750 metros do lado direito
encontra-se a Fábrica, em frente ao Bairro dos Pescadores, os achados encontravam-se nos terrenos da
mesma
Espólio - Descrição: Dois elementos de dormentes e um movente de pedra, pertencentes a moinhos e outros
materiais
Local de Depósito: Centro de Documentação do Museu de Portimão
Objectivos: Pretendeu-se através deste estudo identificar eventuais vestígios arqueológicos ainda existentes
na área da fábrica do Fialho.
Resultados: Pelo facto de se localizarem na área de construção da Marina, este sítio arqueológico poderá
sofrer impactes negativos directos, decorrentes da implementação do projecto.

Anexo X
EIA do Empreendimento da Marina de Ferragudo
Anexos (Tomo 2)
Maio de 2007

Consultadoria Ambiental Lda

Elementos Fotográficos

Sítio n.º 2 – Achados de superfície (Fábrica do Fialho)
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Ficha de Sítio
Sítio n.º 3

Tipo de Património: Etnográfico

Designação
Ferragudo

Designação: Moinho de Ferragudo
Distrito: Faro

Concelho: Lagoa

Freguesia: Ferragudo

Lugar:

do

Projecto:

Marina

de

C.M.P. 1/25 000: 603 (2005)
Coordenadas:

Longitude (W): 542 625

Tipo de Sítio: Moinho

Latitude (N): 4108 875
Período Cronológico: Idade Moderna

Valor Patrimonial: Reduzido
Localização: Localiza-se na Ribeira de Ferragudo, junto à confluência com o Rio Arade. Pelas referências
bibliográficas o moinho localizar-se-ia dentro da actual povoação perto da primeira ponte que faz a travessia da
Ribeira de Ferragudo, ou seja, a cerca de 200 metros do limite Este da área de implementação do projecto.
Descrição do Sítio: Segundo as referências bibliográficas, nomeadamente o Levantamento Arqueológico do
Algarve, Concelho de Lagoa, existem referências à existência de um moinho na Ribeira de Ferragudo, junto à
confluência com o Rio Arade. Após a realização do trabalho de campo não foi possível identificar o moinho, o
qual, em 1995 estaria já desaparecido. Do mesmo modo, faz-se referência à existência de uma ponte que
supostamente será a que faz a travessia da Ribeira. A população local também não tinha conhecimento do
mesmo.
Bibliografia: Trabalho de Campo; GOMES, Mário Varela, CARDOSO, João Luís, ALVES, Francisco,
Levantamento Arqueológico do Algarve, Concelho de Lagoa, Câmara Municipal de Lagoa 1995
Proprietários: Inexistente

Classificação: Inexistente

Estado de Conservação: Desconhecido

Legislação: Inexistente

Protecção / Vigilância: Inexistente

Uso do Solo: Baldio

Ameaças: Marina de Ferragudo
Acessos: Na Ribeira de Ferragudo, junto à confluência com o Rio Arade, na primeira ponte de travessia da
Ribeira.
Espólio - Descrição: Não foi identificado
Local de Depósito: Não foi recolhido
Objectivos: Pretendeu-se através deste estudo relocalizar o moinho de Ferragudo e verificar a distância deste
face ao projecto em análise.
Resultados: Pelo facto de se encontrar supostamente junto da primeira ponte de travessia da Ribeira de
Ferragudo, a cerca de 200 metros do limite Este da Marina e pelo facto de se encontrar destruído não se
prevêem quaisquer impactes negativos decorrentes da implementação do projecto.
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ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA FICHA DE SÍTIO
ELEMENTOS CARACTERIZADORES
Tipo de Sítio
Abrigo
Alcaria
Anta
Atalaia
Barragem
Caís
Calçada
Capela
Chafurdão
Cista
Concheiro
Criptopórtico
Depósito
Ermida
Estela
Fonte
Fortificação
Galeria Coberta
Habitat
Hipódromo
Inscrição
Lagareta
Mamoa
Menir
Mina
Monumento Megalítico
Muralha
Nicho
Olaria
Pedreira
Poço
Povoado
Salina
Sepultura
Talude
Templo
Tholos
Vestígios Diversos
Vicus

Acampamento
Alinhamento
Aqueduto
Azenha
Basílica
Cemitério
Canal
Casal Rústico
Cidade
Cisterna
Convento
Cromeleque
Dolmen
Escultura
Estrutura
Forja
Forum
Gruta
Hipocausto
Igreja
Jazida
Lage Sepulcral
Mancha de Ocupação
Mesquita
Moinho
Mosaico
Muro
Núcleo de Povoamento
Palácio
Pelourinho
Recinto
Povoado Fortificado
Santuário
Silo
Tanque
Termas
Torre
Via
Villa

Achado Isolado
Anfiteatro
Arte Rupestre
Balneário
Berrão
Cetária
Canalização
Castelo
Circo
Complexo Industrial
Covas de Lobo
Curral
Edifício
Estação de Ar Livre
Ferraria
Forno
Fossa
Gruta Artificial
Hipogeu
Indeterminado
Lagar
Malaposta
Marco de Cruzamento
Miliário
Monteiro
Mosteiro
Necrópole
Oficina
Paço
Ponte
Represa
Povoado Mineiro
Sarcófago
Sinagoga
Teatro
Tesouro
Tulhas
Viaduto
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Período Histórico
Paleolítico
Paleolítico Superior
Proto-Solutrense
Mesolítico
Neolítico Médio
Calcolítico
Idade do Bronze - Médio
Idade do Ferro - 1º
Romano, República
Romano, Baixo Império
Medieval Islâmico
Contemporâneo

Paleolítico Inferior
Aurignacense
Solutrense
Neolítico
Neolítico Final
Idade do Bronze
Idade do Bronze - Final
Idade do Ferro - 2º
Romano, Império
Idade Média
Medieval Cristão
Indeterminado

Tipo de Trabalho
Conservação/Valorização
Prospecção
Sondagem

Escavação
Restauro
Valorização

Paleolítico Médio
Gravetense
Magdalenense
Neolítico Antigo
Neo-Calcolítico
Idade do Bronze - Inicial
Idade do Ferro
Romano
Romano, Alto Império
Alta Idade Média
Moderno

Levantamento
Salvamento
Visita

Estado de Conservação
Bom
Mau

Destruído
Regular

Em Perigo

Uso do Solo
Agrícola
Florestal
Turismo

Agrícola regadio
Industrial
Urbano

Baldio
Pastoreio

Ameaças
Abandono
Areeiro
Erosão Eólica
Florestação
Rede Viária

Agentes Climáticos
Barragem
Erosão Fluvial
Gado
Vandalismo

Agricultura
Construção civil
Erosão Marinha
Pedreira
Vegetação

Protecção
EV - Em Vias de Classificação
VC - Imóvel de Valor Concelhio
MN - Monumento Nacional

INV - Inventariado
IIP - Imóvel de Interesse Público
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ESBOÇO COROGRÁFICO COM IDENTIFICAÇÃO DA VISIBILIDADE DOS SOLOS

Área de concessão, a visibilidade do solo foi dificultada no seu todo pelas
extensas áreas de depósitos, quer de areias depositadas durante as obras de
construção do Porto de Pesca quer de lixos urbanos, ou ainda pela constante
vegetação rasteira, exceptuando os caminhos existentes e as zonas junto da Ribeira
de Ferragudo e do Rio Arade, que por ser alvo das marés não permite o
desenvolvimento de vegetação.
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LOCALIZAÇÃO DOS ELEMENTOS PATRIMONIAIS

1

2

3

1

2

Fábrica do Fialho
Achados de Superfície
Moinho do Ferragudo

3
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ALTERAÇÕES DA MORFOLOGIA DO TERRENO RESULTANTES DAS OBRAS DE
CONSTRUÇÃO DO PORTO DE PESCA DE FERRAGUDO, NA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO
DA MARINA DE FERRAGUDO

Carta Militar (CM) 603, Portimão, 1978

À data da elaboração desta CM, as obras do Porto de Pesca ainda não tinham sido
realizadas, encontrando-se apenas bancos de areia no seu local.
É possível observar, junto da Fábrica do Fialho, uma extensão de areias ou
terra onde poderia ter existido uma construção em madeira, que serviria de
cais à própria fábrica permitindo o escoamento da sua produção e
abastecimento de matérias-primas, por via marítima.
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Carta Militar 603, Portimão, 2005

Na CM mais actual, é possível observar os bancos de areia artificiais, resultantes da
área do Porto de Pesca, onde se irá localizar a Marina de Ferragudo. A Praia de
Angrinha também foi alvo de depósitos de aterros. É ainda possível constatar a
evolução urbana, nomeadamente dos núcleos habitacionais.
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Anexo XI – Risco de inundação
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1 – INTRODUÇÃO
De acordo com o estabelecido no n.º 2 da Cláusula Vigésima Sétima do Contrato de
Concessão para a Construção e Exploração da Marina de Ferragudo, “a Concessionária fica
obrigada a realizar estudo adequado, nos termos do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 364/98, de
21 de Novembro, a incluir no estudo de impacte ambiental, que prove que o empreendimento
da Concessão, tal como se encontra projectado, não é susceptível de pôr em perigo a
segurança de pessoas e bens, em especial na faixa marginal na zona sudoeste da
Concessão, com ocupação prevista por passeio ribeirinho e moradias turísticas”.
De acordo com este diploma legal, a delimitação das zonas inundáveis deve ser feita
adoptando como cota limite a cota atingida pela maior cheia conhecida (n.º 2 do artigo 1.º).
No caso de esta cota não ser conhecida, a delimitação deve basear-se em estudos que a
permitam definir, admitindo a maior cheia com probabilidade de ocorrência no período de um
século, cheia dos cem anos, (artigo 3.º).
O presente documento constitui o relatório deste estudo.

2 – FACTORES QUE INTERVÊM NO ESTABELECIMENTO DOS NÍVEIS DA ÁGUA
DO ARADE NO LOCAL DA MARINA
2.1 – Considerações gerais
O nível da água, em cada momento, no local onde será construída a Marina de Ferragudo é
resultado dos seguintes factores:
•

Nível médio da água do mar;

•

Maré astronómica;

•

Caudal fluvial;

•

Pressão atmosférica;

•

Vento;

•

Agitação.

Com excepção do primeiro factor, que se pode considerar praticamente constante, embora
com alterações a longo prazo, os restantes estão permanentemente a variar. Destes, há um,
a maré astronómica, em que as suas variações se regem por leis bem definidas e os níveis
atingidos têm valores previsíveis; os restantes as suas variações são aleatórias.
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Deste modo, o valor máximo atingido em determinado intervalo de tempo pela água do Arade
resulta da conjugação de factores cujas amplitudes são independentes, variáveis e com
valores máximos não necessariamente coincidentes.
Nos parágrafos seguintes faz-se a caracterização dos diversos factores e dos seus valores
máximos previsíveis.

2.2 – Nível médio da água do mar
De acordo com os estudos realizados no âmbito do Projecto SIAMiii, “a taxa anual de subida
do nível médio do mar na Europa, durante o século XX, observada em marégrafos, variou
entre 0,8 mm em Brest, França, e 3 mm em Norvik, na Noruega”.
“Os cenários futuros projectam uma taxa de aumento do nível do mar na Europa até 2 100
que é de 2,2 a 4,4 vezes superior ao observado no século XX”.
Em Portugal, a informação compilada no âmbito do Projecto SIAM mostra que o nível do mar
subiu cerca de 15 cm durante o século XX (1,5 mm/ano, em média) no litoral de Portugal
Continental.
Tendo em conta as taxas de aumento referidas, o nível do mar subirá entre 33 e 66 cm até
2 100.

2.3 – Maré astronómica
As marés na costa de Portugal Continental são semidiurnas regulares. Em Portimão, os
valores característicos da maré são os seguintesiv:
•

Preia-mar máxima ................................................................. + 3,84 m (ZH)

•

Preia-mar de águas vivas ...................................................... + 3,50 m (ZH)

•

Preia-mar de águas mortas ................................................... + 2,70 m (ZH)

•

Nível médio ............................................................................ + 2,00 m (ZH)

•

Baixa-mar de águas mortas .................................................. + 1,30 m (ZH)

•

Baixa-mar de águas vivas ..................................................... + 0,50 m (ZH)

iii

ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS EM PORTUGAL. CENÁRIOS, IMPACTOS E MEDIDAS DE ADAPTAÇÃO
Projecto SIAM II
GRADIVA, 2006

iv

ROTEIRO DA COSTA DE PORTUGAL
Instituto Hidrográfico, 1990
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•

Baixa-mar mínima ................................................................. + 0,16 m (ZH)

2.4 – Caudal fluvial
O rio Arade tem uma bacia hidrográfica com 987,37 km2, com uma altitude média de 208 m.
A rede hidrográfica é constituída por quatro linhas de água principais, com as características
gerais indicadas no Quadro 1.

QUADRO 1 – CARACTERÍSTICAS DA REDE HIDROGRÁFICA DA BACIA DO ARADE

COMPRIMENTO
(m)

DECLIVE MÉDIO
(%)

Arade

75,13

0,6

Odelouca

92,59

0,5

Boina

26,11

2,6

Falacho

23,90

1,3

RIO

Em resultado do regime da precipitação na bacia hidrográfica, muito irregular, os caudais são
também muito irregulares, sendo quase nulos no Verão e com picos elevados no Inverno. De
acordo com o estudo que se apresenta em anexo, o caudal a considerar para a
determinação da cota de cheia, associada a um período de retorno de 100 anos, é de
800 m3/s.
O escoamento deste caudal provoca a subida do nível da água ao longo do estuário. Para
avaliar esta subida utilizou-se o modelo MIKE 21, já usado no Projecto Base apresentado a
Concurso, na caracterização da hidrodinâmica estuarina. Na Figura 1 representa-se as
marés utilizadas na avaliação da sobrelevação. Em algumas das simulações aos níveis das
marés adicionou-se uma sobrelevação constante do nível médio do mar de 0,1 m, para ter
em conta a recomendação do Instituto Hidrográfico, expressa nas Tabelas de Marés, que
refere que “devido à variação do nível do mar, são de esperar alturas de água superiores, em
cerca de 0,1 m, aos valores indicados na tabela”, dado que o plano do Zero Hidrográfico foi
fixado em relação ao nível médio determinado há várias décadas.
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Fig. 1 – Características das marés adoptadas na avaliação da sobrelevação provocada pelo
caudal fluvial de 800 m3/s

As amplitudes máximas das marés adoptadas foram as seguintes:
a) Maré máxima
•

Preia-mar ......................................................................................... + 3,83 m (ZH)

•

Baixa-mar ......................................................................................... + 0,25 m (ZH)

b) Maré máxima + 0,10 m de sobrelevação do nível médio
•

Preia-mar ......................................................................................... + 3,93 m (ZH)

•

Baixa-mar ......................................................................................... + 0,35 m (ZH)

c) Maré viva
•

Preia-mar ......................................................................................... + 3,45 m (ZH)

•

Baixa-mar ......................................................................................... + 0,68 m (ZH)

d) Maré viva + 0,10 m de sobrelevação do nível médio
•

Preia-mar ......................................................................................... + 3,55 m (ZH)

•

Baixa-mar ......................................................................................... + 0,78 m (ZH)
Anexo XI
EIA do Empreendimento da Marina de Ferragudo
Anexos (Tomo 2)
Maio de 2007

Consultadoria Ambiental Lda

As Figuras 2 a 5 representam os campos de velocidades correspondentes ao instante em
que a velocidade atinge o seu valor máximo na secção transversal do rio imediatamente a
jusante da área de concessão da Marina de Ferragudo com as marés referidas. A Figura 6
representa o campo correspondente ao instante em que as velocidades são mínimas na
mesma secção, com a maré máxima e caudal fluvial de 800 m3/s.
As Figuras 7 a 11 representam os níveis máximos da água com as marés adoptadas. Como
se pode constatar a partir dos níveis máximos indicados, a sobrelevação causada pela
ocorrência de uma cheia com o caudal de 800 m3/s tem os valores indicados no Quadro 2.

QUADRO 2 – SOBRELEVAÇÃO DO NÍVEL DA ÁGUA RESULTANTE DE UMA CHEIA DE 800 m3/s

SOBRELEVAÇÃO
MARÉ

(m)

≤ 0,10 m

Maré viva máxima
Maré viva máxima e sobrelevação do nível

≤ 0,10 m

médio do mar de 0,1 m

Maré viva

0,04 a 0,05 m

Maré viva e sobrelevação do nível médio do
≤ 0,10 m

mar de 0,1 m

Estes valores revelam que o escoamento da cheia centenária tem uma influência muito
reduzida no trecho final do estuário.
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Fig. 2 – Campo de velocidades, em maré viva máxima e caudal fluvial de 800 m3/s
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Fig. 3 - – Campo de velocidades, em maré viva máxima, com sobrelevação do nível médio do mar em 0,1 m e caudal fluvial de 800 m3/s
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Fig. 4 - Campo de velocidades, em maré viva e caudal fluvial de 800 m3/s
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Fig. 5 - Campo de velocidades, em maré viva, com sobrelevação do nível médio do mar em 0,1 m e caudal fluvial de 800 m3/s
Anexo XI
EIA do Empreendimento da Marina de Ferragudo
Anexos (Tomo 2)
Maio de 2007

Consultadoria Ambiental Lda

Fig. 6 - Campo de velocidades, em maré viva máxima e caudal fluvial de 800 m3/s, no instante em que a velocidade é mínima na secção imediatamente a
jusante da Marina de Ferragudo
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Fig. 7 – Níveis da água, em maré viva máxima e caudal fluvial de 800 m3/s
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Fig. 8 – Níveis da água, em maré viva máxima, com sobrelevação do nível médio do mar em 0,1 m e caudal fluvial de 800 m3/s
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Fig. 9 – Níveis de água, em maré viva e caudal fluvial de 800 m3/s
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Fig. 10 – Níveis de água, em maré viva, com sobrelevação do nível médio do mar em 0,1 m e caudal fluvial de 800 m3/s
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Fig. 11 - Níveis de água, em maré viva, com sobrelevação do nível médio do mar em 0,1 m e caudal fluvial de 800 m3/s, discriminando os níveis do escalão
3,5 m – 3,6 m da Fig. 10
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2.5 – Pressão atmosférica

O nível médio do mar é perturbado pela ocorrência de alterações da pressão atmosférica.
Os valores relativos às marés, indicados atrás, são valores determinados admitindo
condições normais de pressão atmosférica.
Sempre que ocorrem depressões há sobrelevação do nível do mar, sendo esta determinada
pela expressão:
ηpa = Δ Pa / ρ . g

onde ηpa é a sobrelevação do nível do mar, Pa é a pressão atmosférica, ρ é a densidade da
água e g a aceleração da gravidade.

Os valores médios anuais da pressão atmosférica na Praia da Rocha, ao nível médio do mar,
estão indicados no Quadro 3. Os valores mais elevados (superiores a 1030 hPa) ocorrem no
Inverno com o desenvolvimento do Anticiclone continental. Os valores mais baixos ocorrem
também no Inverno, mas com menor persistência, e estão associados a depressões muito
cavadas, atingindo valores inferiores a 980 hPa.
O Verão é caracterizado por situações meteorológicas estáveis, sendo as variações da
pressão atmosférica menores.
A pressão atmosférica sofre uma variação periódica semidiurna que se designa por maré
barométrica, cuja amplitude é de cerca de 1 hPa. Os valores máximos da pressão
atmosférica ocorrem pelas 10 e 22 UTC e os mínimos pelas 04 e 16 UTC.
Variações de 1 hPa na pressão atmosférica traduzem-se na sobrelevação ou abaixamento
do nível da água de 1 cmv. Deste modo, tendo por base os valores mínimo e máximo da
pressão atmosférica indicados, o nível do mar pode ter variações, em relação às cotas
correspondentes às condições normais de pressão atmosférica, de 0,4 m a 0,5 m.

v
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QUADRO 3 – VALORES MÉDIOS DA PRESSÃO ATMOSFÉRICA AO NÍVEL DO MAR (hPa)

Janeiro

PRESSÃO
(hPa)
1020,3

Fevereiro

1018,2

Março

1017,8

Abril

1015,6

Maio

1016,3

Junho

1016,5

Julho

1016,4

Agosto

1015,7

Setembro

1017,1

Outubro

1017,2

Novembro

1018,4

Dezembro

1019,3

Ano

1017,4

MÊS

No parágrafo 2.8 apresenta-se a avaliação, realizada no âmbito do SIAM, da sobrelevação
do nível do mar no presente século, tendo por base os registos do marégrafo de Lagos, que
engloba a sobrelevação do nível médio do mar e a sobrelevação provocada pela acção do
vento e da depressão atmosférica.

2.6 – Vento
O vento soprando sobre a superfície do mar exerce uma força horizontal e induz uma
corrente superficial com a mesma direcção do vento. Esta força é parcialmente devida às
diferenças da pressão entre os dois lados das ondas e parcialmente devido às tensões
tangenciais na superfície. A corrente horizontal induzida pelo vento é travada pela redução
da profundidade da água, dando origem à subida do nível da água nesta zona e ao
abaixamento do nível da água ao largo.
São inúmeros os factores que influenciam as variações do nível da água provocadas pelo
vento. Deste modo, as equações matemáticas que regulam estas variações são
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extremamente complexas, mesmo usando diversas simplificações, pelo que a determinação
dos valores das variações em cada local só é possível utilizando modelos matemáticos e
dispondo de dados do vento muito discriminados, cobrindo todo o domínio de cálculo.
Simplificadamente, admitindo uma costa rectilínea, a sobrelevação provocada pelo vento
perpendicular à costa é directamente proporcional à tensão de corte do vento e à largura da
plataforma continental e inversamente proporcional à profundidade da mesma. Da mesma
forma, quando o vento sopra paralelo à costa, pode estabelecer-se um equilíbrio de tipo
geostrófico com valores de sobrelevação positivos do lado direito da direcção do vento,
sendo a sobrelevação independente da profundidade e directamente proporcional à largura
da plataforma.
A subida de nível do mar pode atingir valores muito elevados, quando o vento é forte, a
direcção constante e a duração é suficiente para se estabelecer o equilíbrio, havendo
registos de valores superiores a 5 mvi. Estes valores, no entanto, verdadeiramente
excepcionais, estão associados à ocorrência de fortes tempestades tropicais e correspondem
à conjugação do efeito de velocidades do vento muito elevadas e pressões atmosféricas
extremamente baixas.
A Figura 12 representa a distribuição dos rumos do vento obtida a partir dos registos da
Estação Meteorológica da Praia da Rocha, durante cerca de 30 anosvii.
Como se pode constatar, o rumo mais frequente é o NW, com cerca de 22,2% dos registos,
seguido do SW, com 17%, e do NE, com 12,5%. Os ventos que podem provocar
sobrelevação do nível do mar em frente ao Porto de Portimão (SW, S, SE e E) representam
cerca de 36,5% dos registos.
Uma análise dos registos mensais permite detectar que a frequência dos rumos de SW
diminui nos meses de Inverno, os de S são praticamente constantes ao longo de todo o ano,
enquanto que os de SE e E são mais frequentes no Inverno que no Verão (Fig. 13).
Aos ventos de E, SW e SE correspondem as maiores velocidades médias (>20 km/h).

vi

- SHORE PROTECTION MANUAL
U.S. Army Coastal Engineering Research Center (CERC), 1977

vii

ROTEIRO DA COSTA DE PORTUGAL
Instituto Hidrográfico, 1990
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Fig. 12 – Distribuição do rumo dos ventos na Praia da Rocha
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Fig. 13 – Distribuição mensal dos ventos
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O número de dias em que a velocidade do vento é igual ou superior a 36 km/h é, em média,
de 41 dias por ano, sendo maior o número de dias no Inverno (26 dias) do que no Verão (15
dias), e o número de dias em que a velocidade do vento é igual ou superior a 55 Km/h é, em
média, de 4, sendo todos eles no Invernoviii.
Atendendo ao regime de ventos descrito, a sobrelevação provocada pelo vento será
certamente pequena, já que o rumo de onde sopra o vento mais forte é o SW.
No parágrafo 2.8 apresenta-se a avaliação, realizada no âmbito do SIAM, da sobrelevação
do nível do mar no presente século, tendo por base os registos do marégrafo de Lagos, que
engloba a sobrelevação do nível médio do mar e a sobrelevação provocada pela acção do
vento e da depressão atmosférica.

2.7 – Agitação
Atendendo a que as ondas de maior altura que atingem o local da Marina são de origem
marítima, geradas ao largo da costa do Algarve, que penetram através da embocadura do
rio, constituída pelos dois molhes de protecção do Porto de Portimão, é indispensável definir
as condições extremas, correspondentes ao período de retorno de 100 anos.
No Projecto Base apresentado a Concurso, tendo por base um estudo do Instituto
Hidrográficoix, concluiu-se que poderão surgir temporais com ondas à entrada do porto com
alturas significativas da ordem de 6 a 7 m.
Para o presente estudo recorreu-se a um trabalho do Laboratório Nacional de Engenharia
Civil sobre os valores extremos da agitação marítima no Algarvex.
De acordo com este estudo, baseado em 10 anos de registos do ondógrafo direccional
estacionado no mar em frente a Faro, o regime de extremos é o indicado no Quadro 4.

viii

ix

x

O CLIMA DE PORTUGAL – FASCÍCULO XIII
Serviço Meteorológico Nacional, 1970
CONTRIBUIÇÃO PARA O ESTUDO DO CLIMA DE AGITAÇÃO MARÍTIMA NA COSTA PORTUGUESA
Mariana Costa, et al.
Jornadas Portuguesas de Engenharia Costeira e Portuária, PIANC, 2001
VALORES EXTREMOS DA AGITAÇÃO MARÍTIMA NO ALGARVE
LNEC, Relatório 237/00, 2000
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QUADRO 4 – REGIME DE EXTREMOS NA COSTA DO ALGARVE

ALTURAS

PERÍODO
DE
RETORNO

VALORES
EXTRAPOLADOS

PERÍODOS
ASSOCIADOS

GAMA DE
PERÍODOS

GAMA DE
DIRECÇÕES

(m)

(s)

(s)

(º)

5

4,58

7,4

6,5 – 8,5

10

5,21

7,8

7,0 – 9,0

30

6,17

8,5

7,5 – 9,5

50

6,60

8,8

8,0 – 10,0

100

7,19

9,2

8,5 – 10,5

5

6,97

7,1

6,0 – 8,0

10

7,65

7,4

6,5 – 8,5

30

8,68

7,8

7,0 -9,0

50

9,15

8,0

7,0 -9,0

100

9,79

8,3

7,5 -9,5

(anos)

Altura
significativa

200 - 300

100 – 150

(Hs)

Altura
máxima
(Hmax)

Deste quadro pode concluir-se que do rumo sul não serão de esperar temporais, já que os
valores indicados estão associados a direcções compreendidas entre 100 e 150º e entre 200
e 300º (sul = 180º).
Tendo em vista determinar a altura das ondas que conseguem atingir o local da Marina, foi
estudada, no Projecto Base apresentado a Concurso, a propagação das ondas, em modelo
matemático, utilizando vários rumos, próximos do S, e vários períodos.
Verificou-se que as ondas a que poderão estar associadas os maiores valores da altura de
onda no local têm períodos da ordem de 8 s e a direcção sul ligeiramente rodada a W
(S15W).
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Com estas condições à entrada, foi ensaiada a propagação das ondas no interior do estuário
com recurso ao modelo MIKE 21, que tem em conta a refracção, difracção e reflexão das
ondas. Os resultados obtidos estão ilustrados na Figura 14.
Como se pode constatar, a altura das ondas que podem atingir o local é da ordem de 10 a
15% da altura das ondas à entrada do porto. Admitindo, por segurança, um temporal de sul
com ondas de altura igual às que constam do Quadro 4, as alturas significativa e máxima,
junto à área da concessão, atingiriam os valores Hs = 1,1 m e Hmax = 1,5 m.
De referir, no entanto, que a frequência da ocorrência de ondas do rumo sul é muito
pequena, da ordem de 2%, e, para além disso, o temporal de sul com período de retorno de
100 anos tem, certamente, ondas com alturas menores dos que as consideradas nesta
avaliação, dado que, como refere o estudo do LNEC, ondas desta altura só ocorrem dos
quadrantes SW e SE.
Para qualquer outro rumo ao largo e principalmente para os mais frequentes (W, SW e SE) a
perda de energia das ondas até chegarem à entrada do porto e depois a que resulta da
difracção, refracção e rebentação no interior do estuário, faz com que, na maior parte do
tempo, a agitação de origem marítima junto à área da concessão seja praticamente
desprezável.
A zona da Marina afectada pelas ondas de origem marítima situa-se na extremidade SW da
área da concessão, onde está prevista a manutenção da praia de areia existente, retida por
um esporão.
A rebentação das ondas sobre a praia dissipará grande parte da energia. No entanto, se as
ondas centenárias ocorrerem durante uma preia-mar de águas vivas, poderão ocorrer
galgamentos.
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1.45
1.40
1.35
1.30
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Cais Comercial

(kilometer)

1.15
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1.05
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0.95

Marina de Portimão

0.90
Hm0 (meter)
Above 0.45
0.4 - 0.45
0.35 - 0.4
0.3 - 0.35
0.25 - 0.3
0.2 - 0.25
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0

0.85
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Fig. 14 – Altura das ondas no local, com Ho = 3 m; R = S15W; Nmaré = +3,0 m(ZH)

2.8 – Previsão da evolução do nível da água do mar no século XXI (Projecto SIAM II)
Os estudos levados a cabo no âmbito do Projecto SIAM II, referidos atrás, fizeram a análise
de dados maregráficos registados pelo Instituto Hidrográfico em quatro locais da costa
continental (Viana do Castelo, Leixões, Cascais e Lagos). Estes registos dão as cotas
atingidas pela água do mar, filtradas das variações provocadas pela agitação marítima, e são
reflexo da sobreposição de diversos factores, nomeadamente, nível médio da água do mar,
maré, variações da pressão atmosférica e ventos.
Essa análise foi conduzida adoptando duas vias independentes: na primeira, avaliaram-se as
sobrelevações registadas (calculadas pela diferença entre as cotas registadas e as
previsíveis geradas pelas marés) e, a partir delas, foram feitas extrapolações para períodos
de retorno mais longos; na segunda via foi seleccionado, de cada ano, o nível mais alto
registado e a partir desta amostra foi feita a extrapolação para períodos de retorno mais
longos.
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Na primeira via a extrapolação dá só o efeito conjugado das variações da pressão
atmosférica e do vento; na segunda, como utiliza os níveis máximos atingidos pela água,
conjuga os quatro factores, pressão atmosférica, vento nível médio do mar e maré.
Dos resultados obtidos nesse estudo extraíram-se os valores relativos ao marégrafo de
Lagos indicados nos Quadros 5 e 6.

QUADRO 5 – VALORES DA SOBRELEVAÇÃO DO NÍVEL DO MAR CALCULADOS COM
BASE NOS MÁXIMOS ANUAIS DA SOBRELEVAÇÃO (m)

PERÍODO DE RETORNO (anos)
5

10

25

50

100

0,42

0,49

0,58

0,64

0,70

Atendendo a que a preia-mar máxima em Lagos é de +3,78 m (ZH)xi e que o nível médio da
água do mar subiu já cerca de 0,1 m, em relação à data do estabelecimento do Zero
Hidrográfico, a segunda via aponta para valores inferiores. Com efeito, de acordo com os
valores do Quadro 5, o nível do mar correspondente ao período de retorno de 100 anos será
+4,58 m (ZH) = 3,78 + 0,1 + 0,7 m, ou seja, 0,08 m acima do nível determinado a partir da
extrapolação dos máximos anuais do nível do mar.

QUADRO 6 – VALORES DO NÍVEL MÁXIMO DO MAR CALCULADOS COM BASE NOS MÁXIMOS
ANUAIS DO NÍVEL DO MAR [

m (ZH)]

PERÍODO DE RETORNO (anos)

xi

5

10

25

50

100

4,2

4,2

4,3

4,4

4,5

ROTEIRO DA COSTA DE PORTUGAL
Instituto Hidrográfico, 1990
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Esta diferença resulta, essencialmente, do efeito conjugado dos factores variação da pressão
atmosférica, vento e nível médio do mar com a maré, dado que a probabilidade de ocorrer
simultaneamente a preia-mar máxima, uma depressão atmosférica muito cavada e ventos
fortes capazes de provocar a subida do nível do mar, é pequena.
Noutros locais da costa portuguesa, nomeadamente, Viana do Castelo e Leixões, a diferença
entre os resultados dos dois métodos é maior, provavelmente por serem maiores as
sobrelevações de natureza meteorológica.
Dada a proximidade de Lagos e de Portimão, os resultados relativos ao marégrafo de Lagos
poderão ser adoptados para a avaliação da sobrelevação do nível do mar no local da Marina.
A sobrelevação calculada, com um período de retorno de 100 anos, provocada pelo efeito
conjugado do vento e pressão atmosférica e, em parte, da subida do nível médio do mar, é
de 0,7 a 0,72 m.

3 – NÍVEL MÁXIMO ATINGIDO PELA ÁGUA DO ARADE NO LOCAL DA MARINA
Tendo por base a análise realizada, o nível máximo atingido pela água do Arade no local da
Marina será o correspondente ao nível da máxima preia-mar acrescido da sobrelevação
calculada devida aos diversos factores em jogo.
Esta sobrelevação poderá ter o valor compreendido entre 1,07 e 1,43 m, sendo resultante da
soma dos seguintes valores parcelares:
- Subida do nível médio da água do mar

0,33 m

a

0,66 m

- Cheia fluvial

0,04 m

a

0,05 m

- Pressão atmosférica e vento

0,70 m

a

0,72 m

Adicionando estes valores à actual cota da preia-mar máxima, o nível máximo atingido pela
água do Arade, no local da Marina, será de + 5,01 m (ZH) a + 5,37 m (ZH).
Estas cotas são inferiores à cota estabelecida no Processo de Concurso da Concessão, para
a cota de coroamento das obras marginais da Marina, + 5,50 m (ZH).
Sobre este nível da água em repouso, propagar-se-ão as ondas de origem marítima que
penetram no estuário através da entrada do porto. Em grande arte do tempo não há ondas
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de origem marítima, dado que, como se referiu atrás, só as ondas de sul conseguem atingir o
local e a este rumo só correspondem cerca de 2% das ondas registadas no ondógrafo.
A onda máxima que pode ocorrer junto à praia que constitui o limite sudoeste da área da
concessão é Hm = 1,5 m. O espraiamento desta onda, se a praia fosse mais alta, conseguiria
atingir uma cota cerca de 2 m acima do nível da água em repouso. No entanto, como a praia
tem o coroamento mais baixo, a onda galgará a faixa pedonal marginal, mas não afectará
mais nenhuma área, dado estarem previstos muros de protecção dos lotes adjacentes.
Em conclusão, refere-se:
•

o nível médio do mar subirá até ao final do século do actual + 2,1 m(ZH) para, no
máximo, + 2,76 m(ZH);

•

a este nível haverá que acrescentar ou diminuir a maré, podendo, por isso, o nível
da água variar entre + 4,60 m(ZH) e + 0,92 m(ZH);

•

com um período de retorno de cem anos, poderá ocorrer, sobre estes níveis, a
sobrelevação provocada por depressões atmosféricas e pelo vento, que os fará
subir para + 5,32 m(ZH) e + 1,64 m(ZH);

•

com um período de retorno de cem anos, poderá ocorrer, sobre estes níveis, a
sobrelevação provocada pela cheia centenária, que os fará subir para + 5,37 m(ZH)
e + 1,69 m(ZH);

•

com um período de retorno de cem anos, poderá ocorrer, sobre estes níveis, uma
onda máxima de 1,5 m de altura.

Esta sucessão de adições revela que, embora teoricamente seja possível ocorrer
simultaneamente uma tempestade marítima centenária, uma cheia centenária, uma
depressão atmosférica e ventos com período de retorno de cem anos e uma preia-mar
máxima, a probabilidade será muito baixa e o período de retorno associado será certamente
muito superior a cem anos.
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Anexo XII – Avaliação do Caudal de Cheia Centenária do
Arade
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AVALIAÇÃO DO CAUDAL DA CHEIA CENTENÁRIA DO ARADE

INTRODUÇÃO
Este trabalho visa determinar valores realistas para o caudal de cheia do Arade, para um
período de retorno de 100 anos. Pretende-se, assim, obter um caudal que permita, através
da modelação matemática do estuário, determinar a cota dos terraplenos a executar para a
implantação da nova marina de Ferragudo.

CONSIDERAÇÕES GERAIS
Na Figura 1 está representada a localização da bacia hidrográfica do Arade. Como acontece
com a generalidade das designadas ribeiras algarvias, o Arade e seus afluentes apresentam
um regime torrencial, com caudais quase nulos no verão, e picos de cheia muito elevados.

Localização da bacia hidrográfica do rio Arade.
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As Figuras utilizadas na parte inicial deste trabalho são, na sua quase totalidade, obtidas
quer do site do SNHIR, quer do Plano de Bacia das Ribeiras do Algarve. Deste plano utilizarse-á igualmente diversa informação, quer para a caracterização da bacia, quer para a
determinação dos caudais de cheia.

Albufeiras do Algarve
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Zona de risco de inundação.

Como se pode ver da Figura 2, na bacia hidrográfica do Arade existem duas albufeiras, a do
Arade e a do Funcho, ambas no rio Arade. Está prevista igualmente a construção de uma
nova barragem, na ribeira de Odelouca. Assim, as zonas com risco de inundação, indicadas
na Figura 3, para além da representação de fenómenos extremos já verificados, englobam
não só a previsão do risco de ocorrência de fenómenos extremos de cheia, como também o
cenário de rotura de barragens.

CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE A BACIA HIDROGRÁFICA DO ARADE
A bacia hidrográfica da Rio Arade situa-se no Distrito de Faro, sendo considerado como uma
sub-bacia da bacia hidrográfica das Ribeiras algarvias. Nas Figuras 4 a 11 apresentam-se
algumas características gerais destas bacias, apesar de neste estudo não se considerar a
influência de alguns destes parâmetros.
Na Figura 4 apresenta-se a bacia hidrográfica do Arade, com a sua rede hidrográfica. A área
da bacia hidrográfica do Arade é de 987.37 Km2.
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Os Quadros 1 e 2 Apresentam algumas das características físicas fundamentais do Arade e
das bacias dos seus afluentes.

Designação

Área
(km2)

Perímetro
(km)

Altitude
Máxima (m)

Altitude
Mínima (m)

Altitude
Média
(m)

Declive
Médio
(%)

Arade

987,37

209,160

898

0

208

25

Características gerais da bacia hidrográfica do Arade.

Bacia
hidrográfica

Rio

Comprimento
(km)

Altitude
máxima
(m)

Altitude
mínima
(m)

Desnível
(m)

Declive
médio
(%)

Arade

75,133

481

0

481

0,6

Odelouca

92,587

460

1

459

0,5

Boina

26,114

674

1

673

2,6

Falacho

23,900

303

2

301

1,3

Arade

Características do Arade e dos seus afluentes

O clima da região do Algarve é fortemente influenciado por factores gerais relacionados com
a circulação atmosférica, pela posição geográfica no limite sudoeste da Península Ibérica, na
fachada atlântica do Continente Europeu, e pelos factores locais, salientando-se o relevo e a
sua disposição.
De entre os factores gerais destacam-se a advecção de ar polar ou tropical, com trajecto
continental ou marítimo, a passagem sobre o território português de superfícies frontais
normalmente provenientes de Oeste ou Sudoeste, a influência do Anticiclone sub-tropical do
Hemisfério Norte (Anticiclone dos Açores), os centros de baixa e alta pressão de origem
térmica que se formam, respectivamente, a partir de meados da Primavera e se prolongam
pelo Verão, e no Inverno.
Além dos diversos “tipos de tempo” que ocorrem com maior frequência, verificam-se
"anomalias" na circulação geral da atmosfera, de que resultam, por vezes, situações de
tempo extremamente adversas. A ocorrência de situações de "bloqueio" que se estabelecem
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à entrada do Continente Europeu devido à circulação meridiana, determina a permanência
de situações anticiclónicas, com subsidência, e, por isso, ausência de condições para que se
verifique precipitação, ou a persistência de situações depressionárias que geralmente
originam precipitação.
A Serra de Monchique, que se eleva a 902 m de altitude no sector ocidental da região do
Plano de Bacia e intercepta as massas de ar húmido provenientes do Atlântico, constitui a
principal diferenciação morfológica na região, definindo uma área de características
climáticas particulares, de clima muito húmido a super-húmido.
A Serra Algarvia, sobretudo na região da Serra do Caldeirão, constitui outra grande
diferenciação regional, abrigando o Algarve oriental das influências atlânticas, por oposição
ao Algarve ocidental, sujeito a essas influências.
A configuração da linha de costa para Leste de Faro conjugada com a disposição do relevo
da Serra, contribuem para que a nortada característica da faixa atlântica e as massas de ar
húmidas que ainda tem alguma expressão no sector ocidental do Algarve, ou Barlavento, não
se façam já sentir no sector oriental, abrigado, ou Sotavento.
Como principal consequência destes factores locais salienta-se a diminuição da precipitação
na vertente oriental da Serra do Caldeirão, uma vez que as massas de ar húmidas
provenientes de Oeste ou Sudoeste, já aliviadas de parte do seu teor de humidade devido às
chuvas orográficas na vertente atlântica, têm tendência para a subsidência e consequente
diminuição da sua capacidade higrométrica, com aumento da temperatura do ar e redução
da precipitação.
A Serra de Monte Figo, a norte de Faro, que se eleva a 410 m de altitude, é o primeiro
conjunto do relevo que se interpõe entre o Litoral Sul e a Serra, constituindo, pelo seu
alinhamento WNW-ESE e altitude, uma pequena barreira à progressão para o interior das
massas de ar húmidas provenientes de Sudoeste, individualizando na região uma área mais
pluviosa (Figura 5).
O valor de precipitação anual média na bacia hidrográfica das ribeiras do Algarve é, assim,
de 756 mm. Este valor é superior aos habitualmente indicados como valores médios para a
região do Algarve, como em DGRN, 1986 - Monografias hidrológicas dos principais cursos de
água de Portugal Continental. Divisão de Hidrometria, Lisboa -, onde se apresenta o valor de
653 mm. Neste caso, a diferença justifica-se uma vez que naquele estudo se inclui parte da
bacia do Guadiana, mais seca.
Por seu turno, as diferenças significativas do valor médio obtido no Plano de Bacia das
Ribeiras do Algarve, relativamente aos determinados em estudos anteriores, resultam da
metodologia utilizada no cálculo. Com efeito, a inclusão, na rede udométrica, de postos
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virtuais (e do posto de Fóia) e a aplicação do método de interpolação utilizado pelo SIG para
cálculo da precipitação em cada ponto da bacia hidrográfica, em lugar do método dos
polígonos de Thiessen que esteve, certamente, subjacente à generalidade dos estudos
anteriores efectuados para a região do Algarve, conduzem a um acréscimo no valor da
precipitação anual média de 48 mm.
A distribuição espacial da precipitação anual média - Figura 5 - e associada aos diferentes
períodos de retorno considerados permite identificar duas zonas com precipitações elevadas,
correspondentes às Serras de Monchique e do Caldeirão, com maiores valores de
precipitação na de Monchique, situação que seria de esperar.
Verifica-se, também, que toda a faixa litoral do Algarve, tanto a Sul como a Oeste, não só
apresenta os menores valores de precipitação anual na bacia, como a sua variação espacial
é suave.
Em termos de valores extremos, a precipitação anual média mais elevada regista-se em a
Monchique (1650 mm) e as mais baixas registam-se em Sagres (449 mm), Praia da Rocha
(456 mm) e Faro (492 mm).
Na zona compreendida entre as serras de Monchique e Caldeirão verifica-se alguma
uniformidade nos valores médios da precipitação anual, com valores entre 600 e 800 mm. A
análise global das superfícies de precipitação mostra, como seria de esperar, que as serras
algarvias e a influência atlântica, no litoral, determinam a distribuição anual média das
precipitações que corresponde, aproximadamente, à disposição do relevo na região.
Em termos médios, verifica-se que o mês mais chuvoso é o de Dezembro, com cerca de
17% da precipitação anual, seguido dos meses de Novembro e de Janeiro, com cerca de 15
% daquela precipitação. Os meses menos chuvosos são claramente os de Julho e Agosto,
com menos de 1% da precipitação anual média, a que se seguem Junho e Setembro com,
respectivamente, cerca de 2% e 3% daquela precipitação.
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Período de retorno

Probabilidade de não

Precipitação máxima diária anual

(anos)

excedência (%)

(mm)

2

50,0

54,9

5

80,0

75,6

10

90,0

89,2

25

96,0

106,5

50

98,0

119,3

100

99,0

132,0

500

99,8

161,4

1 000

99,9

174,0

Precipitação máxima diária anual na bacia hidrográfica das ribeiras do Algarve, para diversos
períodos de retorno

Segundo o Plano de Bacia das Ribeiras do Algarve, a distribuição espacial dos valores
médios e associados a diferentes períodos de retorno da precipitação máxima diária anual
conduz, de modo análogo ao verificado para as precipitações anuais e mensais, à
identificação de uma zona de maiores precipitações intensas localizada na Serra de
Monchique, onde, para o período de retorno de 1 000 anos, ocorrerá o valor de 240 mm.
Os menores valores da precipitação máxima diária ocorrem, para todos os períodos de
retorno, junto a Portimão. Em Sagres verificam-se valores de precipitação aparentemente
mais elevados do que nas zonas vizinhas e, portanto, do que seria expectável, sobretudo
para os maiores períodos de retorno.
Como caracterização climática da zona, o Plano de Bacia das Ribeiras do Algarve indica que
a precipitação anual média ponderada na região do Plano de Bacia é de 756 mm,
apresentando uma variação espacial muito irregular, com amplitude da ordem de 1 200 mm,
e também uma acentuada irregularidade no regime mensal; nos locais mais elevados da
Serra de Monchique, observa-se precipitação anual média de cerca de 1 650 mm, e na área
de Sagres, no sector mais Sudoeste do Plano, a precipitação é apenas de 450 mm; na faixa
litoral a precipitação raramente ultrapassa 600 mm, excepto no sector setentrional do litoral
ocidental e em dois pequenos sectores na região de Quarteira e de Olhão; no Barrocal a
Anexo XII
EIA do Empreendimento da Marina de Ferragudo
Anexos (Tomo 2)
Maio de 2007

Consultadoria Ambiental Lda

precipitação varia entre 600 mm e 900 mm. Além desta irregularidade espacial e da
amplitude de variação, o regime mensal da precipitação caracteriza-se por uma
irregularidade muito marcada, atendendo às influências mediterrâneas do clima.
As Figuras 4 a 11 caracterizam as condições ocorrentes na Bacia Hidrográfica das ribeiras
do Algarve, e, consequentemente, na bacia hidrográfica do Arade.
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Rede hidrográfica da Bacia do Arade
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Bacia do Arade e ribeiras do Algarve: precipitação anual média.
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Bacia do Arade: valores médios anuais do escoamento.
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Bacia do Arade: valores médios anuais da evapotranspiração real.
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Bacia do Arade: uso do solo.
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Bacia do Arade: hipsometria.
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Ribeiras do Algarve: temperatura média diária.
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Índice hídrico e classificação climática.

CONSIDERAÇÕES SOBRE OS CAUDAIS DE CHEIA DO RIO ARADE
O que se vai expor neste ponto baseia-se na sua totalidade no exposto no Plano de Bacia
das Ribeiras do Algarve. Com base no apresentado naquele Plano, inferir-se-á um caudal de
cheia centenária para o rio Arade, na sua secção terminal. No entanto chama-se a atenção
para as limitações do valor que se apresentará adiante. De facto, mesmo naquele Plano
apenas se apresentam valores para a secção próximo da foz da Ribeira de Odelouca, já que
o Arade, tendo duas barragens no seu curso, apresenta necessariamente uma amortização
significativa da onda de cheia a jusante da barragem do Arade. De notar que o
descarregador de superfície da barragem do Arade apresenta a capacidade de vazão de 500
m3/s, determinada para um período de retorno de 1000 anos; este valor corresponde
grosseiramente ao que seria o caudal de cheia naquela secção, sem amortecimento, para
um período de retorno ligeiramente superior a 100 anos.
Acresce o facto de, na ribeira de Odelouca, estar igualmente prevista a construção de uma
barragem que irá igualmente artificializar aquele curso de água. Assim, a cheias que se
venham a verificar a jusante das barragens, para além dos caudais de cheia intrínsecos,
dependerão grandemente do modo de exploração das barragens, o que torna difícil a
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determinação de um caudal de projecto, com um período de retorno de 100 anos, para a
secção terminal do rio.

Os caudais de cheia segundo o Plano de Bacia
Segundo o Plano de Bacia Hidrográfica das Ribeiras do Algarve, a análise das cheias
efectuada naquele estudo teve como objectivo desenvolver uma metodologia para
determinação de caudais e hidrogramas de cheia em secções da rede hidrográfica a partir do
estudo de precipitações intensas. Os resultados desta análise permitem caracterizar, de
modo geral, as cheias nas bacias hidrográficas da área abrangida pelo Plano, tanto em
termos quantitativos como qualitativos.
Com vista ao estabelecimento de uma metodologia para estudo das cheias, efectuou-se
naquele Plano a análise estatística de registos de caudal instantâneo máximo anual nas
estações hidrométricas existentes na área em causa cujas amostras apresentavam um
número adequado daqueles registos.
Procedeu-se naquele estudo, em seguida, à aplicação de um modelo de simulação de cheias
nas mesmas bacias onde foi efectuado o tratamento estatístico de caudais, de modo a aferir
ou calibrar os parâmetros do modelo. Assim, pretendeu-se ajustar, quando possível, os
caudais de ponta de cheia fornecidos pelo modelo aos obtidos, para os mesmos períodos de
retorno, a partir da análise estatística de caudais.
Por fim, com base no modelo de simulação de cheias e na metodologia proposta para a
avaliação de cheias, foram calculados caudais e hidrogramas de cheia em secções críticas
da rede hidrográfica.
A comparação entre a aplicação dos métodos estatísticos, e os resultados obtidos pela
modelação mostram diferenças significativas para algumas das estações. No entanto,
considera o Plano que a metodologia apresentada naquele estudo é adequada para futuros
estudos de cheias na região abrangida pelo Plano de Bacia Hidrográfica das Ribeiras do
Algarve, a partir do estudo de precipitações intensas.
Assim, a obtenção de caudais de ponta e de hidrogramas poderá ser efectuada por aplicação
do modelo de simulação de cheias às bacias hidrográficas em análise, com base no seguinte
procedimento:
- estimativa do tempo de concentração das bacias hidrográficas a partir da média
dos valores fornecidos pelas fórmulas de Temez e do NERC;
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- cálculo de precipitações intensas com base nas curvas de possibilidade
udométrica estabelecidas neste estudo para diversos postos udométricos e para
diversos períodos de retorno;
- determinação do número de escoamento (CN) com base na carta obtida para toda
a região do plano e utilização do modelo de perdas do escoamento do Soil
Conservation Service (SCS);
- aplicação do hidrograma unitário sintético do SCS.
Na sequência do estudo desenvolvido, procedeu-se no Plano de Bacia Hidrográfica das
Ribeiras do Algarve ao cálculo de caudais de cheia em alguns locais que foram considerados
de interesse para uma caracterização global das cheias na região do Algarve. Como critério
de selecção dos referidos locais, privilegiaram-se aqueles em que é habitual a medição de
caudais em que se tenham registado problemas devido a cheias nos últimos anos e em
outros que, pela sua localização, se revelaram merecedores de avaliação. Para o efeito,
foram seleccionadas as secções que constam do Quadro 4.
A avaliação dos caudais de cheia foi efectuada com base no modelo de simulação de cheias
HEC1 para os períodos de retorno de 100 e 1000 anos, segundo a metodologia
recomendada no Plano.

Caudal de ponta de cheia
(m3/s)
Área
Secção de cálculo

Linha de água

da BH

Período de retorno (anos)

(km2)

100

1000

SCS

Clark

SCS

Clark

Estação hidrométrica de Ponte da Mesquita

Rib.ª de Alcantarilha

112,6

291

310

411

438

Estação hidrométrica de Curral Boieiros

Rib.ª de Almargem

61,2

217

227

316

329

Estação hidrométrica de Coiro da Burra

Rio Seco

49,2

199

204

280

288

Estação hidrométrica de Bodega

Rib.ª de Alportel

132,3

273

276

394

399

Estação hidrométrica de Ponte Rodoviária

Rib.ª de Quarteira

312,9

560

568

786

798

Ponte da EN 125 no rio Seco

Rio Seco

65,5

222

232

307

322

Anexo XII
EIA do Empreendimento da Marina de Ferragudo
Anexos (Tomo 2)
Maio de 2007

Consultadoria Ambiental Lda

Pontão na ribeira dos Mosqueteiros, na

Rib.ª dos

localidade de Amaro Gonçalves

Mosqueteiros

30

6,1
Ponte a jusante de S. Marcos da Serra Galeria

Rib.ª de Odelouca

da ribeira de Monchique

Rib.ª de Monchique

Ponte da EN 124 sobre a ribeira de Odelouca

354

43
499

43
512

253,5

30

1,1

345 8

5

13

9

Rib.ª de Odelouca

492,5

641

637

901

895

Ribeira de Seixe em Odeceixe

Rib.ª de Seixe

248,4

521

525

740

744

Foz do rio Gilão

Rio Gilão

229,8

480

481

667

668

Caudais de ponta de cheia obtidos por aplicação do modelo HEC-1 com os hidrogramas do
SCS e de Clark (Extraído do Plano de Bacia Hidrográfica das Ribeiras do Algarve).

Os valores de caudal de ponta de cheia obtidos pelos métodos do SCS e de Clark são
próximos para a maioria das secções analisadas.
Apresentam-se no Quadro 5, extraído igualmente da Plano de bacia Hidrográfica das
Ribeiras do Algarve, os valores do caudal específico de ponta de cheia para todas as bacias
hidrográficas consideradas nos estudos das cheias, obtido com base no hidrograma do SCS
para o período de retorno de 100 anos.

Tempo de
Bacia hidrográfica

concentração
(h)

Área

Q100

Q específico

(km2)

(m3/s)

(m3/s/km2)

EH de Bravura

4,9

76,3

203

2,7

EH de Monte dos Pachecos

17,4

394,4

549

1,4

EH da Casa Queimada

14,1

225,0

431

1,9

EH da Cerca dos Pomares

5,2

38,4

104

2,7

EH de Pereira

4,4

25,8

67

2,6

EH de Vidigal

4,2

19,9

58

2,9
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EH de Ponte da Mesquita

7,3

112,6

291

2,6

EH de Curral Boieiros

5,2

61,2

217

3,5

EH de Coiro da Burra

4,0

49,2

199

4,0

EH de Bodega

12,6

132,3

273

2,1

EH de Ponte Rodoviária

12,4

312,9

560

Ponte da EN 125 no rio Seco

6,1

65,5

222

3,4

2,7

6,1

30

4,9

345

1,4

8

7,3

1,8

Pontão na ribeira dos Mosqueteiros, na
localidade de Amaro Gonçalves
Ponte a jusante de S. Marcos da Serra

13,1

253,5
1,1

Galeria da ribeira de Monchique

0,9

Ponte da EN 124 sobre a ribeira de Odelouca

20,7

492,5

641

1,3

Ribeira de Seixe em Odeceixe

10,3

248,4

521

2,1

Foz do rio Gilão

14,8

229,8

480

2,1

Caudal específico de ponta de cheia (Extraído do Plano de Bacia Hidrográfica das Ribeiras
do Algarve).
Verifica-se que o caudal específico de ponta de cheia para o período de retorno de 100 anos
diminui com o aumento da área da bacia hidrográfica, podendo constatar-se esta situação
para as secções localizadas numa mesma bacia hidrográfica (no caso que nos interessa, da
bacia hidrográfica do rio Arade, ponte a jusante de S. Marcos da Serra, EH de Monte dos
Pachecos e ponte da EN 124 sobre a ribeira de Odelouca). Podemos assim admitir,
comparando a redução do caudal específico, e as áreas respectivas, que na secção final do
Arade o caudal específico, para o período de retorno de 100 anos, deverá ser da ordem de
1.1 m3/s.Km2.
Assim, e com base na área total da bacia hidrográfica do Arade, 987,37 Km2, e considerando
os resultados expostos no Plano de Bacia Hidrográfica das Ribeiras do Algarve, o caudal de
ponta com período de retorno de 100 anos, na secção terminal do rio, deverá ser da ordem
dos 1086m3/s.
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Determinação do caudal de cheia com período de retorno de 100 anos, na
secção terminal do Rio Arade.
Para se determinar o caudal de cheia do Arade, e compará-lo com o valor acima
apresentado, baseado no Plano de Bacia, optou-se, face às limitações existentes, em
considerar como representativo o posto udográfico da barragem do Arade, com a referência
30G/03C. As precipitações máximas diárias anuais para aquele posto, segundo o SNHIR,
encontram-se no Quadro 6.

Bacia Hidrográfica das Ribeiras do Algarve
Sub-Bacia Rio Arade
Posto Udográfico Considerado 30G/03C - Barragem do Arade

Data

Precipitação
Máxima Diária
Anual - xi [mm]

xi2

(xi-xm)2

13/03/1951-09:00
28/03/1952-09:00
26/04/1953-09:00
16/12/1953-09:00
10/10/1956-09:00
05/01/1958-09:00
12/03/1960-09:00
31/10/1960-09:00
14/11/1961-09:00
28/12/1962-09:00
08/12/1963-09:00
25/09/1965-09:00
27/08/1966-09:00
06/11/1966-09:00
05/03/1968-09:00
15/11/1968-09:00
13/01/1970-09:00
16/05/1971-09:00
09/01/1972-09:00
13/01/1973-09:00
25/03/1974-09:00
09/02/1975-09:00
08/12/1975-09:00
23/01/1977-09:00
20/10/1977-09:00

61,00
100,80
44,70
75,60
43,30
46,50
60,40
30,00
28,00
68,00
66,20
36,00
28,80
24,50
66,00
65,00
56,60
25,00
38,00
41,00
36,00
25,00
45,00
34,00
79,00

3721,00
10160,64
1998,09
5715,36
1874,89
2162,25
3648,16
900,00
784,00
4624,00
4382,44
1296,00
829,44
600,25
4356,00
4225,00
3203,56
625,00
1444,00
1681,00
1296,00
625,00
2025,00
1156,00
6241,00

96,23
2461,11
42,13
595,83
62,26
22,00
84,82
449,03
537,79
282,56
225,29
230,75
501,33
712,38
219,32
190,71
29,26
685,94
173,99
103,84
230,75
685,94
38,32
295,51
773,37
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07/11/1978-09:00
20/10/1979-09:00
16/10/1980-09:00
19/09/1982-09:00
06/11/1982-09:00
29/10/1983-09:00
06/12/1984-09:00
16/09/1986-09:00
15/10/1986-09:00
07/11/1987-09:00
26/11/1988-09:00
01/10/1989-9:00
04/12/1990-9:00
14/01/1992-9:00
22/12/1992-9:00
01/11/1993-9:00
30/11/1994-9:00
29/11/1995-9:00
26/05/1997-9:00
05/10/1997-9:00
19/09/1999-9:00
02/04/2000-9:00
22/12/2000-9:00
11/12/2000-9:00
14/12/2002-9:00
25/10/2003-9:00
27/10/2004-9:00

46,00
76,50
20,80
62,50
54,00
39,60
52,30
38,00
31,40
64,90
64,10
114,0
45,3
36,5
49,9
70,6
46,3
46,0
44,6
66,0
40,4
42,1
84,5
56,0
39,0
65,2
41,0

2116,00
5852,25
432,64
3906,25
2916,00
1568,16
2735,29
1444,00
985,96
4212,01
4108,81
12996,00
2052,09
1332,25
2490,01
4984,36
2143,69
2116,00
1989,16
4356,00
1632,16
1772,41
7140,25
3136,00
1521,00
4251,04
1681,00

26,94
640,58
923,58
127,91
7,89
134,34
1,23
173,99
391,66
187,95
166,66
3945,05
34,70
215,81
1,67
376,73
23,92
26,94
43,43
219,32
116,43
82,64
1109,53
23,13
148,61
196,27
103,84

Precipitação máxima diária anual no posto de Almeidinha.

Estimativa da precipitação máxima diária anual para um período de retorno de
100 anos
Utilizou-se a Lei de Gumbel para a determinação da precipitação máxima diária anual para
um período de retorno de 100 anos. A formulação deste método pode sumarizar-se do
seguinte modo:
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P 100 = P m + K

K

G

G

.s '

6 ⎧
⋅ ⎨ 0 . 577216
π
⎩

= −

⎡ ⎛ T ⎞⎤⎫
+ ln ⎢ ln ⎜
⎟⎥⎬
⎣ ⎝ T − 1 ⎠⎦⎭

N

Pm =

∑

i=1

N
N

s' =

Pi

∑

i=1

(P

i

− P

)

2

N

sendo:

⇒

P100 - Estimativa da precipitação diária máxima anual para o período de retorno de
100 anos;

⇒

Pm - Média da precipitação diária máxima anual;

⇒

KG - Fator de probabilidade de Gumbel;

⇒

s' - Desvio padrão da amostra;

⇒

T - Período de retorno da ocorrência;

⇒

N - Número de dados da amostra.

Para aplicação desta metodologia utilizou-se uma folha de cálculo EXCEL. No Quadro 7
encontram-se apresentados os cálculos efectuados.
Média

51,2 mm

Variancia

376,1 mm

Período de Retorno

100 anos

KG

3,14

Precipitação Estimada - P24

112,0 mm

Determinação da precipitação diária máxima anual para o período de retorno de 100 anos,
por aplicação da Lei de Gumbel.

Assim, a precipitação máxima diária anual estimada, para o período de retorno de 100 anos,
foi de 112.0 mm.

Anexo XII
EIA do Empreendimento da Marina de Ferragudo
Anexos (Tomo 2)
Maio de 2007

Consultadoria Ambiental Lda

Determinação da precipitação para o período de retorno de 100 anos, com
duração igual ao tempo de concentração.
Em seguida determinou-se a precipitação com período de retorno de 100 anos e com
duração igual ao tempo de concentração da bacia hidrográfica (24.92 horas, determinado
pelo método de Temez); esta determinação, foi feita com base nos resultados apresentados
por BRANDÃO, C., RODRIGUES, R e COSTA, J. P., 2001, "Análise de fenómenos extremos.
Precipitações Intensas em Portugal Continental", bem como no resultado obtido no ponto
4.2.1.
BRANDÃO, RODRIGUES e COSTA apresentam no trabalho acima referido os parâmetros
das curvas intensidade-duração-frequência para oito períodos de retorno (2, 5, 10, 20, 50,
100, 500 e 1000 anos) e três intervalos de duração (5 a 30 min, 30 min a 6 h e 6 h a 48h)
para vários postos udográficos localizados em Portugal Continental. Não estando englobado
o posto da barragem do Arade, naquele estudo, foi-se analisar, de entre os apresentados
naquele estudo, qual o que exerce maior influência na bacia hidrográfica em estudo, tendose optado pelo posto de Monchique, apesar de corresponder a um extremo muito pluvioso da
bacia em análise.
Considerou-se que a repartição da precipitação em intervalos menores é semelhante para
bacias próximas; Aplicou-se, portanto, a curva IDF, obtida para Monchique, ao posto da
barragem do Arade, onde se conhece a precipitação para 24 horas.

I = a ⋅tb

( Curva

P = I ⋅t = a ⋅tb ⋅

IDF )

t
a
=
⋅ t (b +1)
60
60

n = b +1
P Covilhã

(X )

P Covilhã

(Y )

=

P Almeidinha

(X )

P Almeidinha

(Y )

⎛ X ⎞
= ⎜
⎟
⎝ Y ⎠

n

sendo:
I - Intensidade da precipitação (mm/h);
t - Duração da precipitação (min);
a, b - Parâmetros da Curva IDF;
P - Precipitação (mm);
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n - Coeficiente que relaciona precipitações de diferentes durações dentro de um mesmo
intervalo;
X , Y - Durações de precipitação dentro de um mesmo intervalo.

Aplicando a metodologia acima, e partindo da precipitação com duração de 24 horas,
conhecida, obtém-se a precipitação com duração de 6 horas; como esta duração é limite
entre dois intervalos, o valor determinado permite entrar no intervalo seguinte e determinar a
precipitação em 30 minutos (outra fronteira entre intervalos) e assim passar para o terceiro
intervalo, permitindo efectuar o cálculo para qualquer duração no mesmo.
No Quadro 8 encontra-se este cálculo, bem como os parâmetros das curvas IDF, a e b, para
o posto Monchique.

Intervalo de Validade dos Parâmetros

48h - 6h

6h - 30min

30 - 5min

48h - 6h

24

6

0,50

24,92

a Monchique Tr 100 anos

4923,7

522,31

409,57

4923,7

b Monchique Tr 100 anos

-0,848

-0,463

-0,405

-0,848

I Monchique Tr 100 anos (mm/h)

10,3

34,2

103,3

10,0

P Monchique Tr 100 anos (mm)

247,9

205,4

51,6

249,3

P Barragem Arade (mm)

112,0

92,8

23,3

115,2

Duração da Precipitação (h)

Aplicação das curvas IDF, para o posto de Monchique, para a determinação da precipitação
com período de retorno de 100 anos, e com uma duração de 24.92 horas.

Assim, e seguindo esta metodologia, para o tempo de concentração de 24,92 horas, e para o
período de retorno de 100 anos, a pluviosidade determinada é de 115,2mm.
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Determinação dos hietogramas de precipitação efectiva
Consideraram-se nulas as perdas de precipitação. A determinação do hietograma das
precipitações efectivas uniformes decorre directamente dos resultados determinados no
ponto 4.2.2, e encontra-se sumarizado no Quadro 9.

Hietograma para Intensidade Uniforme

Intervalos de Tempo (h)

0 - 24,92

Intervalos de Tempo (min)

0 - 1495

Precipitação no Intervalo (mm)

115,2

Intensidade no Intervalo (mm/h)

4,6

Determinação do hietograma para intensidade uniforme, e período de retorno de 100 anos e
duração de 24,92 horas.

Para a determinação dos hietogramas de precipitação efectiva não uniforme, tanto
decrescente como alternado, utilizaram-se oito blocos, o que dá um intervalo de tempo de
186.9 minutos. Para aplicação do programa HEC-HMS, considerou-se, devido às limitações
do próprio programa, o intervalo de tempo como sendo 180 minutos, ou seja, considerou-se
um tempo total de 1440 minutos. Considera-se que o erro decorrente desta simplificação não
é significativo.
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Hietograma para Intensidade Uniforme
Intervalos de Tempo (h)
0 - 24,92
Intervalos de Tempo (min)
0 - 1495
Precipitação no Intervalo (mm)
115,2
Intensidade no Intervalo (mm/h)
4,6
Hietograma para Intensidade não Uniforme
Número de Blocos do Hietograma
8
Intervalo de Validade dos Parâmetros 6h - 30min
Duração da Precipitação (h)
3,115
a Monchique Tr 100 anos
522,31
b Monchique Tr 100 anos
-0,463
I Monchique Tr 100 anos (mm/h)
46,4
P Monchique Tr 100 anos (mm)
144,4
P Barragem Arade (mm)
65,3
I Barragem Arade Tr 100 anos (mm/h)
21,0
n_x/24
0,265
n_0.653/6 =... = n_2.61/6
0,537
n_0.326/0.5 = ... = n_0.326/0.5
0,562

48h - 6h
6,230
4923,7
-0,848
32,4
201,9
78,4
12,6

Dados para Hietograma não Uniforme (8 Blocos)
Intervalos de Tempo (min)
0 - 187
187 - 374
Precipitação no Intervalo (mm)
65,271
13,136
Intensidade no Intervalo (mm/h)
20,954
4,217
Tabela auxiliar para execução do hietograma alternado
Intervalos de Tempo (h)
0 - 187
187 - 374
3,927
4,937
Precipitação no Intervalo (mm)
1,261
1,585
Intensidade no Intervalo (mm/h)

48h - 6h
9,345
4923,7
-0,848
23,0
214,8
87,3
9,3

48h - 6h
12,460
4923,7
-0,848
18,0
224,4
94,2
7,6

48h - 6h
15,575
4923,7
-0,848
14,9
232,1
99,9
6,4

48h - 6h
18,690
4923,7
-0,848
12,8
238,6
104,9
5,6

48h - 6h
21,805
4923,7
-0,848
11,2
244,3
109,2
5,0

48h - 6h
24,920
4923,7
-0,848
10,0
249,3
113,1
4,5

374 - 561
8,878
2,850

561 - 748
6,902
2,216

748 - 935 935 - 1121 1121 - 1308 1308 - 1495
5,727
4,937
4,364
3,927
1,839
1,585
1,401
1,261

374 - 561

561 - 748

748 - 935 935 - 1121 1121 - 1308 1308 - 1495

6,902

13,136

65,271

8,878

5,727

4,364

2,216

4,217

20,954

2,850

1,839

1,585

Determinação dos hietogramas não uniformes (decrescente e alternado), para o período de retorno de 100 anos
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Hietograma Uniforme da Precipitação Efetiva
5,0
4,6
4,5

Intensidade da Precipitação (mm/h)

4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
0 - 1495
Intervalo de Tempo (min)

Hietograma Decrescente da Precipitação Efetiva
25,0

20,954

Intensidade da Precipitação (mm/h)

20,0

15,0

10,0

4,217

5,0

2,850

2,216

1,839

1,585

1,401

1,261

748 - 935

935 - 1121

1121 - 1308

1308 - 1495

0,0
0 - 187

187 - 374

374 - 561

561 - 748

Intervalo de Tempo (min)

Anexo XII
EIA do Empreendimento da Marina de Ferragudo
Anexos (Tomo 2)
Maio de 2007

Consultadoria Ambiental Lda

Hietograma Alternado da Precipitação Efetiva
25,0

20,954

Intensidade da Precipitação (mm/h)

20,0

15,0

10,0

4,217

5,0

1,261

1,585

0 - 187

187 - 374

2,850

2,216

1,839

1,585

1121 - 1308

1308 - 1495

0,0
374 - 561

561 - 748

748 - 935

935 - 1121

Intervalo de Tempo (min)

Representação gráfica dos três hietogramas determinados.

Determinação dos hidrogramas de cheia por aplicação do programa HEC-HMS
Utilizou-se

o

programa

HEC-HMS

para

determinar

os

hidrogramas

de

cheia,

correspondentes aos três hietogramas da precipitação determinados no ponto 4.2.3.

Hietograma uniforme
Na Figura 12 encontram-se os hietogramas determinados atrás. Na Figura 13 encontra-se o
hidrograma de cheias determinado com base no hietograma uniforme. Na Figura 14
encontra-se o resumo dos resultados obtidos.
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Hidrograma de cheia calculado com base no hietograma uniforme

Resumo dos resultados obtidos
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Considerou-se, arbitrariamente, o início da chuvada às 10h00 do dia 16 de Abril. O pico de
cheia é atingido, neste caso, dia 17 de Abril, às 23h38horas, e apresenta um valor de
847,67m3/s.

Hietograma não uniforme decrescente
Na Figura 12 encontra-se igualmente o hietograma não uniforme decrescente determinado.
Na Figura 15 encontra-se o hidrograma de cheias determinado com base neste hietograma
não uniforme decrescente. Na Figura 16 encontra-se o resumo dos resultados obtidos.

Hidrograma de cheia calculado com base no hietograma não uniforme decrescente.
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Resumo dos resultados obtidos

De igual modo que para o hietograma uniforme, considerou-se, arbitrariamente, o início da
chuvada às 10h00 do dia 16 de Abril. O pico de cheia é atingido, neste caso, dia 17 de Abril,
às 15h08horas, e apresenta um valor de 868,19m3/s.

Hietograma não uniforme alternado
Na Figura 12 encontra-se o hietograma não uniforme alternado determinado. Na Figura 19
encontra-se o hidrograma de cheias determinado com base neste hietograma não uniforme
alternado. Na Figura 20 encontra-se o resumo dos resultados obtidos.
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Hidrograma de cheia calculado com base no hietograma não uniforme alternado.

Resumo dos resultados obtidos

De igual modo que para os hietogramas anteriores, considerou-se, arbitrariamente, o início
da chuvada às 10h00 do dia 16 de Abril. O pico de cheia é atingido, neste caso, dia 17 de
Abril, às 23h16horas, e apresenta um valor de 934,53m3/s.
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Comparação dos resultados obtidos
No Quadro 11 encontram-se resumidos os cálculos efectuados, para a bacia hidrográfica da
Rio Arade, e para a secção em estudo.

Caudal de Pico

Início da
Hietograma da

Precipitação

Precipitação

Hora a que é

(fictício)

atingido

Caudal (m3/s)

Extrapolação dos dados
1086.00

do Plano de Bacia, para
a ribeira de Odelouca
Uniforme

16/4,10:00 h

17/4,23:38

847,67

Decrescente

16/4,10:00 h

17/4,15:08

868,19

Alternado

16/4,10:00 h

17/4,23:16

934.53

Resumo dos cálculos efectuados.

Como seria de esperar, observa-se que a consideração de um hietograma uniforme de
precipitação ou de um decrescente minimizam o caudal máximo de escoamento. A
maximização do caudal de cheias é obtida pela extrapolação dos dados obtidos no Plano de
Bacia para a Ribeira de Odelouca. A utilização do hietograma não uniforme alternado de
precipitação fornece um valor intermédio.
Há a considerar, no entanto, que a extrapolação a partir dos resultados da ribeira de
Odelouca poderem estar majorados, já que o aumento da bacia tende para reduzir os
caudais de ponta. Parte deste efeito foi considerado na extrapolação realizada, já que se
considerou uma redução do caudal específico para a totalidade da bacia. No entanto, há
ainda que ter em atenção que a área da bacia do Arade complementar da área da bacia da
ribeira de Odelouca apresenta pluviosidade inferior à bacia da ribeira de Odelouca.
Assim, o valor determinado no cálculo efectuado, a partir do posto udográfico da barragem
do Arade, considerando o hietograma não uniforme alternado, é provavelmente mais realista.
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CONCLUSÕES
Considerando o atrás exposto, mas tendo em atenção a existência das barragens do Funcho
e do Arade, cuja influência não foi considerada na determinação dos caudais de ponta
apresentada, bem com a construção a curto prazo da barragem de Odelouca, considera-se
como valor razoável para utilizar na determinação das cotas de cheia centenária, na secção
do Arade junto à futura marina de Ferragudo, o valor de 800 m3/s.
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